
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 489 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 
1746 – 21 januari 1751
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. 

24 augustus 1746    489/f.5v-11

Jan Jansse de Groot, Jan Nicolaas Flipsen als man van Petronella Jan de Groot, Jan vander Gouw als 
man van Maria Janse de Groot en Adriaan Smolders als man van Piternel Jan de Groot, maken een 
erfdeling van de nalatenschap van Jan de Groot en Adriaantie Arien Vugts

Jan Jan de Groot krijgt:
De helft in akkerland, 7 kwartier lopen, genaamd den Osacker, te Udenhout in de Seshoeven,
e.z. Peter Vermeer, a.z. Jan vander Gouw, e.e. Jan Heerkens, a.e. een mestweg
item hooiland te Bokhoven,
item hooiland te Bokhoven

Jan Niclaas Flipsen krijgt:
Huis, hof boomgaard, land en weiland aan elkaar gelegen, 3 ½ lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. weduwe Jan Witlox, a.e. weduwe Jan Frank Wagemakers, e.e. de gemene straat, a.e. weduwe Jan 
Frank Wagemakers,
item de helft in een weiveld, 3 lopen, genaamd de Osse weij, als voor,
e.z. Jan Storimans, a.z. weduwe Peter van Rijsewijk, e.e. juffrouw van Beugen, a.e. weduwe Jan 
Witlox,
item broekveld, 1 ½ lopen, genaamd de Paerde weij.
e.z. Francis Brok, a.z. weduwe Jan vander Sterre, e.e. weduwe Piggen, a.e. Francis van Rijsewijk,
item broekveld, 2 lopen, genaamd het Cort veldeke, als voor,
e.z. weduwe Jan Witlox, a.z. baron van Wittenhorst, e.e. Peter Vermeer, a.e. de gemeene Asse steegh,
item akkerland, 45 roeden, als voor in de Seshoeven,
e.z. weduwe Adriaan Piggen, a.z. weduwe Peter van Rijsewijk, b.e. een mestweg
item heibodem te Tilburg,

deze percelen belast met:
jaarlijks 4 vat rogge aan de heer rentmeester van de geestelijke goederen te sBosch
jaarlijks met 1 stuiver 8 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

Jan vander Gouw krijgt:
Akkerland, 7 kwartier lopen, genaamd den Osacker, te Udenhout in de Seshoeven,
e.z. Jan de Groot, a.z. Johanna Piggen, e.e. Jan Heerkens, a.e. een gemene mestweg
item hooiland te Bokhoven,
item hooiland te Bokhoven,

Adriaan Smolders krijgt:
Akkerland, 7 kwartier lopen, genaamd het Honslant, te Udenhout in de Seshoeven.
e.z. weduwe Jan Witlox, a.z. weduwe Jan Verhoeven, e.e. Govert van Iersel, a.e. een gemene 
mestweg
item akkerland, 3 ½ lopen, te Enschot op het Hoogeind

25 augustus 1746     489/11v-14v
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Jan Leendert van der Staak als man van Catalijn Verhoeven, Antonij van Gorkum als man van Clasijna 
Verhoeven en Anna Maria Verhoeven maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan Verhoeven, 
hun broer

Jan Leendert vander Staak krijgt:
De helft van akkerland, 3 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,,
e.z. Anna Maria Verhoeven, a.z. kinderen Jacob van Rijsewijk, e.e. Goijaart de Jongh, a.e. Wijnant 
Janse van Abelen,

Antonij van Gorkum krijgt:
Hooiland te Waalwijk
Item heibodem te Helvoirt

Anna Maria Verhoeven krijgt:
De helft van akkerland, 3 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. Anna Maria Verhoeven, a.z. Jan Leendert van der Staak, e.e. Goijaart de Jongh, a.z. Wijnant 
Janse van Abelen

2 december 1746     489/16v-20

Goijart de Jongh en Maria de Jongh, weduwe Leendert de Ruijter, maken een erfdeling van de 
nalatenschap van hun oom Nicolaas Colijn

Goijart de Jongh krijgt:
Huis, schuur en schop, met 2 ½ lopen weiland en akkerland, te Udenhout op het Winkel,
Oost st. Anna gasthuis, noord Hendrik Adriaan Verhoeven, west kinderen Jan Brekelmans, zuid de 
gemeint,
Belast met jaarlijks 8 vat rogge in een meerdere pacht van 10 vat rogge aan het bisschoppelijk kantoor 
te sBosch
Item land, 2 lopen, als voor in de Hooghoutse akkers,
Noord weduwe Joost van Rijswijk, oost erfgenamen in dezen, west st. Anna gasthuis
Item land, als voor, 2 lopen,
b.z. weduwe Adriaan Clijbergh, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. een gemene weg
belast met jaarlijks 2 vat rogge in een meerdere pacht van 10 vat rogge (hiervoor genoemd) aan het 
geestelijk kantoor van dit kwartier
item nieuw erf, 1 morgen, gemaakt tot weiland, als voor op het Winkel,
oost Jan Hendrik de Lepper, west Adriaantje Jan Brekelmans, zuid de gemeint
belast met jaarlijks 3 stuivers aan de domeinen van Brabant

Maria de Jongh, weduwe Leendert de Ruijter krijgt:
Een heiveld, op het Winkel, 3 lopen, in Schouten velt,
e.z. weduwe Peter van Aelst, a.z. Jan van den Bosch, e.e. de gemene weg, a.e. weduwe Wouter 
Coolen
item akkerland, 2 ½ lopen, als voor in Brabants hoek,
e.z. weduwe Arien Marten Priems, a.z. Michiel vanden Heesakker, e.e. de gemeint a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 15 stuivers aan de armen van Udenhout

19 december 1746     489/20v-27

Jan Peter van Broekhoven, 
de 5 kinderen van Willem van Broekhoven, genaamd Jan, Johannes, Jacobus, Arien en Peter,
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Peter Verhoeven en Jan Willem van Broekhoven als voogden over de 3 kinderen van Peter Verhoeven, 
verwekt uit Berbera Geerts van Broekhoven, en Arien Cornelis Witlox, ook verwekt uit Barbara Geerts 
van Broekhoven door Cornelis Witlox
Jenneke van Brokhoven weduwe Cornelis Stoeldraijers,
De 3 meerderjarige kinderen van Adriaan van Broekhoven, genaamd Bastiaan, Jan en Peter Witlox als 
man van Maria Adriaan van Broekhoven
Allen broers en zusters, kinderen van Cornelis Peter van Broekhoven, maken een erfdeling van de 
nalatenschap van dezelfde Cornelis Peter van Broekhoven,

Jan Peter van Broekhoven krijgt:
Broekveld, 2 lopen, genaamd de Rietingh, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. Norbertus Snel, a.z. weduwe Hendrik de Lepper, e.e. Jan Witlox, a.e. Peter van Rijsewijk,
item akkerland, 2 lopen, genaamd den Straet acker, als voor,
b.z. en e.e. weduwe Joost van Rijsewijk, a.e. de straat
belast met jaarlijks 1 stuiver 5 penningen cijns aan de gezworenen van Tilburg
item heiveld, 2 lopen, als voor op het Leegschoor,
b.z. weduwe Jan Witlox, e.e. weduwe Adriaan Dolken, a.e. Peter Verhoeven,
item de helft in een bastaard kapitaal van 200 gulden ten laste van het dorp Udenhout

de 3 kinderen van Peter Verhoeven en Barbara Geert van Broekhoven en Arien Cornelis Witlox en 
Jenneke van Broekhoven krijgen:
akkerland, 2 lopen, te Udenhout, genaamd den Staat acker,
e.z. Peter van Iersel, a.z. Jan van Iersel, e.e. Aart Bergmans, a.e. de straat
item broekveld, genaamd de Heijstreep, 2 lopen, als voor in het Winkels broek,
e.z. weduwe Joost van Rijsewijk, a.z. Hendrik Maas, e.e. Peter Verhoeven, a.e. een steeg
item broekveld, 1 ½ lopen, als voor in het Winkels broek,
e.z. weduwe Cornelis van Iersel, a.z. Cornelis Witlox, e.e. Jan Rademakers, a.e. Antonij Lombers
belast met jaarlijks 1 stuiver 4 penningen cijns aan juffrouw van Beugen

3 minderjarige kinderen van Adriaan van Broekhoven,
Een broekveld, 3 lopen, te Udenhout in het Willigh broek,
e.z. de heer van Sulsbach, a.z. Jan de Cordt, e.e. Baltus Hofmans, a.e. Jan Schapendonk
item een weiveld, 1 ½ lopen, genaamd het Leegweijke, als voor,
e.z. weduwe Jan Verhoeven, a.z. Jan van Iersel, e.e. de heer van Bommel, a.e. Jan de Jongh,
item een weiveld, 1 lopen, als voor op het Leegschoor,
e.z. weduwe Adriaan Dolken, a.z. Willem Couwenbergh, e.e. Peter Verhoeven, a.e. Aart Bergmans
item de helft in een bastaard kapitaal van 200 gulden ten laste van het dorp Udenhout

5 kinderen van Willem van Broekhoven krijgen:
Hooiland te Besooijen,
Item akkerland, 4 lopen, genaamd den Broek acker, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. en e.e. Jan Denis Schapendonk, a.z. en a.e. Jan van Iersel
belast met jaarlijks 5 gulden aan de armen van Udenhout, volgens testament van Cornelis Peter van 
Broekhoven voor notaris Antonij Glavimans

25 mei 1747     489/33v-38

Bastiaan van Broekhoven, Jan van Broekhoven en Peter Witlox als man van Maria Adriaan van 
Broekhoven, broers en zuster, maken een erfdeling van hun deel in de nalatenschap van Cornelis Peter 
van Broekhoven, zoals hen toegekomen op 19 december 1746

Bastiaan van Broekhoven krijgt:
Broekveld, 3 lopen, te Udenhout in het Willigh broek,
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e.z. de heer van Sulsbach, a.z. Jan de Cordt, e.e. Baltus Hofmans, a.e. Jan Schapendonk

Peter Witlox krijgt:
item een weiveld, 1 ½ lopen, genaamd het Leegh weijken, als voor,
e.z. weduwe Jan Verhoeven, a.z. Jan van Iersel, e.e. de heer van Bommel, a.e. Jan de Jongh,

Jan van Broekhoven krijgt:
item een weiveld, 1 lopen, als voor op het Leegschoor,
e.z. weduwe Adriaan Dolken, a.z. Willem Couwenbergh, e.e. Peter Verhoeven, a.e. Aart Bergmans
item de helft in een bastaard kapitaal van 200 gulden ten laste van het dorp Udenhout

24 juni 1747     489/38v-40

De regenten van Udenhout verklaren Isaac Verster, stadhouder van het kwartier van Oisterwijk te 
machtigen om voor hen de betaling van logementen, leveranties van hooi, haver, stro, hout en karren 
aan het Engelse en Hannoveraanse troepen die in 1747 in Udenhout hebben gelogeerd te regelen 
volgens kwitantie van de commanderende officieren van deze regimenten

13 juli 1747     489/42v-43v

Francis Lambert Brock te Udenhout als man van Catharina Wouter Delien krijgt procuratie om de 
nalatenschap van Nicolaas Wouter Delien, overleden en begraven te Hoge Swaluwe te regelen. T.a.v. 
de collaterale successie.

13 november 1747     489/47v-55v

Jan en Laurens Joost van Rijswijk, Jenneke Joost van Rijswijk weduwe Marten van de Ven, Cornelij 
Anthonij Pijnenburgh, man van Maria Joost van Rijswijk, Jacobus Janse van Gorkum als man van 
Adriaantie Joost van Rijswijk, Jacobus Peter Verhoeven als man van Anneke Joost van Rijswijk, allen 
broers en zusters, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Joost van Rijswijk en 
Elizabet Ariens van Iersel

1ste lot - Jan Joost van Rijswijk
Hooiland in Engelen
Item een broekveld, te Udenhout,
e.z. Gommelse straat, a.z. Jacobus Verhoeven, e.e. Wouter Verhoeven, a.e. weduwe Cornelis van 
Iersel,
item 1/3 deel in een moerveld, in het geheel 1 lopen, als voor genaamd de Reit,
e.z. de heer van Eken a.z. Nicolaas Verhoeven, e.e. Nicolaas Verhoeven c.s., a.z. Michiel van den 
Heesacker
item 9 vaten rogge jaarlijks uit 2 percelen in Brabants hoek, betaald door Marten Gijsbert de Cort en 
Jan Dries Schijven

2de lot – Laurens Joost van Rijswijk
Akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Cleine mortel,
e.z. Maria Cornelis van Iersel, a.z. weduwe Adriaan Priems, e.e. armentafel van Oisterwijk, a.e. 
weduwe Peter van Iersel
item een broekveld, 3 lopen, als voor in de Brantse steeg,
e.z. Jan de Jongh, a.z. Laurijs Janse van Rijswijk, e.e. een gemene steeg, a.e. Steven Burgmans
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3de lot – Jenneke Joost van Rijswijk
Akkerland, 7 lopen, genaamd den Rijacker, te Udenhout,
e.z. erfgenamen heer Cattenburgh, a.z. armentafel van Oisterwijk, b.e. een gemene weg
item akkerland, 1 ¼ lopen, als voor,
e.z. weduwe Schijven, a.z. heilige geest van sBosch, e.e. kinderen Gielis van Heeswijk, a.e. een 
gemene weg
item akkerland, 1 ¼ lopen,
oost heilige geest van sBosch, zuid (niet ingevuld), west de gemene straat, noord Joost Cornelis van 
Iersel
item een weiveld, ½ lopen, als voor,
e.z. de gemeint, a.z. heilige geest van sBosch, e.e. Miggiel Jan van Heeswijk, a.e. (niet ingevuld)

dit lot is belast met jaarlijks 16 stuivers 8 penningen cijns aan de heer Gijsels te sBosch (Vosselaer?)

4de lot – Cornelis Antonij Peijnenborgh
Nieuw erf, te Udenhout, 6 lopen,
Rondom in de gemeint
Belast met jaarlijks 3 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
Item akkerland, 2 lopen, als voor op de Schoorstraat,
e.z. Aart Bergmans, a.z. de Buendersteegh, e.e. de gemene straat, a.e. Jan Adriaan Joordens,
item akkerland, 5 lopen, als voor op de Schoorstraat,
e.z. Adriaan Brekelmans, a.z. een gemene straat, b.e. Jan van Broekhoven,
item een heiveld, te Udenhout, genaamd den Horst,
oost Miggiel Colen, zuid Francis Witlox, west Laurijs Driessen, noord (niet ingevuld),
belast met jaarlijks 2 stuivers 14 penningen cijns aan de heer Geijsels (Vosselaer?)
item 1.3 deel van een broekveld, in Udenhouts broek,
west Korstiaan van Asten, noord erfgenamen Jan Adriaan Nesten., verder onbekend

5de lot – Jacobus Janse van Gorkum
Huis, schop en aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout,
e.z. een steeg, a.z. Huijbert van Berkel, e.e. Jan van Iersel, a.e. een gemene straat
item akkerland, 3 ½ lopen, als voor,
e.z. een gemene straat, a.z. Adriaan Brekelmans, e.e. Huijbert van Berkel, a.e. (niet ingevuld)
item een weiveld, 3 ½ lopen, genaamd de Doore weij, als voor,
e.z. Huijbert van Berkel, a.z. Adriaan Brekelmans, e.e. Peter Witlox, a.e. Jan van Broekhoven,
item weiland en heiveld, samen 7 lopen, als voor,
e.z. Aart Bergmans, a.z. Adriaan Brekelmans, e.e. een “hoef”
item een broekveld, te Udenhout
e.z. een gemene straat, a.z. Jan de Jongh, e.e. Gijsbert van Rijsewijk, a.e. Jacobus Verhoeven,

6de lot – Jacobus Peter Verhoeven
Akkerland, 5 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. Peter Witlox, a.z. Adriaan Brekelmans, e.e. een gemene straat
item een houtbosken, als voor op de Schoorstraat,
e.z. Jan van Broekhoven, a.z. Jacobus van Gorkum, e.e. Willem van Broekhoven, a.e. de gemene 
straat
item een broekveld, te Udenhout,
e.z. erfgenamen Cornelis van Broekhoven, a.z. Laureijs Peter van Iersel, e.e. de Giersbergse steeg, 
a.e. Jan van Rijsewijk
item akkerland, ½ lopen, als voor op de Hooghoutse ackeren,
oost Peter Verhoeven, noord st. Anna gasthuis, verder onbekend,
de helft in akkerland, 7 lopen, met Adriaan van Iersel te Helvoirt, gelegen te Baardwijk
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13 december 1747     489/56-58v

Jan Denis Schapendonk en Aalbert van Hoof als man van Helena Denis Schapendonk, maken een 
erfdeling van de nalatenschap van Catelijn Jan Schapendonk, hun moei

Jan Denis Schapendonk krijgt:
De helft in akkerland, genaamd den Nieuwen acker, 5 lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
e.z. de verkrijger, a.z. Jan Jooste Maagdenburgh, e.e. Aalbert van Hoof, a.e. Jan Janse de Jongh,
item de helft in akkerland, genaamd den Kafacker, 4 lopen,, als voor,
e.z. en e.e. de verkrijger, a.z. kinderen Wijnant van Iersel, a.e. Doorn Snoeren
item de helft van broekveld, 4 lopen, als voor in het Asschot broek,
e.z. Antonij Lombers, a.z. de verkrijger, e.e. Peter de Ridder, a.z. Frans van Rijsewijk
belast met jaarlijks 4 stuivers 2 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

Aalbert van Hoof krijgt:
De helft in akkerland, genaamd de Stoppel weij, 4 lopen, te Udenhout op de Molenstraat,
e.z. Jan Schapendonk, a.z. de verkrijger, e.e. weduwe Heijliger Brok
item de helft in akkerland, 4 lopen, te Loon op Zand
e.z. Jan Schapendonk, a.z. Willem de Cort, e.e. weduwe Willem van de Ven, a.e. Jan van Onsenoort
item de helft in een broekveld, 2 ½ lopen, te Udenhout aan het Quaatgat,
e.z. Jan Schapendonk, a.z. Cornelis Kools, e.e. Peter Vouthengels, a.z. Jan Adriaan Schapendonk,

8 maart 1748     489/68-74

Gijsbert Adriaan Verhoeven en Niclaas Adriaan Verhoeven, beide kinderen van Adriaan Willemse 
Verhoeven verwekt uit Elisabeth Gijsbert de Cordt maken een erfdeling van de nalatenschap van hun 
ouders

Gijsbert Adriaan Verhoeven krijgt:
Huis, schop en aangelegen erf, 3 ½ lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Adriaan van Gorkum, a.z. Josijna weduwe Christiaan van Hees, e.e. kinderen Peter Peijnenborgh, 
a.e. de gemeint
item akkerland, 1 ¾ lopen, als voor,
e.z. kinderen Peter Peijnenburgh, a.z. weduwe Wouter Colen, e.e. het groot gasthuis van sBosch, a.e. 
de Mortelse steeg
belast met jaarlijks 2 vat rog in een meerdere pacht van 2 zakken aan de heer Scheffers te sBosch te 
leveren te Oisterwijk onder de Lindenboom op lichtmisdag
item akkerland, ½ lopen, als voor,
b.z. Hendrik Lambert van Hees, e.e. groot gasthuis, a.e. Robbert Janse Kolen,
item een weiveld, 1 lopen, als voor,
e.z. weduwe Wouter Colen, a.z. Niclaas Verhoeven, e.e. groot gasthuis, a.e. Laurijs Verhoeven
item weiveld, 4 lopen, als voor,
e.z. Gijsbert Peter van Rijsewijk, a.z. en e.e. st. Anna gasthuis te sBosch, a.e. Peter van den Bosch
item akkerland en weiland, 3 ½ lopen, als voor in Brabands hoek,
e.z. Miggiel Willem van den Heesacker, a.z. Josijna weduwe Cristiaan van Hees, e.e. de gemeint, a.e. 
erfgenamen Hendrik Scheijven
belast met jaarlijks 2 vat 8 kannen rogge aan het kantoor der geestelijke goederen van dit kwartier
belast met jaarlijks een pacht van 9 stuivers en 6 penningen aan het kantoor der geestelijke goederen 
in dit kwartier
belast met jaarlijks een pacht van 36 stuivers aan het kantoor der geestelijke goederen van dit kwartier
item een nieuw erf, 8 ½ lopen, als voor
rondom in de gemeint
belast met jaarlijks 4 stuivers 4 penningen hertogcijns aan de domeinen van Brabant (1/2 stuiver per 
lopense)
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item een nieuwe erf, ½ lopen, als voor,
rondom in de gemeint,
belast met jaarlijks 4 penningen hertogcijns aan de domeinen van Brabant (1/2 stuiver per lopense)
item akkerland, ¾ lopen, als voor in den Biesmortel,
e.z. Goijaart de Jongh, a.z. weduwe Jacob Joost Willemse, e.e. Peter Verhoeven, a.e. een heiveld
belast met jaarlijks 3 vat rog aan juffrouw van Beugen te sBosch

Niclaas Adriaan Verhoeven krijgt:
Akkerland, 6 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. weduwe Marten de Kort, a.z. weduwe Adriaan van Engelant, e.e. weduwe Geert van Beurden, a.e. 
de gemeint
belast met jaarlijks een cijns van 6 stuivers 12 penningen aan de domeinen van Brabant
belast met jaarlijks een cijns van 3 stuivers 12 penningen aan de domeinen van Brabant
item akkerland, 2 lopen, als voor in de Meertacker,
e.z. groot gasthuis te sBosch, a.z. Jan Cornelis Driessen, e.e. Govert Janse de Cordt, a.e. de heer van 
Keulen te sBosch
item een weiveld, 3 lopen, als voor,
e.z. groot gasthuis te sBosch, a.z. Gijsbert Peter van Rijsewijk, e.e. Niclaas Verhoeven, a.e. st. Anna 
gasthuis
item akkerland, 5 lopen, als voor, in de Groenstraat,
e.z. Wouter Verhoeven, a.z. Maria weduwe Cornelis van Iersel, e.e. jonker de Jeger, a.e. Govert 
Wijnant van Iersel
belast met jaarlijks 14 vat rogge aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
item akkerland, 1 ¾ lopen, als voor,
e.z. weduwe Cornelis van Iersel, a.z. erfgenamen weduwe Jan van Rijsewijk, e.e. jonker de Jeger, a.e. 
Govert Wijnant van Iersel
item een broekveld, 4 lopen, als voor in het Asschot broek,
e.z. Laureijs van Rijsewijk, a.z. Peter Adriaan Vermeer, e.e. Zeger Peter Mattijse, a.e. weduwe Jan 
Witlocx
belast met jaarlijks 8 stuivers cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
item weiveld, 3 lopen, als voor,
e.z. Zeger Peter Mattijse, a.z. de armen van Oisterwijk, e.e. jonker de Jeger, a.z. groot gasthuis te 
sBosch
belast met jaarlijks 5 stuivers 8 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
item een weiveld, 1 lopen, als voor, aan het Winkel,
e.z. Gijsbert Verhoeven, a.z. Francis Huijbert Verhoeven, e.e. groot gasthuis, a.e. Laurijs Niclaas 
Verhoeven

20 maart 1748     489/74-79v

Jan Leendert van der Staak, Quirijn van Strijdhoven als man van Hendrina van der Staak, en Jan 
Leendert van der Staak en Cornelis de Leeuw als voogden over de kinderen van Andries 
Woestenborgh verwekt uit Geertruijd van der Staak, genaamd Adriaantje, Fransijntje, Gerrit, Johanna 
en Jan, Michiel van Loon en Adriaan van Deursen als voogden over de kinderen van Michiel van Loon 
verwekt bij Cattalijn van der Staak, genaamd Josijna, Fransis, Geertruijd en Jan
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Leendert van der Staak en Anneke van 
Deursen

1ste lot – Michiel van Loon en Adriaan van Deursen als voogden over de kinderen van Michiel van Loon 
verwekt bij Cattalijn van der Staak, genaamd Josijna, Fransis, Geertruijd en Jan krijgen:
Huis en stal, 2 lopen, te Udenhout bij de Kruisstraat, 
Noord en oost weduwe Jan Robben, zuid weduwe Jan Peters van der Sterre, oost de gemene straat
Belast met jaarlijks 1 zak rogge in een meerdere pacht aan Cornelis weduwe van sr. Van Doorn te 
sBosch
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2de lot - Jan Leendert van der Staak en Cornelis de Leeuw als voogden over de kinderen van Andries 
Woestenborgh verwekt uit Geertruijd van der Staak, genaamd Adriaantje, Fransijntje, Gerrit, Johanna 
en Jan krijgen:
Akkerland, 1 ¾ lopen te Udenhout in de Seshoeven,
e.z. Govert Wijnant van Iersel, a.z. Cornelia weduwe Jan Verhoeven, e.e. Adriaan Broks, a.e. een 
karweg
item akkerland, ¾ lopen, aks voor,
e.z. weduwe Jan Witlox, a.e. Arien Antonij van Iersel, b.e. een mestweg

3de lot – Quirijn van Strijthoven krijgt:
Een huis met de helft van het erf, 1 lopen, te Udenhout bij de Kruisstraat,
e.z. Adriaan van Deursen, a.z. de tegendeler, e.e. een waterloop, a.e. de straat
belast met het onderhoud van de “middelweeght" in voors. Huijsing staande” voor de helft

4de lot – Jan Leendert van der Staak krijgt
De helft in huis en erf, 1 lopen,
e.z. Niclaas Adriaan verhoeven, a.z. de tegendeler, e.e. een waterloop, a.e. de straat
belast met het onderhoud van de “middelweeght" in voors. Huijsing staande” voor de helft
item een uitgedolven moerveld, 2 lopen, te Helvoirt

24 april 1748     489/92-96

Laurijs Janse van Rijsewijk en Jan Geert Ekels, maken een erfdeling  van de nalatenschap van 
Cornelia Jan Colen, weduwe Jan van Rijsewijk hun moeder en grootmoeder

1ste lot – Laurijs Janse van Rijsewijk
Een broekveld, 2 lopen, te Udenhout in de Brandse steeg,
e.z. Adriaan Schapendonk, a.z. weduwe Aart Witlox, e.e. Peter van den Bosch, a.e. weduwe Peter van 
Iersel,
item een weiveld, 4 lopen, als voor,
e.z. de heer van Baale, a.e. de Brandse steeg, e.e. kinderen Elias Colen, a.e. Adriaan Schapendonk,
item een broekveld, 3 lopen, genaamd den Groten beemt, als voor,
e.z. de heer van Baale,. A.z. de Brandse steeg, e.e. weduwe Jan van de Ven, a.e. kinderen Elias 
Colen,
item een weiveld, 2 lopen, als voor,
e.z. Laurijs van Rijsewijk, a.z. Johan de Vien, e.e. Jan Aart Vugts, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 3 stuivers 8 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
item akkerland, 3 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. Laurijs van Rijsewijk, a.z. Niclaes Verhoeven, e.e. weduwe Peter van Iersel, a.e. de heilige geest 
van sBosch
belast met jaarlijks 6 stuivers 8 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
item akkerland, 5 ½ lopen, als voor,
e.z. de heer Johan de Jeger, a.z. Jan Geert Ekels, e.e. de heer van Baale, a.e. de gemene straat,

2de lot – Jan Geert Ekels
Een broekveld, 3 lopen, te Udenhout aan de Brandse steeg, 
e.z. Steven Willem Burgmans, a.z. Huijbert van Berkel, e.e. jonker Johan de Jeger, a.e. de Brandse 
steeg
belast met jaarlijks 14 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
item akkerland, 2 ½ lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. Adriaan Schapedonk, a.e. Laurijs van Rijsewijk, e.e. de heer van Baale, a.e. de gemene straat
item akkerland, 3 lopen, als voor,
e.z. weduwe Peter van Rijsewijk, a.z. Niclaas Verhoeven, e.e, Govert Wijnand van Iersel, a.e. jonker 
Johan de Jeger
item akkerland, 1 ½ lopen, als voor in de Seshoeven,
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ringgenoten onbekend

20 mei 1748     489/99-106v

Cornelis Jan van Iersel, Peter Janse van Iersel, Willem Jan van Iersel, Jan van de Pas als man van 
Maria Jan van Iersel, Adriaan Biesmortels als man van Anneke Jans van Iersel, Adriaan van Hees en 
Peter van Iersel als voogden over de kinderen van Cristiaan van Hees verwekt uit Maria Jan van Iersel,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Willem Jan van Iersel,
Weiveld te Oisterwijk

5de lot – Adriaan van de Pas man van Maria Jan van Iersel
De helft in akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers, 
e.z. Fransis van Broekhoven, a.z. de Speijker kant, e.e. Jan de Cort, a.e. Jan Wouter Span,

6de lot – de voogden t.b.v. de kinderen van Christiaan van Hees
De helft in akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers, 
e.z. Fransis van Broekhoven, a.z. de Speijker kant, e.e. Jan de Cort, a.e. Jan Wouter Span,

22 juli 1748     489/122v-124

Adriaan Andries van Delia en Petronella Andries van Delia maken een erfdeling van de nalatenschap 
van hun grootmoeder Maria weduwe Peter Hendrik van Iersel

1ste lot – Petronella Andries van Delia (13-5-1753)X Johannes van Bavel
Een weiveld, 3 lopen, te Udenhout in de Leege Reijte,
Oost Huijbert van Berkel, west Jan van Broekhoven, zuid Denis van den Boer, noord Govert van Iersel,
Item land, 2 lopen, als voor in de Seshoeven,
Oost Gerrit van Rijsewijk, west Denis van den Boer, zuid een karweg, noord kinderen Andries Cuijpers
Item de achterste helft in een broekveld, 4 lopen, als voor in de Leege Reijte,
Oost Johanna Piggen, west de heer van Geldermalsen, zuid de tegendeler, noord weduwe Peter van 
Iersel,
Land te Berkel,

2de lot – Adriaan Andries van Delia
Item de voorste helft in een broekveld, 4 lopen, als voor in de Leege Reijte,
Oost Johanna Piggen, west de heer van Geldermalsen, zuid Peter van Iersel, noord de mededeler
Land te Berkel
Hooiland te Baardwijk

16 oktober 1748     489/130-137v

Francus Brok en Adriaan Janse Vermeer als voogden over de kinderen van Jan Aart Robben, verwekt 
uit Jenneke Willem Berghmans, genaamd Willemijn en Jenneke,
Peter van Heeswijk en Peter Govert van Iersel als voogden over de kinderen de 3 kinderen van Peter 
van Heeswijk en Lucia Jan Robben,
Arnoldus Jan Robben en Marjan Jan Robben
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun vader en grootvader Jan Aart Robben

4de lot – kinderen Peter van Heeswijk en Lucia Jan Robben
Een broekveld, 2 lopen, te Udenhout op het Gommelen,
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e.z. Jan Geert Ekels, a.z. erfgenamen Aart Cornelis Couwenbergh, e.e. Gijsbert Peter van Rijswijk, a.e. 
St. Anna gasthuis te sBosch

16 oktober 1748     489/138-149

Francus Brok en Adriaan Janse Vermeer als voogden over de kinderen van Jan Aart Robben, verwekt 
uit Jenneke Willem Berghmans, genaamd Willemijn (X Michiel Pijenenburg) en Jenneke,
Peter van Heeswijk en Peter Govert van Iersel als voogden over de kinderen de 3 kinderen van Peter 
van Heeswijk en Lucia Jan Robben,
Jan Storimans en Adriaan Francis van Deursen als voogden over de 2 kinderen van Heijliger Brok 
verwekt uit Anneke van Iersel,
Peter Verhoeven als man van Maria Elis Brok
Arnoldus Jan Robben en Marjan Jan Robben
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Jenneke Willem Berghmans haar aangekomen van haar 
ouders

1ste lot – Arnoldus Jan Robben
Huis, schuur, schop en brouwerije met aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout bij de Kruisstraat
e.z. en e.e. de gemene straat, a.z. en a.e. kinderen Elis Brok, 
item een weiveld, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. Jan Adriaan Schapendonk, a.z. kinderen Elias Brok, e.e. weduwe Jan Piggen, a.e. de gemene 
straat
item een weiveld, 2 lopen, als voor,
e.z. Anthonij van Bergeijk, a.z. de tegendeler, e.e. Jan Storimans, a.e. de gemene straat
item teulland, 2 ½ lopen, als voor in de Seshoeven,
e.z. weduwe Jan Witlocx, a.z. Geert van Rijsewijk, e.e. Adriaan van Broekhoven, a.e. een mestweg
item teulland, 2 lopen, als voor,
e.z. kinderen Elias Colen, a.z. Adriaan Jan Brekels, e.e. een mestweg, a.e. weduwe Jan Piggen
item nog geld
verder nog vereffeningsbedragen aan andere mededelers

2de lot – Peter Verhoeven als man van Maria Elis Brok
Hui en hof, ¾ lopen, te Udenhout bij de Kruisstraat,
e.z. Adriaan van Duersen, a.z. de verkrijger (Arnoldus Robben onderstreept), e.e. Aert de Ridder, a.e. 
de gemene straat
item een weiveld, als voor, 2 lopen,
e.z. de tegendeler, a.z. de verkrijger, e.e. Jan Storimans, a.z. Willem van Grevenbroek
item teulland, 2 lopen, genaamd den Langen acker, als voor,
e.z. Louwerijs Hendriks, a.z. Goijaart Marten Priems, e.e. Jan Arien Jacops van Rijsewijk, a.e. Aart 
Jans de Ridder
item nog geld van het eerste lot

3de lot – 3 kinderen van Peter van Heeswijk
Broekveld, 2 1/ 2lopen, te Udenhout bij de Houtse straat,
e.z. kinderen Peter Cornelis de Lepper, a.z. Adriaan Mutsaerts, e.e. Peter van Beugen, a.e. de prins 
van Sulzbach
item teulland te Tilburg
item geld van het eerste lot

4de lot – Willemijn Robben (X Michiel Pijnenburg) onmondig
Broekveld, 1 lopen, te Udenhout in den Biesmortel
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. Peter Ariens Verhoeven, e.e. Gerrit Verhulst, a.e. Adriaan van 
Gorkum,
item teulland, 3 ½ lopen, te Berkel
item broekveld, 40 roeden, te Udenhout bij de Strijthoeve,
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e.z. Hendrik Goijaerts Vermeer, a.e. Cornelis Adriaan Vermeer, e.e. Wouter Verhoeven, a.e. weduwe 
Aart de Ridder
item geld van het eerste lot

5de lot – Marjanna Jan Robben
Broekveld, 3 ¾ lopen, te Udenhout bij de Houtse straat aan de twee Steegden,
e.z. Gerrit van Krieken, a.z. Jan Colen, e.e. Jan de Cordt, a.e. (niet ingevuld)
item een moerveld, 1 lopen, als voor in den Biesmortel,
e.z. Jan de Lepper, a.z. Jan Marten Heessels, e.e. de heer Snel, a.e. de lei
item geld van het eerste lot

6de lot – 2 kinderen van Heijliger Elis Brok
Broekveld, 12 lopen, aan de westkant, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. Wouter Verhoeven, a.z. de tegendeler, e.e. Marten Arien Priems, a.e. weduwe Andries Ermers
item geld van het eerste lot

7de lot – Jennemarie Robben (minderjarig)
Broekveld, oostwaarts, 12 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. kinderen Huijbert van Laarhoven, a.z. de tegendeler, e.e. Marten Adriaan Priems, a.e. weduwe 
Andries Ermers
item geld van het eerste lot

21 oktober 1748     489/149-155

Jan Janse Raijmakers en Jan van der Schoot als man van Petronella Janse Raijmakers,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Jan Jan Raijmakers
Huis en hof, ½ lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
Oost de verkrijger, west een gemene straat, zuid weduwe Frans van Broekhoven, noord Peter Vermeer
Item akkerland, 4 lopen, als voor,
Oost weduwe Frans van Broekhoven, west de verkrijger, zuid Huijbert van Berkel, noord kinderen 
Belast met jaarlijks 5 vat rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijke kantoor te sBosch
Hendrik van Iersel,
Item weiveld, 2 lopen, als voor,
Oost Peter Vermeer, west weduwe Frans van Broekhoven, zuid weduwe Aart Witlox, noord Huijbert 
van Berkel,
Item een houtveld, 3 lopen, als voor aan de Gommerse straat,
e.z. Cornelis Witlox, a.z. kinderen Jacob van Rijsewijk, e.e. Aalbert van Stockum, a.e. Adriana dochter 
Willem de Sneijder 
dit perceel heeft recht van overweg over het erf van de genoemde dochter
belast met jaarlijks 2 stuivers 4 penningen cijns in een meerdere cijns aan mevrouw van Beugen
Item een houtveld, 3 lopen, als voor in het Willigh broek aan de dreef,
Oost juffrouw van Beugen, west en noord de prins van Sulsbach, zuid Jan van Tilborgh 
Item een weiveld, 5 lopen, als voor, achter de Kuijlen
Oost juffrouw van Beugen, west Johanna Grevenbroek, zuid Hendrik van Iersel, noord juffrouw van 
Beugen,
Item een weiveld, 2 lopen, als voor,
Oost juffrouw van Beugen, west Johanna Grevenbroek, zuid kinderen Peter Vermeer, noord Hendrik 
van Iersel,
Item land, 1 ½ lopen, genaamd de Korte Voren, als voor op de Houtse straat,
Oost Arnoldus Piggen, west erfgenamen Huijbert Piggen, zuid en noord juffrouw van Beugen,
Item akkerland, 1 ¾ lopen, als voor in de Seshoeven,
Oost weduwe Peter van Rijsewijk, zuid Jan Storimans, west erfgenamen Frans van Deursen, noord een 
gemene straat
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Belast met jaarlijks 1 vat rog in een meerdere pacht aan de armentafel te sBosch
Item akkerland, 1 ½ lopen, als voor in de Zeshoeven,
Oost weduwe Peter van Rijsewijk, west Jan Storimans, zuid Arien van Iersel, noord weduwe Peter van 
Rijsewijk
Item een heiveld, 2 lopen, als voor op de Houtse straat aan de dreef,
Oost Jan van Tilborgh, west erfgenamen Aart van Iersel, noord de prins Carel van Sulsbach,
Item een weiveld, ¾ lopen, te Heukelom
Item heibodem te Drunen
Item hooiland te Besoijen

2de lot – Jan van der Schoot
Huizing en hof, 4 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
West de gemene straat, zuid kinderen Corstiaan van Hees, noord juffrouw van Beugen
Item akkerland, genaamd de Korte Voren, 5 ½ lopen, als voor,
West en noord juffrouw van Beugen, zuid Arnoldus Piggen
Belast met jaarlijks 2 stuivers 12 penningen in een meerdere pacht aan de domeinen van Brabant
Item akkerland, 1 lopen, als voor,
Oost Adriaan Jan Celen, west kinderen Peter Bert Hamers, zuid de gemene straat, noord juffrouw van 
Beugen
Item akkerland, 2 lopen, als voor,
Oost en west kinderen Peter Bert Hamers, zuid de gemene straat, noord jufrouw van Beugen
Item land en wei, 7 lopen, te Tilburg
Land, 4 lopen te Tilburg
Item weiland en bos, als voor
Item land en wei, als voor
Item akkerland als voor
Item 2 heiveld als voor
Item nieuwe erf als voor

13 november 1748     489/156-161v

Jan Storimans en Adriaan Frans van Deursen als voogden over de 2 kinderen van Heijliger Brok, 
verwekt uit Anneke van Iersel,
En Peter Verhoeven als man van Maria Elis Brok
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Elis Heijliger Brok

1ste lot – 2 kinderen van Heijliger Brok
Huis, hof en aangelegen erf, 4 lopen, te Udenhout bij de capel,
e.z. Arnoldus Robben, a.z. Hendrik Goijaarts Vermeer, e.e. de tegendeler, a.e. de straat
belast met jaarlijks 8 vaten rogge aan de armen van Oisterwijk
item akkerland, 3 lopen, te Berkel
item akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Kuijl, genaamd den Pat acker,
e.z. erfgenamen Jan van Huijclom, a.z. en e.e. erfgenamen Victor van Beughen, a.e. een gemene 
mestweg
belast met jaarlijks 3 vaten rogge, in een meerdere pacht aan juffrouw Pelgrim te sBosch
item de helft in een weiveld, 5 lopen, als voor, bij de Cruijsstraet,
e.z. Broks, a.z. de tegendeler, e.e. de weijde sloot, a.e. Peter van den Meegdenbergh
item een weiveld, 2 ½ lopen, bij de Schoorstraat, genaamd de Horderick,
e.z. Willem Matheus Bergmans, a.z. Jan Jan Vermeer, e.e. de straat, a.e. Jan Piggen
item een schaarbos, 1 lopen, als voor bij de Asschotse steeg,
b.z. erfgenamen Cornelis Jan van Grevenbroek, e.e. erfgenamen Johan Ophorst, a.e. de heer van 
Wittenhorst
item een heibodem,3 lopen, te Tilburg
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2de lot – Peter Verhoeven
Akkerland, 2 lopen, te Berkel,
Item akkerland te Berkel
Item akkerland te Berkel
Item de achterste helft van een weiveld, 5 lopen, te Udenhout aan de Kruijsstraat,
e.z. de tegendeler, a.z. Geert van Rijsewijk, e.e. de weijde sloot, a.e. erfgenamen Jan van den 
Meegdenbergh
item een bos, 2 lopen, als voor aan de Schoorstraat,
e.z. Aart van Horst, a.z. Adriaan Denis Schapendonk, e.e. Hendrina weduwe Jan Aart Marcelisse, a.e. 
de gemene straat
belast met jaarlijks 14 stuivers cijns aan het bisschoppelijk kantoor
item akkerland, 1 lopen, als voor aan de Kruijsstraat,
e.z. Arnoldus Robben, a.z. erfgenamen Leendert van der Staak, e.e. de tegendelers, a.e. de straat
item deel moerveld in Moergestel
item stuk heibodem in Loon op Zand bij de Leijen,
e.z. Aert Jan Robben, a.z. Jan Lambert Robben, b.e. (niet ingevuld)
item akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Kruijsstraat,
e.z. de tegendelers, a.z. weduwe Jan van de Ven, e.e. Catalijn weduwe Jan Aertse de Ridder, a.e. 
Cornelis de Leeuw,

20 februari 1749     489/163v-168v

Adriaan Jan Vermeer en Goijaart Jan Vermeer maken een erfdeling van de nalatenschap van hun broer 
Jan Jan Vermeer

1ste lot – Adriaan Jan Vermeer
Huis, schuur, schop en bakhuis en aangelegen erf, 9 lopen, te Udenhout bij de Loonse Molenstraat,
Oost en noord erfgenamen Adriaan van Hemert, west de Molenstraat, zuid Jan Adriaan van Spaandonk
Item akkerland, 2 ½ lopen, als voor,
Oost en noord erfgenamen Servaas Cornelis, west Jan Adriaan van Spaandonk, zuid Jan Andries de 
Jongh
Item akkerland, 3 lopen, genaamd Gijben akker, als voor,
Oost het onmondige kind van Adriaan Saijken, west  Peeter Wouter Vouthengels, zuid Dionijs Jan 
Schapendonk, noord Jan Jan Kuijters
Item een weiveld, 8 a 9 lopen, als voor,
Oost erfgenamen Adriaan van Hemert, west erfgenamen Jacob van de Sande, zuid Jan van 
Spaandonk, noord erfgenamen Corstiaan Jan de Jongh
Item akkerland en weiland, 1 lopen, als voor,
Oost en west erfgenamen Christiaan de Jongh, zuid erfgenamen Jan Dolk, noord Jan van Spaandonk,
Item een broekveld, 2 ½ lopen, genaamd den Buender, als voor,
Oost onmondig kind van Adriaan Saijkens, west Jan van Spaandonck, zuid weduwe Jan Piggen, noord 
het gemene land onder de administratie van de heel Lijklama
Item akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
Oost kinderen Miggiel Vermeer, west het kind van Embert van de Schoor, zuid Willem Gommert de 
Cort,
Item akkerland, 4 a 5 lopen, te Loon op Zand, bij de Molenstraat,
Oost de straat, west Cornelis Waijers, zuid de gemeint van Loon, noord Elias Peters
Belast met een grondcijns van 1 gulden 1 stuiver 14 penningen aan de heer van Loon
Item akkerland, 1 ¼ lopen, als voor,
Oost, west en noord erfgenamen Servaas Cornelis, zuid Jan van de Sande
Item een weiveld, 1 lopen, als voor,
Oost de Molenstraat, west en zuid erfgenamen Servaas Cornelis, noord Gerrit Wouter Span,
Item heibodem met wat akkerland, 5 a 6 hond, als voor,
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Oost weduwe Adriaan Bakkoek, west weduwe Jan de Jongh, zuid Jan Adriaan van Spaandonk, noord 
Elias Peter Elias,
Item een heiveld, 2 lopen, als voor
Oost, west en noord Elias Peters, zuid Jan Andries de Jongh,
Item een heiveld, 4 hond, als voor,
Oost kinderen Hendrik Nouwen, west Lambert Nouwens, zuid weduwe Cornelis Schapendonk, noord 
de heer van Loon
Item een heiveld, 4 lopen, als voor, bij het Loons moer,
Oost (niet ingevuld), west kinderen Peter Cornelis Vermeer, zuid en noord de gemeint
Belast met jaarlijks 14 penningen cijns aan de heer van Loon
Item een heiveld, 1 lopen, als voor,
Item een heiveld, 1 lopen, als voor, t.p. de Persoons, komende aan het erf van de erfgenamen 
Corstiaan de Jongh en anderen

Belast met jaarlijks 10 Bossche vaten rogge in een meerdere pacht van 3 mud aan N. Engenhuijsen te 
Tilburg

2de lot – Goijaart Jan Vermeer
De helft onbedeeld in een broekveld, 4 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
Oost Jan van Broekhoven, west (niet ingevuld), zuid erfgenamen heer Johan van Wamel, noord 
erfgenamen Jan Brekelmans
Item hooi of weiland te Bezooien
Item hooiland te Baardwijk

1 maart 1749     489/168v-173v

Willem Cornelis Witlox, Adriaan Willem van Iersel als man van Maria Cornelis Witlox, en Lambert Peter 
Robben als man van Adriana Cornelis Witlox, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun 
ouders

1ste lot – Adriaan Willem van Iersel
Huis, schuur, schop en boomgaard en aangelegen erf, te Udenhout aan de Zandkant,
Oost wen west Willem Hendrik van Weesel, noord de gemene straat, zuid de heer van der Meulen,
Item een hof, genaamd de Spie,
West Willem van Weesel, oost en noord de heer Glavimans
Item akkerland, 1 lopen, als voor,
Oost Willem van Weesel, west weduwe Bastiaan van Broekhoven, noord Peter van Heeswijk
Belast met jaarlijks 27 stuivers aan de erfgenamen Van Ingen te sBosch (samen met 4de perceel)
Item een weiveld, 1 ½ lopen, als voor 
Oost weduwe Bastiaan van Broekhoven, west Adriaan Willem van Iersel, zuid Jan Gijsberts, noord 
Antonij Glaviman
Belast: zie vorig perceel
Item een heiveld, 4 lopen, te Helvoirt
Item de gerechtigheid in de Helvoirtse gemeint en het recht om er te turven als ingezetene van Helvoirt

2de lot – Lambert Peter Robben
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout op de Zandkant in den Quaden akker,
Oost Adriaan Willem van Iersel, west Willem van Weesel, zuid en noord weduwe Bastiaan van 
Broekhoven
Item akkerland, als voor in den Quaijen akker,
Oost en west Willem van Weesel, zuid en noord weduwe Bastiaan van Broekhoven
Item akkerland, 2 lopen, te Helvoirt
Item akkerland, 1 lopen, te Helvoirt
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3de lot – Willem Cornelis Witlox
Akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Zandkant, op den Hoogen akker,
Oost de heer van der Meulen, west Willem van Weesel, zuid erfgenamen Arien Marten Priems, noord 
de gemene straat
Item akkerland, 1 lopen, als voor
Oost Willem Hendrik van Weesel, west Peter van de Ven, zuid erfgenamen Arien Marten Priems, noord 
de gemene straat
Item akkerland, 1 lopen, als voor,
Oost Peter Hendrik van de Ven, west Willem Hendrik van Weesel, zuid erfgenamen Arien Maarten 
Priems, noord de gemene straat
Item houtbos, 1 lopen, in het Winkels broek,
Oost erfgenamen Cornelis van Broekhoven, west Peter Jan van Iersel, zuid erfgenamen Jan 
Bartholomeus Raademakers, noord kinderen Claas Willem Dekkers,
Belast met jaarlijks 7 duiten in een meerdere cijns aan de heer Gijsels te sBosch

5 maart 1749     480/173v-179v
Jacobus Cornelis van Laarhoven, Hendrik Cornelis van Laarhoven, Aart Adriaan Bergmans als man 
van Maria Cornelis van Laarhoven en Cattalijn Cornelis van Laarhoven, maken een erfdeling van de 
nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Jacobus Cornelis van Laarhoven
Huis, schuur, schop, bakhuis, hof, boomgaard, akkerland en weiland, 5 lopen, te Udenhout aan de 
Zandkant,
b.z. weduwe Jan Brok, b.e. de heer van der Meulen
item een moerveld, 1 lopen, als voor, e.z. de heer Snel, a.z. de heer van der Meulen, b.e. erfgenamen 
Adriaan Marten Priems
item een moerveld, 1 lopen, als voor,
e.z. Peter de Vien, a.z. en e.e. erfgenamen Adriaan Marten Priems, a.e. kinderen Huijbert van 
Laarhoven
item een heiveld, 4 lopen, te Giersbergen int Hemelrijk
item een heiveld, als voor in de Quaatse heij
item een heiveld te Helvoirt
item een heiveld te Helvoirt
item een heiveld te Helvoirt
item een hooiland te Baardwijk

2de lot – Hendrik Cornelis van Laarhoven
Akkerland, 5 lopen, met de steeg, te Udenhout aan de Santkant,
b.z. de heer van der Meulen, b.e. weduwe Jan Brok
item hooiland te Oud-Heusden

3de lot – Aart Adriaan Bergmans
Houtbos, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. weduwe Aart de Ridder, a.z. Johanna Piggen, e.e. weduwe Adriaan van der Staeij, a.e. de straat
belast met jaarlijks 10 stuivers aan het klooster van Uijlenborgh
item houtbos, 2 lopen, als voor,
e.z. Frans van Rijswijk, a.z. weduwe heer van Beugen, e.e. de heer van Ekeren, a.z. weduwe Thomas 
van den Hoven
item akkerland, 3 lopen, als voor in de Slimstraat,
e.z. Peter Jan van Iersel, a.z. en e.e. weduwe Jan Witlox, a.e. Jan Vermeer
item 1/3 deel onbedeeld in een weiveld, 2 lopen, als voor in de Slimstraat, tussen de ringgenoten
item 2 percelen moerveld onbedeeld in den Brant in de Groote en Klijne Reijte
item een heibodem te Loon op Zand
item hooiland te Oud-Heusden
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4de lot – Catelijn Cornelis van Laarhoven
Een broekveld, 4 lopen, in het Giersbergs broek
e.z. Peter Witlox, a.z. weduwe Cornelis van de Wiel, e.e. erfgenamen Adriaan Marten Priems, a.z. de 
lei
item de helft in een broekveld, 16 lopen, genaamd den twee Bunder, als voor in het Giersbergs broek,
e.z. Fransis Lomans, a.z. Michiel Coolen, e.e. kinderen Cornelis van Esch, a.e. erfgenamen Jan 
Robben
item hooiland te Oud-Heusden

21 april 1749     489/191v-201v

Marten Priems,
Peter Vermeer als voogd van de kinderen van wijlen Cornelis Peter Vermeer verwekt uit wijlen Maria 
Adriaan Priems
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun vader en grootvader Adriaan Marten Priems

1ste lot – kinderen Cornelis Peter Vermeer en Maria Adriaan Priems (onmondig)
Huis, schuur, schop, bakhuis en paardenstal en aangelegen erf, 8 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Gerit Vughts, a.z. Michiel van den Heesakker, e.e. de straat, a.e. weduwe Gerrit van Beurden
belast met jaarlijks 12 vaten rogge aan het groot begijnhof
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan de armen van Udenhout
item akkerland, 1 lopen, als voor in Brabants Hoek,
e.z. Peter van Aalst, a.z. Goijart de Jongh, a.e. de straat
item een weiveld, als voor op het Winkel, 3 lopen,
e.z. Gijsbert van Rijswijk, a.z. Jan de Lepper, e.e. kinderen Aart Pijnenborgh, a.e. kinderen Jan 
Driessen
item weiveld, 2 lopen, als voor, op het Winkel,
e.z. Michiel van den Heesakker, a.z. Jan Piggen, e.e. weduwe Adriaan van Engelant, a.e. de 
Gommerse straat
item akkerland, 2 ½ lopen, als voor in de Groenstraat,
b.z. Steven Burgmans, e.e. de armen van Oisterwijk, a.e. Govert van Iersel
item broekveld, 2 lopen, als voor in het Giersbergs broek,
e.z. Michiel Coolen, a.z. weduwe Aart Witlox, e.e. kinderen Hijliger Brok, a.e. de Giersbergse steeg
item een broekveld, 6 lopen, genaamd het Mulderken, als voor in het Winkels broek,
e.z. Adriaan Adriaan van Iersel, a.z. Hendrik Simons, e.e. Peter Verhoeve, a.e. st. Anna gasthuis te 
sBosch
item moerveld of waterpoel, 4 lopen, als voor in den Brand,
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. Cornelis van de Ven, e.e. Jan van de Plas, a.e. de lei,
item de helft in een uitgeturfd moerveld, 1 lopen, als voor,
e.z. Jan Ekels, a.z. weduwe Jan van Hees, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. het volgend perceel,
item de helft in een uitgeturfd moerveld, 1 lopen, als voor in den Brant,
e.z. Cornelis de Leeuw, a.e. Jan van de Plas, e.e. het vorige perceel, a.e. de lei
item de helft in een uitgeturfd moerveld, 1 lopen, als voor,
e.z. Cornelis de Leeuw, a.z. Jan van de Plas, e.e. Jan van de Plas, a.e. kinderen Jan Witlox
item de helft in een broekveld, 14 lopen, als voor in het Giersbergs broek,
e.z. kinderen Hijliger Brok, a.z. Peter van Esch, e.e. Fransis Lomans, a.e. Michiel Peter Coolen,
item de helft in een nieuw erf, 9 lopen, als voor op het Winkel
rondom in de gemeint 
belast met jaarlijks 2 stuivers 4 penningen aan de domeinen van Brabant
item een heiveld te Helvoirt

2de lot – Marten Adriaan Priems
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Huis, schuur, schop en bakhuis, 15 lopen, te Udenhout aan de Santkant,
b.z. de heer van Kessel, e.e. de straat, a.e. de lei
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor te sBosch
belast met jaarlijks 3 gulden aan de armen van Oisterwijk
item land en weiland, 4 lopen, als voor bij de kreitenmolen, in de Achthoeven
e.z. Jacobus Lombers, a.z. en e.e. Cornelia Wijnant Verhoeven, a.e. armen van Oisterwijk
item akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. Cornelia Wijnand Verhoeven, a.e. (niet ingevuld), e.e. weduwe Jan van Hees, a.e. armen van 
Oisterwijk
item een heiveld, 4 lopen, als voor in het Giersbergs broek,
e.z. de tegendeler, a.z. de straat, e.e. het kind van Adriaan Hamers, a.e. de Giersbergse steeg
belast met jaarlijks 6 gulden aan het geestelijk kantoor te sBosch
item een heiveld, 1 lopen, genaamd den Heijdries, als voor,
e.z. de heer van Kessel, a.z. kind van Adriaan Hamers, a.e. de straat
item een houtbos, 1 lopen, genaamd de Hel, als voor in het Giersbergs broek,
e.z. de heer Snel, a.z. de steeg, e.e. Wijnant Verhoeven, a.e. (niet ingevuld)
item een broekveld, 1 lopen, genaamd het Leegveldeke, 
e.z. weduwe Govert Ophorst, a.z. Wijnant Verhoeven, e.e. Hendrik van Laarhoven, a.e. het volgende 
perceel
item een broekveld, 3 lopen, genaamd het Langvelt, als voor,
e.z. Peter van de Ven, a.z. Jan Claasse, e.e. de heer van Kessel, a.e. Wouter Brekelmans
item een broekveld, 4 lopen, genaamd de Koeijweij, als voor,
e.z. Hendrik Hubels, a.z. Cattelijn Cornelis van Laarhoven, e.e. de lei, a.e. de steeg
item een broekveld, 2 lopen, als voor aan de Santkant,
e.z. de heer Snel, a.e. weduwe Jan Witlox, e.e. weduwe Peter Heijmans, a.z. het volgende perceel
item een broekveld, 1 lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan Witlox, a.z. kinderen Huijbert van Laarhoven, e.e. Cornelis van Laarhoven, a.e. het 
volgende perceel,
item een broekveld, 1 lopen, als voor,
e.z. de heer van Kessel, a.z. Hendrik van Laarhoven, e.e. Jacobus van Laarhoven, a.e. de lei,
item een uitgeturfd moerveld of waterpoel, 1 lopen, als voor,
e.z. Arnoldus de Vien, a.z. en e.e. Jacobus van Laarhoven, e.e. kinderen Huijbert van Laarhoven
Item de helft  in een nieuwe erf, in het geheel 9 lopen, als voor op het Winkel,
Rondom in de gemeint
Belast met jaarlijks 2 stuivers 4 penningen aan de domeinen van Brabant
Item akkerland, 2 lopen, te Berkel
Item weiveld en heiveld te Helvoirt
Item weiveld en heiveld te Helvoirt
Item heiveld te Drunen

23 april 1749     489/201v-208
Hendrik Jan van Broekhoven, Peter Niclaas Verhoeven en Frans van Broekhoven als voogden over 
Niclaas Jan van Broekhoven,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun vader, broers en zusters

1ste lot – Hendrik Jan van Broekhoven
Huis, schuur, schop en paardenstal en aangelegen erf, 3 ½ lopen, te Udenhout op de Schoorstraat, 
genaamd Hoogschoor
Belast met jaarlijks 3 gulden 15 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
Belast met jaarlijks 10 kannen rogge in een meerdere pacht aan de armen van Udenhout
e.z. Jan de Jongh, a.z. en e.e. weduwe Willem van de ven, a.e. de straat
item akkerland, 3 lopen, genaamd den Huijsakker, als voor,
e.z. weduwe Willem van de Ven, a.z. weduwe Peter van Laarhoven, e.e. weduwe Willem van de Ven, 
a.e. de straat
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item akkerland en hei, 7 lopen, als voor genaamd de Heij,
b.z. Jan van Iersel, e.e. de duin, a.e. (niet ingevuld)
item akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. Jacobus Verhoeven, a.e. en e.e. Cornelis Pijnenburgh, a.e. de straat
belast met jaarlijks 11 duiten in een meerdere cijns aan de gezworenen van Tilburg
item een weiveld, genaamd de Doreweij, 3 ½ lopen, als voor,
e.z. Jacobus van Gurkum, a.z. Peter Jan Witlox, e.e. Jan van Iersel, a.e. Huijbert van Berkel,
item een broekveld, 5 lopen, genaamd het Latbosch, als voor op de Schoorstraat,
e.z. weduwe Willem van de Ven, a.e. de heer van Wamel, e.e. Adriaan jan Vermeer, a.e. Adriaan 
Brekelmans
item een broekveld, genaamd het Leegschootvelt, als voor, 2 lopen,
e.z. weduwe Aart Witlox, a.z. Peter van Laarhoven, e.e. weduwe Aart Witlox, a.e. weduwe Adriaan 
Dolke,
item de helft in een broekveld, onbedeeld, 2 lopen, als voor,
e.z. weduwe Aart de Groot, a.z. Jan van Iersel, e.e. weduwe Jan Verhoeven, a.e. Aart Wolfs

2de lot – Nicolaas Jan van Broekhoven
Huis, schuur, schop en aangelegen erf, 3 lopen, en 1/8 deel van de straat, gelegen onder Drunen op 
Giersbergen
Alles in Drunen, of Helvoirt
Item broekveld, te Udenhout in het Giersbergs broek, 2 lopen,
Noord Arnoldus Spoomans, oost juffrouw van Dal, west de steeg, zuid (niet ingevuld)
Item een heiveld, als voor 3 lopen in het Giersbergs broek,
West de heer Snel, oost (niet ingevuld), e.e. Jan Witlox, a.e. Peter van Rijswijk

1 mei 1749     489/208v-209

Pieter Vissers, deurwaarder van de raad van state der Nederlanden, uit naam van de heer Allaerd Jan 
Gansneb genaamd Tengnagel, raad en rentmeester der episcopale en andere geestelijke goederen 
over stad en meierij van sBosch
Legt beslag op de roerende en onroerende goederen van weduwe Jan Schapendonk als erfgename 
van Peter Jan Robben te Udenhout, om daar een pacht van 15 vaten rogge op te verhalen en ene 
rogreductie van 1 gulden 2 stuivers 8 penningen, achterstal sinds 1737.

18 juni 1749     489/211-216v

Peter Jan Witlox, Nicolaas Jan Witlox en Jenneke Jan Witlox, maken een erfdeling van de 
nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Peter Jan Witlox
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout in den Brandt,
e.z. Jan Cornelis van de Plas, a.z. kinderen Claas Willem Deckers, e.e. de steeg, a.e. Drunense duinen
item een weiveld, ½ lopen, als voor,
e.z. Jan Cornelis van de Plas, a.z. kinderen Claas Willem Deckers c.s.,  e.e. erfgenamen de heer van 
Wamel, a.e. de steeg
item een perceel land, ¼ lopen, als voor,
e.z. Jan Cornelis van de Plas, a.z. kinderen Claas Willem Deckers, e.e. weduwe Gerrit van Beurden, 
a.z. de steeg
item een heibodem 2 lopen, als voor,
e.z. Jan Cornelis van de Plas, a.z. kinderen Claas Willem Deckers c.s., e.e. Jan Cornelis van de Plas, 
a.e. de Gommerse straat
item 1/3 deel onbedeeld in een broekveld, genaamd den Busser, 3 lopen, in het Winkels  broek,

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



e.z. st. Anna gasthuis, a.z. Crijn van Strijthoven, e.e. Jan Andries Scheijven, a.e. Arien van Hees
belast met jaarlijks 4 a 5 stuivers st. Thomas cijns aan de heer Antonij Glaviman te Oisterwijk

de eerste 4 percelen belast met jaarlijks 1/7 deel in een meerdere pacht van 6 gulden aan de Lieve 
Vrouwe broederschap te sBosch
item 1/7 deel in een meerdere pacht van 1 gulden 10 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
item 1/7 deel in 13 stuivers hertogcijns
item 4 vaten rogge aan de armen van Oisterwijk

2de lot – Nicolaas Jan Witlox,
Akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout in den Brandt, 
e.z. Jan Cornelis van de Plas, a.z. kinderen Cornelis Wouter Brekelmans, e.e. de Middelkant, a.e. de 
Drunense duinen
item akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
b.z. Jan Cornelis van de Plas, e.e. de middelkant, a.e. de Drunense duinen
item een perceel land, ½ lopen, als voor,

b.z. Jan Cornelis van de Plas, e.e. kinderen Cornelis Wouter Brekelmans, a.z. de steeg
item een weiveld, genaamd de Lange weij, en uitgeturfde putten, samen 3 a 4 lopen, als voor,
e.z. kinderen Cornelis Wouter Brekelmans, a.z. Jenneke Jan Witlox, e.e. de Brandse steeg a.e. de 
middelkant
item 1 ½ 1/5 deel in een uitgeturfd veld, genaamd het Seghvelt, onbedeeld, 3 a 4 lopen, als voor
e.z. en e.e. erfgenamen Adriaan Marten Priems, a.z. (niet ingevuld), a.e. erfgenamen Willem Arien de 
Cordt c.s.

alle percelen?
Belast met jaarlijks 5 gulden 10 stuivers aan de weduwe Tielemans Ermers te sBosch

3de lot – Jenneke Jan Witlox
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout in den Brandt,
e.z. Jan Cornelis van de Plas, a.z. en e.e. weduwe Govert Ophorst, a.e. de Drunense duinen
item akkerlan den weiland, 1 ¼ lopen, als voor,
b.z. Jan Cornelis van de Plas, e.e. de middelkant, a.e. Cornelis de Leuw
item een weiveld, genaamd de Lange weij en uitgeturfde putten, samen 3 a 4 lopen, als voor,
e.z. Jan Cornelis van de Plas, a.z. Nicolaas Jan Witlox, e.e. de Brandse steeg, a.e. de middelkant
item 1 ½ 1/5 deel in een uitgeturfd veldeken, genaamd het Segh veldeken, onbedeeld, 3 a 4 lopen, als 
voor,
e.z. en e.e. erfgenamen Arien Marten Priems, a.z. (niet ingevuld), a.e. erfgenamen Willem Ariens de 
Cordt c.s.

alle percelen?
Belast met jaarlijks 5 gulden 10 stuivers aan de weduwe Tielemans Ermers te sBosch

11 oktober 1749     489/221-226

Peter Vermelis, Adriaan Vermelis, Jan Aart Vermelis, Maria Aart Vermelis, Cornelis Jan Nelen als man 
van Helena Vermelis, en Huijbert Gijsbert Geerts als man van Margo Vermelis,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Aart Embert Vermelis en Clasijna Thomas van Beurden

1ste lot – Peter Vermelis,
Een weiveld, 3 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. Jan Vermeer, a.z. Peter Vermeer, e.e. Frans Coolen, a.e. Peter van de Ven

2de lot – Adriaan Vermelis
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Huis, schuur, schop, hof en aangelegen erf, 2 ½ lopen, te Udenhout aan het Winkel,
e.z. Miggiel Colen, a.z. Wijnant Verhoeven, e.e. Peter van de Pas, a.e. de hei

3de lot – Jan Aart Vermelis,
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout in Brabants hoek,
e.z. Miggiel van den Heesacker, a.z. Aart Wolfs, e.e. de heide, a.e. Geert van Beurden

4de lot – Maria Aart Vermelis
Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout in Brabanshoek,
e.z. kinderen Cornelis Jan Driese, a.z. en e.e. de heide, a.e. weduwe Geert van Beurden
belast met jaarlijks 6 vaten rogge aan rentmeester de Back
belast met jaarlijks 3 stuivers aan de Lieve vrouwe gilde te Oisterwijk
belast met jaarlijks 6 stuivers aan de armen van Udenhout
item een broekveld, 3 lopen, als voor in het Giersbergs broek,
e.z. Miggiel Colen, a.z. Jan Vermeer, e.e. Peter van de Ven, a.z. de Giersbergse steeg

5de lot – Cornelis Jan Nelen
Akkerland, 5 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackers,
b.z. Huijbert Gerrits de Jongh, e.e. Adriaantie Brekelmans, a.z. de Speijkerkant
belast met jaarlijks 7 vaten rogge in een meerdere pacht aan het Brands vrouwe gasthuis te sBosch
item een heiveld, 1 ½ lopen, als voor in het Giersbergs broek,
e.z. weduwe Aart Witlox, a.z. Wouter Verhoeven, e.e. erfgenamen Jan Robben, a.e. de Giersbergse 
steeg

6de lot – Huijbert Gijsbert Geerts
Akkerland, 1 ¾ lopen, te Udenhout achter het Winkel,
e.z. Peter van de Pas, a.z. Jan de Cordt, e.e. Wijnant Verhoeven, a.e. Miggiel Coolen,
item een uitgeturfd moerveld, 1 lopen, te Helvoirt

4 december 1749     489/227v-234v

Jacobus Willem van Broekhoven, Jan Willem van Broekhoven, Adriaan Willem van Broekhoven en 
Peter Willem van Broekhoven, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Willem van 
Broekhoven en Maria Jacob Jansen

1ste lot – Jacobus Willem van Broekhoven
Huis, schop, varkenskooi en aangelegen erf, te Udenhout bij de kreitenmolen,
e.z. Cornelis Lucas van Iersel, a.z. Jan Denis Schapendonk, e.e. de straat, a.z. Hendrik Jan Bertens
item weiland, genaamd de Steenweij, 5 ½ lopen, als voor,
e.z. Adriaan van Hees, a.z. Jan Schapendonk, b.e. de straat
belast met jaarlijks 2 stuivers 12 penningen hertogcijns aan de domeinen
item een heiveld, genaamd den Eijster, 5 lopen, als voor in den Brandt,
e.z. kinderen Adriaan van Berkel, a.z. weduwe Jan van Beurden, e.e. de lei, a.e. de straat

2de lot – Jan Willem van Broekhoven
Akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackers,
e.z. Gerrit Vugts, a.z. Maria Cornelis van Iersel, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. een weg
item een weiveld, genaamd het Ven, 2 ½ lopen, als voor, aan de kreitenmolen,
e.z. Peter van Iersel, a.z. Hendrik Jan Bertens, e.e. Andries Croten, a.e. Maria Creijn van de Weteringh
item een broekveld, genaamd den Mertrijt, 3 lopen, als voor op het Gommelaer,
e.z. weduwe Jan van Strijthoven, a.z. het groot gasthuis van sBosch, e.e. Frans Jan Wouterse, a.z. 
Nicolaas Verhoeven
item akkerland, 3 ½ lopen, te Helvoirt
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3de lot – Adriaan Willem van Broekhoven
Akkerland, 3 ½ lopen, te Udenhout bij de kreitenmolen, genaamd den Hogen acker,
e.z. Hendrik Jan Bertens, a.z. erfgenamen Leendert Stokvis, e.e. Laureijs van Rijsewijk, a.e. Andries 
Croten
belast met jaarlijks 7 gulden 10 stuivers aan het manhuis te Oisterwijk
item een broekveld, 5 ½ lopen, genaamd de Hoekweij, als voor op het Gommelaer,
e.z. het gasthuis van sBosch, a.z. weduwe Jan van Strijthoven, e.e. Michiel Peter Colen, a.z. Joost van 
Ros
item een moerveld, ½ lopen, als voor in den Brandt,
e.z. weduwe Govert Ophorst, a.z. Jan van Tilborgh, e.e. Maria Cornelis van Iersel,

4de lot – Johannes Willem van Broekhoven
Akkerland, 6 ½ lopen, te Udenhout in de Kreitenmolenstraat,
e.z. Hendrik Jan Bertens, a.z. de straat, e.e. Laureijs van Rijsewijk, a.z. Hendrik Vermeer
item een weiveld, 2 lopen, als voor op het Winkel,
e.z. weduwe Peter van Aalst, a.z. kinderen Cornelis Jan Driessen, e.e. de heer van Keulen, a.z. de 
heilige geest van sBosch
item een broekveld, 2 lopen, te Helvoirt

5de lot – Peter Willem van Broekhoven
Een half huis met de halve schouw en de hof, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Jan Rademakers, a.z. weduwe Francus van Broekhoven, e.e. Jan Rademakers, a.e. de straat
item akkerland, genaamd den Broekacker, 4 lopen, als voor op de Schoorstraat,
e.z. en e.e. Jan Denis Schapendonk, a.z. Peter van Iersel,
belast met jaarlijks 5 gulden aan de armentafel van Udenhout
item een broekveld, 3 lopen, als voor,
b.z. en e.e. Jacobus van Gorkum, a.e. Jacobus Verhoeven
item hooiland te Bezooien

9 maart 1750     489/238-238v en 239-239v

Elisabeth Adriaan Vermeer, eerst weduwe van Peter van Iersel en daarna van Jan Lamberts van Hees 
ziet af van haar recht op tocht in haar meubele goederen t.b.v. haar kinderen Jan Peter van Iersel, 
Fransijna Peter van Iersel en Adriaan Jan Lamberts van Hees. De laatste is nog minderjarig en wordt 
vertegenwoordigd door voogden Peter Janse van Cleef en Aart Bergmans

24 oktober 1750     489/250-256v

Peter Hendriks van de Ven, Joost van Rosch, Antonij van Ros, Adriaentie van Rosch, Adriaan van 
Eggelen als man van Jenneke van de Pas, Aart Bressers voor zijn moeder Erke van de Pas, weduwe 
Aart Bressers, Cornelis Jan Bouwens voor zijn moeder Adriaentie weduwe Jan Bouwens en voor 
Sijmon Lambert van der Gelt met zijn broers en zuster, Arnoldus van den Biggelaer als man van 
Cathalijn Peter Verhulst, en Peter Hendrik van de Ven voor Maria weduwe Adriaan de Cordt, en Arnout 
van de Ven
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Peter Peter Priems en Adriaentie Jooste van de Pasch

1ste lot – Peter Hendrik van de Ven
Een houtbos, 2 lopen, te Udenhout in den Biesmortel, 
e.z. Jacobus van de Pas, a.z. Peter van de Ven, e.e. Roeltiesdijk, a.e. Adriaentie Gijsbert Joordens
item akkerland, 2 lopen, als voor in de Gijselacker,
e.z. weduwe Willem Verbeek, a.z. Nicolaes Oerlemans, e.e. de straat, a.e. Goijaart de Jongh
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2de lot – Joost van Rosch
Akkerland en weiland, 6 lopen, te Udenhout in den Biesmortel, 
e.z. Wouter Adriaen Verhoeven, a.z. de heer van Keulen, e.e. de heer Gijsels, a.z. een mestweg
item een houtbos, ½ lopen, als voor
e.z. en b.e. de heer van Keulen, a.z. de gemene straat
met de aard en gerechtigheid in de Helvoirtse heide

3de lot – Antonij van Rosch en Adriaentie van Rosch
De onbedeelde helft in huis en schop met 5 lopen land daaraan gelegen, te Udenhout 
e.z. Peter Witlox, a.e. Adriaan van Iersel, b.e. Adriaantie Gijsbert Joordens
item de onbedeelde helft in akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. Adriaantie Gijsbert Joordens, a.z. Bastiaen van Broekhoven, e.e. Jan Schaft, a.e. een mestweg
belast met jaarlijks de helft in ½ vat en 4 kannen rogge in een meerdere pacht aan Peter vande 
Endepoel te sBosch
item de onbedeelde helft in akkerland, weiland en heiveld, 18 lopen, als voor,
e.z. Adriaantie Gijsbert Joordens, a.z. en e.e. Bastiaen van Broekhoven, a.e. Peter Witlox
item de onbedeelde helft in 3 lopen akkerland, als voor,
e.z. Adriaentie Gijsbert Joordens, a.z. Bastiaen van Broekhoven, e.e. Jan van Broekhoven, a.z. Joost 
van Rosch
item de onbedeelde helft in een heibodem te Helvoirt

alles:
belast met jaarlijks de helft in 10 ½ vaten rogge aan Peter van de Endepoel te sBosch
belast met jaarlijks de helft in een cijns van 15 stuivers 4 penningen aan de domeinen van Brabant

4de lot – Adriaan van Eggelen als man van Jenneke van de Pas, Erke van de Pas, weduwe Aart 
Bressers, Adriaantie weduwe Jan Bouwens, Sijmon Lambert van der Gelt en zijn broers en zusters, 
Arnoldus van den Biggelaer als man van Cathalijn Peter Verhulst, Maria weduwe Adriaen de Cordt en 
Arnout van de Ven,

Goederen te Helvoirt

7 november 1750     489/257-262v

Jan Willem van Broekhoven als man van Anna Maria Aarts van Iersel, en Aart Cornelis van Diessen en 
Peter Cornelis van Diessen maken een erfdeling van de nalatenschap van Aart Jan van Iersel, hun 
vader en grootvader

1ste lot – Jan Willem van Broekhoven
Huis, paardenstal, schop en aangelegen erf, 4 lopen, te Udenhout op de Houtse straat
Oost Wouter Piggen, west weduwe Joost van Iersel, zuid Jan Schapendonk, noord een steeg
Item akkerland, 3 lopen, als voor,
Oost Denis Schapendonk, west weduwe Cornelis Schapendonk, zuid en noord Huijbert Piggen
Belast met jaarlijks 6 vaten en 8 kannen rogge en 10 stuivers aan het kantoor van de heer Tengnagel te 
sBosch (samen met het volgende perceel)
Item akkerland, 3 lopen, als voor,
Oost Peter de Ridder, west Huijbert Piggen, zuid weduwe Joost van Iersel, noord een steeg
Belast met: zie vorige perceel
Item weiveld, genaamd de Goove en Freijse weij, 4 lopen, als voor,
Oost Jan Piggen, west het vorige perceel, zuid Arien Brekelmans, noord een steeg
Item een weiveld, genaamd de Agterste weij, 4 lopen, als voor,
Oost erfgenamen Van Bree, west Jan Piggen, zuid het vorige perceel, noord een steeg
Item een weiveld, genaamd de Patweij, 4 lopen, als voor,
Oost erfgenamen van Bree, west Jan de Cordt, zuid een steeg, noord erfgenamen van de heer Verwiel
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Item een weiveld, ½ lopen, als voor,
Oost Jan de Cordt, west Adriaan de Swart, zuid een steeg, noord Jan Piggen
Item akkerland en weiland, 4 lopen, als voor,
Oost Laureijs vander Schoot, west weduwe Peter van Aalst, zuid weduwe Denis Schapedonk, noord 
juffrouw van Beugen
Item akkerland, 2 lopen, als voor,
Oost Aart de Ridder, west Maria van Iersel, zuid weduwe Peter van Aalst, noord juffrouw van Beugen
Item weiveld, 2 ½ lopen, als voor,
Oost de prins van Sulsbach, west en noord Huijbert Piggen, zuid kinderen Huijbert Piggen
Item een broekveld, 2 lopen, als voor in de Leege Reijte,
Oost kinderen Huijbert van Laerhoven, west Arien Brekelmans, zuid Jan van den Boer, noord een steeg
Item akkerland 1 lopen, als voor bij de Molenstraat,
Oost Cornelis Ariens, west de straat, zuid Cornelis van Iersel, noord Wouter Gijsbert van Iersel,
Item akkerland, 3 lopen, als voor,
Oost kinderen Huijbert van Laarhoven, west Cornelis van Iersel, zuid Hendrik Bertens, noord de heilige 
geest van sBosch
Item akkerland, 1 ½ lopen, als voor aan de kreitenmolen
Oost Cornelis van Iersel, west kinderen Jan vander Sterre, zuid Adriaan van Hees, noord de straat
Item een weiveld, 2 lopen, als voor,
Oost Jan Schapendonk, voorts rondom de kinderen Jan vander Sterre
Item een heibodem, 2 lopen, als voor bij Brabans hoek
West Cornelis van Iersel, noord en zuid de gemeint
Item de helft in een uitgeturfd moerveld, als voor in de Reijte,
Oost Jan van Iersel, west de heer baron de Bock de Palteren, verder onbekend
Belast met jaarlijks de helft in een cijns van 1 stuiver 8 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te 
sBosch
Item een heibodem, 2 lopen, als voor op de Houtse straat,
Oost juffrouw van Beugen, west de heer van Sulsbach, zuid Jan de Roij, noord Jan Raijmakers
Belast met jaarlijks 7 duiten en 1 penning aan het klooster van Uijlenborgh te sBosch
Item een heibodem, 4 lopen, te Venloon,
Oost weduwe Jan Thomas van Rijsewijk, west de heer van Loon, noord Maria Peter Elissen
Item een heibodem, 6 lopen, als voor in de Loonse heide,
Oost Jan de Jongh, west Jan Piggen, noord de gemeint
Item een heibodem als voor, 2 lopen,
Oost Cornelis van den Hoove, west weduwe Couwenbergh, verder onbekend
Item een heibodem, 1 lopen, als voor,
Tussen de reengenoten

De heibodems te Loon op Zand zijn belast met 6 duiten jaarlijks aan de heer van Venloon

2de lot – Aart Cornelis van Diessen en Peter Cornelis van Diessen
Akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
Oost Govert van Iersel, west weduwe Jan Flipsen, zuid Denis Heunen, noord Adriaen Vermeer,
Belast met jaarlijks 5 vaten rogge aan het kantoor van de heer Kempenaar
Item huis etc te Tilburg
Rest te Tilburg, Berkel of Haaren

21 januari 1751     489/254v-271v

Gijsbert Peter van Rijsewijck, Joost Peter van Rijsewijk, Adriaen Peter van Rijsewijk, Jan Peter van 
Rijsewijk en Maria Peter van Rijsewijk weduwe van Sijmon Goijaert Priems
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Peter Gijsbert van Rijsewijk en Adriaentie Adriaen 
Marcelisse, hun ouders
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1ste lot – Gijsbert Peter van Rijsewijk
Akkerland, 3 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. Laureijs van Beurden, a.z. Jan Eekels, e.e. kinderen Jan van Abelen, a.e. een gemene weg
belast met jaarlijks 8 vaten rogge aan de heer Constantinus de Messij (samen met het volgende 
perceel)
dit perceel is leenroerig aan den edele Leenhove van Vosselaer in Udenhout
item een weiveld, 3 lopen, als voor,
e.z. Jan Eekels, a.z. Miggiel van den Heesacker, e.e. weduwe Peter Heijmans, a.z. een erfsteeg
belast: zie vorig perceel
dit perceel is leenroerig aan den edele Leenhove van Vosselaer in Udenhout
item teulland, 1 ¾ lopen, als voor in den Biesmortel,
e.z. Peter van den Bosch, a.z. en e.e. Jan Hendrik van de Pas, a.e. de gemene straat
item een broekveld of houtveld, als voor in den Biesmortel, 3 lopen, 
e.z. Huijbert van Berkel, a.z. de heer Snel, e.e. kinderen Jan van Broekhoven, a.e. weduwe Jan Witlox
item een broekveld, 3 lopen, als voor in de Gommerse straat,
e.z. Jan Piggen, a.z. Jacob Claas Schijven, e.e. weduwe Jan Witlox, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 2 stuivers aan de heer Gijsels op meidag

2de lot – Joost Peter van Rijsewijk
Huis, schuur, schop ,bakhuis met een klein huisje daarnaast, met aangelegen akker en weiland, 10 
lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Gijsbert Peter van Rijswijk, a.z. weduwe Dionisius Roijmans, e.e. de heer Gijsels, a.e. de gemene 
straat
item akkerland, 1 ½ lopen, genaamd den Padakker, als voor in de Seshoeven,
b.z. weduwe Frank Wagemakers, b.e. een mestweg
belast met jaarlijks 11 vaten en 4 kannen rogge aan rentmeester de Kempenaer (samen met het 
volgende perceel)
item akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. weduwe Frank Wagemakers, a.z. Jan Heerkens, b.e. een mestweg
belast met: zie vorig perceel
item akkerland, 1 ½ lopen, genaamd den Pigh, als voor,
e.z. weduwe Frank Wagemakers, a.z. weduwe Jan Flipsen, b.e. een mestweg
item akkerland, 2 ½ lopen, als voor in de Hooghoutse akkers, genaamd den Heijakker,
e.z. Wouter van Broekhoven, a.z. kinderen Claas Schijven, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. een 
mestweg
belast met jaarlijks 6 vaten rogge in een meerdere pacht aan Brands vrouwe gasthuis te sBosch 
(samen met de volgende twee percelen)
item akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan Emmen, a.z. Wouter Willem van Broekhoven, e.e. st. Anna gasthuis, a.e. een 
mestweg
belast met jaarlijks zie vorig perceel
belast met jaarlijks 1 stuiver 12 penningen aan de gezworenen van Haaren
item akkerland, 1 lopen en 3 lopen aan elkaar gelegen, als voor,
e.z. Wouter van Broekhoven, a.z. weduwe Jan Emmen, e.e. kinderen Guiliam van Hees, a.e. de 
kreitenheide
belast met jaarlijks zie vorig perceel
item een broekveld, 2 lopen, genaamd jet Clappe Schoor, als voor op de Schoorstraet,
b.z. Adriaan Marcelisse, e.e. de Clijne Hesseldonk, a.e. kinderen van de Lipstadt
item een heibodem te Helvoirt

3de lot – Jan Peter van Rijsewijk
Akkerland, 4 ½ lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. Jan Storimans, e.e. Jan van Doesburgh, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 3 vaten rogge aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
item een weiveld, 2 ½ lopen, als voor in de Groenstraat,
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e.z. Jenneke Adriaan Vermeer, a.z. Adriaan Marcelisse, e.e. jonker Jan de Jeger, a.e. Govert van Iersel
item akkerland, 1 lopen, als voor in den Kuijl
e.z. Adriaen Marcelisse, a.z. Adriaen vander Schoor, e.e. Cathalijn Jan Marcelisse, a.e. kinderen 
Willem Geenen
belast met jaarlijks 1 vat rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

4de lot – Maria Peter van Rijswijk, weduwe Sijmon Goijaert Priems,
Akkerland, 1 ¾ lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
e.z. Niclaes Jan de Wael, a.z. weduwe Frank Wagemakers, b.e. een mestweg
belast met jaarlijks 3 vaten rogge in een meerdere pacht aan het kantoor van de heer Kempenaer
item een weiveld, 2 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. Adriaen Marcelisse, a.z. Govert van Iersel, b.e. een steeg
dit perceel is leenroerig aan het leenhof van Brabant
item akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. Adriaen Marcelisse, a.z. weduwe Aart Witlox, b.e. een steeg
item akkerland, 2 ½ lopen, als voor in de Hooghoutse ackers,
e.z. Willem Aart Bouwens, a.z. kinderen Leonart van Heck, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. een 
mestweg
item houtbos en heiveld, 1 ½ lopen, als voor op het Winkel,
e.z. Miggiel Peter Coolen, a.z. Niclaes Verhoeven, e.e. Adriaen Marcelisse, a.e. de kreitenheide
belast met jaarlijks 12 penningen hertogcijns aan de domeinen van Brabant

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008


