
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 490 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 
27 januari 1751 – oktober 1756
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. 

27 januari 1751     490/1-4v

Jan Hendrik de Lepper en Johannes van de Put als man van Johanna Hendrik de Lepper, maken een 
erfdeling van de nalatenschap van hun broer Cornelis Hendrik de Lepper

1ste lot – Jan Hendrik de Lepper
1 – weiveld te Berkel
2 – broekveld, 3 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
oost de heer Van der Meulen, west kinderen Adriaen van Broekhoven, zuid en noord de lei
3 – de helft aan de oostkant van een broekveld, in het geheel 4 lopen, als voor in het Biesmortels 
broek,
oost erfgenamen Jan Aart Heeren, west Johannes van de Put, zuid erfgenamen Jan Brekelmans, noord 
weduwe Cornelis van Iersel
4 – 2/10 deel in een broekveld, in het geheel 2 lopen, als voor in het Brandeke,
oost Jan Cornelis Hendrix, west en zuid de lei, noord Michiel vanden Heesacker
5 – 2/10 deel in een uitgeturfd moerveld, 1 ½ lopen, als voor ,
oost de Brandsche steeg, west weduwe Laureijs van Rijseweijk, zuid erfgenamen Peter de Vien, noord 
Govert Wijnant van Iersel
6 - heiveld te Helvoirt
7 – heiveld te Helvoirt

2de lot – Johannes van de Put
1-3  – Goirle
4 – Bezooien
5 – de helft aan de westkant van een broekveld in het geheel 4 lopen, te Udenhout in het Biesmortels 
broek,
oost Jan Hendrik de Lepper, west erfgenamen Peter Coolen, zuid erfgenamen Jan Brekelmans, noord 
weduwe Cornelis van Iersel

20 februari 1751     490/4v-6v

Aanstelling van de schutter Willem de Bij door regenten van Udenhout.
De inhoud van zijn werkzaamheden staan er in beschreven.

“penselen zal alle vreemde of andere berden, koeien, kalveren en schapen vindende in een ander dan 
des eigenares erve, getrouwelijk schutten en brengen in de schutskoij, en sal daer voor betaelt moeten 
worden, voor ider paert bij dag seven stuijvers, en aght penningen en snaghts vijftien st., voor ider 
beest bij dagh vier st. en des snaghts agt st., ende voor ieder schaap eenen stuijver, waar van den heer 
officier sal genieten twee derden, en den voorn. Schutter een derde part,
en daar boven sal den voorn. Schutter jaerlijcx vande gemeente alnogh profiteren vijftien gulden, en 
een paar schoenen.
Soo het quam te gebeuren dat het geschutte vee, binnen drie dagen uijt de schutskoij niet woerde 
gelost, sal dat overgegeven worden aan den heere quartierschout, of desselfs stadhouder.
Ook sal het ider ingesetene vrijstaen als van outs de beesten te mogen schutten, en brengen het selve 
aan de voorn. Officier van Oosterwijk, op de boeten aldaar naer regten gewoon,
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Nogh sal het boven dien een ider ingesetene vrij staen, de beesten die hij in sijn schade vind, mogen in 
de schutskoij brengen, en door het geright de schade laten beloijen, of tegens de geschutten goederen 
procederen naer regten,
Den sleutel van de schutskoij sal in bewaring gegeven werden bij den schoolmeester aldaer,
En dal het aan de heeren officier regenten, en schutter vrij staen malkanderen ten allen teijden een 
maant te voren te waerschouwen om het voors. Ampt op te seggen en uijt voors. Contract te scheijden,
Verders sal den voors. Schutter alle schapen, beesten, paarden en kalveren welke langs heren straten 
weijdende bevonden worden, waer bij geen hoeder of opsiender is, sal hij mogen schutten, gelijk 
meede indien bij bevind dat deselve aan de bomen, houtwassen, of heggen schade toebrengen, daer 
aan knabbelen, of inde ackerlanden of weijden overspringen, dogh niet wanneer de schapen sonder 
ophouden haere wegh in het gaan en wederom komen uijt de heijde langsaem door een hoeder of 
opsiende gedreven worden.
En sal den voorn. Schutter, sodra bij het geschutte gelt sal ontfangen hebben, drie dagen daar aan 
twee derde aan den heer officier overtellen, en voldoen.
Eijndelijk indien het mogte komen geschieden dat imand soo stout soude werden, den schutter in het 
schutten of heendrijven naer de schutskoij, molest of gewelt aan te doen, of het geschutte vee wilde 
afnemen, sal hij vermogen geweld, met geweld te keeren en aanstonds aan den heere stadhouder 
deses quartiers, of sijnen geauthoriseerde kennisse geven, gelijk meede indien hij feijtelijk aangestats 
of gedreijgt wort.
En heeft den voorn. Willem de Baij op voors. Articuls, om deselve in alle pointen en deelen na te komen 
den eet afgeleght in handen van de heer Isaac Verster stadhouder, ter presentie en overstaan van Jan 
vande Plas en Jacob Gerrid de Haas, schepenen van Oosterwijk heeden den vier en twintigsten 
februarij seeventhien hondert een en vijftigh

Willem de Baij tekent met een kruis

8 maart 1751     490/7v-11

Gijsbert Peterse van Rijsewijk en Cornelis Jan Driessen als voogden over de 3 kinderen van Zijmon 
Goijaert Priems, verwekt uit Maria Peter van Rijsewijk, Jenneke Janse van Laerhoven en Maria Janse 
van Laerhoven, maken een erfdeling van de nalatenschap van Simon Goijaart Priems en Cornelia 
Geertse van Rijsewijck

1ste lot – 3 onmondige kinderen
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
e.z. Jan Vermeer, a.z. weduwe Aart Witlox, e.e. Peter Verhoeven, a.e. een mestweg
2 – een broekveld, 2 ½ lopen, als voor in de Biezenmortel,
e.z. Jan de Lepper, a.z. Jan van Iersel, e.e. Peter van den Bosch, a.e. de gemene straat
3 – akkerland, 2 lopen, als voor in de Hooghoutse akkers, over de Speijkerkant,
e.z. Miggiel van den Heesacker, a.z. Jan Eekels, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. een mestweg
belast met jaarlijks 5 vaten rogge in een meerdere pacht aan het Brants vrouwe gasthuis te sBosch
4 – akkerland, 1 lopen, in de Hooghoutse akkers,
e.z. weduwe Marten de Kort, a.e. Willem Bouwens, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. een mestweg

2de lot – Jenneke en Maria Janse van Laerhoeven
1 – weiland en houtveld, 2 1-2 lopen, te Udenhout achter het Winkel, genaamd het Quaatvelt,
e.z. weduwe Jan Witlox, a.e. Wijnant Verhoeven, b.e. Michiel van den Heesacker,
2 – teulland, genaamd de Geer, 1 ¾ lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Peter van de Pasch, a.z. erfsteeg, e.e. Wijnant Verhoeven, a.e. Jacobus Luijpen
3 – teulland, 2 lopen, als voor in de Hooghoutse acker, voor de Speijkerkant,
e.z. Cornelis Jan Neelen, a.z. Miggiel van den Heesacker, b.e. een mestweg
belast met jaarlijks 3 gulden 4 stuivers 12 penningen in een meerdere pacht aan de heilige geest van 
sBosch
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22 maart 1751     490/12v-18v

Jan Arien Piggen, Wouter Arien Piggen, Jan Arien Piggen den jongsten, Willem Arien Piggen, Huijbert 
Arien Piggen, Lourens Arien Piggen, Adriaan Arien Piggen en Willem Jan Verhoeven als man van 
Adriaentie Arien Piggen, maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaan Adriaen Piggen en 
Maria Willem Vennix

1ste lot – Jan Adriaan Piggen den outsten
1 – akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Cuijl, 
e.z. kinderen Peter Vermeer, a.z. kinderen Joost Maas, e.e. een mestweg, a.e. weduwe Jan Piggen

2de lot – Wouter Arien Piggen
akkerland en weiland, 2 ½ lopen, te Udenhout aan de Houtse straat,
e.z. weduwe Cornelis Schapendonk, a.z. Jan Verhoeven, e.e. weduwe Huijbert Piggen, a.e. de gemene 
straat

3de lot – Jan Arien Piggen de jonge
1 – akkerland, 5 ½ lopen, te Udenhout in de Cuijl,
e.z. Jan Niclaes Vugts, a.z. kinderen Adriaen Colen, b.e. een gemene mestweg
2 – akkerland, 4 lopen, te Berkel,
3 – akkerland te Berkel

4de lot – Willem Arien Piggen, Huijbert Arien Piggen, Laurens Arien Piggen en Adriaan Arien Piggen
1 – huis, schuur, schop en aangelag, 7 lopen, te Udenhout in de Kuil,
e.z. een steeg, a.z. Cornelis van Moerenburgh, b.e. een mestweg
2 – akkerland, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. Hendrik van Ierssel, a.z. Jan Cornelis Bergmans, e.e. een gemene weg, a.e. de heer Donkert
belast met jaarlijks 13 vaten 6 kannen rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor
3 – weiveld, genaamd de Berkweij, 7 lopen, als voor,
e.z. Jan Frans van Berkel, a.z. Adriaen Peter van de Pas, b.e. weduwe Peter van Beugen,
belast met jaarlijks de som van 2 gulden 12 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor
4 – beemd, 4 lopen, als voor in het Schouwbroek,
e.z. de heer Verwiel, a.z. erfgenamen Peeter Hamers, e.e. Lambert Peter Robben, a.e. het 
Schouwbroek,
5 – moerveld, als voor in de Brand, 1 lopen,
e.z. kinderen Adriaen Adriaen Coolen, a.e. (niet ingevuld), e.e. Peter Nouwens, a.e. kinderen Peeter 
Coolen
6 – teulland, met een boske daarvoor aan gelegen, samen 3 lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. Adriaen Bosmans, a.e. weduwe Zeger den Ouden, e.e. Peter Adriaen Verhoeven, a.e. weduwe Jan 
Gerrit Witlox
7-11 - te Tilburg

5de lot – Willem Jan Verhoeven
1 – huis, schuur, schop en aangelegen erf, 2 a 3 lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
e.z. Wouter Piggen, a.e. Johannis van de Put, e.e. weduwe Huijbert Piggen, a.e. de straat
2 – akkerland, 8 lopen, als voor, genaamd den Groten acker,
b.z. Jan van de Put, e.e. Jan Willem van Broekhoven, a.e. de twee steegden
belast met jaarlijks 20 vaten rogge en 1 gulden 10 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
3 – weiveld, 1 ½ lopen, als voor,
b.z. Jacobus Embert Vugts, e.e. de prins van Sulsbach, a.e. juffrouw van Beugen
belast met jaarlijks 2 gulden 5 stuivers aan de armentafel van Tilburg
4 – heiveld in Tilburg

8 juni 1751     490/19v-22v
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Niclaas Adriaen Verhoeven als man van Maria Janse den Ouden, Johannis Willem van Broekhoven als 
man van Petronella Janse den Ouden en Peeter Hendrik van der Schoor als man van Johanna Jan den 
Ouden, maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan den Ouden en Petronella Peter Stoeldraijers

1ste lot – Niclaas Adriaen Verhoeven
1 – de helft in huis, zuidwaarts, met aangelegen erf en hof, akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout op de 
Kruisstraat,
e.z. weduwe Zeeger den Ouden, a.z. weduwe Jan van den Boer, e.e. de straat, a.e. het kind van Jan 
vande Ven

2de lot – Johannis Willem van Broekhoven
1 – akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Kleijne mortel,
e.z. kinderen Cornelis Stoeldraijers, a.z. de armen van Oisterwijk, e.e de heilige geest van sBosch, a.e. 
Peter Adriaan Vermeer, met de helft van de steeg naast het erf liggend, die deze verkrijger voor de helft 
mag kappen en gebruiken

3de lot – Peter Hendrik vande Schoor
1 – houtbos, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Groenstraat,
e.z. kinderen Cornelis Jan Driessen, a.z. weduwe Wouter Brekelmans, e.e. weduwe Peter Heijmans, 
a.e. Adriaan Adriaan Schapendonck, met de gerechtigheid van de hele steeg
belast met jaarlijks 11 stuivers 4 penningen aan mevrouw Janse Cremers te sBosch,
belast met jaarlijks 4 stuivers cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
2 – de helft onbedeeld in akkerland, in het geheel 1 lopen,, als voor in de Biezenmortel, 
e.z. de gemene straat, a.z. en e.e. weduwe Huijbert Verhoeven, a.e. juffrouw van Beugen
3 – de helft onbedeeld in 1 lopen weiveld, als voor,
e.z. weduwe Peter Heijmans, a.z. (niet ingevuld), e.e. Laureijs van Beurden, a.e. een steeg
4 – de helft onbedeeld, in ½ lopen akkerland, als voor,
b.z. weduwe Peter Heijmans, e.e. Jan Marten Heessels, a.e. (niet ingevuld)
5 – de helft onbedeeld in ½ lopen akkerland als voor,
e.z. weduwe Peter Heijmans, a.z. weduwe Huijbert Verhoeven, e.e. de dreef, a.e. Jan Marten Heessels
6 – de helft onbedeeld in 1 lopen akkerland. Als voor,
e.z. weduwe Peter van Doesburgh, a.e. weduwe Huijbert Verhoeven, e.e. de dreef, a.e. Jan Gerrit 
Eekels
uit de 5 laatste percelen:
belast met jaarlijks de helft in 10 vaten rogge aan de armen van Oisterwijk, leenroerig aan het leenhof 
in Udenhout van juffrouw Donkers te sBosch (=Vosselaer)

24 juni 1751     490/22v-28v

Cornelis Huijbert van Laarhoven, Anna Maria van Laarhoven, Hendrina van Laarhoven, Hendrik van 
Laarhoven, Peter van Laarhoven, Marten Priems als man van Jenneke van Laarhoven, Josijna van 
Laarhoven en Adriaentie van Laarhoven, maken een erfdeling van de nalatenschap hun ouders van 
Huijbert Hendrik van Laarhoven en Maria Peter van Iersel

1ste lot – Cornelis Huijbert van Laarhoven
1 – huis, schuur, met aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout aan de Creijte Molen,
e.z. Hendrik Berthens, a.z. Maria Cornelis van Iersel, e.e. prins van Sulsbach, a.e. de straat
2 – weiveld, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. Cornelis Lucas van Iersel, a.z. Peter Claes Verhoeven, e.e, Peter van Iersel, a.e. gemene straat
belast met jaarlijks 2 gulden aan de armen van Udenhout
belast met jaarlijks 4 penningen cijns aan de gezworenen van Haaren

te betalen aan de verkrijger van het 7de lot 30 gulden
te betalen aan de verkrijger van het 8ste lot 40 gulden
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2de lot – Anna Maria van Laarhoven
1 – teulland, 5 ½ lopen, te Berkel

3de lot – Hendrina van Laarhoven
1 – teulland, 2 ½ lopen, te Udenhout aan de Creijte Molen,
e.z. Jan Adriaen Schapendonk, a.z. de heilige geest van sBosch
e.e. kinderen Aart van Iersel, a.e. Cornelis van Iersel

te betalen aan de verkrijger van het 2de lot 25 gulden

4de lot – Hendrik van Laarhoven
1 – akkerland,5 lopen, te Udenhout op het Winkel, 
e.z. Gijsbert van Rijsewijk, a.z. weduwe Gerrit van Beurden, e.e. Gerrit Vugts, a.e. de Gommerse straat

5de lot – Peter van Laarhoven
1 – weiveld, 4 lopen, te Udenhout op het Winkel,
e.z. de heer van Keulen, a.z. Miggiel vanden Heesacker, e.e. kinderen Jan Driessen, a.z. de straat
2 – heiveld, 3 lopen, op de Schoorstraat,
e.z. en b.e. Peeter Vermeer, a.e. Hendrik van Iersel

6de lot – Marten Priems als man van Jenneke van Laarhoven
1 – moerveld, 1 lopen, te Udenhout aan de Sandkant, 
e.z. en e.e. Marten Priems, a.z. de heer van Keulen, a.e. Jacob Cornelis van Laarhoven
2 – nieuw erf, 3 lopen, te Berkel
3 – heibodem te Loon op Zand

7de lot – Josijna van Laarhoven
1 – broekveld, genaamd den Wolfsbeemt, 2 lopen, te Udenhout, in de Biezenmortel,
e.z. weduwe Jan Witlox, a.z. Jenneke Jan Robben, e.e. Peter vande Ven, a.e. Francis Loomans
2 – weiveld, 1 lopen, te Haaren

8ste lot – Adriaentie van Laarhoven,
1 – weiveld, 3 lopen, genaamd Schoutenvelt, te Udenhout aan de Creijte Molen,
e.z. Cornelis Lucas van Iersel, a.z. en e.e. gemeint, a.e. Jan Adriaen Schapendonck

9 maart 1752     490/33v-36

Heijliger Jan de Ridder, Cornelis Jan de Ridder, Peeter Jan de Ridder en Ida Jan de Ridder maken een 
erfdeling van de nalatenschap van hun broer Aart Jan de Ridder

1ste lot – Heijliger Jan de Ridder en Cornelis Jan de Ridder
1 – heiveld, 2 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. Freijs Vermeer, a.z. Steven Burgmans, e.e. Arnoldus Robben, a.e. de straat

2de lot – Peter Jan de Ridder
1 – 2/3 deel aan de oostzijde van een perceel akkerland, in het geheel 2 ½ lopen, te Udenhout op de 
Houtse straat,
e.z. Cornelis Freijs Driessen, a.e. Jan van Broekhoven, b.e. (niet ingevuld)

3de lot – Ida Jan de Ridder
1 – weiveld, 2 lopen, te Udenhout aan de Kruisstraat,
e.z. Adriaen Freijs Witlox, a.z. Jan Storimans, b.e. Arnoldus Robben

11 november 1752     490/45v-46v
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Miggiel Peer Coolen, weduwnaar van Maria Cornelis de Cort (5 kinderen uit dit huwelijk), wil gaan 
trouwen met Margriet Janse van Amsterdam. Zij maken een akte op waarbij ze regelen dat indien het 
tweede huwelijk kinderen oplevert, die de goederen die ze tijdens hun huwelijk verkrijgen zullen 
toekomen aan de kinderen uit dit huwelijk, Mocht het huwelijk kinderloos blijvend dan zullen de 
goederen verdeeld worden onder de voorkinderen en de vrienden/familie van Margriet van Amsterdam.

8 december 1752     490/46v-47

Jan van Granade, wonende te Enschot, machtigt Leendert Rijppingh, schoolmeester en koster te 
Enschot, de nalatenschap van zijn broer Aelbert van Granade te regelen.

25 januari 1753     490/47v-53

Nicolaas Aart van Iersel, Adriaan Aart van Iersel, en Jan Adriaan van Broekhoven met voornoemde 
Niclaas Aart van Iersel als voogden over de 4 kinderen van Cornelis Aart van Iersel, maken een 
erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Aart Ariens van Iersel en Jacomina Walraven Pijnenburg

1ste lot – de 4 onmondige kinderen van Cornelis Aart van Iersel
1 – huis, schop, paardenstal, hof en aangelegen erf, 5 lopen, te Udenhout in de Biesmortel, 
e.z. Peter Verhoeven, a.z. Joost van Rosch, e.e. de straat, a.e. Joost van Rosch
2 – akkerland, 3 lopen, als voor in de Biesmortel,
e.e. Adriaan Vughts, a.z. weduwe Gijsbert Verhoeven, e.e. Wijnant Verhoeven, a.e. Reniera Jacobus 
van Roermondt
Belast met jaarlijks 2 ½ vat rogge in een meerdere pacht aan mevrouw van Beugen te sBosch
3 – heiveld te Helvoirt
4 – heiveld te Helvoirt

2de lot – Adriaan Aart van Iersel
1 – akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Biesmortel,
e.z. Jan Hendrik de Lepper, a.z. kinderen Jan Sup, e.e. kinderen Antonij Teulmans, a.e. kinderen 
Antonij van Iersel
belast met jaarlijks 2 vat 9 kannen rogge in een meerdere pacht aan mevrouw van Beugen
2 – akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. en e.e. heilige geest van sBosch, a.z. weduwe Peter Coolen, a.e. Joost Lombers
3 – broekveld of houtveld,, 2 lopen, genaamd de Roting, als voor,
e.z. Adriaan van Irsel, a.e. Cornelis van Broekhoven, e.e. weduwe Jan van Strijdhoven, a.e. Peter van 
Heeswijk

3de lot – Nicolaas Aart van Iersel
1 – akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Biesmortel,
b.z. Miggiel vanden Heesacker, e.e. Joost van Gorkom, a.e. Peter van de Pasch
2 – 3 kwart lopen akkerland, als voor in de Biesmortel,
e.z. Miggiel vanden Heesacker, a.z. Goijart de Jongh, e.e. Reniera van Roermondt, a.e. Peter 
Verhoeven
3 – hooiveld te Bezooien

9 maart 1753     490/56v-63

Jan Peterse van Aalst, Adriaan Jan Brekelmans als man van Geertruijd Peter van Aalst, Aart Wolfs als 
man van Maria Peter van Aalst en Steven de Rooij aen Adriaan van Aalst als voogden over de 4 
kinderen van Steven de Rooij en wijlen Willemijn Peterse van Aalst, maken een erfdeling van de 
nalatenschap van hun ouders
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1ste lot – Adriaan Janse Brekelmans
1 – huis, schop met aangelegen erf, 6 lopen, te Udenhout,
e.z. weduwe Jan van Strijdhoven, a.e. Jan Schijven, e.e. de gemeint, a.e. weduwe Jan Daniels van Son
belast met jaarlijks 6 gulden 5 stuivers in een meerdere pacht aan het altaar in de St. Janskerk in 
sBosch
belast met jaarlijks 5 vat boekweit in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
2 – akkerland, ¾ lopen, als voor,
oost Aart Wolfs, west Willem Dekkers, zuid Jan Schijven, noord de gemeint
belast met jaarlijks 17 stuivers 8 penningen en een half vat boekweit in een meerdere pacht aan het 
geestelijk kantoor van dit kwartier
belast met jaarlijks 15 stuivers aan de armen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 9 stuivers 8 penningen aan het O.L. Vrouwengilde te Oisterwijk
3 – akkerland, 2 ½ lopen, als voor,
oost de gemeint, zuid weduwe Wouter Coolen, west kinderen Nicolaas Leijten, noord Michiel van den 
Heesacker
4 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
zuid en west weduwe Jan van Strijdhoven, noord kinderen Jan Dolken, oost de gemeint
belast met jaarlijks 2 vat rogge oude OM aan de armen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 10 stuivers aan het O.L. Vrouwengilde te Oisterwijk
belast met jaarlijks 10 stuivers aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
5 – akkerland, 2 lopen, als voor,
oost en west weduwe Jan van Strijdhoven, zuid de gemeint, noord Michiel van den Heesacker, 
belast met jaarlijks de helft in 3 stuivers 14 penningen in een meerdere pacht aan de armen van 
Udenhout
6 – weiveld, 2 lopen, als voor,
oost Jan Eekels, west de gemeint, noord Michiel van den Heesacker, zuid Cornelis Jan Neelen,
7 – 1/3 deel weiveld, als voor, 1 lopen,
oost Jan Schijven, west de gemeint, zuid weduwe Gijsbert Verhoeven, noord Gerrit Vughts
8 – nieuw erf, 8 lopen, als voor, rondom in de gemeint
belast met jaarlijks 4 stuivers 2 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
9 – akkerland, met een del daar aan, samen 2 lopen, als voor,
oost weduwe Leendert de Ruijter, west weduwe Jan van Strijthoven, noord weduwe Simon Priems, zuid 
de gemeint
10 – akkerland, 1 lopen, als voor,
oost weduwe Jan Witlox, zuid de gemeint, noord (niet ingevuld), west Wijnant Verhoeven
11 – de helft in een huis en hof en aangelegen akkerland, 4 lopen, als voor in de Groenstraat,
oost het kind van Jan van de Ven, zuid Jan van Tilburg, west Huijbert van Berkel, noord de gemeint
belast met jaarlijks de helft in 13 vat rogge in een meerdere pacht aan het geefhuis te sBosch

2de lot – (deler niet ingevuld)
1 – akkerland, 1 ¾ lopen, te Udenhout op de Herse(?) straat, genaamd den Boomakker,
e.z. erfgenamen Adriaan Piggen, a.z. weduwe Zeeger den Ouden, e.e. juffrouw van Beugen, a.e. de 
straat
2 – akkerland, 2 lopen, genaamd den Vlashof, als voor,
e.z. Peter de Ridder, a.z. en e.e. Jan van Broekhoven, a.e. Cornelis Schapendonk

3de lot – (deler niet ingevuld)
1 – weiveld, 2 lopen, te Udenhout in de Gommerse straat,
e.z. Johannes van Broekhoven, a.z. de heer van Keulen, e.e. de heilige geest van sBosch, a.e. Miggiel 
van den Heesakker
2 – weiveld, 2 lopen, als voor bij het Winkel,
e.z. en e.e. Jan Brekelmans, a.z. de gemene straat, a.e. weduwe Joost Verhoeven

4de lot – (deler niet ingevuld)
1 – de helft in huis, hof en aangelegen erf, 4 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



oost kind van Jan van de Ven, zuid Jan van Tilburgh. West Huijbert van Berkel, noord de gemeijnt
belast met jaarlijks de helft in 13 vat rogge in een meerdere pacht aan het geefhuis te sBosch

Deze deling verschijnt nogmaals in de protocollen van Oisterwijk, niet ondertekent en nu in twee loten 
waarbij het tweede lot een samenvoeging van de loten 2, 3 en 4 uit de eerste deling.
Status van deze deling is onduidelijk. Bij geen van beide loten staat vermeld wie het verkrijgt, en de 
akte is niet ondertekend.

17 april 1753     490/74v-79

Joost Jacob Willems, Peter Jacob Willems, Peternella Jacob Willems, Jan Adriaan Marcelisse als man 
van Maria Jacob Willems maken een erfdeling van de nalatenschap van Jacob Joost Willems en 
Jacomijn Walraven Peijnenburgh

1ste lot – Joost Jacob Willems
1 – weiveld, 2 lopen, te Udenhout in de Biesmortel,
e.z. en e.e. Wijnant Verhoeven, a.e. Peter van den Heesakker, a.e. de heilige geest van sBosch
de bomen op dit perceel blijven nog tot mei aanstaande gemeenschappelijk bezit

2de lot – Peter Jacob Willems
1 – akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Sandkant,
e.z. Wijnant Verhoeven, a.z. kinderen Lourens Aart Smeijers, e.e. Joost Lombers, a.e. de gemeint
2 – ¼ deel onbedeeld in een broekveld, in het geheel 8 lopen, te Helvoirt

3de lot – Peternella Jacob Willems
1 – akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout in den Gijsel,
e.z. Joost Lombers, a.z. Goijart de Jongh, e.e. kinderen Arien Dekkers, a.e. Arien van Iersel,
belast met jaarlijks 3 vat rogge in een meerdere pacht aan juffrouw van Beugen te sBosch

4de lot – Jan Adriaan Marcelisse
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Biesmortel,
b.z. en e.e. Peter Verhoeven, a.e. de armen van Oisterwijk

15 juni 1753     490/80v-86

Zeeger Peeter Mattijse, Joost Cornelis van Iersel als man van Maria Jan Span, Zeeger Peter 
Verhoeven en Claes Adriaan Verhoeven, maken een erfdeling van de nalatenschap van Cornelis Jan 
van Iersel en Maria Willem Verhoeven

1ste lot – Zeeger Peter Mattijsse
1 – de helft in een broekveld, 3 lopen, waarvan de verkrijger de andere helft al bezit, genaamd de Reijd, 
te Udenhout, in het Giersbergs broek
e.z. de verkrijger, a.z. een steeg, e.e. kinderen Jan Brekelmans, a.e. de straat
2 – 6 roeden, uitgeturfd moerveld, als voor in de Brand,
e.z. de verkrijger, verder onbekend,
3 – een moerveld of waterputten, als voor,
e.z. erfgenamen Joost van Rijswijk, a.z. de lei, verder onbekend,
4 – heiveld, als voor op het Gommelaar, 2 lopen, als voor,
e.z. de verkrijger, a.z. voetpad, e.e. de straat, a.e. de heer Wateringe
belast met jaarlijks 6 stuivers 6 duiten cijns aan de heer A. Glaviman
5 – heiveld, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. de verkrijger, verder onbekend,
6 – broekveld, 4 lopen, als voor, in de Nieuwe steeg,
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e.z. Huijbert van Berkel, a.z. en e.e. kinderen Cornelis Stoeldraijers, a.e. Willem Bouwens
belast met jaarlijks 5 ½ stuiver aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
7 – broekveld, 2 lopen, als voor,
e.z. de verkrijger, a.z. Claas Verhoeven, e.e. de heer de Bok, a.e. een steeg
8 – heiveld of broekveld, 1 lopen, genaamd de Korte Reijt, als voor,
e.z. Jan Peter Elissen, verder onbekend
belast met jaarlijks 9 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
9 – kapitaal van 150 gulden ten laste van de gemeente Udenhout, genegotieerd op 15 augustus 1693
10 – akkerland, 2 ½ lopen, te Berkel,
11 – halve morgen hooiland te Baardwijk

2de lot – Joost Cornelis van Iersel
1 – akkerland, 3 lopen, te Udenhout, bij de kreitenmolen, genaamd het Gelit,
b.z. Hendrik Bertens, e.e. prins van Sulsbach, a.e. een mestweg
2 – heiveld, 2 ½ lopen, als voor in de Brandse steeg,
e.z. en e.e. erfgenamen Wouter Span, a.e een steeg
3 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor in de Hooghoutse akkers,
e.z. Peter Verhoeven, a.z. niet ingevuld, e.e. Johannes van Keulen, a.z. de gemene weg
4 – heiveld, 1 lopen, als voor aan de Gommerse straat,
e.z. Peter Niclaas Verhoeven, a.z. Jan van Rijswijk, e.e. Peter Govert van Iersel, a.e. de Gommerse 
straat

3de lot – Zeeger Peter Verhoeven
1 – akkerland, 3 ½ lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
e.z. Aart Broeren, a.z. Jan Schaapendonk, e.e. de straat, a.e. Peter de Ridder
2 – halve morgen hooiland te Baardwijk

4de lot – Niclaas Adriaan Verhoeven
1 – weiveld, 1 ½ lopen, te Udenhout, in de Groenstraat,
b.z. Claas Verhoeven, e.e. Govert van Iersel, a.e. de heer de Bok

2 augustus 1753     490/90-97

Jan Lamberts Peijnenburg, voor hem zelf, Roelof van den Biggelaer en de voorschreven Jan Lamberts 
Peijnenburg als voogden van de 3 kinderen van Andries Peter van de Ven,
Jan, Adriaan en Arnout Peters van de Ven, Adriaan van Liemt voor hen zelf, als meede als voogd naar 
Adriaan van Vught over de 2 kinderen van Adriaan van Liemt verwekt uit Jenneke Peter van de Ven,
Martinus van Beurden en Frans Lourens van de Voort las voogden van het kind van Peter Janse 
Peijnenburg verwekt uit Jennemarie Peter van de Ven
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun moeder en grootmoeder Heijltie Adriaans Vermeer, 
weduwe Peter Jan van de Ven

4de lot – Adriaan Peter van de Ven
o.a.
een weiveld, ½ lopen, te Udenhout aan de Raam,
e.z. en e.e. weduwe Gerrit Verhulst, a.z. Jan van de Pas, a.e. de armen van Helvoirt

23 augustus 1753     490/98-104v

Lourens Peter Vermeer, Joost Cornelis van Iersel als man van Jennemarie Peter Vermeer, Steven 
Willem Burgmans als man van Adriana Peter Vermeer, Peter Cornelis Vermeer en Marten Arien Priems 
als voogden over de 2 kinderen van Cornelis Peter Vermeer, Joost van Iersel als man van Geertruijd 
van Berkel, voor hemzelf en als voogd naast Huijbert van Berkel over het kind van Adriaan van Berkel 
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verwekt uit Eijke Geert Witlox, Hendrik Verhoeven en Jan Peters van Rijswijk als voogden over de 3 
kinderen van Hendrik Verhoeven en Anna Maria Geert Witlox,
Peter van de Seijpe (ziek) en Adriaan Jans Brekelmans als voogden over de 5 kinderen van Aart Geert 
Witlox 
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan Geert Witlox en Jenneke Lourens van Abeelen

1ste lot - Lourens Peter Vermeer, Joost Cornelis van Iersel als man van Jennemarie Peter Vermeer, 
Steven Willem Burgmans als man van Adriana Peter Vermeer, Peter Cornelis Vermeer en Marten Arien 
Priems als voogden over de 2 kinderen van Cornelis Peter Vermeer
1 – huis, schuur, broijerije, schop, paardenstal en aangelegen erf, 2 ½ lopen, te Udenhout bij de 
kreitenmolen,
e.z. Joost Cornelis van Iersel, a.z. en e.e. de straat, a.e. Jan Crijnen
2 – weiveld, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. heiliger geest van sBosch, a.z. heer Otto van Cattenbergh, e.e. Peter Huijsmans, a.e. een gemene 
weg
3 – akkerland, 1 ½ lopen,
e.z. Hendrik Bertens, a.z. Jan Krijnen, e.e. de straat, a.e. een gemene weg
4 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. Joost Cornelis van Iersel, a.z. Jan Krijnen, e.e. niet ingevuld, a.e. de straat
5 – nieuw erf, 4 lopen, als voor, omtrent den schutsboom, rondom in de gemeint
belast met jaarlijks 1 stuiver cijns aan de domeinen van Brabant
6 – akkerland, 4 lopen, te Berkel
7 – Berkel

2de lot - Joost van Iersel als man van Geertruijd van Berkel, voor hemzelf en als voogd naast Huijbert 
van Berkel over het kind van Adriaan van Berkel verwekt uit Eijke Geert Witlox, Hendrik Verhoeven en 
Jan Peters van Rijswijk als voogden over de 3 kinderen van Hendrik Verhoeven en Anna Maria Geert 
Witlox,
Peter van de Seijpe (ziek) en Adriaan Jans Brekelmans als voogden over de 5 kinderen van Aart Geert 
Witlox
1 – huis, schop en aangelegen erf, 7 lopen, te Udenhout bij de Kreitenmolenstraat,
e.z. Jacobus Lomberts, a.z. en e.e. Wouter van Iersel, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 14 vat 3 kannen rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te 
sBosch
belast met jaarlijks 1 stuiver 4 duiten cijns aan de domeinen van Brabant
2 – weiveld, genaamd de Agterste nieuw weij, 3 lopen, als voor,
e.z. de heilige geest van sBosch, a.z. de heer Kattenbergh, e.e. Peter Huijsmans, a.e. Adriaan 
Marcelissen,
3 – akkerland, 3 ½ lopen, als voor,
e.z. kinderen Cornelis Jan Driessen, a.z. Aart Cuijpers, e.e. een weg, a.e. Wouter van Iersel,
4 – nieuw erf, 3 lopen,, rondom in de gemeint
5 – houtbos, 4 lopen, als voor,
e.z. Peter Verhoeven, a.z. Adriaan Coolen, e.e. de gemene straat, a.e. Aart Witlox
6 – houtbos, 2 lopen, te Biezenmortel
e.z. en e.e. Peter Verhoeven, a.z. Peter van den Heesakker, a.e. een weg
7 – heiveld, 4 lopen, genaamd de Heijstreep, als voor aan de Gommerse straat,
e.z. Steven Burgmans, a.z. de heer van Balen, e.e. de gemene straat, a.e. de Giersbergse steeg
8 – 2/3 deel onbedeeld in een heiveld, in het geheel 2 lopen, als voor bij de Gommerse straat,
e.z. Gijsbert van Rijswijk, a.z. Cornelis van de Ven, e.e. Jan Piggen, a.e. een steeg
9 – uitgeturfd moerveld of waterpoel, als voor, rondom onbekend
10 – houtbos te Helvoirt
11 – hooiland te Bezooien

29 augustus 1753     490/105-108v
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Jan Nicolaas van Abeelen en Hendirk Jans van Broekhoven als man van Maria Niclaas van Abeelen 
maken een erfdeling van de nalatenschap van Nicolaas van Abeelen en Adriana Jans van Abeelen

1ste lot – Jan Nicolaas van Abeelen
1 – broekveld, 2 lopen, te Udenhout bij de Gommerse straat,
e.z. armen van Udenhout, a.e. Geelingh Schalks, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. Marten Priems
belast met jaarlijks 8 stuivers cijns, genaamd de St. Thomas cijns aan de heer A. Glaviman
2 – akkerland te Tilburg
3 – akkerland te Berkel

2de lot – Hendrik Jans van Broekhoven
1 – broekveld, 1 ½ lopen, in de Berkelsen beempt (geen plaatsaanduiding)
e.z. Peter Smits, a.e. weduwe Jan Coolen, e.e. erfgenamen Jan Witlox, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks: samen met tweede perceel
2 – broekveld, 1 lopen, als voor aan de Groenstraat
b.z. Jan Piggen, e.e. Adriaan van Ostade, a.e. Steven Burgmans
belast met jaarlijks 6 stuivers 8 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
3 – akkerland te Tilburg
4 – akkerland te Berkel
5 – akkerland te Enschot

6 september 1753     490/109-115

Jan Wouter Span, Wouter Gerrits van Broekhoven en Zeger Peter Mattijsse, maken een erfdeling van 
de nalatenschap van Niclaas Joost Jan Joris en Maria Verhoeven

1ste lot – Jan Wouter Span
1 – akkerland met de huisplaats, genaamd den Santakker, 1 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. en e.e. Wouter van Broekhoven, a.z. de duinen, a.e. een steeg
2 – het eerste lot uit de wei, 3 a 4 lopen, als voor, aan de Zandkant,
e.z. en e.e. juffrouw Snel, a.z. kinderen Adriaan Span, a.e. de lei
3 – het eerste lot op de Bunt aan de lei, 1 ½ lopen, als voor ,
e.z. weduwe Peter Franken, a.z. de lei, verder onbekend
4 – het eerste lot in het turfveld aan de Corte rugge, 2 lopen, als voor,
e.z. Wouter van Broekhoven, a.z. juffrouw Snel, e.e. Wouter van Broekhoven, a.e. (niet ingevuld)
5 – het vierde lot in de grote akker, 2 lopen, als voor,
e.z. juffrouw Snel, a.z. Wouter van Broekhoven, e.e. een weg, a.e. het volgende perceel
6 – akkerland, ¾ lopen, genaamd de Korte ruggen, als voor,
e.z. en e.e. juffrouw Snel, a.e. en a.e. het voorgaande perceel
7 – akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
e.z. de verkrijger, a.z. Frans Wijnant van Abeelen, e.e. de Speijkerkant, a.e. (niet ingevuld)

deze percelen belast met jaarlijks:
2 vat en 1 kop rogge aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
een rente van 5 stuivers 8 penningen in een meerdere rente van 28 stuivers 8 penningen aan de blok 
van de Vughterdijk,
een cijns van 4 duiten in een meerdere cijns aan de domeinen van Brabant

2de lot – Wouter Gerrits van Broekhoven
1 – akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Zandkant,
e.z. kinderen Adriaan Spanne, a.z. de verkrijger, e.e. de steeg, a.e. Jan Span
2 – het derde lot in de Bunt, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. Jan Span, a.z. Adriaan Span, e.e. Antonij Peter Franken, a.e. (niet ingevuld)
3 – akkerland, 1 lopen, genaamd in den Santakker, 
b.z. en e.e. de verkrijger, a.e. de duinen
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4 – ¼ deel in akkerland genaamd den Grooten akker, naast den bogaart, in het geheel 5 lopen, als 
voor,
e.z. kinderen Adriaan Spanne, a.z. de verkrijger, e.e. een steeg, a.e. Jan Spanne
5 – een weiveld, het tweede deel in de Haverweij, als voor aan de Zandkant, 2 1/ 2lopen,
e.z. Zeger Mattijsse, a.z. juffrouw Snel, e.e. de lei, a.e. een weg
6 – 1/3 deel in een weiveld,, het tweede deel in den Grooten Bunt, als voor,
e.z. Jan Spanne, a.z. kinderen Adriaan Spanne, e.e. Antonij Peter Franken
7 – heiveld, 4 lopen, te Helvoirt

deze percelen zijn belast met jaarlijks:
2 vat en 1 kop rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch,
een rente van 5 stuivers 8 penningen in een meerdere rente van 1 gulden 8 stuivers 8 penningen aan 
de blok van de Vughterdijk te sBosch
een cijns van 4 duiten in een meerdere cijns van 2 stuivers 5 duiten aan de domeinen van Brabant

3de lot – Zeeger Peter Mattijsse
1 – weiveld, 2 ½ lopen, het derde lot in de Haverweij, te Udenhout,
e.z. kinderen Adriaan Span, a.z. Wouter van Broekhoven, e.e. de lei, a.e. een weg
belast met jaarlijks:
1 ½ vat rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch,
een rente van 3 stuivers 4 duiten in een meerdere rente van 1 gulden 8 stuivers 8 penningen aan de 
blok van de Vughterdijk te sBosch
een cijns van 2 duiten in een meerdere cijns van 2 stuivers 5 duiten aan de domeinen van Brabant

17 september 1753     490/115-119

Lourens Peter Vermeer, Steven Burgmans als man van Adriana Peter Vermeer, Joost Cornelis van 
Iersel als man van Jennemarie Peter Vermeer, Peter Cornelis Vermeer voogd mede voor Marten Arien 
Priems, voogd, over de  2 kinderen van wijlen Cornelis Peter Vermeer, Joost Adriaans Joorissen als 
man van Fransijntje Peter van Iersel, Jan Peters van Iersel
Deze deler maken zich nog sterk voor Marten Adriaan Priems
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Frans Wouter van Iersel en Jenneke Lourens van 
Abeelen

1ste lot – Joost Adriaans Joorissen als man van Fransijntje Peter van Iersel, Jan Peters van Iersel en 
Marten Adriaan Priems
1 – de voorste helft van akkerland, in het geheel 5 lopen, te Udenhout aan de kreitenmolenstraat,
e.z. Aart Cuijpers, a.z. Cornelia Wijnant Verhoeven, e.e. de straat, a.e. de tegendelers
2 – akkerland, 4 lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. Jan Vermeer, a.z. erfgenamen Elias Peters Verhoeven, e.e. kinderen Adriaan Cruijssen, a.e. een 
gemene weg
belast met jaarlijks 3 vat rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

2de lot – Lourens Peter Vermeer, Steven Burgmans, Joost Cornelis van Iersel, de 2 kinderen van 
Cornelis Peter Vermeer
1 – achterste helft in akkerland, in het geheel 5 lopen, te Udenhout ij de kreitenmolenstraat,
e.z. de mededelers, a.z. Aart Cuijpers, e.e. de straat, a.e. Gerrit van Rijswijk
2 – akkerland, 2 lopen, als voor op het Winkel,
e.z. erfgenamen Adriaan Schoenmakers, a.z. een steeg, e.e. de straat, a.e. erfgenamen Jan Witlox
3 – houtveld, 1 lopen, als voor op het Winkel,
e.z. Gerrit Vugts, a.z. weduwe Gerrit de Cort, e.e. Gijsbert van Rijswijk, a.e. een steeg
4 – broekveld, 2 lopen, genaamd den Horst, als voor aan de Brant, 
e.z. de heer de Bok, a.z. de heer Cattenbergh, e.e. Jan Eekels, a.z. kinderen Aart Witlox
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25 september 1753     490/120-134

Lourens Peter Vermeer, Steven Burgmans als man van Adriana Peter Vermeer, Joost Cornelis van 
Iersel als man van Jennemarie Peter Vermeer, Peter Cornelis Vermeer voogd mede voor Marten Arien 
Priems, voogd, over de  2 kinderen van wijlen Cornelis Peter Vermeer,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Cathalijn Aert Brekels, laatst weduwe van Peter Jans 
Vermeer, als mede van Jenneke van Abeelen, laatst weduwe van Jan Geert Witlox

1ste lot – Peter Vermeer
1 – huis, schuur, schop, brouwerij met toebehoren, (ketel, vaten, tonnen etc.) met de hof aangelegen, 2 
lopen, te Udenhout bij de kreitenmolen
e.z. Joost Cornelis van Iersel, a.z. Maria van de Weteringh, e.e. de gemene straat, a.e. een weg
2 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. Joost Cornelis van Iersel, a.z. Maria van de Wetering, e.e. de straat, a.e. Jan van Broekhoven
3 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. Maria van de Wetering, a.z. en e.e. Hendrik Bertens, a.e. de gemene straat
4 – akkerland, 2 ½ lopen, als voor
e.z. Aart Cuijpers, a.z. Marten Adriaan Priems, e.e. de gemene straat, a.e. Gerrit van Rijswijk
5 – akkerland, 3 lopen, genaamd den Dreij, als voor in de Zeshoeven,
e.z. Adriaan van Broekhoven, a.z. en e.e. weduwe Jan Verhoeven, a.z. Adriaan Vermeer
belast met jaarlijks 6 vat rogge aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
6 – weiveld, genaamd de Nieuw weij, 2 lopen, als voor bij de Mortel,
e.z. de heer van Cattenbergh, a.z. heilige geest van sBosch, e.e. Peter Huijsmans, a.e. Hendrik 
Bertens,
7 – de helft onbedeeld in een houtbos, in het geheel 3 lopen, als voor,
e.z. de heer de Bok, a.z. joker Balen, e.e. Geert van Rijswijk, a.e. deler 3de lot
belast met jaarlijks 1 stuiver 7 duiten cijns aan de domeinen van Brabant
8 – nieuw erf, 4 lopen, als voor bij de Schutsboom,
rondom in de gemeint
9 – akkerland, 1 lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. Peter Vouthengels, a.z. Joost van Rijswijk, b.e. een mestweg
belast met jaarlijks 16 stuivers 8 penningen aan juffrouw Donkers te sBosch
10 – weiveld, 3 lopen, als voor in de Biesmortel,
e.z. Cornelia Wijnant Verhoeven, a.z. de Giersbergse steeg, e.e. de straat
11 – houtbos, 2 ½ lopen, genaamd den Wolfsbeemd, als voor aan de Zandkant,
b.z. Marten Adriaan Priems, e.e. Cornelia Wijnant Verhoeven, a.e. Fransis Witlox
belast met jaarlijks 3 stuivers 8 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
12 – houtveld, 1 1/2 lopen, genaamd het Kortvelt, als voor,
e.z. weduwe Jan Flipsen, a.z. Claas Verhoeven, e.e. Peter Gerrit Vermeer, a.e. de Asschotse steeg
13 – houtbos, ¾ lopen, als voor bij de Winkel,
e.z. Gerrit Vugts, a.z. weduwe Gerrit de Cort, e.e. Gijsbert van Rijswijk, a.e. een steeg
14 – heiveld, 5 lopen, als voor, bij de Gommelse straat,
e.z. Peter Verhoeven, a.z. Fransis Witlox, e.e. de straat, a.e. de Giersbergse steeg
15 – akkerland, 4 lopen, te Berkel
16 – akkerland, 1 ½ lopen, te Berkel
17 – nieuw erf, 3 lopen, te Berkel

2de lot – Joost Cornelis van Iersel
1 - huis, schuur en aangelegen erf, 7 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Wouter Piggen, a.z. Antonij Peter Franken, e.e. de straat, a.e. weduwe Jan Piggen
belast met jaarlijks 8 vat rogge aan juffrouw van der Horst
2 – akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. kinderen Joost Maas, a.e. een steegbaan, e.e. Jan van Berkel, a.e. een weg
3 – akkerland en weiland, 5 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Adriaan Adriaan van Iersel, a.z. kinderen G. van de Lipstad, a.z. de gemene straat
belast met jaarlijks 2 stuivers 4 penningen in een meerdere cijns genaamd den St. Thomas cijns
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4 – akkerland, 6 lopen, genaamd den Boonakker, te Berkel
5 – akkerland, 5 lopen, in de Zeshoeven, genaamd den Voorsten Boonakker,
e.z. en e.e. Jan Raaijmakers, a.z. Jan Slots, a.e. (niet ingevuld)
6 – akkerland, 2 lopen, als voor in de Zeshoeven, genaamd het Klampan,
b.z. Denis van den Boer, e.e. de straat, a.e. (niet ingevuld)
7 – akkerland, weiland en heide, te Tilburg
8 – weiveld, 1 lopen, te Udenhout,
b.z. en e.e. weduwe Jan Flipsen, e.e. weduwe Frank Wagemakers
9 – weiveld, 1 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Jan Storimans, a.z. kinderen Peter van Rijswijk, a.e. weduwe Jan Flipsen
10 – heiveld, 2 lopen, als voor aan de Schoorstraat,
b.z. kinderen Hendrik van Iersel, e.e. Jan de Cort, a.e. de straat
11 – heiveld, 2 lopen, als voor in de Brant,
e.z. Peter Vouthengels, a.z. Steven Burgmans, e.e. de heer de Bok, a.e. Jan Piggen
belast met jaarlijks 2 gulden 8 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
12 – akkerland, 7 lopen, als voor in de Kuijl,
b.z. weduwe Jan Piggen, e.e. mevrouw van Beugen, a.e. een weg
13 – houtbos, 1 ½ lopen, als voor,
b.z. de verkrijgers, e.e. de heer de Bok, a.e. jonker Balen

3de lot – 2 kinderen van wijlen Cornelis Vermeer
1 – huis, schuur, schop en aangelegen erf, akkerland en weiland, 20 lopen, te Udenhout in de 
Biesmortel,
e.z. Miggiel vanden Heesakker, a.z. Frans Coolen, e.e. de straat, a.e. Peter van de Ven
2 – akkerland, 5 lopen, als voor in de Biesmortel,
e.z. Miggiel van den Heesakker, a.z. en e.e. Peter van den Bosch, a.e. een steeg
3 – akkerland, 5 lopen, als voor in den Biesmortel,
e.z. weduwe Jan van Strijdhoven, a.z. Peter van de Ven, e.e. Cornelia Wijnant Verhoeven, a.e. een 
steeg
4 – akkerland, 2 lopen, als voor in de Biesmortel,
e.z. weduwe Jan van Strijdhoven, a.z. Michiel Coolen, e.e. Cornelia Wijnant Verhoeven, a.z. een steeg
5 – akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. Jan Eekels, a.z. Peter van den Bosch, e.e. een steeg, a.e. (niet ingevuld)
6 – weiveld, 3 lopen, als voor,
e.z. juffrouw van Es, a.z. de verkrijger, e.e. de straat, a.e. Cornelia Verhoeven
belast met jaarlijks 16 stuivers 8 penningen aan juffrouw Donkers
7 – heiveld, 4 lopen, als voor,
e.z. juffrouw Donkers, a.z. een steeg, e.e. Gijsbert van Rijswijk, a.e. de heer van Keulen,
8 – heiveld, 2 lopen, als voor,
b.z. Miggiel van den Heesakker, e.e. Jan van de Plas, a.e. de Giersbergse (steeg)
9 – houtveld, 1 lopen, als voor,
e.z. Jan van der Schoot, a.z. Marten Priems, e.e. de lei
10 – akkerland, 2 lopen, als voor op het Winkel,
e.z. Adriaan Brekelmans, a.z. een steeg, e.e. Jan Eekels, a.e. de straat
11 – weiveld, 1 lopen, als voor in de Biesmortel,
e.z. Peter van den Bosch, a.z. Miggiel van den Heesakker, e.e. Adriaan Hamers, a.e. (niet ingevuld)
12 – akkerland, 4 lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. weduwe Jan Flipsen, a.z. Peter van Riel, e.e. weduwe Frank Wagemakers, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 3 vat 3 kannen rogge in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor te sBosch
13 – akkerland, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. weduwe Adriaan Cruijssen, a.z. Adriaan van Broekhoven, b.e. een mestweg,
14 – houtveld, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. kinderen Adriaan Coolen, a.z. deler 2de lot, e.e. de heer de Bok, a.e. de heer Baalen

4de lot – Steven Burgmans
1 – huis, schuur, schop en aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout in de Slimstraat, genaamd en Hoek,
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zuid en west Adriaan van Iersel, noord Adriaan Peter Cruijssen, oost de gemene straat
belast met jaarlijks 2 gulden 5 stuivers aan de armen van Udenhout
2 – akkerland en weiland, 8 lopen, als voor,
zuid Adriaan Adriaan van Iersel, oost weduwe Adriaan de Meijer, noord weduwe Jan Cruijssen, west de 
gemene weg
3 – akkerland, 7 lopen, als voor,
oost Adriaan van Iersel, zuid Jacobus Verhoeven, noord Anna Maria Claas Verhoeven, west Jan 
Cornelis Bergmans,
4 – akkerland en weiland, 3 lopen, te Berkel
5 – akkerland en weiland te Tilburg
6 – heiveld te Tilburg
7 – heiveld te Tilburg
8 – heiveld te Tilburg
9 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout, genaamd den Ouden Hof,
oost de gemene straat, west de erfgenamen G. van de Lipstad, zuid Adriaan Peter Cruijssen, noord 
Adriaan Adriaan Cruijssen
10 – akkerland, 2 ½ lopen, genaamd de Lange ruggen, als oor,
e.z. kinderen Arien Piggen, a.z. kinderen Adriaan Coolen, e.e. juffrouw van Beugen, a.e. de gemene 
weg
11 – akkerland, 4 lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan Piggen, a.z. Jan Storimans, e.e. Adriaan Slots, a.e. juffrouw van Beugen
12 – akkerland, 3 lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan Piggen, verder rondom een gemene weg
13 – akkerland, 2 ½ lopen,,
e.z. kinderen Adriaan Coolen, a.z. Jan Raijmakers, e.e. juffrouw van Beugen, a.e. een gemene weg
14 – weiveld, 3 lopen, als voor,
e.z. Hendrik van Iersel, a.z. weduwe Jan Piggen, e.e. Jan Raijmakers, a.e. een gemene weg
belast met jaarlijks 4 gulden 10 stuivers aan de armen van Udenhout
15 – huis met aangelegen erf, 3 lopen, genaamd het Chijnsvelt, als voor op de Schoorstraat,
e.z. juffrouw van Beugen, a.z. Adriaan Vermeer, e.e. de gemene straat, a.e. kinderen Adriaan Coolen
belast met jaarlijks 1 gulden aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
16 – broekveld, 5 lopen, genaamd de Reijt, als voor,
e.z. erfgenamen Jan Aart Heeren, a.z. de Giersbergse steeg, e.e. weduwe Jan Brok, a.e. (niet 
ingevuld)
17 – broekveld, 2 lopen, genaamd den Horst, als voor, aan de Brandse steeg,
e.z. de heer de Bok de Patteren, a.z. de heer Cattenburgh, e.e. Jan Eekels, a.e. weduwe Aart Witlox
18 – de helft in een broekveld, 2 lopen, als voor,
e.z. Arien van Abeelen, a.z. (niet ingevuld), e.e. weduwe Jan Piggen, a.e. de Hesseldonk
19 – de helft onbedeeld in een houtbos, in het geheel 3 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. de heer de Bok, a.z. de heer Balen, e.e. Geert van Rijswijk, a.e. deler 3de lot
20 – de helft onbedeeld in hooiland te Bezooien

1 oktober 1753     490/132v-140

Joost Ariens van Iersel, als man van Geertruijd van Berkel, voor zichzelf en als voogd naast Huijbert 
van Berkel over het kind van Adriaan van Berkel, verwekt uit Eijke Geert Witlox, Hendrik Verhoeven en 
Jan Peters van Rijswijk als voogden over de 3 kinderen van Hendrik Verhoeven en wijlen Anna Maria 
Geert Witlox, Peter van der Seijpe en Adriaan Janse Brekelmans als voogden over de 5 kinderen van 
Aart Geert Witlox, maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan Geert Witlox en Jenneke Lourens 
van Abeelen,

1ste lot – 5 kinderen van Aart Geert Witlox 

1 – huis, schuur, schop met aangelegen erf, 7 lopen, te Udenhout aan de Kreitenmolenstraat,
e.z. Jacobus Lomberts, a.z. en e.e. Wouter van Iersel, a.e. de gemene straat
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belast met jaarlijks 14 vat 3 kannen rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te 
sBosch
2 – een houtbos, 2 lopen, te Helvoirt
3 – hooiland te Bezooien

2de lot - Joost Ariens van Iersel, als man van Geertruijd van Berkel, voor zichzelf en als voogd naast 
Huijbert van Berkel over het kind van Adriaan van Berkel, verwekt uit Eijke Geert Witlox
1 – weiveld, 3 lopen, genaamd de Nieuw weij, te Udenhout,
e.z. heilige geest van sBosch, a.z. de heer Cattenburgh, e.e. Peter Huijsmans, a.e. Adriaan 
Marcelissen
2 – akkerland, 3 ½ lopen, als voor,
e.z. kinderen Cornelis Jan Driessen, a.z. Aart Cuijpers, e.e. een weg, a.e. Wouter van Iersel
3 – houtbos, 2 lopen, als voor in de Biesmortel,
e.z. en e.e. Peter van den Heesakker, a.z. en a.e, een gemene weg
4 – 2/3 deel onbedeeld in een heiveld, in het geheel 2 lopen, als voor bij de Gommerse straat
e.z. Gijsbert van Rijswijk, a.z. Cornelis van de Ven, e.e. Jan Piggen, a.e. een steeg

3de lot – 3 kinderen van Hendrik Verhoeven
1 – akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout in de Zeshoeven, 
e.z. Hendrik Verhoeven, a.z. weduwe Jan Flipsen, e.e. Govert van Iersel, a.z. de gemene weg
2 – nieuw erf, 3 open, als voor,
rondom in de gemeint
belast met jaarlijks 1 stuiver en 4 duiten cijns aan de domeinen van Brabant
3 – houtbos, 4 lopen, als voor,
e.z. Peter Verhoeven, a.z. Jan Adriaan Coolen, e.e. de gemene straat, a.e. Aart Witlox
4 – heiveld, 4 lopen, als voor aan de Gommerse straat, genaamd de Heijstreep,
e.z. Steven Burgmans, a.z. de heer van Baalen, e.e. de gemene straat, a.e. de Giersbergse straat
5 – ¼ deel in een beemd in het geheel 3 lopen, als voor aan de Asschotse steeg
e.z. Fransis Brok, a.z. Adriaan Janse Vermeer, a.e. Hendrik Verhoeven
6 – uitgeturfd moerveld of waterpoel, als voor,
reengenoten onbekend
7 – uitgeturfd moerveld of waterpoel, te Helvoirt

24 oktober 1753     490/140v-146

Jan Huijbert van Iersel, Adriaan Huijbert van Iersel, Gerrit Peijnenburg als man van Maria Huijbert van 
Iersel,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouder Huijbert van Iersel en Cornelia Vermeer

1ste lot – Jan Huijbert van Iersel
1 – huis, schuur, schop en aangelegen erf, 5 lopen, te Udenhout,
e.z. Steven Burgmans, a.z. weduwe Cornelis de Jong, a.e. de straat, a.e. een gemene weg
belast met jaarlijks 12 vat rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
belast met jaarlijks 5 gulden aan het geestelijk kantoor te sBosch
2 – akkerland, 3 ½ lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. de heer Cattenbergh, a.z. Govert van Iersel, e.e. een gemene weg, a.e. de heer Cattenbergh
belast met jaarlijks 5 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
3 – akkerland, 3 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. kinderen Hendrik van Iersel, a.z. Peter Cornelis Vermeer, e.e. Lourens van Rijswijk, a.e. Cornelis 
Peter Vermeer
4 – akkerland, 1 lopen, als voor op het Winkel,
e.z. en e.e. Miggiel Coolen, a.z. kinderen Lourens Smeijers, a.e. (niet ingevuld)
5 – weiveld, 2 lopen, als voor in Hermans broek,
e.z. en e.e. Peter Vermeer, a.z. Peter Hendrik Vermeer, a.e. de steeg
6 – de helft in een stuk wei, aan de zuidkant, in het geheel 6 lopen, als voor, in de Slimstraat,
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e.z. Walterus van de Lipstad, a.z. Peter van Rijswijk, e.e. de straat, a.e. Adriaan Huijbert van Iersel

2de lot – Adriaan Huijbert van Iersel
1 – houtbos, 2 lopen, te Udenhout aan de Schoorstraat,
b.z. Peter Cornelis Vermeer, e.e. de gemene straat, a.e. kinderen Huijbert van Laarhoven
2 – weiveld, 2 ½ lopen, als voor in de Kuijl,
e.z. Adriaan van de Pas, a.z. Adriana Jans Coolen, e.e. Jacoba van Ravestijn, a.e. de gemene steeg
belast met jaarlijks 11 stuivers in een meerdere cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
3 – akkerland, 3 ½ lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. Adriaan Janse Sloots, a.z. en e.e. weduwe Frank Wagemakers, a.e. een weg
belast met jaarlijks 6 vat 2 kannen (rogge) in een meerdere pacht aan het kantoor van de Clarissen te 
sBosch
4 – de helft in een weiveld, de noordkant, in het geheel 6 lopen, als voor in de Slimstraat,
e.z. Jan Storimans, a.z. Jan Huijberts van Iersel, e.e. weduwe Lourens van Rijswijk, a.e. de gemene 
straat

3de lot – Gerrit Peijnenburgh
1 – houtbos, 2 lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek,
e.z. Jan Claase van Druenen, a.z. Lourenske weduwe Lourens van Rijswijk, e.e. juffrouw Snel, a.e. 
Govert Ophorst
2 – broekveld, 2 lopen, als voor in de Koeijkampen,
e.z. Wouter Adriaan Piggen, a.z. Adriaan Janse Vermeer, e.e. Peter Vermeer, a.e. (niet ingevuld)
3 – akkerland, 1 ½ lopen, te Berkel
4 – hooiland te Baardwijk

6 november 1753     490/146-148

Jan Peter van Iersel, mede voor zijn afwezige zwager Joost Adriaan Joorese als man van Francijntje 
Peters van Irsel, Peter Janse van Kleef en Aart Adriaan Bergmans als voogden over het kind van Jan 
Lamberts van Hees, 
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Elisabeth Adriaan Vermeer, weduwe Jan Lamberts van 
Hees

1ste lot – Joost Adriaan Joorese
1 – akkerland te Berkel

2de lot – het kind van Jan Lamberts van Hees (minderjarig)
1 – akkerland, 1 ¼ lopen te Berkel

3de lot – Jan Peter van Irsel
1 – de helft aan de oostkant van een broekveld, 3 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat
e.z. de lei, a.z. kinderen Peter Ariens Vermeer, e.e. kinderen Zeger Schapendonk, a.e. Jan Hendrik 
Verhoeven

19 december 1753     490/150-155v

Peeter Janse van Kleef en Jan Jans Vermeer als man van Maria Janse van Cleef, maken een erfdeling 
vande nalatenschap van hun ouders (niet met name genoemd)

1ste lot – Peter Janse van Kleef
1 – huis, schuur en erf, zover de dam beplant is, te Udenhout aan de Zandkant
e.z. Jan Vermeer, a.z. de gemene straat, e.e. Jan Vermeer, a.e. Peter van Kleef
2 – akkerland, 2 ¼ lopen, als voor,
e.z. armen van Oisterwijk, a.z. de heer van Wamel, e.e. Jan Vermeer, a.e. de armen van Oisterwijk
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3 – land, 1 lopen, als voor,
e.z. Engelbert Comans, a.z. Jan Vermeer, e.e. armen van Oisterwijk, a.e. Peter van Kleef
4 – akkerland en weiland, 3 lopen, als voor,
e.z. Peter van Kleef, a.z. Jan Vermeer, e.e. weduwe Govert Ophorst, a.e. de gemene straat
5 – akkerland, 4 lopen, als voor,
e.z. weduwe Govert Ophorst, a.z. en e.e. Peter van Kleef, a.e. de gemene straat
6 – weiveld, 2 lopen, als voor,
e.z. en e.e. Peter van Cleef, a.z. Jan Vermeer, a.e. de lei
7 – uitgeturfd moerveld, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. Peter van Kleef, a.z. Jan Vermeer, e.e. de lei, a.e. Thomas Janse van Rijswijk

deze percelen zijn belast met jaarlijks:
7 ½ vat rogge in een meerdere pacht aan het groot begijnhof te sBosch
3 gulden 5 stuivers in een meerdere pacht aan de St. Jans kerk te sBosch
1 gulden 5 stuivers in een  meerdere pacht aan het manhuijs te Vught
3 stuivers in een meerdere pacht aan de armen van Loon

2de lot – Jan Vermeer
1 – een schop en erf, 2 ¼ lopen,
e.z. en e.e. Peter Janse van Kleef, a.z. Jan Vermeer
2 – akkerland, 1 lopen, als voor,
b.z. Peter van Kleef, e.e. de armen van Oisterwijk, a.e. Peter van Kleef
3 – akkerland, 2 lopen, achter in de akker,
e.z. weduwe Govert Ophorst, a.z. en e.e. Peter van Kleef, a.e. de straat
4 – akkerland, 1 lopen, als voor,
b.z. weduwe Govert Ophorst, e.e. de straat, a.e. Peter Jan van Kleef,
6 – akkerland, 2 lopen, als voor
e.z. weduwe Govert Ophorst, a.z. en e.e. Peter van Kleef, a.z. de straat
7 – uitgeturfd moerveld, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. Engelbert Frans Comans, a.z. Peter van Kleef, e.e. Thomas van Rijswijk, a.e. de lei

deze percelen zijn belast met jaarlijks:
7 ½ vat rogge in een meerdere pacht aan het groot begijnhof te sBosch
3 gulden 5 stuivers in een meerdere pacht aan de St. Jans kerk te sBosch
1 gulden 5 stuivers in een  meerdere pacht aan het manhuijs te Vught
3 stuivers in een meerdere pacht aan de armen van Loon

28 maart 1754     490/164-169

Jan van Roessel, Francis van Roessel, Lourens van Roessel en Hendrik van Laarhoven als man van 
Maria van Roessel, 
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Cornelis van Roessel en Petronella Antonis 
van Iersel

1ste lot – Jan van Roessel

1 – akkerland en weiland, 9 lopen, te Udenhout in de Berkhoek, 
e.z. Hendrik Jan Bertens, a.z. weduwe Jan Cornelis Hamers, b.e. een gemene steeg
2 – nieuw erf, akkerland, 2 lopen, als voor in de Berkhoek,
e.z. de gemene straat, a.z. Hendrik van Iersel, e.e. Hendrik Jan Bertens, a.e. Jan Peijnenburgh
belast met jaarlijks 1 stuivers 2 penningen 1 penning min of meer aan de domeinen van Brabant
3 – akkerland, 4 ½ lopen, te Berkel

2de lot – Francis van Roessel
1 – akkerland en weiland, te Berkel
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2 – heibodem te Loon op Zand

3de lot – Lourens van Roessel
1 – huis, schuur, schop en aangelegen erf, 4 ½ lopen, te Udenhout in de Berkhoek
e.z. Andries Crooten, a.z. en e.e. Hendrik Jan Bertens, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 8 vat rogge in een meerdere pacht aan de blok van het Ortheneind te sBosch
belast met 1 stuiver 4 penningen aan de domeinen van Brabant
2 – akkerland en weiland, 4 lopen, genaamd het Leeg weijke, als voor in de Berkhoek,
e.z. Paulus van Strijdhoven, a.z. Hendrik Peter van Iersel, b.e. Hendrik Jan Bertens

4de lot – Hendrik van Laarhoven 
1 – akkerland, 1 ¾ lopen, te Udenhout bij de Slimstraat,
e.z. erfgenamen de heer J. Holtacker, a.z. weduwe Jan Verhoeven, e.e. de straat, a.e. Jan van 
Doesburgh
belast met jaarlijks 2 vat 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan de blok armen van het 
Ortheneinde te sBosch
2 – houtbos, 2 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. Govert de Cort, a.z. weduwe Peter Heijmans, e.e. Jan Peijnenburg, a.e. Gerrit Vughts
3 – akkerland, 2 ¼ lopen, te Berkel

13 juni 1754     490/171-178

Mattijs Adriaan van Iersel, Jan Adriaan van Iersel, Cornelis Adriaan van Iersel, Joost Adriaan van Iersel, 
Adriaan Hendrik Bertens als man van Maria Ariens van Iersel, Jan van Roessel en Arien Brekelmans 
als voogden van Adriaan Adriaan van Iersel en Anna Maria Ariens van Iersel,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Adriaan Antonij van Iersel en Engelina 
Mattijs Weijten

1ste lot – Adriaan Ariens van Iersel (minderjarig)
1 – huis, met 3 ½ lopen erf daaraan gelegen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Miggiel Aart Joosten, a.z. de deler, e.e. de straat, a.e. mevrouw van Beugen
belast met jaarlijks 3 vat rogge in een meerdere pacht aan Wouter Mans te Tilburg
belast met jaarlijks 6 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant

2de lot – Mattijs Ariens van Iersel
1 – akkerland, 4 ½ lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Adriaan van Iersel, a.z. kinderen Adriaan Coolen, e.e. mevrouw van Beugen, a.e. de straat
belast met jaarlijks 8 vat rogge oude OM in een meerdere pacht aan het groot gasthuis te sBosch, te 
leveren op het Winkel te Udenhout

3de lot – Jan Ariens van Iersel
1 – bos en akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Kuijl,
e.z. Jan Heerkens, a.z. kinderen Adriaan Coolen, e.e. weduwe Jan Berhoeven, a.e. de steeg
met het recht van weg over het erf van de weduwe Jan Verhoeven
belast met jaarlijks 10 vat 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te 
sBosch
2 – weiveld, 2 lopen, als voor,
b.z. weduwe Jan Verhoeven, e.e. kinderen Adriaan Coolen, a.e. Peter Couwenbergh
3 – ¾ deel in een steeg van de wei tot aan de straat
4 – akkerland, 2 ¼ lopen, te Berkel

4de lot – Cornelis Ariens van Iersel
1 – weiveld, 3 lopen, genaamd den Beemt, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. kinderen Walterus van de Lipstat, a.z. weduwe Aart Witlox, e.e. weduwe Jan Verhoeven, a.e. 
Adriaan Bertens,
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met de gerechtigheid van weg over het erf van Adriaan Bertens

5de lot – Adriaan Hendrik Bertens
1 – akkerland, 2 lopen, ofwel 2/5 in 5 lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. kinderen Walterus van de Lipstat, a.z. weduwe Aart Witlox, e.e. de straat, a.e. Cornelis Ariens van 
Iersel
2 – heibodem te Loon op Zand

6de lot – Anna Maria Adriaan van Iersel (minderjarig)
1 – akkerland, 2 lopen, genaamd de Koeijweijde, te Udenhout in de Zeshoeven,
e.z. Vrank Waagenmakers, a.z. Jan Vermeer, b.e. een mestweg
2 – akkerland, 1 ¾ lopen, als voor,
e.z. kinderen Adriaan Coolen, a.z. Jan Piggen, b.e. een mestweg
3 – akkerland, 3 ½ lopen, als voor,
e.z. weduwe Aart Geert Witlox, a.z. Adriaan Bosmans, e.e. Huijbert van Berkel, a.e. een mestweg

belast met jaarlijks 16 vat rogge in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor van de heer 
Kempenaar te sBosch

7de lot – Joost Ariens van Iersel
1 – akkerland, 2 ½ lopen, genaamd de Geer, te Udenhout in de Zeshoeven,
e.z. weduwe Frank Wagemakers, rondom een weg
2 – uitgeturfd moerveld, 2 lopen, als voor in de Leege reijte
e.z. kinderen Arien Janse Schaapendonk, a.z. Jan van Babel, e.e. weduwe Jan Verhoeve, a.e. Antonij 
van den Boer
met de gerechtigheid van weg over het erf van Antonij van den Boer

25 juni 1754     490/179v-184v

Jan Jans de Jongh, Mattijs Ariens van Iersel als man van Maria Jans de Jongh en Hendrik Jans van 
Iersel als man van Elisabeth Jans de Jongh maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan Janse 
de Jongh en Jenneke Laurens varhoeven, hun ouders

1ste lot – Jan Jan de Jongh
1 – huis, schuur, schop en aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
noord Hendrik van Broekhoven, west weduwe Willem van de Ven, zuid Jan van Iersel, oost de straat
2 – akkerland, 3 ½ lopen, genaamd de Aghterste Wijntjes akker, als voor,
noord Jan van Iersel, oost weduwe Johanna Piggen, west weduwe Peter van Laarhoven, zuid het 
volgende perceel
3 – weiveld, 2 lopen, genaamd de Leege weij, als voor,
noord het vorige perceel, oost Cornelis Cools, zuid weduwe Willem van de Ven, west weduwe Jan 
Verhoeven
4 – weiland en heiveld, 5 lopen, als voor, oost en noord erfgenamen heer van Wamel, zuid Jan 
Schapendonk, west weduwe Willem van de Ven

2de lot – Mattijs Ariens van Iersel
1 – weiveld, genaamd de Grint weij, 2 lopen, te Udenhout bij de Strijdhoeve, met de gerechtigheid van 
de weg over het erf van Jan van Berkel en Arnoldus Robben,
oost Fransis Brok, west Jan van Berkel, zuid kinderen Arien Coolen, west Arnoldus Robben
2 – broekveld, genaamd den Horst, 2 lopen, als voor bij de Brandse steeg,
noord Niclaas Verhoeven, west Vrijs Driessen, zuid Cornelis Peijnenburgh, oost Miggiel Coolen
belast met jaarlijks 2 stuivers 7 duiten cijns aan de erfgenamen van de heer Holtsakker, op meidag in 
de Biesmortel (=Vosselaer)
3 – broekveld, 3 lopen, genaamd het Snijers Veldeke, als voor bij de Schoorstraat
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noord Cornelis van Loon, west Jacobus van Gorp, zuid erfgenamen heer van Wamel, oost Tomas van 
Rijswijk
4 – broekveld, genaamd het Veldeke op de Moolenstraat, als voor, 3 lopen,
noord erfgenamen Miggiel Vermeer, west weduwe Gommert de Cort, zuid heer van Loon, oost Johanna 
Piggen
5 – weiveld, 2 ½ lopen, genaamd de Steenweij, als voor aan de Molenstraat
noord Peter van Heeswijk, west Albert van Hoof, oost Jan van Spaandonk, zuid weduwe Cornelis de 
Jongh
6 – akkerland, 2 ½ lopen, als voor in de Brand,
noord erfgenamen van Drunen, oost weduwe Willem van de Ven, west Jan Wouter Span, zuid weduwe 
Govert Ophorst
belast met jaarlijks 2 gulden 2 stuivers in een meerdere pacht aan juffrouw donkers te sBosch
belast met jaarlijks 1 gulden 1 stuiver in een meerdere pacht aan Peter van de Schoot
7 – broekveld, genaamd de Lege weij, als voor in de Brand,
oost Jan Wouter Span, west Paulus van Strijdhoven, noord (niet ingevuld), zuid de lei
8 – weiveld, 2 lopen, als voor in de Brand,
west Jan Wouter Span, noord weduwe Govert Ophorst, zuid Peter Vermeer, oost (niet ingevuld)
9 – akkerland, genaamd de Heij, 5 lopen, te Loon op Zand

3de lot – Hendrik Jan van Iersel
1 – weiveld, genaamd het Latbosch, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
zuid Steven Burgmans, noord Nicolaas Verhoeven, oost kinderen Arien Coolen, west weduwe Lourens 
van Rijswijk
belast met jaarlijks 1 gulden in een meerdere pacht aan de heer Castelle te sBosch
belast met jaarlijks 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan de heer Engenuijs te Tilburg
2 – weiveld, 7 ½ lopen, als voor bij de Brandse steeg,
zuid Jan Marcelissen, west Geert van Rijswijk, noord Jan Geert Boeren, oost Steven Burgmans
3 – turfveld, genaamd het Schoorstraats Ven, 3 lopen, als voor op de Schoorstraat,
zuid Cornelis Cools, west Thomas van Rijswijk, oost Adriaan Hamers, noord Peter van Iersel,
4 – akkerland en heide, 2 lopen, als voor op de Schoorstraat,
west en zuid Hendrik van Broekhoven, noord Drunen, oost Hendrik van Broekhoven
5 – akkerland, genaamd de Aghterste akker, 3 lopen, als voor op de Schoorstraat,
zuid Jan van Broekhoven, west Aart Bergmans, noord en oost Arien Breekelmans
6 – akkerland genaamd den Huijsakker, 3 lopen, te Loon op Zand

26 november 1754     490/188v-193v

Antonij Hendrik van Iersel, Petronella Hendrik van Iersel, Maria Hendrik van Iersel, en Adriaan Jan 
Vermeer en Hendrik Peter van Iersel als voogden over Jan, zoon van Hendrik Adriaan van Iersel,
Maken een erfdeling van hun ouders Hendrik Adriaan van Iersel en Adriana Jan Vermeer

1ste lot – Maria Hendrik van Iersel
1 – akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
zuid weduwe Frans van Broekhoven, oost erfgenamen Huijbert van Iersel, west Peter Cornelis 
Vermeer, noord weduwe Lourens van Rijswijk
2 – akkerland, 7 kwart lopen, als voor,
e.z. Govert van Iersel, a.z. Steven Burgmans
belast met jaarlijks 2 vat 4 kannen rogge aan de armen van Udenhout
belast met jaarlijks 2 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
3 – weiland en broekveld, 4 lopen, als voor,
e.z. de heer van Bree, a.z. erfgenamen weduwe Jan Witlox, e.e. kinderen Adriaan Piggen, a.z. de 
straat
4 – broekveld, 1 ½ lopen, als voor,
zuid Hendrik van Iersel, noord Willem Grevenbroek, oost Gijsbert van Rijswijk
5 – heiveld, 1 ½ lopen, als voor in de kreitenheide
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oost Peter van de Voort, verder in de gemeint
6 – heiveld, 4 lopen, in de Loonse heide

2de lot – Antonij Hendrik van Iersel
1 – huis, stal, schuur, bakhuis en aangelegen erf, bestaande uit akkerland en weiland, 27 lopen, te 
Haaren

3de lot – Jan Hendrik van Iersel (onmondig)
1 – akkerland, 5 lopen, te Haren
2 – broekveld te Haaren
3 – broekveld te Haaren

4de lot – Petronella Hendrik van Iersel
1 – akkerland, 2 ¼ lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
e.z. Govert van Iersel, a.z. Hendrik Verhoeven, e.e. weduwe Jan Flipsen, a.z. een gemene weg
2 – akkerland, 2 ¾ lopen, als voor
e.z. Govert van Iersel, a.z. Antonij van den Boer, e.e. erfgenamen Goverd van Iersel, a.e. de gemene 
weg
3 – weiveld, 2 lopen, als voor in de Leege reijte,
e.z. weduwe Frans van Broekhoven, a.z. Dionijs van den Boer, e.e. Peter Vermeer, a.e. Aart Adriaan 
Peijnenborgh
4 – broekveld en waterputten, 2 lopen, te Helvoirt

26 november 1754     490/193v-199

Hendrik Jan van de Plas, Herman van de Sande als man van Anna Jan van de Plas, en Jan Claas 
Lombers en Jan Norbert de Rooij als voogden over het kind van Jan van de Plas, maken een erfdeling 
van de nalatenschap van Jan van de Plas en Adriaantie zijn huisvrouw

1ste lot – Hendrik Jan van de Plas
1 – huis en stal, en de helft in de schuur en schop, aan de zuidkant, met 5 lopen akkerland en weiland, 
te Udenhout in de Brand,
e.z. de Verlooren brand, a.z. delers tweede lot, e.e. kinderen Wouter Brekelmans, a.e. delers tweede lot
2 – helft in een heiveld, aan de zuidkant, te Drunen
3 – ¼ deel in een heiveld, in het geheel 3 lopen, te Udenhout aan de Gommerse straat,
e.z. de lei, a.z. Cornelis Zeegers, e.e. Claas van Iersel, a.e. de Gommerse straat
belast met jaarlijks ¼ deel in 6 stuivers 4 penningen cijns aan de heer Glaviman

2de lot – Hermen van de Sande
1 – huis en stal, met de helft van de schuur en schop aan de noordkant, met de helft van de boomgaard 
te Udenhout in de Brand,
e.z. en e.e. deler 1ste lot, a.z. weduwe Govert Ophorst, a.e. kinderen Wouter Brekelmans
2 – land en weiland, samen 6 lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan van de Plas, a.z. weduwe Govert Ophorst, e.e. de duin, a.e. de brand
3 – de helft van een heiveld aan de noordkant te Drunen
4 – ¼ deel in een heiveld, in het geheel 3 lopen, te Udenhout aan de Gommerse straat,
e.z. de lei, a.z. Cornelis Zeegers, e.e. Claas van Iersel, a.e. de Gommerse straat
belast met jaarlijks ¼ deel in 6 stuivers 4 penningen cijns aan de heer Glaviman

3de lot – Hendrik Jan van de Plas
1 – akkerland en weiland, 7 lopen, te Udenhout in de Brand,
e.z. weduwe Jan van de Plas, a.z. weduwe Willem van Iersel, e.e. de duinen, a.e. weduwe Govert 
Ophorst
2 – ¼ deel in een heiveld, in het geheel 3 lopen, te Udenhout aan de Gommerse straat,
e.z. de lei, a.z. Cornelis Zeegers, e.e. Claas van Iersel, a.e. de Gommerse straat
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belast met jaarlijks ¼ deel in 6 stuivers 4 penningen cijns aan de heer Glaviman

4de lot – Adriaan Bastiaan van de Plas (minderjarig)
1 – akkerland en weiland, 8 lopen, te Udenhout in de Brand, 
e.z. kinderen Wouter Brekelmans, a.z. de Gommerse straat, e.e. Claas Lombers, a.e. de duinen
belast met jaarlijks 1 zak rogge aan jonker Beks te Moergestel
belast met jaarlijks 2/7 deel van zes gulden te sBosch
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te 
sBosch
2/3 deel in een cijns van 13 stuivers aan de domeinen van Brabant
2 – heiveld, 2 lopen, als voor,
e.z. Klaas Lombers, a.z. Miggiel van den Heesakker, e.e. de lei, a.e. Peter van den Meegdenburgh
3 – ¼ deel in een heiveld, in het geheel 3 lopen, te Udenhout aan de Gommerse straat,
e.z. de lei, a.z. Cornelis Zeegers, e.e. Claas van Iersel, a.e. de Gommerse straat
belast met jaarlijks ¼ deel in 6 stuivers 4 penningen cijns aan de heer Glaviman

15 maart 1755     490/201-204v

Jan Peter Koolen, Miggiel Peter Coolen en Fransis Peter Coolen, maken een erfdeling van de 
nalatenschap van hun zuster Jennemaria Peter Coolen, weduwe Jan Kruijsen

1ste lot – Jan Peter Koolen
1 – broekveld, Keeskens beemt, 4 lopen, te Udenhout int broek,
e.z. de armen van sBosch, a.z. Niclaas Verhoeven, e.e. Jan Lucas Baasten, a.e. St. Anna gasthuis te 
sBosch

2de lot – Michiel Peter Koolen
1 – akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
oost heer Johannes van Keulen, a.z. Miggiel van den Heesakker, e.e. weduwe Peter Heijmans, a.e. 
Peter Claas Verhoeven
2 heiveld te Helvoirt

3de lot – Fransis Peter Coolen
1 – weiveld, 2 ½ lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek
e.z. Arnoldus van Roessel, a.z. Zeeger Peter Mattijse, e.e. Wijnant Verhoeven, a.e. Thomas van 
Rijswijk
2 – broekveld, genaamd de Reijt, als voor, 1 lopen,
oost Jan Hendrik de Lepper, west Fransis Arien Witlox, zuid Thomas van Rijswijk, noord Miggiel van 
den Heesakker,

8 september 1755     490/216-221

Jan Christiaan van Hees, en Adriaan van Hees en Peter van Iersel als voogden over Geertruijd, dochter 
van Christiaan van Hees, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Christiaan 
Lamberts van Hees en Maria Jan van Iersel

1ste lot – Geertruijd Christiaan van Hees (minderjarig)
alle goederen te Heukelom en Enschot

2de lot – Jan Christiaan van Hees
1 – broekveld, 3 lopen, te Udenhout,
e.z. weduwe Cornelis Schapendonk, a.z. Michiel Peijnenborgh, e.e. weduwe Cornelis de Jongh, a.e. 
Peter van Heeswijk
2 – akkerland, 2 lopen, als voor,
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e.z. weduwe Jan Schapendonk, a.z. weduwe Jan van Iersel, e.e. een gemene steeg, a.e. een 
waterloop
3 - akkerland, 3 ½ lopen, als voor, 
b.z. Jan van der Schoot, e.e. Jan van Berkel, a.e. de straat
3 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
4 e.z. Peter van de Pas, a.z. de Spijkerkant, e.e. Jan Wouter Span, a.e. een mestweg

7 april 1755     490/232-238

Adriaan Cornelis van Iersel, Joost Cornelis van Iersel, Gerrit Cornelis van Iersel, maken een erfdeling 
van de nalatenschap van hun ouders Cornelis Adriaan van Iersel en Maria Janse de Jongh,

1ste lot – Adriaan Cornelis van Iersel
1 – huis, schuur, schop, varkenskooi en hof, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. Neeltie van Laarhoven, a.z. Jan van Iersel, e.e. de straat, a.e. Jan Jorissen
belast met jaarlijks 1 gulden 5 stuivers in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
2 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
b.z. Jan van Iersel, e.e. straat, a.e. Hendrik van Broekhoven
3 – de helft aan de westzijde van akkerland, in het geheel 5 lopen, als voor,
e.z. Geert van Iersel, a.z. weduwe Cornelis Schapendonk, b.e. Jan van Iersel
4 - weiveld, genaamd de Voorste weij, 3 lopen, als voor,
e.z. Thomas van Rijswijk, a.e. weduwe Jan Verhoeven, e.e. Jan van Iersel, a.e. Cornelis Cools
5 - de helft aan de noordzijde van een broekveld, in het geheel 3 lopen, genaamd het Latbosch, als 
voor,
e.z. weduwe Jan Schapendonk, a.z. Hendrik van Broekhoven, e.e. Geert van Iersel, a.e. erfgenamen 
van de heer van Wamel
6 - weiveld, ¼ lopen, als voor in de Brand, 
e.z. Mattijs van Iersel, a.z. een voetpad, b.e. Paulus van Strijdhoven
7 – akkerland, 2 ½ lopen, te Loon op Zand

2de lot – Joost Cornelis van Iersel
1 – akkerland, genaamd Wijnties akker, 3 ½ lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
e.z. en e.e. Jan van Iersel, a.z. weduwe Jan Verhoeven, a.e. Peter Witlox
2 – weiveld, genaamd de Hooge weij, 2 lope, als voor,
e.z. Cornelis Cools, a.z. weduwe Jan Verhoeven, e.e. Jan de Jongh, a.e. een steeg
3 – weiveld, genaamd de Quade heijde, als voor, 1 ½ lopen,
e.z. Thomas van Rijswijk, a.z. Jan van Iersel, e.e. Hendrik van Iersel, a.e. weduwe Jan Verhoeven
4 - broekveld, 1 ½ lopen, als voor aan het Schouwbroek,
e.z. Jan van Iersel, a.z. weduwe Govert Ophorst, e.e. Adriaan van Rijswijk, a.e. weduwe Jan 
Verhoeven
5 - broekveld, 1 lopen, als voor op de Loonse Molenstraat,
e.z. Willem de Jongh, a.z. weduwe Jan Piggen, e.e. Jan van Spaandonk, a.e. erfgenamen Jan van 
Maagdenburgh
6 - akkerland, genaamd den Huijsakker, 3 lopen, te Loon op Zand
7 – weiveld te Loon op Zand

3de lot – Gerrit Cornelis van Iersel
1 – akkerland, genaamd den Huijsakker, 2 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
b.z. Hendrik van Broekhoven, e.e. verkrijger, a.e. de straat
2 – de helft aan de oostzijde van akkerland, genaamd Wijnties akker, in het geheel 5 lopen, als voor,
e.z. Adriaan van Iersel, a.z. vorige perceel, b.e. Jan van Iersel
3 – akkerland, 2 ½ lopen, als voor in de Brand,
e.z. Mattijs van Iersel, a.e. Hendrik van de Plas, e.e. de duinen, a.e. weduwe Govert Ophorst
belast met jaarlijks 2 gulden 2 stuivers in een meerdere pacht aan juffrouw Donkers en juffrouw 
Gerwijns te sBosch
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belast met jaarlijks 1 gulden 1 stuiver aan Peter van der Schoot c.s. te Tilburg
4 - weiveld, genaamd het Heivelt, 2 lopen, als voor,
e.z. Jan Schapendonk, a.e. erfgenamen heer van Wamel, e.e. Aart Bergmans, a.e. Jan de Jongh
5 - de helft in een broekveld aan de zuidzijde, in het geheel 3 lopen, als voor,
e.z. Adriaan Brekelmans, a.z. Hendrik van Broekhoven, a.e. Adriaan van Iersel
6 - bos en akkerland, 3 lopen, te Loon op Zand

7 mei 1756     490/241-245v

Adriaan Janse Brekelmans als man van Geertruijd Peter van Aalst, voor de helft, en nog voor een 
derde deel, Aart Wolfs, als man van Maria Peter van Aalst, voor 1/3 deel van de ½, Jan, Adriaan, Peter 
en Johannes, kinderen Steven de Roij, verwekt uit wijlen Willemijn Peter van Aalst voor het resterende 
1/3 deel in de helft,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Peter Janse van Aalst, hun vader en grootvader

1ste lot – Adriaan Jan Brekelmans,
1 – huis en schop met aangelegen erf, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. weduwe Jan van Strijdhoven, a.z. Jan Schijven, e.e. de gemeint, a.e. weduwe Jan Daniels van 
Zon,
belast met jaarlijks 6 gulden 5 stuivers in een meerdere pacht aan het altaar van de St., Janskerk te 
sBosch
belast met jaarlijks, 5 vat boekweit in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
2 – akkerland, ¾ lopen, als voor,
oost Aart Wolfs, west Willem Dekkers, zuid Jan Schijven, noord de gemeint
belast met jaarlijks 17 stuivers 8 penningen en een ½ vat boekweit in een meerdere pacht aan het 
geestelijk kantoor van dit kwartier
3 – akkerland, 2 ½ lopen, als voor,
oost de gemeint, zuid weduwe Wouter Coolen, west kinderen Niclaas Leijten, noord Miggiel van den 
Heesakker
belast met jaarlijks 1 gulden 16 stuivers aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
belast met 15 stuivers aan de armen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 9 stuivers aan de lieve vrouwe gilde te Oisterwijk
4 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
west weduwe Wouter Coolen,  zuid en noord kinderen Jan Dolke, oost de gemeint
belast met jaarlijks 2 vat rogge oude OM aan de armen van Udenhout
belast met jaarlijks 10 stuivers aan het Lieve Vrouwe gilde te Oisterwijk
belast met jaarlijks 10 stuivers aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
5 – akkerland, 2 lopen, als voor,
oost en west weduwe Jan van Strijdhoven, zuid de gemeint, noord Miggiel van den Heesakker
belast met jaarlijks de helft in 3 stuivers 14 penningen in een meerdere pacht aan de armen van 
Udenhout
6 – weiveld, 2 lopen, als voor,
oost Jan Eekels, west de gemeint, noord Miggiel van den Heesakker, zuid, Cornelis Jan Neelen,
7 – 1/3 deel in een weiveld, als voor, 1 lopen,
oost Jan Schijven, west de gemeint, zuid weduwe Gijsbert Verhoeven, noord Gerrit Vugts
8 – nieuw erf, 8 lopen, als voor,
rondom in de gemeint
belast met jaarlijks 4 stuivers 2 penningen aan de domeinen van Brabant
9 – akkerland, met een del daaraan, samen 2 lopen, als voor,
oost weduwe Leendert de Ruijter, west weduwe Jan van Strijdhoven, noord weduwe Simon Priems, 
zuid de gemeint
10 – akkerland, 1 lopen, als voor,
oost erfgenamen weduwe Jan Witlox, zuid de gemeint, noord (niet ingevuld), west Wijnant Verhoeven
11 – huis, hof en aangelegen erf, 4 lopen, als voor in de Groenstraat,
oost kinderen Jan van de Ven, zuid Jan van Tilburg, west Huibert van Berkel, noord de gemeint
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belast met jaarlijks 13 vat rogge aan het geefhuis te sBosch

2de lot – Aart Wolfs
1 – akkerland, 1 ¾ lopen, te Udenhout op de Herse straat, genaamd den Boomakker,
e.z. erfgenamen Adriaan Piggen, a.z. weduwe Zeger den Ouden, e.e. juffrouw van Beugen, a.e. de 
straat
2 – akkerland, genaamd den Vlashof, als voor,
e.z. Peter de Ridder, a.e. Jan van Broekhoven, e.e. Neeltje Schapendonk, a.e. Jan van Broekhoven,

3de lot – Jan, Adriaan, Peter en Johannes Steven de Roij
1 – weiveld, 2 lopen, te Udenhout in de Gommerse straat,
e.z. Johannes van Broekhoven, a.z. de heer van Keulen, a.e. Miggiel van den Heesakker, a.e. de 
heilige geest van sBosch
2 – weiland, 2 lopen, als voor bij de Winkel,
e.z. en e.e. Jan Brekelmans, a.z. de gemene straat, a.e. weduwe Joost Verhoeven

24 juni 1756     490/249-253

Jan de Bakker als man van Jenneke Janse van Laarhoven, Thomas Goverts van Iersel als man van 
Maria Janse van Laarhoven, maken een erfdeling n.a.v. de deling en scheiding van 8 maart 1751

1ste lot – Jan de Bakker
1 – de helft aan de noordzijde van weiland en bos, 2 ½ lopen, te Udenhout achter het Winkel, genaamd 
het Quaad velt,
e.z. kinderen Cornelis Vermeer, a.z. Wijnant Verhoeven, e.e. Miggiel van den Heesakker, a.z. Thomas 
van Iersel
2 – de helft aan de noordzijde van akkerland, genaamd de Geer, in het geheel 1 ¾ lopen, als voor op 
het Winkel,
e.z. Peter van de Pasch, a.z. een erfsteeg, e.e. een steeg, a.e. Jacobus Luijben
3 – de helft aan de oostzijde van akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers, voor de 
Spijkerkant
a.e. Cornelis Jan Neelen, a.z. Thomas van Iersel, b.e. een mestweg
belast met jaarlijks de helft in 3 gulden 4 stuivers 12 penningen in een meerdere pacht aan de heilige 
geest te sBosch,
belast met de helft in 3 stuivers 12 penningen in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te 
sBosch

2de lot – Thomas Govert van Iersel
1 – de helft in een houtbos aan de zuidzijde, 2 ½ lopen, te Udenhout achter het Winkel, genaamd het 
Quaad velt,
e.z. Wijnant Verhoeven, a.z. kinderen Cornelis Vermeer, e.e. Jan de Bakker, a.e. Miggiel van den 
Heesakker
2 – de helft aan de zuidzijde in akkerland, genaamd de Geer, 1 ¾ lopen,
e.z. Peter van de Pas, a.z. een steeg, e.e. een steeg, a.e. Jacobus Luijben
3 – de helft aan de westzijde in akkerland, 2 lopen, als voor in de Hooghoutse akker voor de 
Spijkerkant,
e.z. Miggiel van den Heesakker, a.z. Jan de Bakker, b.e. een mestweg
belast met jaarlijks de helft in 3 gulden 4 stuivers 12 penningen in een meerdere pacht aan de heilige 
geest te sBosch,
belast met de helft in 3 stuivers 12 penningen in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te 
sBosch
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Adriaan Janse Verhoeven als man van Maria Cornelis Vermeer, Peter Cornelis Vermeer en Marten 
Adriaan Priems als voogden over Adriaan Cornelis Vermeer, maken een erfdeling van de nalatenschap 
van hun ouders Cornelis Peter Vermeer en Maria Adriaan Priems, alsmede van hun moeije Jenneke 
van Abeelen laatst weduwe Jan Witlox

1ste lot – Adriaan Jan Verhoeven
1 - huis, schuur, schop en aangelegen erf, 15 lopen, weiland en akkerland, te Udenhout in de 
Biezenmortel,
e.z. Michiel van den Heesakker, a.e. Frans Coolen, e.e. de straat, a.e. het volgend perceel
2 – akkerland, 5 lopen, als voor,
e.z. Peter van de Ven, a.e. weduwe Geert van Beurden, e.e. het vorige perceel, a.e. de steeg
3 – akkerland, 2 lopen, genaamd het Bijltie, als voor,
e.z. Peter van den Bosch, a.z. Jan Eekels, e.e. een steeg, a.z. (niet ingevuld)
4 - land en weiland, 6 lopen, als voor,
e.z. Michiel van den Heesakker, a.z. Peter van den Bosch, e.e. een steeg, a.e. Peter van den Bosch
5 - akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan van Strijdhoven, a.e. Michiel Coolen, e.e. Neeltie Wijnants van Hoeven, a.e. een steeg
6 - weiveld, 3 lopen, als voor, 
e.z. juffrouw van Esch, a.z. Lourens Vermeer, e.e. de straat, a.e. Neeltie Verhoeven
belast met jaarlijks de helft in 1 gulden 13 stuivers cijns aan de erfgenamen van de heer Johannes 
Henricus Holtsakker
7 – akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. Jan Eekels, a.z. Adriaan Vermelis, e.e. Adriaan Brekelmans, a.e. een steeg
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht aan het kantoor van de beurzen in 
sBosch
8 – heiveld, 3 lopen, als voor, 
e.z. juffrouw Donkers, a.z. een steeg, e.e. Gijsbert van Rijswijk, a.e. de heer Johannes van Keulen,
9 – heiveld, genaamd de Leijweij, als voor,
b.z. Michiel van den Heesakker, e.e. de Giersbergse steeg, a.e. kinderen Jan van de Plas
10 – heiveld, 1 ½ lopen,, genaamd de Rietingh, als voor,
e.z. Joost van Rijswijk, a.z. kinderen Thomas Kampes, e.e. Marten Priems, a.e. de lei
11 – houtveld, 1 ½ lopen, als voor in het Giersbergs broek.
e.z. weduwe Aart Witlox, a.z. Michiel Coolen, e.e. kinderen Heijliger Brok, a.e. de Giersbergse steeg
12 – broekveld, 4 lopen, als voor, bij de Brand
e.z. Claas Witlox, a.z. Adriaan Adriaan van Iersel, e.e. St. Anna gasthuis te sBosch, a.e. Peter Niclaas 
Verhoeven
13 – een bedrag van 150 gulden

2de lot – Adriaan Cornelis Vermeer
1 – huis, schuur, schop, paardenstal, bakhuis en aangelegen erf, 8 lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. Gerrit Vugts, a.z. weduwe Gerrit ven Beurden, e.e. de straat, a.e. weduwe Gerrit van Beurden
belast met jaarlijks 1 zak rogge aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
belast met jaarlijks ½ zak rogge aan de grote begijnhof te sBosch
belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers aan de armen van Udenhout
2 – akkerland, 1 lopen, als voor in Brabants Hoek
e.z. Arien Brekelmans, a.z. Goijart de Jongh, e.e. Jan Eekels, a.e. de straat
3 – akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. Arien Brekelmans, a.z. een steeg, e.e. de straat, a.e. Jan Eekels
4 – akkerland, 2 ½ lopen, als voor in de Groenstraat,
b.z. Steven Burgmans, e.e. Govert van Iersel, a.e. armen van Oisterwijk
5 – akkerland, 2 ½ lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. Adriaan van Broekhoven, a.z. en e.e. weduwe Adriaan Cruijssen, a.e. een mestweg
6 - akkerland, 2 ½ lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. Aart Bergmans c.s. a.z. kinderen Jan Philipsen, e.e. weduwe Frank Wagemakers, a.e. de straat
belast met jaarlijks 2 vat 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan de blok van Ortheneinde te 
sBosch
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belast met jaarlijks de helft in 4 stuivers 8 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
7 – weiveld, 3 lopen, als voor op het Winkel,
e.z. Gijsbert van Rijswijk, a.z. Jan de Lepper, e.e. kinderen Aart Peijnenburgh, a.z. kinderen Jan 
Driessen
8 – weiveld, 2 lopen, als voor op het Winkel,
e.z. Michiel van den Heesakker, a.z. Jan Piggen, e.e. weduwe Adriaan van Engeland, a.e. de 
Gommelse straat
9 – de helft aan de zuidkant, in een nieuw erf, 9 lopen, als voor op het Winkel, tussen de reengenoten
10 – de helft onbedeeld in een broekveld, in het geheel 14 lopen, genaamd de Twee Buender, als voor 
in het Giersbergs broek,
e.z. juffrouw van Es, a.e. Jenneke Robben, e.e. Frans Komans, a.e. Michiel Coolen
11 – houtbos, 1 ½ lopen, als voor in de Groenstraat, e.e. kinderen Adriaan Coolen, a.z. Joost Cornelis 
van Iersel, e.e. heer Franciscus Baelen, a.e. de heer baron de Bok
12 – een stuk meest uitgeturfd moerveld, 4 lopen, als voor in de Brand,
e.z. de heilige geest van sBosch, a.z. Cornelis van de Ven, e.e. Jan van de Plas, a.e. de lei
13 – 3 percelen uitgeturfd moerveld of waterpoel, als voor tussen haar reengenoten
14 – heiveld, te Helvoirt
15 – een pacht van 2 vat rogge die gegolden wordt door Marten Adriaan Priems
16 – een bedrag van 500 gulden t.l.v. weduwe Lourens Jan van Rijswijk
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