
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 491 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 
november 1756 – 16 januari 1765
Dit zijn akten die door de Oisterwijkse schepenbank zijn opgemaakt, maar betrekking hebben op percelen in 
Udenhout. Het betreft hier voornamelijk delingen door erfgenamen. Van deze akten zijn regesten (korte 
samenvattingen) gemaakt die de meest essentiële gegevens (over Udenhoutse goederen) uit de akten bevatten. 

16 december 1756     491/2-7

Jan van der Sterre, Adriana van der Sterre, Louis Haansbergen als man van Maria Helena van der 
Sterre, Adriaan Adriaan van Iersel en Peter Ariens Verhoeven als voogden over de 2 kinderen van 
Heijliger Brok en Anna van Iersel,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Heiliger Brok en Anna van Iersel

1ste lot – Louis Haansbergen
1 – akkerland, genaamd den Kant, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Loonse Molenstraat,
noord en west Peter Peter Hamers, zuid de Broeksteeg, oost erfgenamen Hendrik van der Schoor
2 – weiland, bos en heide, genaamd den Quaden akker, 3 a 4 lopen, te Loon op Zand

2de lot – Janamaria Brok (minderjarig)
1 – akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout, genaamd de Lange ruggen,
west Peter Hamers, oost Martinus Eijsebrants, noord en zuid een gemene mestweg
belast met jaarlijks 4 vat rogge in een meerdere pacht aan de armen van Udenhout

3de lot – Adriana van der Sterre
1 – weiveld, met houtgewassen, genaamd de Doore weij, 2 lopen, te Udenhout
oost de heer van Loon, west erfgenamen Denis Schapendonk, zuid Anneke Gommert de Cort, noord 
Peter Peter Hamers
2 – broekveld, 1 lopen, als voor, genaamd de Hesseldonk
oost erfgenamen Adriaan de Meijer, zuid de heer Watering, west Fransis Peter Coolen
belast met jaarlijks 6 stuivers cijns aan (niet ingevuld)

4de lot – Elisabeth Heijliger Brok
1 – akkerland, genaamd het Schuerke, 2 ½ lopen, te Udenhout,
oost weduwe Denis Schapendonk, west de straat, zuid Peter Vouthengels, noord Adriaan van der 
Schoor
belast met jaarlijks 2 vat rogge in een meerdere pacht aan de armen van Udenhout

5de lot – Jan van der Sterre
1 – de helft onbedeeld in hooiland te Baardwijk

16 december 1756     491/7v-9v

Adriaan Adriaans van Iersel en Peter Adriaan Verhoeven als voogden over Elisabeth en Janamaria, 
kinderen wijlen Heijliger Brok en wijlen Anna van Iersel, voor de helft en 2/5 deel,
Jan van der Sterre, Adriana van der Sterre en Louis Haansbergen als man van Maria Helena van der 
Sterre, voor 3/5 deel van de helft,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Anna van Iersel, eerst weduwe van Adriaan van der 
Sterre en laatst weduwe van Heijliger Brok

1ste lot – Elisabeth en Jannamaria Brok (minderjarig)
1 – akkerland, 5 lopen, genaamd de Ses loopense, te Udenhout,
noord Peter Vouthengels, zuid Maria de Jongh, oost een mestweg, west Peter Hamers
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2 – akkerland, 30 roeden, as voor,
oost Peter Vouthengels, west Andries de Jongh, noord (niet ingevuld), zuid een mestweg

2de lot – Jan van der Sterre, Adriana van der Sterre en Louis Haansbergen
1 – een egalisatie som van 90 gulden

27 december 1756     490/10-17v

Jan van der Sterre, Adriana van der Sterre en Louis Haansbergen als man van Maria Helena van der 
Sterre, maken een erfdeling van hun ouders Adriaan van der Sterre en Anna van Iersel

1ste lot – Jan van der Sterre
1 – huis, schuur, varkenskooi, bakhuis en hof, te Udenhout, bij de Loonse Molenstraat,
oost Jan Broeren, west de straat, noord Jan van Hees, zuid Adriaan van der Schoor
2 – land en bos, te Loon op Zand
3-11 – alles te Loon op Zand

2de lot – Louis Haansbergen
1 – 2/5 en 1/9 dele in 1/5 deel in een windkorenmolen, molenwerf met de gerechtigheid van het gemaal 
en van een rosmolen te mogen zetten en verdere appendentien, genaamd den krijtenmolen, te 
Udenhout,
b.z. en e.e. de gemeint, a.e. het volgende perceel
belast met jaarlijks 2/5 en 1/9 in 1/5 deel:
in 2 zakken rogge aan de weduwe Ranse Cremer te sBosch
in 4 vat rogge aan de heer Adriaan Schonens te sBosch
in 9 gulden 19 stuivers aan het convent van Tongerlo
in 1 gulden 16 stuivers aan de diaconie armen van Oisterwijk
in 6 gulden 11 stuivers 8 penningen aan het geestelijk kantoor van dit kwartier
in 4 vaten rogge aan sr. Tromp te sBosch
in een pacht van 11 gulden aan de heer Huibert te sBosch
in 4 vaten rogge aan de armen van Udenhout
in 5 gulden 8 stuivers aan de armen van Udenhout
in een rente van 1 gulden aan juffrouw Endevoet
in 2 vaten rogge aan de erfgenamen Niclaas van Reijmland
in een rente van 5 gulden aan sr. Petrus Scheffers te sBosch
in een recognitiecijns van 1 gulden 16 stuivers aan de domeinen van Brabant
in 4 vaten rogge aan de (niet ingevuld)
2 – 1/9 deel in huis, schuur, schop en hof, 8 roeden, als voor,
e.z. het voorgaande perceel, a.z. (niet ingevuld), e.e. de straat, a.e. de gemeint
3 – 1/9 deel in 6 lopen, nieuw erf, als voor, bij de kreitenmolen,
e.z. Aart van Iersel, a.z. de kreitenheide, e.e. de straat, a.e. de gemeint
belast met jaarlijks 1/9 deel in 3 stuivers aan de domeinen van Brabant
4 – 1/9 deel in akkerland, in het geheel 2 lopen, als voor aan de kreitenheide,
e.z. Willem van Broekhoven, a.z. Willem Burgmans, e.e. de gemeint, a.e. (niet ingevuld)
5 – de helft in akkerland, 2 lopen, als voor, bij de kreitenmolen
tussen de reengenoten

3de lot – Adriana van der Sterre
1 – akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout, bij de Loonse Molenstraat, genaamd den Kant,
noord en west Peter Peter Hamers, zuid de broeksteeg, oost erfgenamen Hendrik van der Schoor
2 – weiland en bos, genaamd den Quaade akker, 4 lopen, te Loon op Zand
3 – hooiland te Baardwijk
4 – een moerveld, 1 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
tussen de reengenoten
5 – nog 2 hond eiland, als voor, genaamd de Doornweij,
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e.z. Anna de Cort, a.z. Peter Hamers, 
6 – broekveld, 1 lopen, als voor op de Hesseldonk,,
tussen de reengenoten

5 februari 1757     491/18-21

Lambert Andries Krooten, en Adriaan Crooten en Marcelis Joost van Hees als voogden over de dochter 
van Andries Krooten, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Andries Zacharias 
Crooten en Cornelia Marcelisse van Hees

1ste lot – Lambert Andries Krooten
1 – akkerland te Berkel
2 – nieuw erf te Berkel
2 – akkerland, 3 lopen, te Udenhout,
e.z. Lourens van Roessel, a.z. kinderen Joost Maas, e.e. Joost van Hees, a.e. Anneke Andries Crooten

2de lot – Anneke Andries Crooten (minderjarig)
1 – huis, schuur, schop en aangelegen erf, te Udenhout in de Berkhoek
e.z. Hendrik Peter van Iersel,. A.z. Lambert Andries Crooten, e.e. Lourens van Roessel, a.e. de 
gemeint
2 – weiveld, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. Paulus van Strijdhoven, a.z. Hendrik Bertens, e.e. Joost van Hees, a.e. Adriaan van Iersel

belast met jaarlijks 2 gulden 15 stuivers aan de armen van Udenhout
belast met jaarlijks 2 gulden 10 stuivers aan het geestelijk kantoor van dit kwartier

2 juni 1757     491/27-28

A.J.G.G. Tengnagel, raad en rentmeester der episcopale goederen over de stad en Meijerije van 
sBosch laat beslag leggen op de goederen van Anna Maria Cornelis Priems, nu bezeten door Adriaan 
Adriaan van Iersel, gelegen te Udenhout, waar al sinds 1718 geen gewincijns van 15 stuivers en 4 
penningen is betaald.

28 juli 1757     491/30v-32

Jacobus Watrin, rooms priester te Udenhout, verklaart zich borg te stellen met
Een houtbos, genaamd de Hesseldonk, 5 a 6 lopen, te Udenhout, bij de Brand,
Noord Peter Vouthengel e.a., oost de heer baron de Bok, west de steeg
Een heiveld, 20 lopen, genaamd den Eijscher, als voor, op de Gommerse straat,
e.z. geefhuis sBosch, a.z. Nicolaas Lombers, e.e. de Brand, a.e. de Gommerse straat
voor de land en dorpslasten, renten en cijnsen, “als op seker moervelt sijn staande, geleegen onder 
deese Dingbanke tot Udenhout omtrent de Schoorstraat en Gomerse straat, welk parceel juffrouw 
Johanna du Chesne weduwe Johannes Watrin wonende te sBosch voornemens is van tijd tot tijd uijt te 
moeren in gevolge haar Edele Mogende Octroij in dato 14e julij 1757, Eeven of de lasten van het uijt te 
torven velt op de verbonden parceelen waaren aangeslagen, verclarende hij Comparant verder den 
Eersten thoonder deser uijtgemaakte acte te constitueeren en magtigh te maaken omme alle het geene 
voorsz. In sijn comparants naame te doen en laaten registreeren en vernieuwen ter plaatse daar sulx 
behoort” 

19 december 1757     491/43-46v
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Jan van der Sterre en Louis Haansbergh als man van Maria Helena van der Sterre maken een erfdeling 
van de nalatenschap van hun zuster Adriana van der Sterre

1ste lot – Jan van der Sterre
1 – akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Loonse Molenstraat, genaamd den Kant,
noord en west Peter Peter Hamers, zuid de Broeksteeg, oost erfgenamen Peter van der Schoor
2 – weiland en bos te Loon op Zand
3 – de helft hooiland te Baardwijk
4 – moerveld te Udenhout, 1 lopen, bij de Schoorstraat,
tussen de reengenoten
5 – 2 hond weiland, genaamd de Doornweij,
e.z. Anna der Cort, a.z. Peter Hamers
6 – broekveld, 1 lopen, als voor op de Hesseldonk,
tussen de reengenoten
belast met jaarlijks 6 stuivers aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch

2de lot – Louis Haansbergh
alleen geldbedragen

1 juni 1758     491/56-59

Goverd Wijnand van Ierssel, inwoner te Udenhout, geeft te kennen dat hij met Wijnand van den 
Abeelen als man van Cornelia Frans Wijnand van Ierssel, Cornelis van de Ven als man van Willemijna 
Arien van Ierssel en zich sterk makende voor zijn afwezige zwagers Peter van Riel en Jan Aries 
Wijnand van Ierssel, en nog Jan Heerkens als man van Adriaantje Jan van Ierssel, een onderhands 
contract heeft gemaakt te Loon op Zand op 2 februari 1755, dat hij met Willemijna Lauwrens 
Schapendoncq weduwe Denijs Schapendonk en Petronella Jan Wijnand van Ierssel, weduwe Pieter 
Heerkens te Tilburg op 6 mei 1758 ook in een onderhands contract is overeengekomen dat hij 
comparant zou aanwijzen de percelen die bij de deling tussen bovengenoemde contractanten hun 
voorouders niet staan vermeld
Deze goederen en pachten zijn gekomen uit de boedel van Peeter Goijaert Vermeer en omdat ze niet 
gedeeld zijn, zijn ze in gemeenschappelijk bezit gebleven, en door het overlijden van de comparants 
vader Wijnand van Ierssel aan de comparant zijn toegekomen, terwijl hij uit die boedel niets 
onverdeelds heeft ontvangen met uitzondering van 1/5 deel in een uitgeturfd moerveld of waterput 
genaamd de Agtersten Leegen beemt, in het geheel 4 lopen, te Udenhout in het Hermans broek aan de 
Asschotse steeg. Dat perceel is hem mondeling aangeboden omdat het van weinig waarde was en 
omdat Peter Goijaert Vermeer zijn peter was.

Volgt een opsomming van de onbedeelde goederen die wel van Peter Goijaert Vermeer zijn 
aangekomen:

1/5 deel in een uitgeturfd moerveld of waterput genaamd de Agtersten Leegen beemt, in het geheel 4 
lopen, te Udenhout in het Hermans broek aan de Asschotse steeg,
item ¼ deel in 1/5 deel in een uitgeturfde moerput te Udenhout in de Brand, zonder dat hij de 
reengenoten kent, noch de huidige bezitter
item 2 heibodems te Giersbergen onder Helvoirt, juiste plaats en reengenoten hem niet bekend
item te Heukelom bij de watermolen een uitgeturfd moerveld waarvan hij verder niets weet
item een pacht genaamd den Udenhoutse pacht, uit een stede in gebruik door Francis Verbeek, 
waarvan hij het juiste onderpand niet kent, maar waarvan hij wel eens geld heeft ontvangen. De grootte 
van deze pacht was 4 vaten rogge.
Item een pacht genaamd den Oisterwijkse pacht, uit de Kerkhovense molen, waarvan de erfgenamen 
van Peter Goijaart Vermeer de papieren niet hadden kunnen vinden
Item een “trekreep of baggernet daar men de modder, slik of vuijligheijdt meede uijt het water vist, en 
dat die als doe bij hem comparant tot behoef en gebruijk van voors. Gelijke erffgenaamen is in 
bewaaring gelaaten”
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26 juli 1758     491/61-61v

Jan Huijbert van Iersel te Udenhout, machtigt Peter Govert van Iersel om voor schepenen van 
Oisterwijk aan Adriaan Huijbert van Iersel te transporteren,
Een weiland, te Udenhout, 1 ½ lopen, 
e.z. de verkrijger, a.z. de heer Nijsten, e.e. de gemene straat, a.e. kinderen Arnoldus Robben

9 augustus 1758     491/61v-65v

Johannes Willem van Broekhoven als man van Anneke Peter van Iersel, Adriaen Aart Vermelis als man 
van Jenneke Peter van Iersel, Claas Peter van Iersel, Maria Peter van Iersel, maken een erfdeling van 
de nalatenschap van weduwe Cornelis Peter van Iersel

1ste lot – Adriaan Aart Vermelis
1 – broekveld, te Udenhout in de Biezenmortel, 5 lopen,
e.z. weduwe Antonisse, a.z. kinderen Aart Verhoeven, e.e. het geefhuis te sBosch genaamd de Heilige 
geest, a.e. Adriaen Willem van Iersel,
2 – heibodem, als voor in Brabants hoek, 4 lopen,
e.z. Antonet van Abele, a.z. de gemeint, e.e. Jan Willem van Broekhoven, a.e. de gemeint
3 – heibodem te Drunen achter Giersbergen

2de lot – Johannes Willem van Broekhoven
1 – huis, hof, boomgaard en aangelegen akkerland, 3 lopen, te Udenhout, aan de kreitenmolen
e.z. Hendrik Peter van Iersel, a.z. Gerrit van Rijswijk, e.e. Hendrik Bertens, a.e. de gemene straat
2 – akkerland, 2 lopen, genaamd den Doorn boom, als voor,
b.z. Jan Willem van Broekhoven, e.e. Hendrik Peter van Iersel, a.e. Frijs Peter Vermeer
3 – weiland en akkerland, 2 lopen, als voor aan de kreitenmolenstraat,
e.z. Laurens Peter Vermeer, a.z. Joost Adriaan Joordens, e.e. Peter Claes Verhoeven, a.z. Andries 
Cornelis van den Bosch
belast met jaarlijks 1 vat rog aan het kantoor der geestelijke goederen
belast met jaarlijks 5 vat een het kantoor van de heer Tengnagel
4 – voorste helft in nieuw erf te Berkel

3de lot – Claas Peter van Iersel
1 – nieuw erf te Berkel
2 – Berkel
3 – Berkel
4 – Berkel

4de lot – Maria Peter van Iersel
1 - akkerland, 3 lopen, genaamd den Crommenacker, te Udenhout aan de kreitenmolenstraat,
e.z. weduwe Denijs Schapendonk, a.z. Jacobus Willem Verhoeven, e.e. weduwe Denijs Schapendonk, 
a.e. Geert van Rijswijk
belast met jaarlijks 3 vat rogge aan de armen van Haaren
2 – broekveld, 4 lopen, naast de Strijdhoef,
a.z. Adriaan van Abeelen, e.e. Maarten Priems, a.e. de Hesseldonk

24 augustus 1758     491/65v-68

Adriaen Schoenmakers als man van Johanna Cornelis Zeeger, Maria Cornelis Zegers, Adriana Cornelis 
Zeeger en Peter Cornelis Zeegers, met zijn voogden Daniel van Son en Adriaan Brekelmans, maken 
een erfdeling van de nalatenschap van wijlen Cornelis Aart Zegers
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1ste 3 loten in Berkel

4de lot – Peter Cornelis Zeegers
1 – broekveld, 2 lopen, te Udenhout aan de Gommerse straat,
e.z. Henderick van de Plas, a.z. Jan Leendert van der Staak, e.e. Johannes van Ceulen, a.e. de 
Gommerse straat
belast met jaarlijks 6 stuivers en een duit aan de weduwe Antonij Glaviman te Oisterwijk

6 november 1758     491/78v-86

Magdalena Colen, meerderjarige dochter verklaart afstand te doen van haar erfelijke en erfhavelijke 
goederen en die aan ondergenoemde vrienden te schenken

Aan haar stiefvader Nicolaas Adriaen Verhoeven
1 – huis en hof, 4 lopen, te Udenhout aan de Kruisstraat,
e.z. Adriaan Janse Vermeer, a.z. weduwe Crijn van Strijthove, e.e. de gemeint a.e. Adriaan Jans 
Vermeer
2 – houtbos, in de nieuwe erve, 3 lopen, op het Winkel,
e.z. weduwe Adriaen Marcelisse, a.z. de gemeint, b.e. de gemeint
3 – broekveld, 1 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. Hendrik Verhoeven, a.z. Claas Adriaan Verhoeven, e.e. weduwe Geert van Beurden, a.e. de 
gemene straat
4 – akkerland, 4 lopen, als voor op de Schoorstraat,
zuid en west Jan Brekelmans, oost weduwe Jan Verhoeven, noord de heer Watering
5 – akkerland, 1 ¾ lopen, als voor in de Biezenmortel
zuid Peter Cornelis van de Pas, noord Adriaen van Iersel, west de heer van Ceulen, oost het geefhuis 
te sBosch
6 – broekveld, 3 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. groot gasthuis sBosch, a.z. Steven Burgmans, e.e. Adriaen Willem Verhoeven, a.e. erfgenamen 
Peter Robben
7 – broekveld, 2 lopen, als voor genaamd den Assent,
e.z. Frans van Broekhooven, a.z. Peter van Iersel, e.e. kinderen Adriaen Franse, a.e. de gemene steeg
8 – heiveld, 7 lopen, als voor in de Brandse steeg,
e.z. Claas Verhoeven, a.z. Jan Peter Elisse, e.e. de Brandse steeg, a.e. weduwe Govert Ophorst
9 – houtbos, 8 lopen, als voor bij de Brandse steeg,
e.z. Laurens Hendriks, wedt gasthuis sBosch, zuid Jacobus Baasten, noord kinderen Aart Couwenberg
10 – houtbos, 2 ½ lopen, als voor in de Groenstraat,
oost Nicolaas Adriaan Verhoeven, west geefhuis sBosch, zuid Jan de Jong, noord de gemene straat
11 – de helft in een broekveld, in het geheel 2 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. Johannes Frans Wouterse, a.z. Jan Dries Schijven, e.e. Jan Raijmakers, a.e. de straat
12 – alle erfhavelijke goederen die Nicolaas Adriaen Verhoeven al in tocht bezit en alle goederen 
waarvan hij op 5 november 1758 de tocht had afgedaan

aan haar moeije de weduwe Laurens Jan van Rijswijk
1 – huis en aangelegen erf, 6 lopen, de Udenhout in de Groenstraat, 
e.z. en e.e. weduwe Laureijs van Rijswijk, a.z. weduwe Aart Witlox, a.e. de gemene straat
2 – een weiveld, 2 ½ lopen, als voor in de leeger reijtsche steeg,
e.z. erfgenamen Willem Grevenbroek, a.z. een mest of aart weg, e.e. Elias Grevenbroek, a.z. weduwe 
Aart Geert Witlox
3 – broekveld, ½ lopen, als voor aan de Gommerse straat,
e.z. (niet ingevuld), a.z. Jan Verhoeven, e.e. weduwe Jan Pijnenburg, a.e. weduwe Frijs van Rijsewijk
4 – broekveld, genaamd de Knuttert, 1 lopen, als voor,
e.z. Geelinck Schalk, a.z. Gijsbert van Rijswijk, e.e. erfgenamen heer Advocaat Snel, a.z. weduwe 
Denis Schapendonck
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5 – 1/6 deel in akkerland, in het geheel 36 lopen 13 roeden, als voor in de Groenstraat,
e.z. weduwe Aart Witlox, a.z. weduwe Laureijs van Rijswijk, e.e. de heer Cattenburgh, a.e. weduwe 
Coolen
6 – huis, schuur en schop met aangelegen erf, 4 lopen, als voor in de Slimstraat,
e.z. Jan Heerkens, a.z. een erfweg, e.e. Adriaan Adriaan Marcelisse, a.e. de straat
7 – akkerland, 7 lopen, als voor,
e.z. weduwe Denis van den Boer, a.z. het kind van Goijaert Huijbert van Iersel, e.e. kinderen Arien van 
Iersel, a.e. de gemene straat
8 – 4 Cuijlwijen, samen 9 lopen, als voor,
e.z. Peter Cornelis Vermeer, a.z. en e.e. Hendrick van Iersel, a.e. Frijs Verhoeven
9 – broekveld, genaamd het Latbos, 4 lopen, als voor,
e.z. weduwe Victor van Beugen, a.e. Mattijs Arien van Iersel, e.e. Cornelis Pijnenburg, a.e. erfgenamen 
weduwe Jan Piggen
10 – de helft in een heiveld, in het geheel 7 lopen, als voor op de Schoorstraat,
e.z. Joost Cornelis van Iersel, a.e. weduwe Jan Coolen, e.e. heer Prins van Sulsbach, a.e. de straat
11 – akkerland, 3 lopen, als voor in de Slimstraat,
e.z. Jan van Berkel, a.e. een mestweg, e.e. kinderen Adriaan Piggen, a.e. kinderen Antonij Peter 
Francken
12 – akkerland, 1 lopen, als voor in de Zeshoeven, 
e.z. (niet ingevuld), a.e. Michiel Aart Joosten, b.e. een erfweg
13 – broekveld, 2 ½ lopen, genaamd het Agterste Seijsveldeke, als voor op de Schoorstraat
e.z. kinderen Arnoldus Robben, a.z. (niet ingevuld), e.e. Adriaen Jans Vermeer, a.e. Jan de Kok
14 – akkerland, 1 lopen, als voor in de Zeshoeven, 
e.z. weduwe Jan Piggen, a.e. Francis Brok, e.e. Jan Heerkens, a.e. de gemene weg
15 – akkerland, 1 ¼ lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.e. Jan van Staak, a.z. de verkrijgers, b.e. een gemene weg
16 – akkerland, 1 lopen 8 roeden, als voor in de Zeshoeven,
e.z. Denis van den Boer, a.z. de verkrijgers, e.e. een mestweg, a.e. (niet ingevuld)
17 – akkerland, ¾ lopen, als voor in de Zeshoeven,
a.e. weduwe Franc Wagemakers, a.e. Peter van Rijswik, e.e. kinderen Adriaen van Iersel, a.e. een 
gemene weg

aan de weduwe Peter Wijnant van Iersel en Adriaentje Jan van de Ven resp. haar moeije en nicht
1 – akkerland, 2 lopen, als voor in de Groenstraat, 
e.z. en e.e. weduwe Laureijs van Rijsewijk, a.z. heilige geest van sBosch, a.e. de gemene straat
2 – land, 3 ½ lopen, als voor bij de Kleijne mortel,
b.z. Andries van den Bosch, b.e. de armen tafel van Oisterwijk
3 – weiland en bos, 3 lopen, als voor bij de Groenstraat,
e.z. Claas Verhoeven, a.z. het kind van Adriaen Coolen, e.e. Steven Burgmans, a.e. Niclaes Verhoeven
4 – broekveld, 8 lopen, als voor,
e.z. jonker de Jeger, a.z. Arien Brekels, e.e. Adriaen Cornelis Vermeer, a.e. de heer Cattenburg

aan haar neef Adriaen Vermeer
1 – akkerland, 3 lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. Maria Jan Vermeer, a.z. weduwe Jan van Ceulen, e.e. Gerrit van Rijswijk, a.e. een gemene weg

aan haar neef Jan Adriaen Piggen
1 – weiveld, 3 lopen, als voor bij de Groenstraat,
zuid Steven Burgmans, noord Nicolaas Verhoeven, oost kinderen Adriaen Coolen, west kinderen 
Laureijs van Rijsewijck

aan de kinderen van Adriaen Piggen, genaamd Wouter, Jan, Willem, Huijbert, Laurijs, Arien en 
Ariaentie, allen haar neven en nichten
1 – akkerland, 1 lopen, als voor in de Cuil,
e.z. erfgenamen Johanna Piggen, a.z. Adriaen Adriaen Coolen, e.e. een vaarweg, a.e. een akkerweg
2 – akkerland en weiland, genaamd de Agterste weij, 6 lopen, als voor ten einde de Twee steegen,
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e.z. Aart Adriaen Wolfs, a.z. Adriaen Schapendonck, a.e. Adriaen Vermeer
3 – akkerland,  7 lopen, als voor,
b.z. Jan van Berkel, e.e. kinderen Willem Gerit Ariens, a.e. kinderen Adriaen Piggen
4 – akkerland, 4 lopen, als voor aan den Hooge pad,
b.z. Steven Burgmans, e.e. juffrouw van Beugen te sBosch, a.e. Peter Jan Vermeer
5 – akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. erfgenamen Johanna Piggen, a.z. het kind Adriaen Coolen, e.e. juffrouw van Beugen, a.e. een 
gemene weg
6 – broekveld, genaamd Gielenveld, 4 lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan Schapendonk, a.z. weduwe Joost van Iersel, e.e. de prins van Sultsbach, a.e. Adriaen 
Aart Hamers
7 – weiveld, 3 ½ lopen, als voor in de Cuilen, 
e.z. weduwe Nicolaas de Kok, a.z. het volgende perceel, e.e. juffrouw van Beugen, a.e. de Cuil
8 – weiveld, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. het voorgaande perceel, a.e. en b.e. juffrouw van Beugen
9 – de onbedeelde helft in een moerveld, in het geheel 1 ½ lopen, als voor in de Brand,
e.z. (niet ingevuld), a.z. (niet ingevuld), e.e. kinderen Peter Nouwens, a.e. (niet ingevuld)

aan de armen van Udenhout
een som van 200 gulden

30 december 1758     491/96-99

Andries Verhagen als man van Elisabeth Heijliger Brock en Hendrik Francis Berkelmans als man van 
Johanna Maria Brok, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun vrouws ouders

1ste lot – Andries Verhagen
1 – broekveld, 12 lopen, aan de westkant gelegen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. Wouter Verhoeven, e.e. Marten Arien Priems, a.e. weduwe Andries Emmers
2 – schaarbos, 1 lopen, bij de Assense steeg,
b.z. Cornelis Jan van Grevenbroek, e.e. erfgenamen Johan Ophorst, a.e. de heer van Wittenhorst
3 – akkerland, 3 lopen, te Berkel

2de lot – Hendrick Francis Berkelmans
1 – huis, hof en aangelegen erven, 4 lopen, te Udenhout bij de kapel,
e.z. Arnoldus Robben, a.z. Hendrik Goijaert Vermeer, e.e. de straat, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 8 vat rogge oude OM aan de armen van Udenhout
2 – akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Kuijle, genaamd den Pat acker,
e.z. erfgenamen Jan van Huijclom, a.z. en e.e. erfgenamen heer Victor van Beugen, a.e. een gemene 
mestweg
belast met jaarlijks 3 vat rogge OM in een meerdere pacht aan juffrouw Pelgrim te sBosch
3 – de voorste helft in een weiveld, in het geheel 5 lopen, als voor bij de Kruisstraat
e.z. Broks, a.e. (niet ingevuld), e.e. de weijde sloot, a.e. Peter van Meegdenberg
4 – weiveld, 2 ½ lopen, als voor bij de Schoorstraat, genaamd de Horderick,
e.z. Willem Matheus Bergmans, a.z. Jan Jan Vermeer, e.e. de straat, a.e. Jan Piggen
5 – heibodem te Tilburg

4 april 1759     491/100-104

Willem Cornelis Hamers als man van Johanna Adriaan Willemse, Jan Cornelis Hamers als man van 
Adriaantje Adriaan Willems en Francis Adriaan Willemse, maken een erfdeling van de nalatenschap 
van Adriaan Willem Hendriks

1ste lot – Willem Cornelis Hamers
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1 – weiveld, 3 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat in de Groote weij,
oost Aart Bergmans, west Jan Jorisse, zuid weduwe Cornelis Schapendonk, noord Jan Cornelis 
Hamers
belast met jaarlijks 16 stuivers 14 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
2 – beemd, 2 lopen, als voor,
oost weduwe Govert van Bavel, west Arien … zuid Peter Couwenberg, noord weduwe Cornelis Jan 
Verhoeven
3 – 2 lopen wei, als voor op de Houtse straat,
oost Jan van Broekhoven, zuid de gemene steeg, west Cornelis de Ridder, noord de heer Verwiel
4 – de helft in een heibodem te Venloon

2de lot – Jan Cornelis Hamers
1 – land, 2 lopen, te Udenhout t.p. de Zeshoeven,
e.z. kinderen Elis Kolen, a.z. Jan Peter van Rijswik, e.e. Jan van Doesburg, a.e. een mestweg
2 – land, 2 lopen 2 roeden, genaamd de Mussenesten, als voor in de Zeshoeven,
e.z. weduwe Adriaan Cruijssen, a.e. Elis Grevenbroek, e.e. Elis Kolen, a.e. een mestweg
3 – de helft in een broekveld, 2 ½ lopen, als voor op het Gommelaar,
oost Peter van Heeswijk, west Francis Adriaan Willemse (andere helft), zuid Gijsbert van Rijsewijk, 
noord de vier beemden
belast met jaarlijks 1/6 deel in 1 gulden cijns aan juffrouw van Beugen te sBosch

3de lot – Francis Adriaan Willemse
1 – land, 3 ¼ lopen, te Udenhout op de Houtse straat,
oost weduwe Denis Schapendonck, west de vrouw van Joost van Iersel, zuid de gemene steeg, noord 
Jan van Broekhoven
2 – de helft in 2 ½ lopen broekveld, aan de westzijde, op het Gommelaar,
oost Jan Cornelis Hamers (andere helft), west Claas Verhoeven, zuid onbekend, noord de vier 
beemden
belast met jaarlijks 1/6 deel in 1 gulden cijns aan juffrouw van Beugen te sBosch

14 juni 1759     491/106v-108v

Arnout van de Ven te Oisterwijk, ligt ziek te bed en maakt zijn testament op en vermaakt aan zijn 
huisvrouw Martijn Peter Schijven zijn huisvrouw o.a.
Land, 2 ½ lopen, te Udenhout in Brabants hoek,
e.z. kinderen Jan Cornelis Driessen, a.z. en e.e. Jan de Cort, a.e de gemene straat
land, 1 ½ lopen, als voor in Brabants hoek
e.z. Adriaan Jan Vermeer, a.z. weduwe Geert van Beurden, e.e. Michiel van den Heesakker, a.z. Jan 
Brekelmans

21 januari 1760     491/120v-123v

Johanna van Spaandonck, weduwe Jan de Roos, Lucia van Spaandonck, weduwe Gerrit Verhiel, 
Jacobus Dikkens als man van Maria van Spaandonck,  de kinderen van Jan Muskens verwekt uit 
Allegonda van Spaandonck, genaamd Adriaen, Gerrit,; Maria, Jan en Michiel, voor henzelf als voor hun 
minderjarige broer Adriaan, Jan Noijens als man van Clasina van Spaandonck en Jan van Spaandonck 
alle kinderen en erfgenamen van Adriaen van Spaandonck, Nicolaas Jan de Roos en Antonij van Mol 
als voogden over de 3 kinderen van Antonij de Cures in eerder huwelijk verwekt uit Anna van 
Spaandonck en Peter Jan van Spaandonck.
Deze erfgenamen hebben door het overlijden van Jan Arien van Spaandonck in 1759 in Udenhout, 
onroerende goederen verkregen in Udenhout, Loon op Zand etc. die zij “met geen mogelijckheid tussen 
hen comparanten op een egale wijse konde werden verdeeldt”
Daarom wilden zij deze goederen openbaar gaan verkopen.

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



Peter Jan van Spaandonck, de broer en zwager van de comparanten wil enkele van die goederen toch 
houden en die moeten dus uit die openbare verkoop blijven
En wel:
Akkerland, te Loon op Zand
Land te Loon op Zand
Heiveld te Loon op Zand
Turfbodem te Loon op Zand
Heigrond te Drunen

19 februari 1760     491/125v-130

Arnoldus van Roessel als man van Maria Peter van Esch en Antonij van Esch maken een erfdeling van 
de nalatenschap van hun schoonvader en vader

1ste lot – Arnoldus van Roessel o.a.
de helft in akkerland en weiland en houtbos, in het geheel 10 lopen, waarvan de mededeler de andere 
helft bezit, de helft gerekend van het bosje af westwaarts gelegen te Udenhout in het Giersbergs broek
e.z. Adriaen Verhoeven c.s., a.z. Antonij van Esch (andere helft), e.e. Hendrick Peter Heijmans, a.e. de 
gemene straat

2de lot – Antonij van Esch
de oostwaartse helft in akkerland en weiland en houtbos, in het geheel 10 lopen, waarvan de 
mededeler de andere helft bezit, de helft gerekend van het bosje af westwaarts gelegen te Udenhout in 
het Giersbergs broek
e.z. Frans Colen c.s., a.z. Arnoldus van Roessel (andere helft), e.e. Hendrick Peter Heijmans, a.e. de 
gemene straat

27 maart 1760     491/135v-

juffrouw Adriana Elisabeth Donquers, te sBosch, verleend machtiging aan Johannes Marsmans om te 
Oisterwijk te transporteren aan juffrouw Joanna de Chesne, weduwe van Jean Watrin, te sBosch,
een hoefje of stede, bestaande uit een huisje, schuur, hof, teulland, weiland en heiland, te Udenhout, 
zoals Gijsbert van Irsel het laatst in gebruik had, met achterstallige huur en provenue van verkochte 
houtgewassen
belast met jaarlijks een zak rogge aan de blok van het Ortheneind te sBosch

17 juni 1760     491/148-149

Jan Wouter Coolen te Udenhout, verklaart de volgende percelen als zijn eigendom te registreren
Land, genaamd den Corten steeg acker, 3 lopen, te Udenhout op het Winkel
e.z. en b.e. Michiel Peter Coolen, a.z. Geert Stoeldraijers
item land, 1 ¼ lopen, als voor,
e.z. Laureijs Verhoeven, a.z. weduwe Gijsbert Verhoeven, e.e. groot gasthuis te sBosch, a.e. een 
gemene weg
item de helft in  1 ¼ lopen land als voor,
e.z. weduwe Gijsbert Verhoeven, a.z. weduwe Wouter Coolen, e.e. groot gasthuis te sBosch, a.e. een 
gemene weg
als zekerheid voor de lasten op een stuk moerveld te Udenhout 4 lopen, genaamd de Cnutter tussen de 
reengenoten gelegen, welk perceel hij van plan is van tijd tot tijd uit te moeren volgens octroij van Raad 
van State 14 juni 1759

2 september 1760     491/157v-158
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Officier en schepenen van Oisterwijk verklaren dat Ruben Marcus, schoolmeester van de Joodse natie 
als enkele jaren in Oisterwijk woonachtig is en nu voornemens is om naar Frankfurt aan de Main te 
reizen en zij verklaren daarbij dat hun vrijheid “met pestilentale off ander contagieuse siektens niet is 
besmet”.
Zij vragen dan ook aan eenieder om Ruben Marcus ongehinderd zijn reis te laten voltooien.

15 oktober 1760     491/159v-160v

Peter Johannes van Broekhoven, minderjarige zoon van Johannes Willem van Broekhoven en Anna 
Peter van Iersel, krijgt bij zijn meerderjarigheid of “geapprobeerde staat”  een som van 30 gulden 
uitgekeerd van zijn moeder.

8 november 1760     491/160v-167

Antonij Jan Vugts en Adriaan van Hees als voogden over de innocente Jan Geert Vugts, Jan van 
Strijthoven als man van Maria Geert Vugts, Adriaan Geert Vugts en Marcelis Joost van Hees als man 
van Anneke Geert Vugts maken een erfdeling van de nalatenschap van Geert Janse Vugts hun vader

1ste lot – Jan Geert Vugts (innocent)
1 – huis, schuur, schop en ¾ lopen land daaraan gelegene, te Udenhout op het Winkel
b.z. Jan de Cort, e.e. Johannes van Ceulen, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 16 stuivers in een meerdere pacht aan het kantoor der episcopale goederen  te 
sBosch
2 – land, als voor, 2 lopen,
e.z. Adam Smolders, a.z. Adriaan Vermeer, e.e. weduwe Geert van Beurden, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 4 vat rogge in een meerdere pacht aan Peter van Pelt te sBosch
3 – weiveld, als voor, 3 lopen,, genaamd de Nieuwe erve,
rondom in de gemeint
belast met jaarlijks 1 stuiver 8 penningen aan de domeinen van Brabant

2de lot – Jan van Strijthoven
1 – akkerland, 2 ½ lopen, genaamd den Brabandschen hoek, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Maria Joost van Iersel, a.z. en e.e. weduwe Geert van Beurden, a.e. de hei
2 – akkerland, als voor achter het Winkel,, 1 ½ lopen,
e.z. Laureijs Vermeer, a.z. Johannes van Ceulen, e.e. Gijsbert Peter van Rijsewijk, a.e. de gemene 
steeg
3 – akkerland, als voor in de Hooghoutse akkers, 2 lopen,
e.z. Goijaert de Jongh, a.e. Claas van de Pasch, e.e. Anna van den Broek vrouwe Gasthuis, a.e. een 
gemene mestweg
belast met jaarlijks 2 vat rogge aan het kantoor van rentmeester Tengnagel
4 – broekveld, ½ lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. Adriaan Vugts, a.z. weduwe Jan Vugts, e.e. Johannes van Ceulen, a.e. weduwe Denis van den 
Boer
5 – 1/3 deel in akkerland, te Berkel

3de lot – Adriaan Geert Vugts
1 – akkerland, 5 lopen, te Udenhout op het Winkel,
rondom in de gemeint
belast met jaarlijks 2 stuivers 8 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
2 – akkerland, 2 lopen, als voor in de Hooghoutse ackers,
e.z. Goijaert de Jongh, a.z. Cornelis Jan Driessen, e.e. Anna van den Broek vrouw gasthuis, a.e. een 
gemene mestweg
belast met jaarlijks 2 vat rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
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3 – broekveld, als voor in de Groenstraat, ½ lopen, zijnde het middelste deel,
e.z. Marcelis Joost van Hees, a.z. Jan van Strijthoven, e.e. weduwe Denis van den Boer, a.e. Johannes 
van Ceulen
4 – land, 3 lopen, zijnde het middelste deel, te Berkel

4de lot – Marcelis Joost van Hees
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
b.z. Claas van de Pasch, e.e. Agnes van den Broek vrouwe gasthuis, a.e. een gemene mestweg
2 – weiveld, genaamd den Broekacker, als voor 3 lopen, op het Winkel,
e.z. Jan Wouter Coolen, a.z. weduwe Geert van Beurden, e.e. Michiel Coolen, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks de helft in een rente van 8 gulden 15 stuivers aan het weeshuis van sBosch
3 – weiveld, 1 ½ lopen, als voor genaamd den Aanwas,
e.z. Jan de Cort, a.z. Anneke van Doesburg, b.e. Johannes van Ceulen
4 – broekveld, als voor in de Groenstraat, 1 lopen,
e.z. weduwe Laureijs Janse van Rijsewijk, a.z. Adriaan Geert Vugts, e.e. weduwe Denis van den Boer, 
a.e. Johannes van Ceulen
5 – weiveld, te Berkel

8 januari 1761     491/169v-170v

Johannes van Rosmalen laat beslag leggen door Willem Mos, vorster van Oisterwijk, op een aandeel in 
een hoeve lands te Udenhout t.p. Biezenmortel, als de heer Balthasar Holtakker in eigendom heeft (of 
recht op heeft) omdat die hem 59 eikenbomen en andere bomen had verkocht uit een veld te Helvoirt, 
en daarvoor 42 dukaten had betaald, maar toen hij die bomen wilde innen mocht dat niet op last van 
erfgenamen van wijlen juffrouw Adriana Elisabeth Donquers, genaamd Johannes, Petrus Martinus en 
juffrouw Helena en Isabelle Schoutheet, als erfgenamen van genoemde mevrouw Donquers

9 januari 1761    491/171-175v

Jan Adriaan Cruijssen, Johanna Adriaan Cruijssen en Adriaan Adriaan Cruijsen maken een erfdeling 
van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Jan Adriaan Cruijssen
1 – huis, schuur, schop, paardenstal, varkenskooi en hof met aangelegen land, samen 5 lopen, te 
Udenhout op de Kreitemolenstraat
e.z. Francis Brok, a.z. weduwe Zeger den Ouden, e.e. de straat, a.e. Francis Tomas Maas
belast met jaarlijks 6 vat rogge aan de kapel van Udenhout
2 – weiveld, als voor, 3lopen,
e.z. weduwe Denis van den Boer, a.z. Johanna Adriaan Cruijssen, e.e. weduwe Frederik Antonisse, 
a.e. Adriaan Adriaan Cruijssen
3 – heibodem, als voor aan de Gommerse straat, 3 lopen,
e.z. Adriaan Cruijssen, a.z. Jan van Strijthoven, e.e. Huijbert van Berkel, a.z. de gemene straat
4 – heibodem, als voor op het Schouwbroek, 1 ½ lopen,
e.z. en e.e. Jan Antonij Cruijssen, a.z. Thomas van Rijsewijk, a.e. weduwe Jan Verhoeven

2de lot – Johanna Adriaan Cruijssen
1 – weiveld, 5 lopen, te Udenhout aan de kreitenmolenstraat,
e.z. Hendrik Bertens, a.z. Jan Adriaan Cruijssen, e.e. weduwe Antonissen, a.e. Adriaan van Irsel
2 – land, 2 lopen, als voor,
e.z. weduwe Denijs van den Boer, a.z. Geert van Rijsewijk, e.e. Cornelis van Hulten, a.e. Francis Brok
3 – land, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. Huijbert van Berkel, a.z. Johannes van der Sterre, e.e. Jan van Tilborgh, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 1 ½ vat rogge in een meerdere pacht aan het kantoor van de heer Tengnagel te 
sBosch
4 -  1 ½ lopen land, als voor in de Slimstraat,
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e.z. Adriaan Cruijssen, a.z. Frijs Verhoeven, e.e. weduwe Hendrik van Iersel, a.e. Laureijs Verhoeven
5 – heibodem, 3 lopen, als voor op de Schoorstraat,
e.z. Aart Wolfs, a.z. Gommert de Cort, e.e. Peter Vouthengels, a.e. Frijs Driessen

3de lot – Adriaan Adriaan Cruijssen
1 – weiveld, 5 lopen, te Udenhout aan de kreitenmolenstraat, genaamd de Dijkweij,
e.z. Jan van Tilborgh, a.z. Cornelis van Hulten, e.e. weduwe Denis van den Boer, a.e. de gemene 
straat
2 – land, 2 lopen, genaamd de Musse nest,
e.z. Francis Brok, a.z. Jan Cornelis Hamers, e.e. Geert van Rijsewijk, a.e. een gemene mestweg
3 – weiveld, 3 lopen, als voor in de Leege rijte,
e.z. de heer de Vien, a.z. de gemene steeg, e.e. weduwe Joost van Irsel, a.e. Jan van Rijsewijk
belast met jaarlijks 3 gulden aan de armen van Udenhout
4 – land, 2 lopen, als voor in de Slimstraat,
e.z. Johanna Adriaan Cruijssen, a.z. de gemene straat, e.e. Gualterus van de Lipstad, a.e. de gemene 
steeg
5 – heibodem, als voor, in de Gommerse straat, 
e.z. de heer F. van Baalen, a.z. Jan Adriaan Cruijssen, e.e. Francis Peter Coolen, a.e. de gemene 
straat

15 januari 1761     491/175v-178

Johanna Adriaan Cruijssen te Udenhout ligt ziek in bed en maakt haar testament op.
Zij legateert aan haar broer Adriaan Adriaan Cruijssen:
1 ½ lopen land, als voor in de Slimstraat,
e.z. Adriaan Cruijssen, a.z. Frijs Verhoeven, e.e. weduwe Hendrik van Iersel, a.e. Laureijs Verhoeven

de overige goederen legateert zij aan haar broer Jan Adriaan Cruijssen:
1 – weiveld, 5 lopen, te Udenhout aan de kreitenmolenstraat,
e.z. Hendrik Bertens, a.z. Jan Adriaan Cruijssen, e.e. weduwe Antonissen, a.e. Adriaan van Irsel
2 – land, 2 lopen, als voor,
e.z. weduwe Denijs van den Boer, a.z. Geert van Rijsewijk, e.e. Cornelis van Hulten, a.e. Francis Brok
3 – land, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. Huijbert van Berkel, a.z. Johannes van der Sterre, e.e. Jan van Tilborgh, a.e. de gemene straat
4 – heibodem, 3 lopen, als voor op de Schoorstraat,
e.z. Aart Wolfs, a.z. Gommert de Cort, e.e. Peter Vouthengels, a.e. Frijs Driessen

10 februari 1761     491/180v-181

Cornelis Cools, als gemachtigde van Pieter Andries van Mattenburgh, (en die weer als erfgenaam van 
zijn overleden zoon rentmeester Fredrick Christiaen van Mat(l?)temburgh) verkoopt aan Jacobus van 
Vught
beemd of heiveld, 4 a 5 lopen, te Udenhout, bij de Schoorstraat,
e.e. Joost van Iersel, a.e. Pieter van Heeswijk, e.e. Adriaan van Iersel, a.z. Hendrik Smolders
voor de som van 100 gulden

31 maart 1761     491/183v-186

Peter van den Meegdenbergh en Wouter Aarts als man van Maria van den Meegdenbergh maken een 
erfdeling van de nalatenschap van hun vader

1ste lot – Peter van den Meegdenbergh
1 – de zuidwaartse helft in een houtbos, in het geheel 7 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



noord de mededeler, west Jan Adriaan Jorissen, zuid Jan de Lepper, oost Cornelis de Cort
belast met jaarlijks de helft in 12 duiten cijns aan de heer Baasten te Tilburg
2 – de noordwaartse helft in een uitgeturfd moervelt of waterpoel, als voor in de Leege rijten, in het 
geheel 2 lopen,
zuid de mededeler, noord Aart Bergmans, west Jan Wouter Coolen, oost Francis Verhoeven

2de lot – Wouter Aerts
1 – de noordwaartse helft in een houtbos, in het geheel 7 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
zuid de mededeler, west Jan Adriaan Jorissen, noord Jan de Lepper, oost Cornelis de Cort
belast met jaarlijks de helft in 12 duiten cijns aan de heer Baasten te Tilburg
2 – de zuidwaartse helft in een uitgeturfd moervelt of waterpoel, als voor in de Leege rijten, in het 
geheel 2 lopen,
noord de mededeler, zuid Aart Bergmans, west Jan Wouter Coolen, oost Francis Verhoeven

12 mei 1761     491/186-191v

Wouter Piggen, Willem Jan Verhoeven als man van Adriaantje Arien Piggen, Jan Adriaan Piggen de 
jonge, Huijbert Adriaan Piggen en Willem Adriaan Piggen, Laureijs Adriaan Piggen en Adriaan Adriaan 
Piggen hebben een erfdeling gemaakt van de nalatenschap die hen als donatie inter vivos (“Off giffte 
onder de Leevende”) van Magdalena Coolen van 6 november 1758

1ste lot – Wouter Pigge
1 – broekveld genaamd Gielen veldt, te Udenhout op de Houtse straat, 4 lopen,
e.z. weduwe Jan Schaapendonk, a.e. weduwe Joost van Irsel, e.e. Prins van Sultzbach, a.e. Adriaan 
Aart Hamers
2 – 1/3 deel in een helft onbedeeld in een moerveld, in het geheel 1 ½ lopen, als voor in de Brand,
e.e. Peter Nouwens, verder onbekend

2de lot – Willem Jan Verhoeven
1 – akkerland en weiland, te Udenhout genaamd de Agterste weij, 6 lopen, 
e.z. Aart Adriaan Wolfs, a.z. Adriaan Schapendonck, a.e. Adriaan Vermeer
2 – 1/3 deel in een helft onbedeeld in een moerveld, in het geheel 1 ½ lopen, als voor in de Brand,
e.e. Peter Nouwens, verder onbekend

3de lot – Jan Adriaan Pigge de jonge
1 – akkerland, 4 lopen, te Udenhout aan den Hoogen Pat,
b.z. en e.e. Steven Burgmans, a.e. Peter Jan Vermeer
2 – 1/3 deel in een helft onbedeeld in een moerveld, in het geheel 1 ½ lopen, als voor in de Brand,
e.e. Peter Nouwens, verder onbekend

4de lot – Huijbert Adriaan Pigge
1 – akkerland, 1 lopen, te Udenhout in de Cuijl,
e.z. Jacobus Verhoeven, a.z. Adriaan Adriaan Coolen, e.e. een vaarweg, a.e. een akkerweg
2 – akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. Jacobus Verhoeven, a.z. het kind van Adriaan Coolen, e.e. juffrouw van Beugen, a.e. een gemene 
weg

5de lot – Willem Adriaan Piggen, Laureijs Adriaan Piggen en Adriaan Adriaan Piggen
1 – akkerland, 7 lopen, te Udenhout in de Cuijl,
b.z. Jan van Berkel, e.e. kinderen Willem Gerrit Ariens, a.e. kinderen Adriaan Piggen
2 – weiveld, 3 ½ lopen, als voor in de Cuijl, 
e.z. weduwe Nicolaas de kok, a.z. het volgende perceel, e.e. juffrouw van Beugen, a.e. de Cuijl
3 – weiveld, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. voorgaande perceel, a.z. en b.e. juffrouw van Beugen, 
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3 augustus 1761     491/192-198v

Gerard Jan van Tilborgh en Cornelis Jan van Tilborgh maken een erfdeling van de nalatenschap van 
hun vader Jan van Tilborgh

1ste lot – Gerard Jan van Tilborgh
1 – huis, schuur en boomgaard, te Udenhout in de kreitenmolenstraat, 2 ½ lopen,
e.z. Cornelis van Tilborgh, a.z. Hendrik Verhoeven, e.e. weduwe Laureijs Janse van Rijsewijk, a.e. de 
gemene straat
2 – akkerland, genaamd den Patacker, 5 lopen, als voor,
e.z. weduwe Laurijs Jans van Rijsewijk, a.z. Cornelis Jan van Tilborgh, e.e. Francis Brok, a.e. de 
gemene straat
3 – akkerland, als voor, 2 ½ lopen,
e.z. weduwe Zeger den Ouden, a.z. Andries Cornelis van den Bosch, e.e. Adriaan Vermeer, a.e. de 
gemene straat
4 – weiveld, als voor, 3 ½ lopen,
e.z. Peter Jans van Broekhoven, a.z. Adriaan Cruijssen, e.e. weduwe Antonissz, a.e. de gemene straat
5 – een heiveld, 2 ½ lopen, als voor in de Schoorstraat, 
e.z. Jan Janssz Raijmakers, a.z. Prins van Sultzbach, verder onbekend
6 – de noordwaartse helft in een broekveld, in het geheel 3 lopen, als voor bij de Brandse steeg,
e.z. jonker Jan de Jeger, a.z. Steven Burgmans, e.e. de mededeler, a.e. weduwe van der Suijpen
belast met jaarlijks 6 stuivers 8 penningen cijns aan het kantoor van de heer Tengnagel

2de lot – Cornelis Jan van Tilborgh
1 – akkerland, 3 ½ lopen, te Udenhout in de kreitenmolenstraat,
e.z. weduwe Jan van den Boer, a.z. Cornelis van Tilburg, b.e. weduwe Antonissz
2 – wei, 3 ½ lopen, als voor,
e.z. Jan Schapendoncq, a.z. kinderen Arnoldus Robben, e.e. Jan Claas Philipsen, a.z. de gemene 
straat
3 – huis en hof, ½ lopen, te Udenhout aan de kreitenmolenstraat,
e.z. Gerard van Tilburg, a.z. weduwe Laureijs Jans van Rijsewijk, e.e. weduwe Laurijs van Rijsewijk, 
a.z. de gemene straat
4 – een heiveld, als voor aan de Schoorstraat, 2 lopen,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. Peter Hamers, e.e. de Prins van Sultzbach, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 2 stuivers 6 duiten cijns aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch 
(Tengnagel)
5 – zuidwaartse helft in een broekveld, in het geheel 3 lopen, als voor bij de Brandse steeg
e.z. jonker Jan de Jeger, a.z. Steven Burgmans, e.e. Gerard Jan van Tilborg, a.e. de heer van 
Cattenburgh
belast met jaarlijks 6 stuivers 8 penningen cijns aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
6 – uitgedolven moerveld of waterpoel, ½ lopen, als voor in de Brand,
e.z. Geert Nouwens, a.z. Jan Vermeer, verder onbekend,
7 – akkerland, 1 lopen te Drunen op Giersbergen
8 – heiveld, te Giersbergen
9 – heiveld te Giersbergen
10 – heiveld te Loon op Zand
11 – huis en hof te Tilburg
12 – akkerland te Berkel
13 – akkerland te Berkel

13 november 1761     491/202-206
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Peter Cornelis van de Pasch als man van Catalijn Cornelis Stoeldraijers, Geert Cornelis Stoeldraijers, 
Nicolaas Cornelis Stoeldraijers en Petronella Stoeldraijers, maken een erfdeling van de nalatenschap 
van hun vader Cornelis Stoeldraijers

1ste lot – Peter Cornelis van de Pas
1 – akkerland, ¾ lopen, te Udenhout in de Biezenmortel, 
e.z. Peter Witlox, a.z. Joost Lombers, e.e. weduwe Jan van Zon, a.e. het geefhuis te sBosch
2 – broekveld, als voor in den Biezenmortel, 2 lopen,
e.z. de prins van Orangien, a.z. weduwe Jan de Cort, e.e. Frans van Broekhoven, a.e. Peter van de 
Ven
3 – hooiland te Baardwijk

2de lot – Geert Cornelis Stoeldraijers
1 – akkerland, 3 lopen, te Udenhout, op het Winkel, 
e.z. Jan Wouter Coolen, a.z. en e.e. Michiel Peter Coolen, a.z. Adriaan Aart Vermelis
2 – land, 2 lopen, als voor in de Biezenmortel,
e.z. Peter Witlox, a.z. geefhuis te sBosch, e.e. Peter Witlox, a.e. geefhuis te sBosch

3de lot – Nicolaas Cornelis Stoeldraijers
1 – land, 1 lopen, te Udenhout, t.p. de Biesmortel,
e.z. Nicolaas van Irsel, a.z. en b.e. de heer van Ceulen, 
2 – land, 2 lopen, als voor,
e.z. Nicolaas van Irsel, a.z. Peter Witlox, b.e. de heer van Ceulen
3 – weiland of broekveld, 3 lopen, als voor in de Kleine Mortel
e.z. en e.e. Jan Louis van Cattenburgh, a.z. Peter Vermeer of de gemene steeg, a.e. de armen van 
Oisterwijk

4de lot – Petronella Stoeldraijers
1 – hooiland te Bezooien

6 mei 1762     491/217-219

Aart Frank Wagemakers als man van Catharina Adriaan van Broekhoven en Dirk Nouwens als man van 
Willemijn Adriaan van Broekhoven, maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaan van 
Broekhoven

1ste lot – Aart Frank Wagemakers
1 - huis en erf, samen 2 ¾ lopen, te Udenhout bij de Kruisstraat,
oost de mededeler, west weduwe Jan Verhoeven c.s., zuid een gemene voetpad, noord Peter de 
Ridder
belast met jaarlijks 6 vat rogge in een meerdere pacht aan het kantoor der episcopale goederen te 
sBosch
2 – uitgeturfd moerveld, ¼ lopen, als voor in de Leege rijte,
oost weduwe Denis van den Boer, zuid weduwe Adriaen Peter Marcelissen, noord kinderen Adriaan 
van den Meegdenbergh

2de lot – Dirk Nouwens
1 – een huisje en een perceel land, 1 ¼ lopen, te Udenhout bij de Kruisstraat
oost Hendrik Berkelmans, west Peter de Ridder, zuid de mededeler, noord weduwe Robben
2 – akkerland, 1 ¼ lopen, als voor in de Zeshoeven,
oost kinderen Arnoldus Robben, west weduwe Joost van Irsel, zuid een gemene mestweg, noord Jan 
van Tilborgh
3 – de onbedeelde helft in een perceel land, in het geheel 2 ½ lopen, als voor in de Zeshoeven,
oost Peter de Ridder, west Peter Aart de Ridder, zuid de gemene straat, noord het kind van Jan van de 
Ven
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5 juni 1762    491/221-224v

Maria de Cort als in huwelijk gehad hebbende Wouter Brekelmans, Daniel van Zon als man van 
Elisabeth Aert Peinenburgh, en Jan Aart Peinenburgh, Cornelis Jan Brok, Peter van Broekhoven als 
man van Adriaantje Jan Brok, Adriaan Peijnenburgh als man van Jenneke Jan Brok en Peter van 
Strijdhoven als man van Jenne Maria Jan Brok en Johanna van de Sterre allen erfgenamen van Francis 
Jan Brekelmans, maken een erfdeling van de nalatenschap van Francis Jan Brekelmans

1ste lot – Maria de Cort als in huwelijk gehad hebbende Wouter Brekelmans
1 – broekveld, 4 lopen, te Udenhout aan het Gommelaer, 
oost kinderen Aart Peinenburgh, zuid Seger Mattijsse, west Cornelis Jan Brok, noord Francis Peter 
Coolen

2de lot – Daniel van Zon
1 – 1/3 deel in een huis, schuur, schop en aangelegen boomgaard, samen 1 ½ lopen, te Udenhout op 
het Winkel,
noord en zuid Claas van de Pas, west de gemeint, oost Maria Wouter Brekelmans
2 – weiveld, zijnde nieuwe erf, als voor op het Winkel, 4 lopen,
west Maria Wouter Brekelmans, oost zuid en noord de gemeint
belast met jaarlijks een cijns van 1 stuiver 8 penningen aan de domeinen van Brabant
3 – heiveld, te Helvoirt
4 – moerveld te Helvoirt
5 – hooiland in het Bosssche veld

3de lot – Cornelis Jan Brok, Peter van Broekhoven, Adriaantje Jan Brok, Adriaan Peinenburg, Peter van 
Strijthoven
1 – akkerland, 5 lopen, genaamd de Hel, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
zuid Michiel Peter Coolen, west de Speijkerkant, oost het geefhuis van sBosch, noord weduwe Peter 
Heijmans
2 – uitgeturfd moerveld of waterpoel te Helvoirt
3 – hooiland in het Bossche veld

4de lot – Johanna van der Sterre
1 – het vruchtgebruik van akkerland, 4 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
oost Cornelis Jan Neelen, zuid kinderen Aert Peijnenburg, west kinderen Cornelis van Irsel, noord 
Willem Bouwens
dit perceel gaat na haar overlijden over aan de mededelers

10 juli 1762     491/224v-225v

testament van Helena Lambert van Hees, weduwe van Peter van Cleeff, waarin zij aan haar zuster 
Maria Lambert van Hees en haar neef Adriaan Lambert van Hees ieder voor de helft legateert in:
1 ½ lopen land in de Zeshoeven in Udenhout
item 2 lopen broekveld in de Asschot
item de helft in 18 lopen land en wei als voor t.p. de Brand (waarvan de andere helft is gegaan naar de 
vrinden van haar man)
Mochten zij eerder overlijden dan gaat het bezit over op hun kinderen of erfgenamen

20 juli 1762     491/225v-229

Jan Wouter Coolen en Maria Wouter Coolen, beiden te Udenhout, maken een erfdeling van de 
nalatenschap van hun vader Wouter Coolen
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1ste lot – Jan Wouter Coolen
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout, t.p. de Gommerse straat,
e.z. Gijsbert van Rijswijk, a.z. Marcelis Joost van Hees, e.e. de Gommerse straat, a.e. Michiel Coolen
belast met jaarlijks 4 gulden 7 stuivers 8 penningen aan de leprosen te sBosch
2 – de helft in een weiveld, in het geheel 2 ½ lopen, als voor op het Winkel,
e.z. Aart Dirk van Roessel, a.z. weduwe Gijsbert Verhoeven, e.e. Gijsbert van Rijswijk, a.e. Laureijs 
Verhoeven
3 – akkerland, 3 lopen 9 roeden, als voor in Brabants Hoek, 
e.z. Jan Geert Ekels, a.z. Adriaan Brekelmans, e.e. het laatste perceel, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 1 gulden 16 stuivers aan het kantoor der geestelijke goederen van dit kwartier
4 – akkerland, 2 lopen, als voor in de Hooghoutse akkers, genaamd de Langen acker
e.z. kinderen Jan Driessen, a.z. st. Anna gasthuis, e.e. de gemene weg, a.e. st anna gasthuis
belast met jaarlijks 4 vat rogge aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
belast met jaarlijks 6 stuivers aan hetzelfde kantoor
belast met jaarlijks 11 duiten cijns aan hetzelfde kantoor
5 – akkerland, ¾ lopen, als voor,
b.z. Adriaan Brekelmans, b.e. aan de gemene heide

2de lot – Maria Wouter Coolen
1 – weiveld, 2 lopen 8 roeden, te Udenhout op het Winkel,
e.z. Gijsbert van Rijswijk, a.z. heilige geest sBosch, e.e. heilige geest sBosch, a.e. de steeg
belast met jaarlijks 3 stuivers 6 duiten aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
2 – akkerland, 1 ¾ lopen, als voor op het Winkel,
e.z. (niet ingevuld), a.z. Jan Wouter Coolen, b.e. de steeg
3 – huis, schuur, stal en 1/3 deel oost- en noordwaarts in hof en akkerland en weiland, in het geheel 6 
lopen, op het Winkel,
e.z. Josina Jan van Aelst, a.z. Hendrik van Hees, e.e. Lijske Teunis Huijberts, a.e. gemene straat
4 – schuur en nieuw erf, 2 lopen, als voor,
voor het huis gelegen, rondom in de gemeint
belast met jaarlijks 7 duiten aan de domeinen van Brabant
5 – weiveld, 31 roeden, als voor in Schoutenveld,
e.z. Hendrik van Hees, a.z. Adriaan Brekelmans, e.e. Jan de Ruijter, a.e. de gemene straat
6 – weiveld, genaamd de Osse weij, 1 lopen, als voor op het Winkel
e.z. Claas Verhoeven, a.z. Gijsbert van Rijswijk, e.e. Steven Burgmans, a.e. weduwe Peter van den 
Bosch

20 juli 1762     491/229-230

Jan Wouter Coolen, wonende te Udenhout, als eigenaar van:
Akkerland, 2 lopen, genaamd den Broekacker, te Udenhout t.p. aan de Gommerse straat
Weiveld, 2 ½ lopen, als voor bij het Winkel
Akkerland, 3 lopen 9 roeden, als voor in Brabants Hoek
Akkerland, 2 lopen, als voor in de Hooghoutse akkers genaamd de Langen acker
Akkerland, ¾ lopen, als voor
Land, 1 lopen 44 roeden, genaamd den Corten Steegacker
Land, 1 ¼ lopen,
De helft in land, 1 ¼ lopen,
Moerveld, als voor bij de Cnutters
Stede en aangelag te Heukelom

Hij pleegt handlichting op deze goederen t.b.v. zijn crediteuren, hij ziet af van het recht van evictie.
Deze percelen worden publiek verkocht
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3 augustus 1762    491/230-234

Michiel van Loon en Adriaan van Rooij, testamentaire voogden van Johanna Crijn van Strijthoven, 
Hendrik Nouwens als man van Maria Crijn van Strijthoven, Hendrik Jan van de Plas, als man van 
Adriaantje Crijn van Strijthoven, Jan Aart van Helvoirt als man van Laurijn Crijn van Strijthoven en Jan 
Crijn van Strijthoven
Maken een erfdeling van de nalatenschap van de weduwe Crijn van Strijthoven

1ste lot – Johanna Crijn van Strijthoven
1 – ¼ deel in een huis en schopke met aangelegen erf, in het geheel 1 ¼ lopen, te Udenhout bij de 
Kruisstraat
e.z. Adriaan van Deursen, a.z. verkrijger tweede lot, e.e. Adriaan Vermeer, a.e. de gemene straat

2de lot – Hendrik Nouwens
1 – ¼ deel in een huis en schopke met aangelegen erf, in het geheel 1 ¼ lopen, te Udenhout bij de 
Kruisstraat
e.z. verkrijger 1ste lot, a.z. verkrijger derde lot, e.e. Adriaan Vermeer, a.e. de gemene straat

3de lot – Hendrik Jan van de Plas
1 – ¼ deel in een huis en schopke met aangelegen erf, in het geheel 1 ¼ lopen, te Udenhout bij de 
Kruisstraat
e.z. verkrijger tweede lot, a.z. verkrijger vierde lot, e.e. Adriaan Vermeer, a.e. de gemene straat

4de lot – Jan Aart van Helvoirt
1 – ¼ deel in een huis en schopke met aangelegen erf, in het geheel 1 ¼ lopen, te Udenhout bij de 
Kruisstraat
e.z. verkrijger derde lot, a.z. Jenne Peter van Irsel, e.e. Adriaan Vermeer, a.e. de gemene straat

5de lot – Jan Crijn van Strijthoven
broekveld, 2 lopen, te Udenhout, over de Gommerse straat,
e.z. Geeling Schalk, a.z. Adriaan van Hees, e.e. Jacobus Peter Hamers, a.e. geefhuis van sBosch
belast met jaarlijks 12 stuivers cijns aan de weduwe W. van Esch te Oisterwijk

25 augustus 1762     491/234-238

Johanna Peter Vouthengels, Wouter Peter Vouthengels en Adriaan Swaans als man van Maria Peter 
Vouthengels, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun vader Peter Wouter Vouthengels

1ste lot – Johanna Peter Vouthengels
1 – huis, schuur, schop, hof en aangelegen erf, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
oost Jan van der Sterre, west de straat, zuid de kinderen Martinus Eijsenbrand, noord kinderen Willem 
de Cort
2 – broekveld, als voor, t.p. het Quaat gat in de Brand
oost kinderen Willem de Cort, west Cornelis Cools, zuid kinderen Huibert Piggen, noord Peter Vermeer
3 – akkerland, 4 lopen, genaamd het Heijveld, te Loon op Zand
5 – weiveld te Loon op Zand
6 – weiveld te Loon op Zand
7 – weiveld te Loon op Zand

belast met jaarlijks (uit alle percelen) 2 ½ vat rog in een meerdere pacht van 3 mud 10 kannen rog aan 
de armen van Udenhout

2de lot – Wouter Peter Vouthengels
1 – akkerland, 4 ½ lopen, te Udenhout, t.p. genaamd de Zeshoeven,
oost Adriaan jan Vermeer, west Peter Cornelis Vermeer, zuid de mestweg, noord Aart Jan van Irsel
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2 – broekveld, 1 lopen, als voor, t.p. de Hesseldonk
oost Jan Janse Raijmakers, west Peter Wijnant van Irsel, zuid Albert van den Hooven, noord Francis 
Peter Coolen
belast met jaarlijks een gewincijns van 2 stuivers aan het kantoor van de heer Tengnagel te sBosch
3 – akkerland te Loon op Zand
4 – houtbos te Loon op Zand

3de lot – Adriaan Swaans
1 – akkerland, 3 lopen, te Udenhout bij de Loonse Molenstraat,
oost weduwe Denijs Schapendonq, west de gemene straat, zuid Jan Priems, noord Jan van der Sterre
belast met jaarlijks 2 vat rogge in een meerdere pacht aan de erfgenamen juffrouw van den Endepoel
2 – akkerland, 5 lopen, als voor in de Schijf,
oost Adriaan Cornelis van Irsel, west Jan Snoeren, zuid Jan Schapendoncq, noord Adriaan van der 
Schoor
3 – broekveld, als voor in de Hesseldoncq, 1 lopen,
oost de heer Watering, west kinderen Adriaan Piggen, zuid Joost van Irsel, noord onbekend
4 – weiveld te Loon op Zand
5 – heiveld te Loon op Zand

3 september 1762     491/238-241

Geert Cornelis van Irsel en Jan Adriaan van Irsel als testamentaire voogden over de 2 kinderen van 
Joost Cornelis van Irsel, genaamd Jan en Peter, verwekt uit Anna Maria Janse Span, maken een 
erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Jan Joost van Irsel
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout aan de Gijselse straat,
e.z. kinderen Jacob van Irsel, a.z. kinderen Antonij Hendriks, e.e. (niet ingevuld), a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 2 gulden 15 stuivers aan het kantoor van de heer Tengnagel te sBosch in een 
meerdere pacht
2 – weiveld, 1 lopen,
e.z. Peter Nicolaas Verhoeven, a.z. Jan van Rijswijk, e.e. de gemene straat, a.e. de Gommerse straat
3 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor in de Hooghoutse akkers,
e.z. Peter Verhoeven, a.z. (niet ingevuld), e.e. Jan van Keulen, a.z. de gemene weg

2de lot – Peter Joost van Irsel
1 – huis, schuur, schop en 3 lopen akkerland, te Udenhout aan de kreitenmolen,
oost Adriaan Cornelis van Irsel, west Adriaan van de Weetering, zuid Lourijs Peter Vermeer, noord de 
gemene straat
belast met jaarlijks 4 vat rogge aan de rentmeester Cornelis de Bak
belast met jaarlijks 5 duiten cijns aan de domeinen van Brabant
2 – weiveld, 3 ½ lopen, als voor,
oost Adriaan Hendrik Bertens, zuid dezelfde, west Laurijs Peter Vermeer, noord gemene straat
3 – weiveld, de helft van 3 lopen, als voor,
e.z. Cornelis van Laarhoven, a.z. Wouter Jan van Irsel, e.e. Peter Claas Verhoeven, a.e. de gemene 
straat
4 – akkerland, genaamd den Patacker, 2 lopen,
e.z. Hendrik Jan Bertens, a.z. Wouter Jan van Irsel, e.e. de heer Cattenburg, a.e. weduwe Peter van 
der Suijpen
5 – akkerland, 3 lopen, als voor,
oost de Prins van Sulsbach, zuid Hendrik Jan Bertens, west de gemene weg, noord Hendrik Jan 
Bertens
6 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor
oost Adriaan van Irsel, west weduwe Peter Huijsmans, noord Joost van Rijswijk, west de armen van 
Oisterwijk
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14 oktober 1762     491/242v-243

Jan Wouter Coolen te Udenhout, doet handlichting van enkele percelen t.b.v. zijn crediteuren zoals hij 
al eerder deed op 20 juli 1762
1 – weiveld, 2 lopen 8 roeden, te Udenhout t.p. Winkel,
e.z. Gijsbert van Rijswijk, a.e. heilige geest van sBosch, e.e. de heilige geest van sBosch, a.e. de steeg
2 – hooiland te Bezooien,
3 - alle andere percelen hem aangekomen van zijn huisvrouw te Heukelom

18 oktober 1762     491/243-243v

Jan Leijten ziet af van zijn tocht of recht van tocht als zijn vader Michiel Leijten hem had doen toekomen 
op 18 november 1760 l.l.

16 november 1762    491/244v-247v

Maria Magdalena Vermeer weduwe Frederik Antonissen, geassisteerd door haar zoon Jacobus 
Anthonissen en Petronella Aart van Helvoirt weduwe Huijbert van Berkel, geasssisteerd door Jan van 
Irsel en Jan van Helvoirt, maken een erfdeling van de nalatenschap van Huijbert van Berkel, resp. hun 
stiefvader en man

1ste lot – Maria Magdalena Vermeer
o.a.
land en weiland, 3 lopen, te Udenhout bij de Groenstraat,
e.z. weduwe Hendrik Goijaarts Vermeer, a.z. de heer de Vien, e.e. Adriaan Jan Elissen, a.e. een 
gemene straat

2de lot – Petronella Aart van Helvoirt
1 – akkerland, 5 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. Adriaan Willem Bergmans, a.z. Jacobus van Gorcum, e.e. Frans van Broekhoven, a.e. de gemene 
straat
2 – houtbos, als voor, 1 lopen,
e.z. Jacobus van Gorcum, a.z. Elias Grevenbroek, e.e. Arien Brekelmans, a.e. de gemene straat of 
steeg
3 – akkerland, als voor in de Biezenmortel,
e.e. Robbert van Berkel, a.z. en e.e. Adriaan Willem van Irsel, a.e. heilige geest sBosch
4 – broekveld, 2 lopen, als voor tegen de Brandse steeg
e.z. weduwe Jan van Rijswijk, a.z. de mededeler, e.e. de gemene steeg, a.e. de lei
belast met jaarlijks 15 stuivers cijns aan de rentmeester van de bisschoppelijke goederen van dit 
kwartier
5 – akkerland te Oisterwijk

22 december 1762     491/247v-250v

Jan Priems als man van Adriaantje Jan van Abeelen, Govert Walschots als man van Maria Anna Jan 
van Abeelen en Laureijs Verhoeven als vader en voogd van zijn vijf kinderen verwekt uit Maria Janse 
van Abeelen, maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaan Jan van Abeelen

1ste lot – Jan Priems
1 – akkerland te Enschot
2 – moerveld te Enschot
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2de lot – Goijaert Walschots
1 – akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
e.z. weduwe Peter Vroomans, a.z. weduwe Antonij Brok, e.e. Joost Cornelis van Irsel, a.e. de gemene 
straat

3de lot – Laurens Verhoeven namens zijn kinderen
1 – helft weiveld in Baardwijk
2 – onbedeelde helft in een broekveld te Udenhout, 2 lopen, t.p. de Leege Rijten,
e.z. Wouter Piggen, a.z. kinderen Peter van Irsel, e.e. Elias van Grevenbroek, a.e. de Hesseldonk
3 – heiveld te Tilburg
4 – heiveld te Tilburg
5 – heiveld te Tilburg

18 januari 1763     491/255-258v

Jan van Rijsewijk, Cornelis Peijnenborgh als man van Maria Joost van Rijsewijk, Jacobus van Gorcom 
als man van Adriaantje Joost van Rijsewijk, Jacobus Verhoeven als man van Anneke Joost van 
Rijsewijk en de 3 kinderen van Laurens Joost van Rijsewijk, genaamd Josijna, Adriaan en Elisabeth, 
maken een erfdeling van de nalatenschap van Jenneke Joost van Rijsewik, weduwe Adriaan van 
Abeelen, hun zuster en moeije

1ste lot – Jan van Rijsewijk
1 – 1/3 deel aan de zuidkant van akkerland, te Udenhout t.p. den Mortel, 5 lopen
e.z. Jacobus Verhoeven, a.z. de armen van Oisterwijk, e.e. de erfweg, a.e. de heer Cattenburgh
belast met jaarlijks 1/3 deel van een cijns van 16 stuivers 8 penningen aan de heer Holtakker 
(=Vosselaer)

2de lot – Cornelis Peijnenborgh
1 – akkerland, 1 ¼ lopen, te Berkel
2 – weiveld te Berkel

3de lot – Jacobus van Gorcom
200 gulden

4de lot – Jacobus Verhoeven
1 – 1/3 deel aan de oostkant van akkerland, te Udenhout t.p. den Mortel, 5 lopen
e.z. Jan van Rijsewijk, a.z. en e.e. de heer Cattenburgh, a.e. een gemene weg
belast met jaarlijks 2/3 deel van een cijns van 16 stuivers 8 penningen aan de heer Holtakker 
(=Vosselaer)

5de lot – Josijna, Adriaan en Elisabeth Laurens van Rijsewijk
1 – akkerland, 1 lopen, te Udenhout, t.p. de Hooghoutse akkers,
e.z. weduwe Schijven, a.z. het geefhuis van sBosch, e.e. de heer P R. Vitriavius, a.e. een erfweg
2 – land, ½ lopen, als voor,
e.z. en e.e. kinderen Joost van Irsel, a.z. heilige geest van sBosch, a.e. een mestweg

24 maart 1763     491/263-263v

Cornelis van Heusden, deurwaarder van de Raad van State, verklaart, geauthoriseerd door de heer 
Allard Johan Gansnel, genaamd Tengnagel, als raad en rentmeester van de episcopale en andere 
geestelijke goederen over stad en Meijerij van sBosch, in arrest te stellen de goederen van Adriaan 
Willem van Iersel, te Udenhout, afkomstig van Joost zoon Peter Joost Vugts, die een zoon was van 
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Joost Peter Vugts, tot verhaal van de achterstand in betaling sinds 1714 van een gewincijns van 1 
stuivers

5 april 1763     491/265v-267v

Johannes Hendrik Bertens als man van Engelina Peter Verhoeven, Arnoldus van den Boer als man van 
Hendrina Peter Verhoeven, Geert Peter Verhoeven en Adriaan Witlox, Peter van de Pas als man van 
Catelijn Cornelis Stoeldraijers, maken een erfdeling van de nalatenschap van Cornelis van Broekhoven

1ste lot – Johannes Hendrik Bertens, Arnoldus van den Boer, Geert Peter Verhoeven en Adriaan Witlox
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout ten einde de Schoorstraat,
e.z. Peter van Iersel, a.z. erfgenamen Jan Jooste, e.e. Aart Bergmans, a.e. de gemene straat

2de lot – Peter van de Pas
1 – broekveld, 2 lopen, te Udenhout t.p. de Heijstreepe,
e.z. Laurens Vermeer, a.z. Jacobus Verhoeven, e.e. Peter Verhoeven, a.e. de Giersbergse steeg
2 – broekveld, 1 lopen, als voor, t.p. in de Meeuwissen,
e.z. Zeger Peter Matijse, a.z. weduwe Willem Witlox, e.e. Jan Raijmakers, a.e. de steeg

14 mei 1763     491/270v-271v

Willem Mos, vorster van Oisterwijk, geauthoriseerd door Jacobs Johan Althoffer, neemt in arrest een 
hoeve in de Brand, toebehorende aan de weduwe Govert Ophorst, wonende te Vlijmen, om daarop te 
verhalen een schuld van 57 gulden aan de rentmeester van de episcopale goederen te sBosch wegens 
achterstallige betalingen van een gewincijns van 1 stuiver uit een perceel akkerland, 3 ½ lopen, te 
Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. Nicolaas Arise Verhoeven, a.e. Adriaan van Iersel, 
welk perceel Jacob Johan Althoffer was aangekomen door koop op 29 april 1763 van Adriaan Willem 
van Irsel, die het in 1737 had gekocht van Govert Ophorst, vrij en onbelast

1 november 1763     491/162v-263

Adriaantje Brok, eerst weduwe van Adriaan Schapendonk, later weduwe van Johannes van de Wiel, 
stelt voogden aan voor haar zoon Adriaan Adriaan Schapedonk.

4 november 1763     491/283v-284

Peter Jan van Irsel, wonende te Udenhout, verklaart bij deze over de te dragen aan zijn kinderen Geert 
Jan Brekelmans, man van Jenne Maria Peter van Iersel en Jan Peter van Iersel, als zijn goederen. Zijn 
kinderen moeten hem de rest van zijn leven goed onderhouden.

12 november 1763     491/284-287

Peter Jan van Iersel en Petronella Jan van Irsel als moeder van haar minderjarige dochter Jenne Maria, 
verwekt door Peter Heerkens, geassisteerd door haar voogden Jan Jan Heerkens en Thomas Govert 
van Iersel, maken een erfdeling van de nalatenschap van Jenne Goijaart Vermeer

1ste lot – Peter Jan van Irsel
1 – 2/3 deel aan de oostzijde, in de helft, samen met Huijbert van Berkel, in een broekveld, te Udenhout 
tegen de Strijthoeven,
e.z. Steven Burgmans, a.z. de andere deler, e.e. weduwe Antonisse, a.e. dochter Joost van Irsel
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2 – 2/3 deel aan de noordzijde naast een steeg, in ¼ deel in een moerveld, ¾ lopen, t.p. de Brand,
e.z. Govert Ophorst, a.z. Aart Wolfs c.s., e.e. de andere deler, a.e. een gemene steeg
op dit perceel hoeft geen weg aangelegd te worden naar het achterste deel,
3 – 2/3 deel naast het erf van Geeling Schalkx c.s., in een broekveld, ¾ lopen, als voor,
e.z. Geeling Schalks, langs het voorschreven perceel, a.z. de tegen deler, e.e. geefhuis van sBosch, 
a.e. de heer de Bock
belast met jaarlijks 2 stuivers 8 penningen cijns aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch

2de lot – Jenne Maria Peter Heerkens
1 – 1/3 deel aan de westzijde, in de helft, samen met Huijbert van Berkel, in een broekveld, te 
Udenhout tegen de Strijthoeven,
e.z. de andere deler, a.z. Wouter Verhoeven, e.e. weduwe Antonisse, a.e. dochter Joost van Irsel
2 – 1/3 deel aan de zuidzijde naast een steeg, in ¼ deel in een moerveld, ¾ lopen, t.p. de Brand,
e.z. Govert Ophorst, a.z. Aart Wolfs c.s., e.e. de andere deler, a.e. Adriaan Melis en Willemijn Denis 
Schapendonk
3 – 1/3 deel naast het erf van Geeling Schalkx c.s., in een broekveld, ¾ lopen, als voor,
e.z. kinderen Arien Teurlings, a.z. de tegen deler, e.e. geefhuis van sBosch, a.e. de heer de Bock
belast met jaarlijks 10 duiten cijns aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch

16 november 1763     491/287-290v

Arnoldus Denis van den Boer, Gijsbert Denis van den Boer, Arien Gijsberts van den Boer, en Willem 
Zeger den Ouden als voogden over de kinderen van Denijs van den Boer, genaamd Adriaantje, Jan, 
Hendrien en Adriaan, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun vader Denijs van den Boer

1ste lot – Arnoldus Denis van den Boer
1 – broekveld, 3 lopen, te Udenhout, ten einde de Groenstraat,
e.z. Marcelis Joost van Hees, a.z. weduwe Jan Koolen, e.e. Jan de Kort, a.z. erfgenamen Laurens van 
Rijsewijk

2de lot – Gijsbert Denis van den Boer
1 – akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout t.p. de Zeshoeven,
e.z. Francis Brok, a.z. Adriaan Slots, b.e. een mestweg
belast met jaarlijks 3 ½ vat rogge en 1/3 deel in 8 kannen rogge aan het bisschoppelijk kantoor te 
sBosch
belast met jaarlijks 2 stuivers 3 duiten aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
2 – broekveld, als voor, t.p. den Asschot, 3 lopen,
e.z. weduwe Gijsbert Verhoeven, e.e. kinderen Arnoldus Robben, a.e. de heer de Bok
3 – heiveld te Helvoirt

3de lot – onmondige kinderen van Denis van den Boer
1 – weiveld, 4 lopen, te Udenhout, t.p. de Schoorstraat,
e.z. Arnoldus Storimans, a.z. Andries Kuijpers, e.e. Francis Brok, a.e. de gemene straat
2 – akkerland, 4 ½ lopen, als voor, op de Houtse straat,
e.z. Adriaan Vermeer, a.z. de gemene steeg, e.e. Peter Vermeer, a.e. Nicolaas de Lepper
3 – akkerland, 5 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. weduwe Frederik Antonisse, a.z. de steeg, e.e. Peter Vermeer, a.e. de gemene straat

28 december 1763     491/297v-301

Peter Jan de Ridder, Dirck de Cock, Zeger de Cock, Maria de Cock, Adriaen de Zeeuw als man van 
Johanna de Cock, alle kinderen van Heijliger de Cock, Jan de Cock en de 6 kinderen van Jan van 
Duppen, de 2 kinderen van Peter Vermeer verwekt uit Adriaantje Jan de Cock, en de weduwe Adriaen 
van de Pas, maken een erfdeling van de nalatenschap van Michiel Jans de Kock hun broer en oom
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1ste lot – Peter Jan de Ridder
1 – broekveld, 3 lopen, te Udenhout. T.p. Asschot,
oost weduwe Peter Coolen, zuid Jan van der Gouw, west van Reut, noord Francis Deckers
belast met jaarlijks 4 stuivers cijns aan het kantoor van de episcopale goederen te sBosch
2 – akkerland, 1 ½ lopen, te Tilburg

2de lot - Dirck de Cock, Zeger de Cock, Maria de Cock, Adriaen de Zeeuw als man van Johanna de 
Cock
1 – akkerland, 1 ½ lopen, te Tilburg
2 – de helft in akkerland te Tilburg

3de lot – Jan de Cock
1 – land en heide, te Udenhout, genaamd het Schoutenveld, 
e.z. en e.e. de gemeint, a.z. Arnout van de Ven, a.e. (niet ingevuld)

4de lot – 6 kinderen van Jan van Duppen
1 – akkerland te Udenhout, t.p. het Winkel, 7 kwartier lopen
e.z. Peter van de Pas, a.z. een steeg, e.e. Jacobus Luijben, a.e. Wijnand Verhoeven

5de lot – 2 kinderen van Peter Vermeer bij Adriana Jan de Cock
2 percelen te Tilburg

6de lot – weduwe Adriaan van de Pas
1 – houtbos, 3 lopen, genaamd het Paradijs, te Udenhout bij de Groenstraat,
e.z. Peter van Heeswijk, a.e. juffrouw van Beugen, e.e. Aart Bergmans, a.e. Peter van Iersel
belast met jaarlijks 2 gulden aan de armen van Udenhout
belast met jaarlijks 12 stuivers 4 penningen aan het kantoor der episcopale en geestelijke goederen te 
sBosch, rentmeester Tengnagel

20 april 1764     491/310-318v

Catharina Louwrense Jans van Rijswijk en Adriaen Jans Vermeer, en Jan Raaijmakers als voogden 
over de 3 kinderen van Jan Janse Raaijmakers verwekt uit Jenne Maria van Rijswijk, genaamd Adriana, 
Jan en Peter, maken een erfdeling van de nalatenschap van Laurenske Peter Vermeer, weduwe 
Lauwrijs Jans van Rijswijk, hun moeder en grootmoeder

1ste lot – Catharina Laurens van Rijswijk (1765 X Antonius Hendrik van Iersel)
1 – huis, schuur, schop en hof, te Udenhout in de Groenstraat, 1 lopen,
e.z. Adriana van de Ven, a.z. en e.e. de andere deler, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 3 stuivers 4 penningen aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
2 – akkerland, 5 ½ lopen, genaamd het Steeke, als voor in de Groenstraat,
e.e. weduwe Peter Wijnant van Iersel, a.e. deler 2de lot, e.z. de mededelers, a.z. de gemene straat
3 – akkerland, 5 ½ lopen, genaamd het Gelut, als voor in de Groenstraat,
e.z. Jan Adriaen Pigge, a.z. de mededeler, e.e. weduwe Peter Wijnant van Iersel, a.e. de verkrijgster
4 – akkerland, genaamd de Del, 11 ½ lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. Adriaen Jan Brekelmans, a.z. Gerrit Jan van Tilburg, e.e. kinderen Jan van Tilburg, a.z. weduwe 
Frederik Antonisse
5 – akkerland, 6 lopen, als voor in de kreitenmolenstraat,
e.z. kind van Johan Willem van Broekhove, a.z. (niet ingevuld), van de straat tot aan kinderen Jacobus 
van Broekhoven
6 – weiland, 2 ½ lopen, als voor in de Groenstraat, genaamd het Latbos,
e.z. de verkrijgster, a.z. weduwe Peter Wijnant van Irsel, e.e. de steeg, a.e. Jan Adriaen Piggen
belast met jaarlijks 3 stuivers 12 penningen aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
7 – weiland, genaamd de Snep, 3 ½ lopen, als voor in de Groenstraat,
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e.z. weduwe Peter Wijnant van Iersel, a.z. de mededelers, e.e. de heer Baalde, a.e. de verkrijgster
8 – weiland, 3 lopen, genaamd de Jane weijkens, als voor in de Groenstraat,
e.z. de heer van Ceulen, a.z. de verkrijgster, e.e. de straat, a.e. Marcelis Joost van Hees
9 – huis, schuur, schop etc. met de huijsacker,, 2 ½ lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. Govert van Iersel, a.e. Steven Burgmans, e.e. de gemene straat, a.e. Govert van Iersel
10 – akkerland, 5 ½ lopen, genaamd de Hooge acker, als voor ,
e.z. baron de Bock, a.z. Jan Raaijmakers, e.e. de straat, a.e. Jan Raaijmakers
11 – akkerland, genaamd de Nieuwe acker, 4 lopen, als voor,
e.z. kinderen Gerrit van Rijswijk, a.z. en e.e. Jan Raaijmakers, a.e. een gemene weg
belast met jaarlijks 1 gulden 4 stuivers 12 penningen aan de armen van Udenhout
12 – akkerland, 12 lopen, als voor in de Groenstraat, genaamd de Groote Peracker, waar in het voorste 
gedeelte,
e.z. Steven Burgmans, a.z. en e.e. mededelers, a.e. de armen van Oisterwijk
13 – broekveld, genaamd de Hogeweijen, 5 lopen, als voor,
e.z. de heer Baalde, a.z. de Brandse steeg, e.e. kinderen Elias Coolen, a.e. Adriaan Adriaan 
Schapendonck
14 – broekveld, 4 ½ lopen, genaamd den Horst, als voor,
e.z. Steven Burgmans, a.z. Jan Adriaan Schapendonk, e.e. de steeg, a.e. de heer Baalde
belast met jaarlijks 2 gulden 6 stuivers 12 penningen aan het kantoor der episcopale goederen te 
sBosch
15 – broekveld, 3 lopen, genaamd den Beemd, als voor,
e.z. Arien Brekelmans, a.z. de Brandse steeg, e.e. kinderen Elis Coole, a.e. Adriana van de Ven
16 – broekveld, 1 ½ lopen, genaamd de Veldekens, als voor,
e.z. Joost Pigge, a.z. Jan Marcelisse, e.e. de Brandse steeg, a.e. St. Anna gasthuis te sBosch
17 – broekveld, 2 ½ lopen, genaamd den Alders, als voor bij de Brandse steeg,
e.z. weduwe Aart Gerrit Witlox, a.z. Adriaan Adriaan Schapendonck, e.e. Andries van den Bosch, a.e. 
weduwe Peter Wijnant van Iersel
belast met jaarlijks 7 stuivers 6 penningen aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
18 – broekveld, 4 lopen, genaamd de Haasewijse, in de Gommerse straat,
e.z. Jan Adriaan Piggen, a.z. Laurijs Peter Vermeer, e.e. de gemene straat, a.e. weduwe Johannes 
Pijnenburg
belast met jaarlijks 9 stuivers 2 penningen aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
belast met jaarlijks 2 stuivers 6 penningen aan de domeinen van Brabant
19 – broekveld, 4 lopen, genaamd het Gommelsche bosch, in de Groenstraat,
e.z. de verkrijgster, a.z. weduwe Emmert van Strijthoven, e.e. Arnoldus Denijs van den Boer, a.e. de 
gemene straat
belast met jaarlijks 4 stuivers 6 penningen aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
20 – broekveld, 3 lopen, genaamd het Haarens bosch, als voor in de Groenstraat,
e.e. de verkrijgster, a.e. Aart Arien Bergmans, e.e. de straat, a.e. Arnoldus Pijnenburg
21 – hooiland te Bezooien
22 – hooiland in den Ham
23 – weiland, genaamd de Groote heijheuvel, 4 lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. de verkrijgster, a.z. en  e.e. de heer van Ceulen, a.e. de verkrijgster
24 – land, 2 lopen, als voor,
e.z. Nicolaus Verhoeve, a.z. erfgenamen Magdalena Colen, e.e. de straat, a.e. de verkrijgster
25 – akkerland, 6 lopen, als voor,
b.z. en b.e. de verkrijgster, 
belast met jaarlijks 1 gulden 5 stuivers 12 penningen aan het kantoor der episcopale goederen te 
sBosch
26 – weiland, 3 lopen, genaamd de Voorste lange weij, als voor,
e.z. de steeg, a.z. de mededeler, e.e. Theodorus van Hassel, a.e. de verkrijgster
27 – de achterste helft van een perceel genaamd de Wouwer (heiveld?), 
e.z. de armen van Oisterwijk, a.z. de verkrijgster, b.e. de mededeler
28 – voorste helft van akkerland, genaamd den Reijacker, 
e.z. Gijsbert van Rijswijk, a.z. de mededeler, e.e. P.R. Vitriarius, a.e. de verkrijgster
29 – de westwaartse helft in een heiveld, bij de duinen in de Gommerse straat,
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oost de gemene straat, west Marten Priems, zuid weduwe Gerrit van Beurden, noord weduwe Watrin
30 – westwaartse helft in een broekveld, genaamd het Rijtie,
zuid de mededeler, oost de Brandse steeg, west kinderen Elias Coolen, noord Laurens Driesse

2de lot – Adriana, Jan en Peter kinderen Jan Jan Raaijmakers en Jenne Maria van Rijswijk
1 – huizing en aangelegen erf, 12 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. weduwe Aart Geert Witlox, a.z. weduwe Peter Govert van Iersel, e.e. de verkrijger, a.e. de gemene 
straat
belast met jaarlijks 1 zak rogge in een meerdere pacht aan het lieve vrouwe broederschap te sBosch
2 – weiveld, 2 ½ lopen, als voor in de Legerijtse steeg,
e.z. erfgenamen Willem Grevenbroek, a.z. een mestweg, e.e. Elias Grevenbroek, a.z. weduwe Aart 
Geert Witlox
3 – broekveld, genaamd de Knuttert, 1 lopen, als voor,
e.z. Geling Schalk, a.z. Gijsbert van Rijswijk, e.e. erfgenamen de heer Snelle, a.z. weduwe Denijs 
Schapendoncq
4 – 1/6 deel in een akkerland genaamd den Clijnen peeracker,, in het geheel 36 lopen en 10 roeden, 
als voor in de Groenstraat,
e.z. weduwe Aart Geert Witlox, a.z. de verkrijgers, e.e. de heer Cattenburgh, a.e. de verkrijgers
5 – akkerland, 6 lopen, als voor in de Grooten peeracker, aan het agterste eijnde,
e.z. de heer Cattenburgh, a.z. Catharina van Rijswijk, e.e. de verkrijgers, a.z. de armen van Oisterwijk
6 – huis, schuur en schop met aangelegen erf, 4 lopen, als voor in de Slimstraat,
e.z. Jan Heerkens, a.z. een erfweg, e.e. Adriaan Adriaan Marcelisse, a.e. de straat
belast met jaarlijks 6 stuivers 6 penningen aan het kantoor der domeinen van Brabant
7 – akkerland, 7 lopen, als voor,
e.z. weduwe Denijs van den Boer, a.z. het kind van Goijaert Huijbert van Irsel, e.e. kinderen Arien van 
Irsel, a.e. de gemene straat
8 – 4 Cuijlweijen, samen 9 lopen, als voor,
e.z. Peter Cornelis Vermeer, a.z. en e.e. Hendrik van Irsel, a.e. Laurens Verhoeven
9 – broekveld, genaamd het Latbosch, 4 lopen, als voor,
e.z. weduwe Victor van Beugen, a.z. Mattijs Arien van Irsel, e.e. Cornelis Peijnenburgh, a.e. weduwe 
Jan Piggen
belast met jaarlijks een cijns van 1 gulden 2 stuivers aan het kantoor den domeinen van Brabant
10 – de helft in een perceel heiveld, in het geheel 7 lopen, als voor op de Schoorstraat,
e.z. Joost Cornelis van Irsel, a.z. weduwe Jan Coolen, e.e. de heer prins van Sulsbach, a.e. de straat
11 – akkerland, 3 lopen, als voor in de Slimstraat,
e.z. Jan van Berkel, a.z. een mestweg, e.e. kinderen Adriaan Piggen, a.e. kinderen Antonij Peter 
Franken
12 – akkerland, 1 lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. (niet ingevuld), a.z. Michiel Aart Joosten, b.e. een erfweg
13 – broekveld, 4 lopen, genaamd het Seijsveldt, als voor op de Schoorstraat,
e.z. juffrouw van Beugen, a.z. kinderen Arnoldus Robben, e.e. Steven Burgmans, a.e. Jan Frans van 
Berkel
belast met jaarlijks 1 gulden 12 penningen aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
belast met jaarlijks 13 stuivers 12 penningen aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
14 – akkerland, als voor in de Zeshoeven, 1 lopen,
e.z. weduwe Jan Piggen, a.z. Francis Brok, e.e. Jan Heerkens, a.z. de gemene weg
15 – akkerland, 1 ¼ lopen, als voor in de Zeshoeven, 
e.z. Jan van der Staak, a.z. de verkrijgers, b.e. een gemene weg
16 – akkerland, 1 lopen 8 roeden, als voor in de Zeshoeven,
e.z. Denijs van den Boer, a.z. de verkrijgers, e.e. een mestweg, a.e (niet ingevuld)
17 – akkerland, ¾ lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. weduwe Frank Wagemakers, a.z. kinderen Peter van Rijswijk, e.e. kinderen Adriaan van Irsel, a.e. 
een gemene weg
18 – broekveld, genaamd het Kort veldeke, als voor aan de Asschotse steeg, 2 lopen,
e.z. Peter Vermeer, a.z. Seger Peter Mattijsse, e.e. weduwe Ophorst, a.e. Niclaes Verhoeven
19 – broekveld, 3 a 4 lopen, als voor in het Giersbergs broek
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e.z. Geert Lambert Peijnenburg, a.z. Jan Timmers, e.e. weduwe Ophorst, a.e. Carel van der Meulen
20 – weiveld, als voor in de Groenstraat, 3 lopen, genaamd de Hoekweij,
e.z. en e.e. weduwe Geert van Beurden, a.z. kinderen Jan Cornelis van de Pas, a.e. de gemene straat
21 – weiveld genaamd de Snep, als voor, 3 ½ lopen,
e.z. Aart Peijnenburg, a.z. en e.e. de tegendeler, a.e. Adriaan van Doesburgh
22 – hooiland te Bezooien
23 – huis, schuur, schop, paardenstal, varkenskooi en aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout in de 
Groenstraat,
e.z. de tegendeler, a.z. Jan Raijmakers, e.e. het volgende perceel, a.e. de straat
24 – akkerland, 4 lopen, genaamd het Gelut, als voor,
e.z. Jan Raijmakers, a.z. de tegendeler, e.e. de tegendeler, a.e. weduwe Peter Wijnant van Iersel
25 – weiveld, 2 lopen, als voor, genaamd den Clijnen heijheuvel,
e.z. de tegendeler, a.z. M9ichiel Coolen, e.e. Jan Raijmakers, a.z. de heer van Keulen
26 – weiveld, 3 lopen, genaamd de Agterste lange weij, als voor,
e.z. en e.e. de tegendeler, a.z. de verkrijger, a.e. Theodorus van Hasselt
27 – de helft in een perceel genaamd de Wouwer, aan de voorzijde, als voor,
e.z. de heer Cattenborgh, a.z. de verkrijgers, e.e. de tegendeler, a.e. Theodorus van Hasselt
28 – de achterste helft in  akkerland, genaamd de Reijakker,  in het geheel 12 lopen, als voor,
e.z. en e.e. de tegendeler, a.z. het kind van Johannes Willem van Broekhoven, a.e. de heer P.R. 
Vitriarius
29 – broekveld, genaamd den Buunder, als voor t.p. de Brandse steeg, 7 lopen,
e.z. Frans Coolen, a.z. de steeg, e.e. Laurens Andries Frijssen, a.e. Joost Piggen
30 – de zuidwaartse helft in een perceel heiveld, genaamd den Eijster, als voor aan de Gommelse 
straat, bij de duinen,
e.z. de tegendeler, a.z. weduwe Geert van Beurden, e.e. Adriaan Verhoeven, a.e. de gemene straat
31 – de zuidwaartse helft in een broekveld, 2 lopen, als voor, t.p. de Brandse steeg
e.z. de tegendeler, a.z. kinderen Elias Coolen, e.e. Laurens Driessen, a.z. (niet ingevuld)
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