Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 492 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.)
28 januari 1765 - 1769
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.

4 maart 1765

492/2v-11

Jan Verhoeven, Geert, Maria , Nicolaas, Jan en Johannes, alle vijf kinderen van Peter Jan Elisse als
man van Anna Jansse Verhoeven, Francis Verhoeven, Adriaentje, Johanna en Catharina, kinderen van
Adriaen van Deursen als man van Maria Janse Verhoeven, Nicolaas Verhoeven, Adriaen Verhoeven,
Maria en Jan kinderen van Willem Verhoeven, Jan Peter de Ridder en Hendrik Verhoeven voogden van
de kinderen van Adriaen van Deursen, gerepresenteerd door de testamentaire voogden Francis
Verhoeven en Wijnant Verhoeven, en de kinderen van Willem Verhoeven gerepresenteerd door Marten
Priems en Willem Piggen
Maken een erfdeling van de nalatenschap van de weduwe Jan Verhoeven
1ste lot – Jan Verhoeven
1 – huis, bakhuis, met aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout t.p. den Hoek,
oost kinderen Adriaen van Deursen, zuid en west Adriaan van der Schoor, noord weduwe Aart
Verhagen
2 – akkerland, als voor in den Hoek, genaamd het verbrand huis of de Patakker, 6 lopen, met nog wat
heide en land daaraan gelegen,
oost, zuid en west weduwe Aart Verhagen, noord de duin
3 – weiveld, als voor,
oost kinderen Adriaen van Duersen, zuid weduwe Jan Schapendonk, west weduwe Aart Verhagen,
noord Adriaen van der Schoor
2de lot – Geert, Maria, Nicolaas, Jan en Johannes Peter Elisse (minderjarig?)
1 – akkerland, te Udenhout t.p. den Hoek, 6 lopen, genaamd Wijntjens akker
oost Jan Schapendonk, west en zuid weduwe Aart Verhagen, noord Adriaan van Ierzel
2 – broekveld, als voor op de Schoorstraat, genaamd het Leegschoor,
oost weduwe Govert van Bavel, zuid Willem Hamers, west Francis Verhoeven, noord Aart Bergmans
3 – hooiland te Waalwijk
3de lot – Francis Verhoeven
1 - akkerland, genaamd den Broekacker, 6 lopen, te Udenhout t.p. den Hoek,
oost weduwe Aart Verhagen, zuid Adriaen van Iersel, west Adriaan van der Schoor, noord Jan
Verhoeven
2 – moerveld, als voor t.p. de Leege reijten, 1 ½ lopen, ten deel uitgeturfd,
oost Adriaan Brekelmans, zuid Jan van Ierzel, west Wouter Aartsz, noord Adriaan van Iersel
3 – broekveld, als voor t.p. genaamd het Schoubroek,
oost Andries Verhagen, zuid Joost van Ierzel, west Jan Kruijssen, noord weduwe Govert Ophorst
4 – broekveld, als voor, op de Schoorstraat op het Leegschoor,
oost kinderen Peter Elisse, zuid kinderen Hendrik van Broekhoven, west Maria Aart Witlox, noord
weduwe Jan Schapendonk
5 – hooiland te Waalwijk
4de lot – Adriaentje, Johanna en Catharina Adriaan van Deursen
1 – akkerland en weiland, als voor in den Hoek, genaamd de Leege weij en Peer Janse weij ackers, 8
lopen,
oost Jan de Kok, zuid een steeg, west Jan Verhoeven, noord weduwe Aart Verhagen
2 – akkerland genaamd Klijntjes acker, 3 lopen, als voor in de Zeshoeven,
© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008

oost Laurens Vermeer, zuid kinderen Willem Verhoeven, west Peter Verhoeven, noord de heer van
Keulen
5de lot – Nicolaas Verhoeven
1 – hooiland te Bezooien
2 – broekveld te Udenhout op het Schoubroek, genaamd den Beemd,
oost weduwe Peter van Kleeff, zuid (niet ingevuld), west Jan Joordens, noord weduwe Peter van Kleeff
3 – akkerland, als voor in den Hoek, genaamd het Hoofken, 2 lopen,
noord en oost Adriaan van de Schoor, zuid Adriaen van Iersel, west weduwe Aart Verhagen
4 – akkerland, als voor op de Schoorstraat, genaamd het Hoogschoor, 2 lopen,
oost Hendrik van Laarhoven, zuid en west Bartel Frijssen, noord Jan Joordens
5 – akkerland, als voor op het Hoogschoor, 2 lopen,
zuid en oost kinderen Hendrik van Broekhoven, west Adriaen van Iersel, noord de duin,
6de lot – Adriaan Verhoeven
1 - akkerland, 4 lopen, te Udenhout op het Hoogschoor,
oost juffrouw Watrin, zuid weduwe Jan Schapendonk, west kinderen Adriaan Brekelmans, noord
weduwe An: Antonissen
2 – broekveld, als voor in de Brandse steeg,
oost en zuid weduwe Anthonisse, west Hendrik Verhoeven, noord Johannes Bertens
belast met jaarlijks een cijns van 6 stuivers 4 penningen aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
3 – hooiland te Waalwijk
7de lot – Maria en Jan Willem Verhoeven
1 – akkerland en weiland, 7 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat, genaamd het leegschoor,
oost Adriaan van der Schoor, zuid weduwe Jan Schapendonk, west de gemene straat, noord Laurens
Driessen
2 – akkerland, als voor in de Zeshoeven, 1 ½ lopen,
oost de weg, zuid Hendrik Verhoeven, west Francis Broek, noord kinderen Adriaen van Deursen
belast met jaarlijks 3 ½ vat rogge aan het kantoor der bisschoppelijke goederen te sBosch
8ste lot – Jan Peter de Ridder
1 – huis, schuur, schop, te Udenhout bij de Kruisstraat, met aangelegen erf, 4 lopen,
oost en zuid de heer van Keulen, west Jan van Rijsewijk, noord de straat
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht aan het kantoor der bisschoppelijke goederen
te sBosch
2 – 1 ½ lopen onbedeeld in een perceel weiland van 2 lopen, als voor,
oost de weduwe Watrin, zuid de straat, west Adriaan Slots, noord Jan van Berkel
3 – akkerland, 1 lopen, als voor in de Kuijl,
oost Jan van Ierzel, zuid een weg, west Jan Heerkens, noord weduwe Hendrik van Ierzel
belast met jaarlijks 5 vaten 4 kannen rogge in een meerdere pacht aan het kantoor der bisschoppelijke
goederen te sBosch
4 – heiveld, als voor,
oost Adriaan van Iersel, zuid Jan Piggen, west juffrouw van Beugen, noord (niet ingevuld)
5 – 2 percelen uitgeturfd moerveld in de Verlooren brand,
oost (niet ingevuld) verdere reengenoten onbekend
belast met jaarlijks 1/3 deel in 2 stuivers 2 penningen cijns en nog 1/3 deel in een cijns van 4 stuivers 6
duiten aan het kantoor der bisschoppelijk goederen te sBosch
6 – uitgeturfd moerveld te Helvoirt
9de lot – Hendrik Verhoeven
1 – akkerland, 1 ¾ lopen, te Udenhout t.p. de Zeshoeven,
oost Nicolaas Verhoeven, zuid kinderen Andries Woestenburg, west een mestweg, noord kinderen Jan
Flipse
2 – akkerland, als voor in de Zeshoeven, 7 kwartier lopen,
oost juffrouw Watrin, zuid de pad, west Jan Raijmakers, noord de straat
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belast met jaarlijks 2 vaten 8 kannen aan de blok van het Ortheneinde te sBosch
3 – een weiland, 1 ½ lopen, als voor in de Kuijl,
oost Joost Hermans, zuid Cornelis van Iersel, west Jan van Iersel, noord Jan Raijmakers,
4 – broekveld, als voor in de Brandse steeg,
oost Adriaen Verhoeven, zuid weduwe Anthonissen, west de heer de Bok, noord Johannes Bertens
belast met jaarlijks 12 stuivers 8 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
28 maart 1765

492/12-14v

Gerrit Wouter van Broekhoven en Jacobus Cornelis van Laarhoven als man van Anneke Wouter van
Broekhoven, maken een erfdeling van de nalatenschap van Wouter Gerard van Broekhoven
1ste lot – Gerrit Wouter van Broekhoven
1 – akkerland 2 lopen, te Udenhout t.p. de Zandkant
zuid en west Jan Wouter Span, noord kinderen Adriaan Span, oost de gemene steeg
2 – weiveld, genaamd de Haverweij, 2 lopen, met daarin wat bos, als voor aan de Zandkant,
zuid en noord juffrouw Snelle, oost Zeger Peter Matthijssen, west de lei
3 – heiveld en straaiselveld, 1 ½ lopen, als voor t.p. het Udenhouts broek,
oost Jan Wouter Span, zuid kinderen Adriaan Span, west Frans Coolen, noord erfgenamen Peter Jan
Franken
4 – een heiveld, ¼ lopen, als voor in het Udenhouts broek,
oost Jan Wouter Span, zuid kinderen Adriaan Span, west Frans Coolen, noord erfgenamen Peter Jan
Franken
al deze percelen belast met 2 vaten 3 kannen rog in een meerdere pacht van 4 zakken aan het
bisschoppelijk kantoor te sBosch
belast met jaarlijks 5 stuivers 8 penningen aan de blok van de Vughterdijk te sBosch
belast met jaarlijks 2 stuivers 5 duiten aan de domeinen van Brabant
2de lot – Jacobus van Laarhoven
1 – land , weiland en heide, 4 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
zuid juffrouw Snel, oost Jan Wouter Span, noord de gemene straat, oost kinderen Adriaan Span
belast met jaarlijks 2 vaten 3 kannen rog in een meerdere pacht van 4 zakken aan het bisschoppelijk
kantoor te sBosch
6 november 1765

492/27-31v

Laurens Peter Vermeer, Steven Willem Burgmans als man van Adriana Peter Vermeer, Joost Kornelis
van Iersel als man Jenne Maria Peter Vermeer, Adriaan Jan Verhoeven, als man van Maria Cornelis
Vermeer
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Peter Kornelis Vermeer
1ste lot – Laurens Peter Vermeer
1 – akkerland, 2 ½ lopen, genaamd den Hondsakker, te Udenhout, t.p. de Zeshoeven
west Govert van Irsel, oost Jan van der Gouw, zuid een mestweg, noord (niet ingevuld)
2 – weiveld, 2 lopen, bij de Schoorstraat,
oost en west weduwe Watrin, zuid de steeg, noord Andreas Verhagen
6 eiken blijven gereserveerd
3 – uitgeturfd moerveld, als voor in de Brand, 1 ½ lopen,
oost Govert van Irsel, west erfgenamen Jan de Groot, zuid de heer baron de Bok, noord geefhuis te
sBosch
4 – heibodem te Helvoirt
2de lot – Steven Willem Burgmans
1 – huis, schuur en schop, met aangelegen erf, 5 lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
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west Adriaan Vermeer, zuid een steeg, oost de straat, noord de gemene Schoorstraat
alle eiken op het voorhoofd en 8 beste eiken van het erf worden gereserveerd door alle erfgenamen. Te
ruimen binnen 2 jaar
belast met jaarlijks een rente van 3 gulden in een meerdere rente van 6 gulden aan Adam van Mierden
gasthuis te sBosch
2 – akkerland, genaamd de Jeger akker, 3 lopen,
zuid weduwe Peter Vermeer, west de steeg, noord Adriaan Vermeer, oost Aart Wolfs
3 – heiveld, genaamd Klappenschoor, als voor, 2,5 lopen,
noord weduwe Adriaan Marcelisse, west Hendrik Stoop, zuid baron Dopff, west Jan Frans van Berkel
3de lot – Joost Cornelis van Irsel
1 – weiveld, 2 ½ lopen, te Udenhout aan de Slimstraat, genaamd de Kuijlweij,
oost Jan Storimans, west en noord Jan Raijmakers, zuid Herman Joost Hermans
10 beste eikenbomen blijven gereserveerd
2 – akkerland, genaamd den Osakker, 1 ½ lopen, als voor in de Zeshoeven,
zuid weduwe Peter van der Seijpe, west Jan Heerkens, noord Jan Emmert de Groot, oost een steeg of
mestweg
3 – weiveld, als voor in de Schoorstraat, 2 lopen,
west Peter de Ridder, oost Adriaan Huijbert van Irsel, zuid Hendrik van Laarhoven, noord de straat
de grootste eikenbomen worden gereserveerd
4 – heibodem te Loon op Zand (cijns aan de heer van Loon op Zand)
4de lot – Adriaan Jan Verhoeven
1 – beemd te Udenhout aan de Schoorstraat, 5 lopen,
oost juffrouw Watrin, west Adriaan Huijbert van Irsel, noord de straat, zuid weduwe Adriaan Adriaan van
Irsel,
gereserveerd de 30 grootste eikenbomen
2 – weiveld, 2 lopen, als voor bij de Houtse straat,
zuid Peter de Ridder, noord juffrouw Watrin, west Andries Verhaegen, oost de steeg
3 – heibodem te Tilburg
6 november 1765

492/32-35v

Nicolaas Jan Phlipsen, Jan Jans Phlipsen, Peter den Ouden als man van Adriaentje Jan Phlipsen,
maken een erfdeling van de nalatenschap van Peternel weduwe Jan Phlipsen
1ste lot – Nicolaas Jan Phlipsen
alles te Tilburg
2de lot – Jan Jans Phlipsen
1 – land, 1 lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
zuidoost Joost van Rijswijk, noordwest Jan Vermeer, noordoost de gemene weg
2 – akkerland, 1 ¾ lopen, als voor,
zuidoost en noordwest Hendrik Verhoeven, zuidwest een gemene weg
3 – weiveld, 1 ½ lopen, als voor bij de Slimstraat, genaamd de Peerdsweij,
oost Francis Brok, noord Jacobus Verhoeven, zuid kinderen Arnoldus Robben
4 – broekveld, als voor in het Udenhouts broek,
noord Laurens Peter Vermeer, oost Peter Vermeer, zuid juffrouw van Beugen, west de Asschotse steeg
3de lot – Peter Zeger den Ouden
1 – huis en schop met aangelegen erf, 4 lopen, te Udenhout t.p. de Slimstraat,
oost Adriaan Verhoeven, zuid Aart Frank Wagemakers, west Jan Vermeer c.s., noord de gemene straat
belast met jaarlijks 4 vaten rog en 4 vaten boekweit aan het geestelijke kantoor van dit kwartier van
rentmeester C. de Bak
belast met jaarlijks 12 duiten cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
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2 – helft in een weiveld, in het geheel 3 lopen, als voor,
oost Joost Peter van Rijswijk, west Jan Storimans, zuid Joost Cornelis van Irsel, noord weduwe Watrin
18 december 1765

492/40v-43

Jan Adriaan van der Schoor, Adriaan Embert van der Schoor, Adriaan Hendrik van der Schoor, Peter
Hendrik van der Schoor en Petronella van der Schoor, huisvrouw van Andries van Tilburg, maken een
erfdeling van de nalatenschap van Peter van der Schoor
1ste lot – Jan Adriaan van der Schoor
1 – de helft in een weiland, 1 lopen, genaamd de Doornweij,
west Adriaan van der Schoor, noord Jan Vermeer, oost de deler 3de lot, zuid Peter Peter Hamers
2de lot – Adriaan Embert van der Schoor
1 – land, genaamd Swesse(?) land, te Udenhout aan de Loonse Molenstraat, t.p. de Schijf, 1 ½ lopen,
west de armen van Loon, noord Andries de Jong, zuid een gemene weg, oost Jan van der Sterre
3de lot – Peter Hendrik van der Schoor
1 – oostwaartse helft in een weiveld, genaamd de Doornweij, 3 voet groter dan de andere helft (deler
1ste lot) te Udenhout in de Molenstraat,
west deler 1ste lot, noord Adriaen Vermeer, oost Cornelis Vermeer c.s., zuid Peter Hamers
Elisabeth Peter Hendrik was eerste getrouwd met Hendrik van der Schoor en later met Jan van Hees,
26 februari 1766

492/47v-53v

Willem Zeger den Ouden, Aart Zeger den Ouden, Peter Zeger den Ouden, Adriaan Zeger den Ouden,
Wouter Stokkermans als man van Johanna Zeger den Ouden en Jan Hendriks als man van Petronella
Zeger den Ouden, maken een erfdeling van de nalatenschap van Zeger Jansen den Ouden en
Adriaentje Peter Hamers
1ste lot – Willem Zeger den Ouden
1 – een woning of kamer met de zolder daarboven, aan de noordwestzijde met de helft van de hof
daarachter, te Udenhout bij de Kruisstraat, ½ lopen,
zuid Aart den Ouden, a.z. weduwe Norbert Baaten, e.e. de gemene straat, a.e. Adriaentje van de Ven
2 – de helft in akkerland aan de westzijde, als voor in de Zeshoeven, 1 ½ lopen,
e.z. Adriaentje van de Ven, a.z. Aart den Ouden, e.e. Adriaan Vermeer, a.e. weduwe Jan van den Boer
2de lot – Aart Zeger den Ouden
1 – woning of kamer met de zolder daarboven aan de noordoostzijde, met de helft van de hof
daarachter, te Udenhout bij de Kruisstraat,
e.z. Willem den Ouden, a.z. weduwe Norbert Baaten, e.e. Adriaantje van de Ven, a.e. de gemene straat
2 – de helft in akkerland, de zuidoostzijde, als voor in de Zeshoeven,
e.z. Adriaentje van de Ven, a.z. Willem den Ouden, e.e. Adriaan Vermeer, a.e. weduwe Jan van den
Boer
3de lot – Peter Zeger den Ouden
1 – de helft in akkerland en weiveld, in het geheel 5 lopen, de zuidoostzijde, te Udenhout in de
Zeshoeven,
e.z. Cornelis van Tilburg, a.z. Adriaan den Ouden, e.e. Geert Hendrik Bertens, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks de helft in 10 vaten rogge aan de kapel van Udenhout in een meerdere pacht,
belast met jaarlijks de helft in 4 stuivers cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
2 - ¼ deel in een broekveld, genaamd Hameren beemd, in het geheel 1 ½ lopen, als voor in het
Schouwbroek,
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e.z. Geert Jan Brekelmans, a.z. Jan van Hees, e.e. kinderen Adriaen Piggen, a.e. (niet ingevuld)
4de lot – Adriaan Zeger den Ouden
1 – de helft in akkerland en weiveld, in het geheel 5 lopen, de noordwestzijde, te Udenhout in de
Zeshoeven,
e.z. Peter den Ouden, a.z. Jan Adriaan Kruijssen, e.e. Geert Hendrik Bertens, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks de helft in 10 vaten rogge aan de kapel van Udenhout in een meerdere pacht,
belast met jaarlijks de helft in 4 stuivers cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
5de lot – Wouter Stokkermans
1 – nieuw erf of houtbos, 6 lopen, te Berkel
2 – een weiveld te Berkel
3 – akkerland te Berkel
4 – akkerland te Berkel
6de lot – Jan Hendriks
1 – akkerland te Loon op Zand
2 – akkerland, 1 lopen, te Udenhout t.p. de Schijf,
noord Peter Hamers, west Jan van Hees, oost Peter Hamers, zuid Maria Cornelis Jan Driessen
3 – akkerland, 1 ¾ lopen, als voor op de Houtse straat, genaamd den Boomakker,
noord Jan Broeren, west Aart Wolfs, e.e. juffrouw van Beugen, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 4 vaten rogge aan de abdij van St. Geertruij te Leuven
4 – akkerland en houtbos, als voor op de Houtse straat, 2 lopen,
noord en west Jan Schapendoncq, e.e. Jan Adriaen Piggen, a.e. de gemene straat
4 maart 1766

492/57-60v

Nicolaas Aart van Iersel als man van Adriaentje Cornelis Vosch, Joost Jacobs van Iersel als man van
Jenneke Cornelis Vosch, Arien Aart van Iersel en Willem Nicolaas van Iersel als voogden van de
kinderen van Arien Aart van Iersel en wijlen Anna Maria Cornelis Vosch, Huijbert Verhulst als man van
Jenne Maria Arien van Iersel en Gommert Jan Kuijpers als man van Anneke Arien van Iersel, maken
een erfdeling van de nalatenschap van Cornelis Willem Vosch
1ste lot – Nicolaas Aart van Iersel
niets in Udenhout
2de lot – Joost Jacobs van Ierzel
1 – akkerland, genaamd de Brem-weij, te Udenhout op de Houtse straat, 4 lopen,
e.z. en e.e. weduwe Peter van Beugen, a.z. Jan Broeren, a.e. Michiel Peijnenborgh
3de lot – 3 onmondige kinderen en 2 mondige kinderen van Arien Aarts van Iersel
1 – broekveld, te Udenhout op de Schoorstraat, 4 lopen
e.z. en e.e. weduwe Jan Schapendoncq, a.z. Jan Joordens, a.e. de gemene loop
belast met de helft in het onderhoud en maken van een beer in de steeg over de lei
2 april 1766

492/62-67v

Jan Denis Schapendonk als man van Adriaantje Peter Vermeer, Zeger Peter Verhoeven als man van
Cornelia Peter Vermeer, Adriaan Peter Vermeer, Peternel Peter Vermeer weduwe van Adriaan
Kruijssen, Nicolaas Adriaan Verhoeven en Jan van Waalwijk als voogden over de 5 kinderen van Maria
Peter Vermeer en Jan van Waalwijk, Nicolaas Adriaan Verhoeven met Peter Cornelis van de Pasch als
voogden over de 2 kinderen van Jan Adriaan van Broekhoven verwekt bij Jozina Peter Vermeer, maken
een erfdeling van de nalatenschap van Peter Adriaan Vermeer (en Maria Peter Stoeldraijers)
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1ste lot – Jan Denis Schapendonk
1 – een weiveld, te Udenhout t.p. het Hermans broek, 2 lopen,
b.z. Govert Wijnant van Iersel, e.e. Francis Brok, a.e. weduwe Jan van Iersel
leenroerig aan het leenhof van Brabant
2 – moerveld, als voor in het Hermans broek, ½ lopen,
e.z. weduwe Anthonissen, a.z. weduwe Denijs Schapendonk, e.e. een steeg, a.e. Jan Janse
Raijmakers
leenroerig aan het leenhof van Brabant
3 – weiveld, 1 lopen, als voor in de Biezenmortel,
a.z. Adriaan Vermelis, a.z. erfgenamen Peter van den Bosch, e.e. Peter van de Ven, a.e. Francis
Koolen
2de lot – Zeger Peter Verhoeven
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout bij de Kreitenmolenstraat,
e.z. en e.e. Jacobus van Rijsewijk, a.e. de straat
2 – akkerland te Oisterwijk
3de lot – Adriaan Peter Vermeer
niets in Udenhout
4de lot – Petronella Peter Vermeer, weduwe Adriaan Kruijssen
1 – broekveld, te Udenhout bij de Asschotse steeg, 4 lopen,
e.z. weduwe Adriaan van Irsel, a.z. juffrouw weduwe van Beugen, e.e. Laurens Vermeer, a.e. Jan
Raijmakers
2 – uitgedolven moerveld of waterpoel, als voor in de Brand,
e.z. Peter Jan van Irsel, a.z. Brandse steeg verder onbekend
3 – akkerland te Berkel
4 – heibodem te Helvoirt
5de lot – 5 kinderen van Jan van Waalwijk
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout t.p. den Mortel,
b.z. de armen van Oisterwijk, e.e. Adriaan Leijten, a.e. de heer Kattenburgh
2 – hooiveld te Bezooien
6de lot – niets in Udenhout
1 mei 1766 492/71v-72v
Martinus Gerard van Oudenhoven als man van Wouterina Arnoldus van den Heuvel verhuurt aan Peter
van Riel akkerland genaamd den Boer, te Udenhout, bij de Kruisstraat, groot 6 lopen, voor een tijd van
10 jaar.
Verdere bepalingen niet overgenomen
6 mei 1766

492/72v-76

Ten huize van de testateur,
Elias Robben, rustend Rooms pastoor, maakt zijn testament.
Hij wil zijn erfenis verdelen over vijf gelijke delen.
1 – Francis Frans Robben, Jan Frans Robben, Adriaantje Frans Robben, huisvrouw van Cornelis
Hamers, Maria Frans Robben huisvrouw van Adriaen Huijbert van Iersel en de kinderen van Jacobus
van Irsel verwekt uit Johanna Frans Robben
2 – Elias van Grevenbroek, Maria van Grevenbroek, weduwe Adriaan Adriaan van Iersel, Jenneke van
Grevenbroek huisvrouw van Arnoldus Pijnenburg, Ardina van Grevenbroek, huisvrouw van Pieter van
Heeswijk
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3 – Arnoldus Aart Piggen, Johanna Aart Piggen huisvrouw van Adriaan Wouter van Iersel
4 – Adriaan van Reut getrouwd met Petronella Lamberts
5 – Jenneke Robben huisvrouw van Arnoldus Storimans (of haar kinderen), de onmondige kinderen
van Arnoldus Robben genaamd Cornelia, Jan en Francis, de onmondige kinderen van Peter van
Heeswijk, verwekt uit Lucia Robben genaamd Cornelis en Johanna, de onmondige kinderen van
Michiel Peijnenburg, genaamd Johanna, Arnoldus en Jan en Adriaan.
16 september 1766

492/76v-77

Michiel Peijnenburg is in conflict geraakt met Jan de Gier als gemachtigde van Carolus Florus Melchior
Baron van Bock heer van Patteren en Waarenborg als man van Francisca Florentina baronesse van
Boninckhause
1 oktober 1766

492/77v-80

Anthonij Nicolaas Dekkers als man van Jenneke Arien van Engeland, Johannes Peter Elissen als man
van Elisabeth Michiel van den Heesacker, Michiel van den Heesacker als vader en voogd van zijn 2
minderjarige kinderen genaamd Adriaan en Willemijn, maken een erfdeling van de nalatenschap van
Adriaan van Engeland
1ste lot – Anthonij Nicolaas Dekkers,
1 – schuur, schop en de helft in een perceel and aan de westzijde, in het geheel 4 lopen, te Udenhout
aan het Winkel,
west de verkrijger, oost verkrijger 2de lot, zuid Adriaan van Irsel, noord de straat
belast met jaarlijks de helft in 4 vaten rogge aan het kantoor der geestelijke goederen van dit kwartier
2 – de helft in een uitgedolven moerveld, als voor in de Brand,
reengenoten onbekend
2de lot – Michiel van den Heesacker als vader en voogd over Adriaantje en Willemijn en Johannes Peter
Elissen
1 – een huizing met het erf waar het huis op staat, met de helft aan de oostzijde in een perceel land, in
het geheel 4 lopen, te Udenhout aan het Winkel,
oost Nicolaas Verhoeven, west verkrijger 1ste lot, e.e. weduwe Jan van Strijthoven, a.e. de straat
belast met jaarlijks de helft in 4 vaten rogge aan het kantoor der geestelijke goederen van dit kwartier
2 – de helft in een uitgedolven moerveld, als voor in de Brand,
reengenoten onbekend

23 maart 1767

492/87v-93

Willem Denis Schaependonk als man van Cornelia Laurens Driessen en Jan Adriaen van Ierzel als
man van Maria Laurens Driessen, maken een erfdeling van de nalatenschap van Laurens Driessen
1ste lot – Jan Adriaen van Ierzel
1 – huizing, schuur, schop, varkenskooi met aangelegen erf, 3 ½ lopen, te Udenhout op de
Schoorstraat,
noord en oost Aart Bergmans, west kinderen Willem Verhoeven, zuid de straat
2 – akkerland, 3 ½ lopen, als voor,
zuid en noord Aart Bergmans, oost Willem Hamers, west de straat
belast met jaarlijks 1 zak rog en 1 zak boekweit in een meerdere pacht van 1 mud rog en 1 mud
boekweit aan het kantoor der geestelijke goederen van dit kwartier (de kinderen van Aart Bergmans
betalen een ander deel van deze pacht)
Deze last geldt voor de eerste 2 percelen!!
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3 – weiveld en heide, 9 lopen, als voor,
oost weduwe Jan Adriaan Schapendonck, zuid Adriaan van der Schoor, west Adriaan Vermeer, noord
de waterloop
4 – akkerland, 7 lopen, als voor t.p. genaamd de Groenstraat, genaamd de Wouwer
oost Theodorus van Hasselt, zuid de armen van Oisterwijk, west Michiel Koolen, noord de heer van
Keulen,
belast met jaarlijks 3 stuivers 12 penningen in een meerdere cijns aan het bisschoppelijk kantoor
5 – broekveld, als voor in de Reijte, bij het Gommelaer,
oost verkrijger 2de lot, zuid de straat, west Adriaan Peijnenborg, noord Peter van Strijthoven
6 – onbedeelde helft in een broekveld, als voor t.p. de Reijte,
oost Anthonij van Irsel, noord Anthonij Nicolaas van Iersel, e.e. Claas van Irsel, a.e. een steeg
7 – de helft in hooiland te Baardwijk
8 – helft in een heibodem te Drunen
2de lot – Willem Denis Schapendonk
1 – huizing, schuur, schop en aangelegen erf, 3 ½ lopen, te Berkel
…
9 – ¼ lopen land te Udenhout t.p. de Hooghoutse akkers
noord Peter Verhoeven, zuid Goijaart de Jong, west een mestweg
10 – broekveld, genaamd den Buunder, als voor,
zuid Michiel Koolen, west de Brandse steeg, noord Jan Baasten
11 – heibodem in Udenhout,
noord Michiel Koolen, zuid en west Jan de Kort, oost de straat
12 – broekveld, genaamd de Reijt, een onbedeelde helft, als voor,
oost Anthonij van Irsel, noord Nicolaas van Irsel, e.e. de Brandse steeg
2 mei 1767

492/96-99v

Francis Peter Koolen als gemachtigde van de weduwe Peter Koolen en de erfgenamen van Willem
Verbeek, getrouwd geweest met Catelijn Hendrik Timmermans, genaamd Francis Willem Verbeek,
Adriaan Verheijden als man van Johanna Peter van Cromvoirt, verwekt uit Hendrina Willem Verbeek,
Kornelis van Cromvoirt, zoon van Peter van Cromvoirt, verwekt uit dezelfde Hendrina Willem Verbeek,
Johanna wijlen Steven de Swart, verwekt uit Maria Willem Verbeek
En de 3 kinderen van Peternel Willem Verbeek, genaamd Jan Adriaen en Johanna, gerepresenteerd
door Laurens Peter Kolen,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Hendrik Timmermans
1ste lot – weduwe Peter Koolen
1 – broekveld, 2 lopen, te Udenhout aan de Zandkantse molen,
zuid zijne hoogheid de Prins van Oranje, noord Wouter Verhoeven, oost Peter Verhoeven, west een
waterloop
2 – akkerland, 2 lopen, als voor in de Geesel akker,
e.z. kinderen Anthonij Smolders, a.e. erfgenamen Gijsbert Marks(?), e.e. weduwe Adriaan Verhoeven,
a.e. Hendrik Piggen
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantor te sBosch
3 – akkerland, 1 lopen, als voor bij de Gijsselse straat,
e.z. weduwe Adriaan Verhulst, a.z. Willem Clemens, e.e. Jacob Joost Willems, a.e. de Gijselse straat
belast met jaarlijks een vat rogge aan Jan Hendrik Emmen te Enschot
2de lot – erfgenamen Willem Verbeek
1 – weiveld, 2 lopen, te Udenhout aan de Geelingse straat,
e.z. Peter Verhoeven, a.e. de straat, e.e. de staat, a.e. (niet ingevuld)
2 – weiveld, 2 lopen, te Helvoirt
3 – houtveld te Helvoirt
4 – heibodem te Helvoirt
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5 – akkerland te Helvoirt
een latere verdeling op dezelfde dag brengt het bezit van het Udenhoutse perceel aan Francis Willem
Verbeek en Johanna Steven de Swart, beiden voor de helft
(f.99v-104)
12 mei 1767

492/104v-108

Gommert de Cort, Geert Geerts Elias als man van Jenneke Willems de Cort en Magdalena Willem de
Cort maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaantje Peter Vugts weduwe Willem Gommert
de Kort
1ste lot – Gommert de Cort
1 – de helft in een huis, klein huis en aangelag, 2 ½ lopen, te Udenhout t.p. de Molenstraat,
oost, west en zuid Albert van den Hoof, noord de lei
2 – de helft in een stuk akkerland, genaamd den Nieuwen acker, 4 lopen, als voor
oost Elias Grevenbroek, west Albert van den Hoof, zuid Peter Peter Hamers, noord Jan Denijs
Schapendonk
3 – de helft in een akkerland, 3 lopen, als voor,
oost Albert van den Hoof, west Anneke Gommert de Cort, zuid en noord een mestweg
4 – de helft in een weiveld, 2 lopen, als voor,
oost weduwe Mattijs van Irsel, west Jan denijs Schapendonk, zuid Albert van den Hoof, noord Adriaen
Vermeer
5 – de helft in een heiveld, genaamd de Schoorstraatse heij, 1 ½ lopen, als voor,
oost Peter Peter Hamers, west weduwe Aart Verhagen, zuid kinderen Hendrik van Broekhoven, noord
de heer van Drunen
6 – de helft in een heiveld te Drunen
7 – akkerland in Venloon
8 – wei en hei in Venloon
2de lot – Geert Geert Elias
1 – de helft in een huis, klein huis en aangelag, 2 ½ lopen, te Udenhout t.p. de Molenstraat,
oost, west en zuid Albert van den Hoof, noord de lei
2 – de helft in een stuk akkerland, genaamd den Nieuwen acker, 4 lopen, als voor
oost Elias Grevenbroek, west Albert van den Hoof, zuid Peter Peter Hamers, noord Jan Denijs
Schapendonk
3 – de helft in een akkerland, 3 lopen, als voor,
oost Albert van den Hoof, west Anneke Gommert de Cort, zuid en noord een mestweg
4 – de helft in een weiveld, 2 lopen, als voor,
oost weduwe Mattijs van Irsel, west Jan denijs Schapendonk, zuid Albert van den Hoof, noord Adriaen
Vermeer
5 – de helft in een heiveld, genaamd de Schoorstraatse heij, 1 ½ lopen, als voor,
oost Peter Peter Hamers, west weduwe Aart Verhagen, zuid kinderen Hendrik van Broekhoven, noord
de heer van Drunen
6 – de helft in een heiveld te Drunen
7 – akkerland in Venloon
8 – wei en hei in Venloon
3de lot – Magdalena Willem de Cort
weiveld te Udenhout, 2 lopen,
oost Adriaan Vermeer, west weduwe Adriaan Adriaan van Iersel, zuid een steeg, noord de voornoemde
weduwe van Iersel
15 oktober 1767

492/113-118
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Arnoldus van den Boer als man van Hendrina Peter Verhoeven, Arien Cornelis Witlox, Geert Peter
Verhoeven, Johannes Hendrik Bertens als vader en voogd over zijn 3 onmondige kinderen genaamd
Peter Jan en Joost, verwekt uit Engel Peter Verhoeven, maken een erfdeling van de nalatenschap van
Peter Nicolaas Verhoeven en Barbara Geert van Broekhoven
1ste lot – Arnoldus van den Boer
1 – huizing, schuur, schop en aangelegen erf, samen 11 lopen, te Udenhout in de Kreitenmolenstraat,
e.z. Joost Adriaan Jorissen, a.z. de gemene straat, e.e. Peter Joost van Irsel, a.e. Jan Wartenberg
belast met jaarlijks (uit huis en aangelag) een pacht van 8 vaten rogge aan de heer Kempenaar
rentmeester over het kwartier van Peelland
belast met een schuld op dit onderpand van 500 gulden aan juffrouw van Doorn te sBosch
2 – weiveld, 3 lopen, als voor aan de Crijtemoolenstraat,
e.z. Peter Joost van Irsel, a.z. Claas Verhoeven, e.e. Joost Jorissen, a.e. de gemene straat
2de lot – Arien Cornelis Witloks
1 – akkerland, 2 lopen 20 roeden, te Udenhout in de Hooghoutse akkers,
oost Willem Schapendonk, west en zuid St. Anna Gasthuis, noord Jan Hendrik Emmen
2 – akkerland, als voor in de Hooghoutse akkers, 1 ½ lopen,
oost Michiel Koolen, west Peter Joost van Irsel, zuid de heer van Keulen, noord de gemene steeg
3 – broekveld, als voor in het Winkels broek, 2 lopen, genaamd den Boerendans,
oost Nicolaas Witlox, west Michiel Koolen, zuid Adriaan Verhoeven, noord Nicolaas van de Pasch
4 – heibodem te Helvoirt
3de lot – Geert Peter Verhoeven
1 – akkerland, genaamd den Hoek akker, 2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortelse akkers,
e.z. kinderen Cornelis van Irsel, a.z. Jan Marcelissen, e.e. Joost Piggen, a.e. Johannes de Weert
belast met jaarlijks 4 vaten rogge aan de heer Scheffers te sBosch
2 – akkerland, genaamd de Hel, 2 lopen 15 roeden,
e.z. Wijnant Verhoeven, a.z. Johannes de Weert, e.e. de heer Wijgaerts, a.e. weduwe Watrin
3 – heiveld, genaamd de Leijweij, als voor in het Winkels broek, 1 1/3 lopen,
e.z. Daniel Vermeer, a.z. Peter Witlokx, e.e. Adriaan Cruijssen, a.e. een gemene steeg
4 – de oostelijke helft in een broekveld genaamd den Assent, in het geheel 3 lopen, als voor achter de
Groenstraat,
oost Thomas Govert van Irsel, west Peter van Irsel, zuid de wederhelft of de steeg, noord Peter van
Heeswijk
belast met jaarlijks de helft in een cijns van 12 stuivers 8 penningen aan et bisschoppelijk kantoor te
sBosch
5 – heiveld, 2 lopen, als voor, voor aan de Gommelse straat,
oost Jan Piggen, west Peter Joost van Irsel, zuid de straat, noord weduwe Peter van Irsel
4de lot – Johannes Hendrik Bertens als voogd over zijn kinderen Peter, Jan en Joost
1 – akkerland, 3 lopen, te Udenhout op de Schorstraat,
oost Arnoldus Kouwenberg, west de straat, zuid Arnoldus Kouwenberg, noord Aart Bergmans
2 – broekveld, 3 lopen, als voor op de Schoorstraat,
oost N. Nijsten, west kinderen Jan van Broekhoven, zuid Arnoldus Kouwenberg, noord weduwe Aart
Witloks
3 – weiveld, 3 lopen, te Heukelom
4 – heibodem te Heukelom
5 – akkerland te Berkel
6 – hooiland te Bezooien
4 november 1767

492/118v-121v
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Jan Arien Vermeer, Willemijn Arien Vermeer, Petronella Arien Vermeer, Cornelia Arien Vermeer en Jan
Janse Verhoeven als man van Johanna Arien Vermeer, maken een erfdeling van de nalatenschap van
Arien Janse Vermeer en Maria Jansen de Kort
1ste lot – Jan Arien Vermeer
1 – de helft aan de oostzijde in een houtbos of broekveld, in het geheel 3 lopen, te Udenhout in het
Schoorstraats broek
oost kinderen Arnoldus Robben, west Petronella Arien Vermeer, noord Geert Peijnenburg, zuid de
Hesseldonck
2de lot – Willemijn Arien Vermeer
1 – de helft in een akkerland, aan de oostzijde, in het geheel 3 lopen, te Udenhout op het Winkel,
oost Frans Koole, west Cornelia Arien Vermeer, zuid weduwe Hendrik de Kort, noord de steeg
belast met jaarlijks de helft in een cijns van 15 duiten aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
3de lot – Petronella Arien Vermeer
1 – de helft aan de westzijde houtbos of broekveld, in het geheel 3 lopen, , te Udenhout in het
Schoorstraats broek
oost verkrijger 1ste lot, west Jacobus Gerrit van Rijswijk, noord Geert Peijnenburg, zuid de Hesseldonck
4de lot – Cornelia Arien Vermeer
1 – de helft in een akkerland, aan de westzijde, in het geheel 3 lopen, te Udenhout op het Winkel,
oost verkrijger 2de lot, west en zuid de steeg, noord weduwe Hendrik de Kort
belast met jaarlijks de helft in een cijns van 15 duiten aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
5de lot – Jan Jansen Verhoeven
1 – weiveld, 2 lopen, te Udenhout op het Winkel,
oost Michiel van den Heesacker, west erfgenamen Dirk Appels, zuid erfgenamen Claas Lijten, noord
weduwe Arnout van de Ven
2 december 1767

492/123-129

Jacobus Antonisse Johannes Antonisse, Francis van Roessel als man van Maria Anna Antonisse,
Francis Wagemans als man van Elisabeth Antonissen, en de heer Ludovicus Theodorus van
Steenacker, deelvoogd van de minderjarige Theresia Antonisse en Johanna Antonisse, maken een
erfdeling van de nalatenschap van hun moeder Maria Vermeer weduwe Fredrick Antonisse
1ste lot – Johanna Antonisse
1 – akkerland, genaamd de Drieskens, 7 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. … de Ven, a.z. … van Strijthoven, e.e. de gemene straat, a.e. (niet ingevuld)
2 – weiland, 2 lopen, genaamd het Hermansbroek, als voor in de Groenstraat,
e.z. Adriaan Brekelmans, a.e. Francis Brok, b.e. een gemene steeg,
leenroerig aan de raad van Brabant
3 – 2 moervelden, 2 lopen,
reengenoten onbekend
4 – akkerland, 5 lopen, te Oisterwijk
5 – akker te Oisterwijk
2de lot – Jacobus Antonisse,
1 – weiveld, 3 lopen, te Udenhout in de Molenstraat,
e.z. Cornelis van Tilburg, a.e. Jan Kruijsse
2 – akkerland, 3 lopen, genaamd het Klaphekken, als voor in de Molenstraat,
e.z. Hendrik Verhoeven, a.z. Cornelis van Tilburg, e.e. de gemene straat
3 – akkerland, 2 ½ lopen, als voor in de Molenstraat,
e.z. Cornelis van Tilburg, a.e. Jan van der Sterre, e.e. een gemene weg
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belast met jaarlijks 3 vaten rogge aan het kantoor der episcopale te sBosch, rentmeester Tengnagel
4 – ½ lopen weiland, als voor in de Groenstraat,
e.z. weduwe Aart Witlox, a.z. (niet ingevuld), b.e. een gemene steeg
5 – weiveld te Oisterwijk
3de lot – Theresia Antonisse
1 – weiveld, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Jan Jan Raijmakers, a.z. weduwe Peter van Iersel, b.e. de gemene steeg
2 – weiveld, 2 ½ lopen, als voor in de Biezenmortel,
e.z. Jan van de Pasch, a.z. Adriaan van Irsel, e.e. de heer Wijgaerts,
belast met het onderhoud voor ¼ deel van de brug op Roelties dijck
3 – land, 6 lopen, als voor,
e.z. weduwe Adriaan van Irsel, a.z. Robbert van Berkel, e.e. de heer Wijgaerts
4 – weiveld en houtbos te Oisterwijk
4de lot – Johannes Antonisse
1 - akkerland en weiland, 5 ¼ lopen, te Udenhout genaamd de Del,
e.z. Antonis van Irsel, a.z. Francis Brok, e.e. de Groenstraat
2 – akkerland, 7 kwartier lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. Antonij van Irsel, a.z. kinderen Adriaen Brekelmans, e.e. de gemene straat
3 – een houtbos te Oisterwijk
5de lot – Francis van Roessel
1 – hooi of weiland te Baardwijk
2 – houtbos, 3 lopen, te Udenhout, genaamd Dinkeveld, in het Winkels broek
tussen de reengenoten in de Nieuwe steeg
3 – 5 ½ lopen akkerlan, als voor in de Kreitenmolenstraat,
e.z. Adriaan Kruijssen, a.z. Adriaen Witloks, e.e. de gemene straat
6de lot – Francis Wagemans
1 – akkerland en weiland te Giersbergen
2 – huis hof etc te Oisterwijk
3 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout, genaamd den Patacker,
e.z. Cornelis van Tilburg, verder onbekend
4 – broekveld, genaamd de Ruting, te Udenhout, 2 lopen, in de Biezenmortel,
tussen de reengenoten
5 – houtbos te Oisterwijk
14 mei 1768

492/150v-153

Lucas van Son, Jennemarie van Son, Margriet van Son, Daniel van Son, Willem Deckers als man van
Catharina Jan van Son, Jan Marcelisse en Marten Cuijpers als voogden over de 4 kinderen van Peter
Willems verwekt uit Maria Jan van Son, genaamd Jan, Jacomijn, Maria en Jacobus,
Peter Willem, en Peter, Martinus en Willem Adriaan Schoenmakers, kinderen van Adriaan
Schoenmakers verwekt uit Maria Jan van Son, allen erfgenamen van wijlen Jan van Son en Ida Aart
Zegers, maken een erfdeling van de nalatenschap
1ste lot – Lucas van Son, Jenne Maria van Son en Margareta van Son
1 – akkerland te Helvoirt
2 – houtbos, te Udenhout, 1kwartier lopen,
oost Peter Elissen, west en noord Adriaan Lommers, zuid 4 kinderen Peter Willems
2de lot – Daniel van Son en Willem Deckers
1 – land, 5 kwartier lopen, te Udenhout in het Brabants hoek,
oost en west kinderen Adriaan Brekelmans, zuid Jan de Cort, noord de gemene straat
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belast met jaarlijks 1 gulden 5 stuivers in een meerdere pacht aan het kantoor der geestelijke goederen
te sBosch
belast met jaarlijks ½ vat boekweit in een meerdere pacht aan het geestelijk kantoor te sBosch,
rentmeester Abram Verster
2 – heibodem te Helvoirt
3de lot – 4 kinderen van Peter Willems
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel
oost Peter Elissen, west en zuid Wijnand Verhoeven, noord Lucas van Son
belast met jaarlijks 2 gulden 5 stuivers aan (niet ingevuld) rentmeester de heer Santvoort te sBosch
17 juni 1768

492/154-159v

Jan, Arnoldus, Adriaan en Jenne Maria Peter de Ridder maken een erfdeling van de nalatenschap van
Jenneke de Kock weduwe Peter de Ridder
1ste lot – Adriaan Peter de Ridder
1 – akkerland, 2 lopen, genaamd de Vlashof, te Udenhout, t.p. de Grote steeg,
e.z. Michiel Pijnenburg, a.z. Aart Wolfs, e.e. Francis Adriaan Willems, a.e. het kind van Joannes van
der Put
2 – akkerland, ½ lopen, genaamd den Groote acker, als voor,
e.z. juffrouw van Beugen, a.z. en b.e. weduwe Jan van Broekhoven
3 – land, 2 lopen, genaamd de Penning acker, als voor,
e.z. Michiel Pijnenburg, a.z. Hendrik van Geenhoven, e.e. weduwe Huijbert Piggen, a.e. de mededelers
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan het kantoor der episcopale goederen van
rentmeester Tengnagel
belast met jaarlijks 3 stuivers aan het kantoor der episcopale goederen van rentmeester Tengnagel
4 – akkerland, 2 ½ lopen, genaamd de Lange rugge,
e.z. Huijbert Piggen, a.z. Wouter Piggen, e.e. weduwe Jan van Broekhoven, a.e. de steeg
5 – kamer en hof, ½ lopen, als voor bij de Kruisstraat,
e.z. Jan de Ridder, a.z. en e.e. Cornelis Jansse, a.e. de straat
2de lot – Jan, Arnoldus en Jenne Maria Peter de Ridder
1 – huis met aangelag, 5 lopen, te Udenhout t.p. de Groote steeg,
e.z. het kind van Johannes van de Put, a.z. de Houtse straat, van de steeg tot aan Huijbert
Schapendonk
2 – weiveld, 4 lopen, genaamd de Quade weij, t.p. als voor,
e.z. weduwe Denijs Schapendonk, a.z. Adriaan Verhoeven, van de steeg tot aan Andries Verhagen
3 – weiveld, 6 lopen, genaamd de Agterste weij, als voor,
e.z. erfgenamen weduwe Watrin, a.z. weduwe Jan van Broekhoven, van de steeg tot aan Andries
Verhagen
4 – akkerland, 2 lopen, genaamd het Heijveld, als voor,
e.z. Joost Cornelis van Iersel, a.z. de steeg, van de Schoorstraat tot aan Hendrik van Laarhoven
5 – broekveld, 4 lopen, genaamd den Assent,
e.z. weduwe Peter van Cleef, a.z. erfgenamen Peter Coolen, e.e. Jan Schapendonk, a.e. de heer de
Bock
belast met jaarlijks 7 stuivers 6 penningen aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
rentmeester Tengnagel
6 – bos, 2 lopen, genaamd de Assent, als voor,
e.z. Jan van der Gouw, a.e. Francis Dekkers, e.e. Susanna Broeksmit, a.e. kinderen Peter Coolen
belast met jaarlijks 4 stuivers aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch rentmeester
Tengnagel
7 – uitgeturfd moerveld, 1 lopen, als voor in de Verloren Brand,
e.z. Adriaan Roose, a.e. Hendirk van de Plas, van de waterloop tot aan Hendrik van de Plas
8 – akkerland, 2 lopen, als voor in de Zeshoeven
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e.z. Dirk Nouwens, a.z. Adriaan Vermeer, van de mestweg tot Jan de Ridder
9 – land, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. Adriaan Verhoeven, a.z. een mestweg, e.e. kinderen Peter de Ridder, a.e. een mestweg
10a – bos, 1 ½ lopen, genaamd het Berkenveld, als voor aan de Schoorstraat,
e.z. prins van Sultzbach, a.z. Steven Burgmans, van de straat tot aan Jan Vermeer
10b – akkerland, 2 ½ lopen, genaamd het Driesse veldeke, als voor,
e.z. Arien Brekelmans, a.z. Jan van Broekhoven, van Hendrik van Geenhoven tot aan een gemene
steeg
11 – weiland, 3 lopen, genaamd de Hoordijck, als voor bij de Kruisstraat,
e.z. Adriaan Witlox, a.z. Jan Storimans, e.e. kinderen Arnoldus Robben, a.z. Peter Verhoeven
12 – akkerland, 1 ½ lopen, genaamd de Bremweij, bij de Houtse straat,
e.z. Michiel Pijnenburg, a.z. de straat, e.e. Jan Broere, a.e. juffrouw van Beugen
13–23 - te Tilburg
24 – heibodem te Loon op Zand
25 – weiveld te Waalwijk
19 juni 1768

492/159v-163

Jan en Adriaan Denijs Roijmans maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders en
grootouders
1ste lot – Adriaan Denijs Roijmans,
1 – huis en aangelegen erf, ½ lopen, te Udenhout in de Slimstraat,
e.z. Aart Witlox, a.z. en e.e. kinderen Peter van Rijswijck, a.e. de straat
belast met jaarlijks 12 stuivers 3 penningen cijns aan de domeinen van Brabant (de helft van 24
stuivers 6 penningen waarvan de ander helft betaald wordt door Jan Vermeer)
2-5 – te Berkel
6 – te Tilburg
7-11 – te Oostel- en Middelbeers
2de lot – geen Udenhout
28 juli 1768 492/163v-168v
Jan, Arnoldus en Jenne Maria de Ridder maken een erfdeling van de hun toebedeelde goederen
1ste lot – Jenne Maria de Ridder
1 – huis en aangelag, 5 lopen, te Udenhout, t.p. de Groote steeg
e.z. kind van Johannes van de Put, a.z. de Houtse straat, van de steeg tot aan Huijbert Schapendonk
2 – weiveld, 6 lopen, genaamd de Agterste weij, als voor,
e.z. weduwe Watrin, a.z. weduwe Jan van Broekhoven, van de steeg tot aan Andries Verhagen
3-5 – te Tilburg
6 – 4 heibodems te Loon op Zand (cijns aan de heer van Loon op Zand)
7 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout t.p. de Groote steeg
e.z. Michiel Pijnenburg, a.z. Aart Wolfs, e.e. Francis Adriaan Willems, a.e. kind van Johannes van der
Put
2de lot – Arnoldus Peter de Ridder
1 – weiveld, 4 lopen, genaamd de Quade weij, te Udenhout, t.p. de Groote steeg,
e.z. weduwe Denijs Schapendonk, a.z. Adriaen Verhoeven, van de steeg tot aan Andries Verhagen
2 – bos, 2 lopen, genaamd de Assent, als voor,
e.z. Jan van der Gouw, a.z. Francis Dekkers, e.e. Susanna Broeksmit, a.e. kinderen Peter Coolen
belast met jaarlijks 4 stuivers aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch rentmeester
Tengnagel
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3 – uitgeturfd moerveld, 1 lopen, als voor in de Verloren brand.
e.z. Adriaen Roose, a.z. Hendrik van de Plas, e.e. de waterloop, a.e. Hendrik van de Plas
4 – akkerland, 2 ½ lopen, genaamd het Driessen veldeke, als voor,
e.z. Arien Brekelmans, a.z. Jan van Broekhoven, van Hendrik van Geenhoven tot aan een gemene
steeg
5 – akkerland, 1 ½ lopen, genaamd de Bremweij, als voor bij de Houtse straat,
e.z. Michiel Pijnenburg, a.z. de straat, e.e. Jan Broere, a.z. juffrouw van Beugen
6-8 – te Tilburg
9 – te Waalwijk
10 – akkerland, 2 ½ lopen, genaamd den Groote acker, te Udenhout t.p. de Groote steeg,
e.z. juffrouw van Beugen, a.e. en b.e. weduwe Jan van Broekhoven,
11 – akkerland, 2 lopen, genaamd den Penningacker, als voor,
e.z. Michiel Pijnenburg, a.z. Hendrik van Geenhoven, e.e. weduwe Huijbert Piggen, a.e. de mededelers
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan het kantoor der episcopale goederen van
rentmeester Tengnagel
belast met jaarlijks 3 stuivers aan het kantoor der episcopale goederen van rentmeester Tengnagel
12 – akkerland, 2 ½ lopen, genaamd de Lange rugge, als voor,
e.z. Huijbert Piggen, a.z. Wouter Piggen, e.e. weduwe Jan van Broekhoven, a.e. de steeg
3de lot – Jan Peter de Ridder
1 – akkerland, 2 lopen, genaamd het Heijveld, te Udenhout, t.p. de Groote steeg,
e.z. Joost Cornelis van Iersel, a.z. de steeg, van de Schoorstraat tot aan Hendrik van Laarhoven
2 – broekveld, 4 lopen, als voor,
e.z. weduwe Peter van Cleef, a.z. erfgenamen Peter Coolen, e.e. Jan Schapendonk, a.e. de heer Bock
belast met jaarlijks 7 stuivers 6 penningen aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
rentmeester Tengnagel
3 – akkerland, 2 lopen, als voor in de Zeshoeven,
e.z. Dirk Nouwens, a.z. Adriaen Vermeer, van een mestweg tot aan Jan de Ridder
4 – land, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. Adriaen Verhoeve, a.z. een mestweg, e.e. kinderen Peter de Ridder, a.e. een mestweg
5 – bos, 1 ½ lopen, genaamd het Berkenveld, als voor aan de Schoorstraat,
e.z. prins van Sultzbach, a.z. Steven Burgmans, van de straat tot aan Jan Vermeer
6 – weiland, 3 lopen, genaamd de Hordijck, als voor bij de Kruisstraat,
e.z. Adriaan Witlox, a.z. Jan Storimans, e.e. kinderen Arnoldus Robben, a.e. Peter Verhoeve
7-11 – te Tilburg
12 – kamer en hof, ½ lopen, te Udenhout t.p. de Kruisstraat,
e.z. Jan de Ridder, a.e. en e.e. Cornelis Janse, a.e. de straat
13 – heibodem te Loon op Zand (cijns aan de heer van Loon op Zand)
24 augustus 1768

492/169-172v

Laurens Peter Colen, Francis Peter Coolen, Hendrina Peter Coolen, Peter Hendrik Coolen, Peter
Couwenberg en Jan Blommendael als voogden over de 3 kinderen van Wijnant van Abeelen genaamd
Jan, Peternel en Cornelis, maken een erfdeling van de nalatenschap van Peter Laurens Coolen en
Hendrik Timmermans
1ste lot – Laurens Peter Coolen
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
west kinderen Adriaan van Iersel, oost Joost van Rosch, noord de heer Wijgaerts, zuid Adriaan Joost
Lommers
2 – heiveld te Helvoirt
2de lot – Francis Peter Coolen
1 – broekveld, 6 lopen, te Udenhout, t.p. de Assent,
noord Willem Vermeer, zuid Jan Peter de Ridder, west Aart Peter de Ridder, oost de waterloop
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belast met 7 stuivers en 6 duiten aan het bisschoppelijk kantoor
3de lot – Hendrina Peter Coolen
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Biezenmortel,
e.z. kinderen Antonij Smolders, a.z. erfgenamen Gijsbert Werts, e.e. weduwe Adriaen Verhoeven tot
aan Hendrik Piggen
2 – moerveld, ½ lopen, als voor in de Brand
west Cornelis Vugts, oost Nicolaas Lommerts, zuid en noord de lei
uit beide percelen jaarlijks betalen 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan het bisschoppelijk kantoor
te sBosch
4de lot – Peter Hendrik Colen
1 – akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Geelingse straat,
e.z. weduwe Adriaan Verhulst, a.z. Willem Clemens, e.e. Jacob Joost Willems, a.e. de Geelingse straat
belast met jaarlijks 1 vat rogge aan Jan Hendrik Emmen te Enschot
5de lot – Jan, Peternel en Cornelia Wijnand van Abeelen (minderjarig)
1 – de helft in een broekveld, 2 lopen, te Udenhout aan de Zandkantse molen,
zuid de heer van Dopff, noord Wouter Verhoeven, oost Peter Verhoeven, west de gemene waterloop
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