
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer  501 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 
12 april 1804 - 25 juni 1808
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. 

19 april 1804    501/1v-4

Francis Steeven Burgmans en Jan Hendrik van Broekhoven als voogden over de zoon van Adriaen 
Steeven Burgmans, genaamd Johannes, en Jan Janse Brekelmans ter andere zijde hebben een 
erfscheiding gemaakt van de goederen hen aangekomen van hun grootvader Wouter Piggen,

Johannes Adriaen Burgmans verkrijgt:

1 - akkerland, 3 1/2 lopen, te Berkel

2 - houtbos, 7 lopen, te Udenhout aan de Asschotse steeg,
oost Jan Babtist Robbe, west Cornelia Jan Schapendonk, zuid Huijbert Adriaen van Irsel, noord de 
Asschotse steeg

3 - een heiveld, genaamd de Vilder, 4 lopen, als voor bij het Kwaad-gat,
oost Jan van Broekhoven, west Peter van Waelwijk, en Willem van Irsel, zuid weduwe Cornelis Kools, 
noord weduwe Peter Joost van Irsel,

4 - een som van 50 gulden van de tweede deler

Jan Janse Brekelmans verkrijgt,

1 - 7 - alles te Berkel
8 - te Enschot

16 juli 1804 f.22

J:A: van den Bosch, notaris openbaar bij het Departementaal Bestuur van Braband gecreëerd, en tot 
Enschot geadmitteerd in den Udenhout residerende in presentie van getuige,

21 november 1804 f. 33

J:A: van den Bosch, notaris, etc. tot Haaren geadmitteerd en residerende in Udenhout

13 oktober 1805    501/45-46

Peter Joost Jorisse, wonende te Udenhout ligt ziek in bed en maakt zijn testament op.
Hij schenkt aan de heer Lambert van den Boome, een som van 150 gulden "om daar meede te doen en 
handelen, als hij testateur mondeling aan den selven heeft bevoolen"

nog meer maar niet interessant.

27 februari 1806    501/69v-70
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Bartel van Hulten en Francis Berkelmans verklaarden ten verzoeke van Adriaen Jan de Ridder, broer 
van Johannes Jan de Ridder, hen te stellen tot borgen en cautionarissen voor de reproducering van 
voorn. Johannes Jan de Ridder, die om zijn krankzinnigheid, zoals geauthoriseerd door schout en 
schepenen van Oisterwijk op 30 januari 1806, gebracht wordt onder het toezicht van mensen die 
deskundig kunnen begeleiden voor een periode van 2 jaar.
Johannes Jan de Ridder zal op het eerste verzoek van Schout en schepenen weer terug moeten keren 
naar Udenhout.

1 april 1806    501/71-72v

Johannes Laurens Koolen, jongeman, schoolmeester te Udenhout, ligt ziek te bed en maakt zijn 
testament.
Hij legateert 100 gulden aan de heer Lambertus van den Boome om daarmee "te doen en handelen so 
(als?) mondeling heeft gerecommendeerd en het welk bij testateur volkomen aan hem is 
toebetrouwende"
Legateert ook 50 gulden aan de armen van Udenhout en Berkel

verder nog meer bepalingen, maar minder interessant.

30 augustus 1806    501/81v-83v

Willem Jacobus van Broekhoven voor een helft, en Cornelis Cornelis Witlox en Cornelis Verhoeven als 
voogden over de kinderen van wijlen Nicolaas Jacobus van Broekhoven, verwekt door Johanna Jan 
van Beurden, genaamd Hendrien, Willemijn, Jacobus, Laurens, Gijsbert, Jan en Geertruij, voor de 
andere helft, erfgenamen van Johannes Laurens Koolen, maken een erfdeling.

Willem Jacobus van Broekhoven krijgt:

1 - heide, 1/2 lopen, te Udenhout aan Brabants Hoek,
oost en noord de gemeint, west de baan, zuid Cornelis Vermelis,

2 - de helft in een waterpoel, waarvan de grootte en reengenoten onbekend zijn, gelegen in de Brand

3 - een houtbos, 1 1/2 lopen, als voor, t.p. het Hoolbroek,
oost Adriaen van Helvoirt, west Cornelia Wijnant van Abeelen, zuid Heiliger Verhoeven, noord de lei

4 - een broekveld, 2 lopen 39 roeden, als voor, t.p. den Asschot,
oost jonkvrouw de Bock, west Adriaen de Ridder, zuid Cornelis Bergmans, noord Adriaen Vermeer

5 - de helft van een schepengelofte van 575 gulden t.l.v. Adriaen Willem Kleijse te Tilburg

6 - akkerland, 3 lopen, te Helvoirt

7 - een houtbos, 1 lopen, als voor in de Raam

8 - een heibodem in  Helvoirt

Cornelis Cornelis Witlox en Cornelis Verhoeven als voogden over de kinderen van wijlen Nicolaas 
Jacobus van Broekhoven, verwekt door Johanna Jan van Beurden, genaamd Hendrien, Willemijn, 
Jacobus, Laurens, Gijsbert, Jan en Geertruij, verkrijgen:

1 - akkerland, 1 1/2 lopen, te Udenhout bij de kreitenmolen,
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oost en zuid weduwe Adriaen Schapendonk, west Jan van Rijswijk, noord kinderen Jan Bertens

2 - een weiland, 9 lopen, als voor,
oost de straat, west de gemeint, zuid en noord weduwe Adriaen Schapendonk

3 - de helft in een waterpoel, waarvan de grootte en reengenoten onbekend zijn, gelegen in de Brand

25 september 1806    501/93v-97

Peter van Hukelum als man van Cornelia Peter Daendels, Cornelis Witloks als man van Maria Peter 
Daendels, Peter van Zon als man van Willemijn Peter Daendels, maken een erfdeling van de goederen 
van hun vrouws ouders Peter Daendels en Johanna van den Heuvel, gewoon den overleden te 
Udenhout.

1ste lot
Peter van Hukelum als man van Cornelia Peter Daendels krijgt:

1 - een hooi- en weiland te Bokhoven

2 - 1/3 deel in een moerveld, in het geheel 3/4 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
oost Lambert Verhoeven, west Jan Willems, zuid de lei, noord Martinus van Irsel

2de lot
Cornelis Witlox als man van Maria Peter Daendels krijgt:

1 - huis, schuur, schop en bakhuis ,et de huisakker, 19 à 20 lopen, te Udenhout,
oost Jan Witlox, west een mestweg, zuid Francis van Roessel, noord Vilders Bosch

2 - hof, 1 lopen, als voor,
oost een mestweg, west weduwe Gerardus Meijs, zuid kinderen Peter van Heeswijk, noord Michael van 
de Ven

3 - een perceel genaamd de Hooge Weijde, 3 lopen, als voor,
oost weduwe Gerardus Meijs, west en zuid de verkrijger, noord de lei

4 - een perceel genaamd de Beekse Weij, 3 lopen, als voor,
oost en zuid de verkrijger, west Martinus Bergmans, noord de lei

5 - een perceel genaamd de Agterste Weijde, 3 lopen, als voor,
oost Laurens Marcelisse, west de verkrijger 3de lot, zuid Cornelis van de Pasch, noord de verkrijger

6 - 1/3 deel in een moerveld, in het geheel 3/4 lopen, als voor,
oost Lambert Verhoeven, west Jan Willems, zuid de lei, noord Martinus van Irsel 

7 - een heibodem te Helvoirt

8 - een heibodem te Helvoirt

9 - een heiveld te Helvoirt

3de lot
Peter van Zon als man van Willemina Peter Daendels krijgt:

1 - een huiske met de grond daarbij gehorende, te Udenhout aan de Zandkant,
rondom Cornelis Witlox no:ux:
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2 - een weiland, 2 lopen, als voor,
oost weduwe Adriaen Lomberts, west Jan Witlox, zuid de lei, noord weduwe Adriaen Lomberts

3 - teulland, 1 lopen, als voor,
oost weduwe Adriaen Lombarts, zuid Jan Witlox, noord het gemeentebos van Helvoirt.

4 - teulland, 2 lopen, als voor,
oost Jan Willems, west Laurens Marcelis, zuid Lambert Verhoeven, noord kinderen Willem van Irsel

5 - teulland, genaamd den Agtersten Acker, 3 lopen, als voor,
oost Martinus van Irsel, west en zuid Cornelis van de Pasch, noord Miggiel van de Ven

6 - een weiland, genaamd de Streep, 4 lopen, als voor,
oost en west Cornelis van de Pasch, zuid de straat, noord Martinus Bergmans,

7 - een weiland, 2 lopen, genaamd het Bosch, als voor,
oost de deler van het 2de lot, west Adriaen van Helvoirt, zuid weduwe Antonij Priems, noord de lei

8 - een broekveld, 2 lopen, als voor,
oost en west Jan Willems, zuid de lei, noord Willem Verhoeven

9 - een broekveld genaamd de Rieting, 1 1/2 lopen, in de Biezenmortel,
noord de lei, oost weduwe Huijbert Bouwens, west Cornelis Heijmans, zuid (niet ingevuld)

10 - 1/3 deel in een moerveld, in het geheel 3/4 lopen, als voor,
oost Lambert Verhoeven, west Jan Willems, zuid de lei, noord Martinus van Irsel,

11 - hooiland te Bockhoven
12 - hooiland in het Boschveld
13 - heibodem in Helvoirt

30 september 1806    501/97-98

Taxatie van de huurprijs van goederen in bezit van de heer J.B. Wassenaar van Onzenoort in 
Udenhout.

23 oktober 1806    501/98-100v

Joost Miggiel Koolen, Marten Miggiel Koolen en Willemijn Miggiel Koolen, maken een erfdeling van de 
goederen van hun ouders Miggiel Peter Koolen en Margaretha van Amsterdam.

1ste lot - Joost Miggiel Koolen
akkerland, 45 roeden, te Udenhout op het Winkel,
oost Martin Heijmans, noord weduwe Pieter Smeijers, west en zuid Jan Miggiel Koolen

teulland, 2 lopen 4 roeden, als voor,
oost en zuid Willemijn van den Heesacker, noord weduwe Francis Simons, west een weg

2de lot - Marten Miggiel Koolen

huis, schuur, schop en aangelag, 7 lopen 2 roeden, te Udenhout op het Winkel,
oost Jan Miggiel Koolen, noord Cornelis Vermelis, west weduwe Huijbert Bouwens, zuid de straat
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belast met jaarlijks een reductiepacht van 6 gulden 15 stuivers en 7 vaten rogge aan de armentafel van 
Udenhout

3de lot - Willemijn Miggiel Koolen

een weiland, 3 lopen 5 roeden, te Udenhout op het Winkel,
oost Jan Thomas van Rijswijk, noord erfgenamen Adriaen Janse Verhoeven, west Jan Pijnenburg, zuid 
Jan Miggiel Koolen

heide, te Drunen
heide te Drunen
heide te Helvoirt

15 november 1806    501/100v-101v

Taxatie van goederen van vrouwe S.A.E. van Borssele, douairière van Dopff, wonende te Breda, voor 
de waarde als ze verhuurd zouden worden.
twee huizen, een koetshuis, stalling, schuur en schop, te Udenhout aan en bij de Schoorstraat, 
behorende bij nr. 112, geschat op 90 gulden

de grond van de Strijdhoef, 368 lopen 4 1/2 roeden ( 61 morgen 104 1/2 roeden), geschat op 225 
gulden

perceel heide, uitgegronde moervelden en bos, 75 lopen 10 roeden (12 morgen 160 roeden) in 
Biezenmortel, geschat op 23 gulden 10 stuivers

9 november 1806    501/101v-103v

Cornelia Wijnant van Abeelen ligt ziek te bed en maakt haar testament.

Zij legateert aan de heer Lambertus van den Boome 20 gulden om daar mee te doen wat zij mondeling 
met hem heeft besproken.

Zij legateert 20 gulden aan de armen van Udenhout en Berkel.

20 februari 1807    501/106-108v

Adriaan Snelle als regerend armmeester van Oisterwijk verhuurd aan Cornelis van Hoof, wonende te 
Udenhout, een hoeve, bestaande uit huis, schuur, schop, met de landerijen, weivelden, beemden, 
heide en straaiselvelden, te Udenhout in de Kleijnen Mortel, zoals dat nu al door hem gehuurd wordt, 
voor een termijn van 8 jaar.
Jaarlijks te betalen 46 gulden tot voorlijf op kerstmis) aan de armmeester en 15 zakken rogge BM aan 
de armmeester volgens de jaarlijkse lichtmis pacht, tegen een korting van 8 stuivers per mud.
Nog een mud boekweit te leveren aan de armmeester van Udenhout en Berkel

enkele bepalingen:

jaarlijks leveren:
300 steen goed recht dakstro, kosten en drank van dekkers t.l.v. de pachter. Kosten van nagels e.d. 
voorschieten en verrekenen met de pacht mits behoorlijke kwitantie.

wegen, stegen, waterlopen e.d. goed onderhouden.
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de woningen en opstallen goed onderhouden.

Een kwart lopen moet blijven liggen om met "ekels" en Elzenzaad bezaaid te worden voor het 
verkrijgen van heesters en te poten en planten wat ten voordele van de armen kan gelden

De pachter moet jaarlijks drie dagen met kar en paard diensten leveren aan de armen

De bomen en schaarhout blijft aan de armen en daaronder mag niet gevlagd e.d. worden

Schade door hagelslag of "heirkragt" mag de pachter niet aftrekken. Hij moet in dat geval de armen 
binnen 24 uur waarschuwen waarna de schade geschat zal worden door kundige lieden.

20 februari 1807    109-111v

Adriaan Snelle als regerend armmeester van Oisterwijk verhuurd aan Antonij Adriaan Teurlings, 
wonende te Udenhout, een hoeve, bestaande uit huis, schuur, samen met Cornelis van Hoof, schop en 
bakhuis, gemeen met Cornelis van Hoof, met de landerijen, weivelden, beemden, heide en 
straaiselvelden, te Udenhout in de Kleijnen Mortel, zoals dat nu al door hem gehuurd wordt, voor een 
termijn van 8 jaar.
Jaarlijks te betalen 50 gulden tot voorlijf op kerstmis) aan de armmeester en 15 1/2 zak rogge BM aan 
de armmeester volgens de jaarlijkse lichtmis pacht, tegen een korting van 8 stuivers per mud.
Nog een mud boekweit te leveren aan de armmeester van Udenhout en Berkel

enkele bepalingen:

jaarlijks leveren:
300 steen goed recht dakstro, kosten en drank van dekkers t.l.v. de pachter. Kosten van nagels e.d. 
voorschieten en verrekenen met de pacht mits behoorlijke kwitantie.

wegen, stegen, waterlopen e.d. goed onderhouden.
de woningen en opstallen goed onderhouden.

Een kwart lopen moet blijven liggen om met "ekels" en Elzenzaad bezaaid te worden voor het 
verkrijgen van heesters en te poten en planten wat ten voordele van de armen kan gelden

De pachter moet jaarlijks drie dagen met kar en paard diensten leveren aan de armen

De bomen en schaarhout blijft aan de armen en daaronder mag niet gevlagd e.d. worden

Schade door hagelslag of "heirkragt" mag de pachter niet aftrekken. Hij moet in dat geval de armen 
binnen 24 uur waarschuwen waarna de schade geschat zal worden door kundige lieden.

22 april 1807    501/118v-121v

Jan Peter van Irsel, gemachtigd door heer Adriaan Jan van Irsel, rooms priester en pastoor te Woensel, 
te eenre zijde,
en Arnoldus Daniel van Zon en Johannes Cornelis Schenkers, voor henzelf en gemachtigd door 
Dionisius Haans te Loon op Zand, Dionisius Laureijs Schapendonk te Weelde, Cornelia Govert Willems 
te Oosterhout, Adriaan Nicolaas Schapendonk, Peter van de Vliet als man van Petronella Mallens, 
Peter Augustinus van Helvoirt als man van Maria Catrina Govert Willems, Willem de Kok als man van 
Maria Antonij Haans, Cornelia Adriaan Weijten als man van Adriana Haans, Adriaan Adriaan de Jong 
als man van Ida Laurijs Schapendonk, allen te Tilburg, en Cornelia Adriaan Vugts weduwe Willem 
Martens te Udenhout, allen erfgenamen van Willem Denis Schapendonk en Cornelia Laurijs Driessen, 
maken een erfdeling:
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1ste lot - Adriaan Jan van Irsel
een bos, genaamd den Buunder, 2 lopen, te Udenhout bij de Brandse steeg,
west en noord Jan Raijmakers, zuid de Brandse steeg, oost kinderen Geert Brekelmans,
de bomen op dit perceel blijven onverdeeld

2de lot - Arnoldus Daniel van Zon en Johannes Cornelis Schenkers, voor henzelf en gemachtigd door 
Dionisius Haans te Loon op Zand, Dionisius Laureijs Schapendonk te Weelde, Cornelia Govert Willems 
te Oosterhout, Adriaan Nicolaas Schapendonk, Peter van de Vliet als man van Petronella Mallens, 
Peter Augustinus van Helvoirt als man van Maria Catrina Govert Willems, Willem de Kok als man van 
Maria Antonij Haans, Cornelia Adriaan Weijten als man van Adriana Haans, Adriaan Adriaan de Jong 
als man van Ida Laurijs Schapendonk, allen te Tilburg, en Cornelia Adriaan Vugts weduwe Willem 
Martens te Udenhout
1 - een houtbos, beplant met bomen en schaarhout, 3 lopen, genaamd de Reijten, te Udenhout in de 
Biezenmortelse straat,
zuid de heer A.J. van Irsel, noord Wouter van Irsel, oost de Biezenmortelse straat, west Peter Heijmans

2 - een heiveld genaamd den Eijsert, 5 lopen, als voor aan de Gommerse straat,
noord Jan Hendrik van Irsel, zuid Jan Miggiel Koolen, west de lei, oost de gemene straat

3 - de helft in de bomen in het bos van het eerste lot

13 april 1807    501/121v-124v

Testament van Peter Jan van Waalwijk en Willemijna Jan Schapendonk.
Zij prelegateren aan hun dochter Cornelia 
akkerland genaamd de Straatacker, te Udenhout op de Schoorstraat, 4 1/2 lopen, aangekomen van de 
moeder van Willemijna Schapendonk.
Zij beschrijven de percelen die aan de langstlevende van hun tweeën toekomen
4 lopen - Mussennest, hen door koop op 19 november 1798 aangekomen
een weiveld in de Brandse steeg, aangekomen door koop op 5 november 1792
Verder prelegateren ze goederen die aan de kinderen uit hun huwelijk moeten toekomen:
huis en erf aan de Kruisstraat nr. 130 1 1/4 lopen
akkerland op de Schoorstraat, 4 lopen, genaamd den Agtersten akker, aangekomen van Cornelia 
Schapendonk
een heiveld, op de Hesseldonk, 3 lopen, aangekomen als voor
een turfveld en bos, in de Brand, 4 lopen, aangekomen als voor
hooi of weiland te Bezooien

14 oktober 1807    501/136v-138

Anthonie Rijken, meester molenmaker te Elshout bij Heusden schenkt/verkoopt aan zijn broer Jacobus 
Rijken, molenaar in Udenhout een lijst met molenmakersgereedschappen en huismeubelen.
Volgt een gespecificeerde lijst.

23 december 1807    501/143v-147v

Peter Pr. Hamers en Jacobus Laureijs van Roessel (man van Maria Peter Hamers), beiden te 
Udenhout, maken met elkaar een erfscheiding van de goederen die hen zijn aangekomen van Peter 
Hamers en Helena van der Schoot.

1ste lot - Peter Peter Hamers
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1 - huis, schuur, schop en paardenstal, met aangelegen erf, 16 lopen, te Udenhout t.p. de Loonse 
Molenstraat,
oost en zuid Adriaan Aart Bergmans, west de straat, noord de Broeksteeg,
2 - akkerland, genaamd de Steld en Osseweijde, als voor, samen 10 lopen, rondom Adriaan Aart 
Bergmans
3 - weiveld, als voor, genaamd de Voorste Weijde of Labbos, 10 lopen,
oost de heer van Onzenoord, west de dreef, noord en zuid Adriaan Aart Bergmans,
4 - de noordoost helft in een heiveld, in het geheel 12 lopen, als voor,
oost en zuid Adriaan Aart Bergmans, noord de heer van Loon, west de wederhelft
5 - een weiland, als voor, 1 lopen,
oost., west en noord Adriaan Aart Bergmans, zuid de Groote steeg
6 - een broekveld, als voor, genaamd het Quaad gat, 2 lopen,
oost weduwe Cornelis Cools, west Jan Kruisen, zuid weduwe Andries van den Bosch, noord Jan van 
Broekhoven
7 - een broekveld, genaamd het Schouwbroek, als voor, 1/2 lopen,
oost Laurijs Piggen, west Jan de Bont, zuid en noord (niet ingevuld)
8 - een perceel als voor, int Schoorstraats Ven, 1/2 lopen,
oost Cornelis van de Pas, west Gommert de Kort, zuid weduwe Nicolaas van Broekhoven, noord 
onbekend
9 - akkerland, genaamd den Hoogen akker en het Loons akkerke aan elkander horende, 2 lopen, te 
Loon op Zand,
10 - een broekveld, genaamd den Vilder, te Udenhout, 1 lopen,
oost Heiliger van Iersel, west en zuid weduwe Nicolaas van Broekhoven, noord Jan de Bont
11 - te Bezooien

1ste lot belast met jaarlijks 16 vaten en 2 kannen rogge aan Heiliger van Iersel, 7 vaten 8 kannen rogge 
aan de heer Baasten, 2 1/2 vat en 6 vaten aan het geefhuid te sBosch

2de lot - Jacobus Laurijs van Roessel
1 - huis, schuur en schop met aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout, t.p. de Loonse Molenstraat,
oost en zuid weduwe Arnoldus Vugts, west de straat, noord Heiliger Pijnenburg
2 - akkerland, als voor, genaamd de Lange Rugge, 2 lopen,
oost en noord Jan Adriaan van der Sterre, west weduwe Cornelis Span, zuid (niet ingevuld)
3 - een hoekje land dat daar bij hoort, strekkende tussen Adriaan Peter Driesen en Adriaen Peter 
Vermeer en een mestweg
4 - akkerland, als voor, 5 lopen,
oost weduwe Cornelis Span, west de straat, zuid weduwe Adriaan van Iersel, noord Jan Adriaan van 
der Sterren
5 - een burgerhuis en schuurtje, met aangelegen erf, 10 lopen, als voor,
oost Adriaan Peter Driessen, west de straat, noord weduwe Geraart van Kleef
6 - teulland, als voor, (hoort bij de 10 lopen van het huis) 
oost Jan van der Sterre, west Adriaan van Broekhoven, zuid en noord (niet ingevuld)
7 - teulland, als voor, (hoort bij de 10 lopen van het huis)
oost Cornelis van Hees, west Jan van der Sterre, zuid de Broeksteeg, noord (niet ingevuld)
8 - akkerland, genaamd den steeg Akker, als voor, 4 lopen,
oost en zuid Adriaan Aart Bergmans, west de mede deler, noord (niet ingevuld)
9 - een weiland en houtbos, als voor, 2 lopen, genaamd den Konkel,
oost, noord en zuid, Adriaan Aart Bergmans, west de mede deler,
10 - akkerland, als voor in de Schijf, 1/2 lopen,
oost Barbara van der Schoor, west de verkrijger van dit perceel, noord een mestweg, zuid (niet 
ingevuld)
11 - teulland, als voor, 1 lopen, genaamd den Half Wij,
oost, west en noord (niet ingevuld), zuid Cornelis van Hees
12 - akkerland wen weiland, als voor, genaamd de Spie, 8 lopen,
oost de verkrijger van dit perceel, west weduwe Cornelis Span, zuid de Broeksteeg, noord een 
mestweg
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13 - akkerland, genaamd het Beddeke, als voor, 1/2 lopen,
oost kinderen Tieleman Beunis, west Gommert de Kort, zuid een mestweg, noord Cornelis Snoeren
14 - de zuidwaartse helft in een heiveld, als voor, in het geheel 12 lopen,
oost de wederhelft, west de heer van Onzenoord, zuid en noord Cornelis Bergmans,
15 - houtbos, als voor, 1 lopen,
oost kinderen Cornelis de Jong, west Adriaan Aart Bergmans, zuid Laurijs Jan Kruisen, noord de 
Groote steeg
16 - een broekveld, 2 lopen, als voor,
oost Francis van Tilburg, west Jan Vermeer, zuid de Lange Dreef, noord (niet ingevuld)
17 - een broekveld, genaamd de Hesseldonk, 1 lopen, als voor,
oost vrouwe de Bock, west kinderen Nicolaas Jansen, zuid Jan van Iersel, noord Hugo Brants
18 - een broekveld, genaamd het Schouwbroek, als voor, 3 lopen,
oost Cornelis Schenkers, west Adriaan Aart Bergmans, zuid Geert van Broekhoven, noord Jan de 
Bekker
19 - een broekveld, genaamd Haamere Beemd, 1 lopen, als voor,
oost kinderen Adriaan Piggen, west Geert van Broekhoven, zuid de weduwe Peter den Ouden, noord 
Jan de Bont
De verkrijger van het eerste lot is mag in dit perceel voor de helft moeren en steken en niet verder

2de lot belast met jaarlijks 16 vaten en 2 kannen rogge aan de armen van Udenhout, 3 1/2 vat en 10 
kannen aan de heer van Oirschot te sBosch

11 mei 1808    501/157-159v

Jacobus Jan Witlox en Thomas Arien Keus(?) als man van Maria Jan Witlox, maken een erfscheiding 
van de goederen die hen zijn aangekomen van Jan Peter Witlox.

1ste lot - Jacobus Jan Witlox
1 - weiland, genaamd Hacken Weijde, 2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
e.z. Cornelis Cornelis Witlox, a.z. Peter Leendert van Zon, e.e. de lei, a.e. een weg
2 - akkerland, genaamd de Ouden Hof, 2 lopen, als voor,
e.z. Miggiel van de Ven, a.z. weduwe Gerard Meijs, e.e. Cornelis Cornelis Witlox, a.e. Adriaan van 
Helvoirt
3 - een weiland, 2 lopen, genaamd de Quade Weij, als voor,
e.z. erfgenamen Cornelis van Heeswijk, a.z. Adriaan Koolen, e.e. de lei, a.e. een sloot
4 - akkerland, 2 lopen, als voor aan de Spijkerkant,
b.z. weduwe Gijsbert van den Hoove, e.e. de Spijkerkant, a.e. een sloot
5 - een houtbos, 2 lopen, als voor aan de Vier Beemden,
langs de Vier Beemden en de weduwe Hendrik van Deelen.

2de lot - Thomas Arien Keus als man van Maria Jan Witlox
1 - huis en stalling, met 4 lopen erf daaraan gelegen, te Helvoirt
2 en 3 ook in Helvoirt
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