
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 485 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 
1722 – 1725
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. 

28 maart 1722     485/5v-13

Hendrik Jan Cornelis de Lepper en Jan Aert Eevien(?) als man van Laurenske Jan Cornelis de Lepper, 
ieder voor 1/3 deel
Willem Joost van Berckel als man van Aleth, Gerrit Peter van Broekhoven als voogd over Maria, 
zusters, kinderen van wijlen Embert Anthonij Smolders verwekt in eerste echt door Maria, 
en Willem Vermeer en Arien Peter de Lepper als voogden over Cornelis en Maria, kinderen van 
dezelfde Vermeer verwekt in tweede echt uit voornoemde Maria,
allen kinderen en kindskinderen van Jan Cornelis de Lepper voor het resterende 1/3 deel
maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan Cornelis de Lepper

1ste lot – Willem Joost van Berckel c.s.
1-2 – te Goirle
3 – te Waalwijk
4-5 – Enschot
6 – broekveld, 2 ½ lopen, te Udenhout bij de Groenstraat
e.z. Jan Adriesse de Jong, a.z. (niet ingevuld), e.e. Jan Adriaan Coolen, a.e. armen van sBosch
belast met jaarlijks 1 gulden 2 stuivers 8 penningen aan N: Ransecremer te sBosch
belast met jaarlijks 4 stuivers cijns aan de rentmeester der bisschoppelijk goederen te sBosch
7 – heiveld te Helvoirt

2de lot – Hendrik Jan de Lepper
1-4 – te Goirle
5 – akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout in den Biesemortel,
e.z. armen te sBosch, a.z. Jacob Joost Willems, e.e. Adriaan van Hulst, a.e. Adriaen Smolders
belast met jaarlijks 5 ¼ rogge aan Petrus van Beughem te sBosch
6 – akkerland, 2 lopen, als voor aan de Geselse straat,
e.z. weduwe Cornelis Priems, a.z. en e.e. Jenneke weduwe Jan Timmermans, a.e. de straat
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan Matthijs van Cleeff
belast met jaarlijks 2 vaten rogge aan (niet ingevuld) te sBosch
7 – broekveld, 2 lopen, als voor in het Giersbergs broek
e.z. kinderen Adriaan van Broekhoven, a.z. Jan van Cessel, e.e. de lei, a.e. Giersbergs broek
8 – heiveld te Helvoirt
9 – heiveld te Helvoirt
10 – weiveld te Bezooien

3de lot – Jan Aert Eevien(?)
1-2 - Berkel
3 – akkerland, genaamd de Garsthoff, te Udenhout in den Biesmortel, 
e.z. Jacob Joost Willems, a.z. weduwe Cornelis Priems, e.e. Adriaentie Jooste, a.e. Maria weduwe 
Adriaen Verhoeven
4 – weiveld, 2 lopen, als voor,
e.z. Jan Laureijs Witlox, a.z. Jacob Joost Willems, e.e. Jan Peter Verhoeven, a.e. Arien Priems,
5 – akkerland, 2 ½ lopen, als voor, 
e.z. Adriaen Laurijs Witlox, a.z. weduwe Hendrik Timmermans, e.e. weduwe Cornelis Priems, a.e. 
Hendrik Piggen
6 – akkerland, 1 lopen, als voor aan de Santkant,
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e.z. Jan Adriaen Witlocx, a.z. Anthonij van Sprang, e.e. de straat, a.e. Jan van Cessel,
belast met jaarlijks een cijns van 2 stuivers in twee texten aan de domeinen van Brabant
belast met jaarlijks 2 gulden 15 stuivers in een meerdere pacht aan (niet ingevuld) te sBosch
(samen met 7 en 8)
7 – akkerland, 3 lopen, als voor,
e.z. Jan Cornelis Witlocx, a.z. kinderen Jan Peter Vranken, e.e. de straat, a.e. de gemeint
belast met jaarlijks een cijns van 2 stuivers in twee texten aan de domeinen van Brabant
belast met jaarlijks 2 gulden 15 stuivers in een meerdere pacht aan (niet ingevuld) te sBosch
(samen met 6 en 8)
8 – akkerland, te Helvoirt
belast met jaarlijks een cijns van 2 stuivers in twee texten aan de domeinen van Brabant
belast met jaarlijks 2 gulden 15 stuivers in een meerdere pacht aan (niet ingevuld) te sBosch
(samen met 6 en 7)
9 – beemd te Helvoirt
10 – heiveld te Enschot

11 – weiveld te Waalwijk
12 – geld

9 mei 1722     485/14v-16v

Peter Jacobs van Iersel en Jenneke Antonij van den Boer, weduwe van Andries Cornelis de Leeuw
Maken een huwelijkscontract

8 juni 1722     485/20-20v

Borgemeesters: Gerrit Peters van Broekhoven en Peter Gijsbert van Rijswijk
zetters: Jan Bertens, Jan Daniels van Son, Peter Aert Hamers en Arien Colen

9 juli 1722     485/22v-26

Jacob Joost Willems,
Cornelis Jan van de Zande als man van Jenneke Joost Willems,
Peter Michiel van den Heesacker als man van Willemke Joost Willems,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Joost Willems en Maria Jakobs van de Wouw

1ste lot – Jacob Joost Willems
1 – akkerland, genaamd de Gezelacker, 2 ½ lopen, te Udenhout
e.z. Jan Laurijs Witlocx, a.z. Jan van de Pasch, e.e. Hendrik Michiel Pijnenborg, a.z. erfgenamen Arien 
van de Pasch
belast met jaarlijks 3 vaten rogge in een meerdere pacht aan Petrus van Beugem te sBosch
2 – akkerland, genaamd het Ackerke, 2 lopen, als voor,
b.z. Jan Goijaarts Heeren, e.e. Jan Verhoeven, a.z. armen van Oisterwijk
3 – akkerland, genaamd het Rinsent, 1 lopen, als voor
e.z. Jan Verhoeven, a.z. Maria Ariens Verhoeven, e.e. de duin, a.e. Jan Laurijs Witlocx
4 – weiveld, genaamd de cleijne weij, 2 lopen, als voor,
e.z. Jan Peter Verhoeven, a.z. deler 3de lot, e.e. armen van sBosch, a.e. weduwe Arien Verhoeven
5 – broekveld te Helvoirt

2de lot – Cornelis Jan van de Sande
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1 – akkerland, genaamd de Milacker, ¾ lopen, te Udenhout, in den Biesmortel
b.z. en e.e. Jan Peters Verhoeven, a.e. armen van sBosch
2 – beemd te Helvoirt

3de lot – Peter Michiel van den Heesacker
1 – huis en aangelegen erf, 4 lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. Jan Peters Verhoeven, a.z. en e.e. Jan Laurijs Witlocx, a.e. Maria weduwe Arien Verhoeven
2 – akkerland, 1 ¾ lopen, als voor,
e.z. deler 1ste lot, a.z. en e.e. Jan Verhoeven, a.e. armentafel te sBosch
3 – akkerland, 1 lopen, als voor,
e.z. Jan Peter Verhoeven, a.z. en b.e. Maria weduwe Arien Verhoeven
4 – broekveld te Helvoirt

belast met jaarlijks 5 vaten rogge in een meerdere pacht aan het groot gasthuis te sBosch
belast met jaarlijks 1/3 deel in 11 stuivers st. Lambert cijns

5 september 1722     485/32v-33

Willem Frederick Wolmershausen, deurwaarder,
Een huis, hof met 3 ½ lopen land en anderhalf lopen weiland, toebehorende aan Wouter Dirx de 
Brouwer, staande en gelegen in deze vrijheid op Klein Oisterwijk
Moet daarop verhalen voor de reële hele en ¾ verponding van 1719 een bedrag van 2 gulden 4 
penningen en de anderhalve reële verponding van 1720 14 stuivers 8 penningen, samen 3 gulden 14 
stuivers 12 penningen

1 december 1722     485/42-43

Antonij Aert de Bresser en Cornelis Simon van Esch, voogden over de kinderen van wijlen Maria Simon 
van Esch, weduwe van Aert Pijnenborg, schenken na de dood van Heijltje weduwe Simon Jan van 
Esch aan de provisor van de armentafel te Oisterwijk
o.a. een houtveld, 2 ½ lopen, te Udenhout in Brabants hoek,
e.z. Peter van Aelst, a.z. de kreitenheide, e.e. de straat, a.e. (niet ingevuld)

19 december 1722     485/43v-52

Jan, Peeter en Adriaen Jansen Vermeer, Arien zoon en Hendrik van Ierssel als man van Adriana, 
dochter, zuster en broeder en meerderjarige kinderen van wijlen Jan Jan Vermeer, verwekt uit Maria 
Janse Vermeer,
Peter Cornelis Vermeer en Jan Jan Vermeer als voogden over Peter en Jenneke, minderjarige kinderen 
van Jan Jan Vermeer
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan Janse Vermeer en Clasina Peter Niclaesse

1ste lot – Arien Jan Vermeer
1 – huis, schop, varkenskooi en de helft van de oostzijde van het aangelegen erf, 24 lopen, te 
Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Anneke weduwe Jan Sloots, a.z. deler 2de lot, e.e. de conventualen van Oisterwijk, a.e. de gemene 
straat
belast met jaarlijks de helft in 16 vaten rogge aan de lieve vrouwe broederschap te sBosch,
belast met jaarlijks de helft in 9 stuivers 10 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
2 – weiveld, 2 ½ lopen, als voor in de Leeghe reijten met de helft van de erfsteeg,
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e.z. Jan Brocken, a.z. deler 2de lot, e.e. erfgenamen Jan Willem Burghmans
3 – broekveld, 5 lopen, als voor in het Winkels broek,
e.z. Jan Peter Verhoeven, a.z. Adriaen Laurijs Coolen, e.e. Lambertus Balen, a.e. erfgenamen Jacob 
Peters Vermeer
belast met jaarlijks 3 stuivers 4 penningen aan mevrouw van Beughem te sBosch
4 – broekveld, genaamd de Haese weij, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. Embert van Strijthoven, a.z. deler 2de lot, e.e. Arien Coolen, a.e. het onmondige kind van Elias Aert 
Brekels,
5 – broekveld, 2 lopen, als voor bij de Assissersteeg,
e.z. weduwe Spijckers, a.z. Anneken Jan Sloots, e.e. Peter van Beughem
belast met jaarlijks 15 stuivers cijns aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen te sBosch
6 – heibodem te Tilburg

2de lot – Peter Jan Vermeer
1 – een schuur, paardenstal met de helft in het aangelegen erf aan de westzijde, 24 lopen,
e.z. deler 1ste lot, a.z. het onmondige kind van Govert van Iersel, e.e. de straat, a.e. de heer Otto 
Cattenburgh. De deler van het eerste lot moet 3 voet van de schuur afblijven.
belast met jaarlijks de helft in 16 vaten rogge aan de lieve vrouwe broederschap te sBosch,
2 – weiveld, 2 ½ lopen, als voor in de Leeghe reijten,
e.z. Cornelis Jan Adams, a.z. een erfweg, e.e. Aert Andries Cuijpers, a.e. Arien Jan Vermeer
3 – broekveld, genaamd de Haese weij, 3 lopen, als voor in de Gommerse straat,
e.z. het onmondige kind van Elis Aart Brekels, a.z. Dirck Appels, e.e. de gemene straat, a.e. 
erfgenamen Joost Jan van Ierssel
belast met jaarlijks 9 stuivers cijns aan de rentmeester der bisschoppelijke goederen te sBosch
4 – broekveld, genaamd de Knuttert, 1 lopen, als voor,
e.z. erfgenamen Jan Gerrit Heunen, a.z. groot gasthuis te sBosch, e.e. de heer advocaat Snel, a.z. 
weduwe Laurijs Schapendonck
de andere delers mogen uit dit broekveld nog 4 jaar turven
5 – hooiland te Bezooien

3de lot – onmondige kinderen: Peter en Jenneke Jansen Vermeer
1 – akkerland, 4 ½ lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
e.z. Elis Adriaen Coolen, a.z. Jan Willems van Hees, e.e. Wijnant Gijsbert van Iersel, a.e. een mestweg
belast met jaarlijks 6 stuivers 4 penningen in een meerdere reductiepacht aan de ontvanger van de 
geestelijke goederen van dit kwartier
2 – akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. Anthonij van den Boer, a.z. Wijnant van Ierssel, e.e. erfgenamen Aert Peijnenborgh, a.e. een 
mestweg
3 – akkerland, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. Andries Cuijpers, a.z. Wijnant van Iersel, e.e. erfgenamen Gerrit Witlocx, a.e. een mestweg
4 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. weduwe Cornelis de Leeuw, a.z. weduwe Jan Slots, e.e. Jan Wijnant van Iersel, a.e. een mestweg
belast met jaarlijks 3 ½ kan rogge in een meerdere pacht aan de rentmeester der bisschoppelijke 
goederen
5 – akkerland, 4 ½ lopen, als voor op de Schoorstraat,
e.z. Jan Jan Vermeer, a.e. een erfsteeg (helft hoort bij dit perceel), e.e. Peter Cornelis Vermeer, a.e. 
Adriaan de Backer,
6 – weiveld, 4 lopen, als voor, bij de Strijthoeven,
e.z. Jan Robben, a.z. Aert Andries Cuijpers, e.e. de gemene straat, a.e. erfgenamen Lambert Brocke
7 – broekveld, 2 ½ lopen, genaamd het Boske, als voor op de Schoorstraat,
e.z. onmondige kind van Elis Aert Brekels, a.z. en e.e. de heer van Bree te sBosch, a.e. de gemene 
straat
8 – broekveld, genaamd de Beemdekens, 3 lopen, als voor,
e.z. Aart Couwenbergk, a.z. Peter van den Meegdenbergh, e.e. Cornelis Adriaan van Iersel, a.e. Peter 
van Laarhoven
9 – broekveld, genaamd het Eeckels veldeken, als voor in de Gommerse straat,
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e.z. Aert Jan Claasse, a.z. Jan Coolen, e.e. Arien Coolen, a.e. deler 2de lot
10 – broekveld, genaamd de Assindt, 3 lopen, als voor, in het Broek,
e.z. Lambert Arien van Hees, a.z. Claas Gerrit de Cordt, e.e. Arien Cornelis Fransen, a.e. jonker Johan 
de Jeger
de overige delers mogen hierin blijven turven zolang er nog moer in ligt
belast met jaarlijks 5 stuivers cijns aan de bisschoppelijke goederen te sBosch
11 – heiveld te Helvoirt

4de lot – Jan Jan Vermeer
1 – huis, schuur, schop en aangelegen erf, 4 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. Dirck van Wijck, a.z. en e.e. erfgenamen Adriaen Denis Schapendonk, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 8 vaten rogge in een meerdere pacht aan N: van Beughem te sBosch
belast met jaarlijks 8 vaten rogge in een meerdere pacht aan juffrouw van de Graeff te sBosch
belast met jaarlijks 6 vaten rogge in een meerdere pacht aan de onmondige kinderen van N: Fabri
belast met jaarlijks 1 gulden 13 stuivers cijns aan rentmeester Tengnagel
belast met jaarlijks 1 stuiver 12 penningen in een meerdere cijns aan de gezworenen van Tilburg
2 – akkerland, 3 ½ lopen, als voor
b.z. en e.e. erfgenamen Adriaan Denis Schapendonck, a.e. Dirck van Wijck nom:ux:
3 – akkerland, 3 lopen, als voor,
e.z. Steven Cornelis Stevens, a.z. Arien Jan Berghmans, e.e. weduwe Peter van Rijswijk, a.e. de 
gemene straat
4 – weiveld, 3 ½ lopen, als voor,
e.z. Jan Willems van Hees, a.z. Steven Cornelis Stevens, e.e. Adriaan Berghmans, a.e. een erfsteeg
5 – akkerland, 4 ½ lopen, als voor,
e.z. een erfsteeg, a.z. en e.e. Steven Cornelis Stevens, a.e. erfgenamen Adriaan Denis Schapendonk
6 – weiveld, genaamd de Hooge weij, 2 lopen, als voor,
e.z. Peter Verhoeven, a.z. (niet ingevuld), b.e. Steven Cornelis Stevens
7 – akkerland, weiland en heide, 6 lopen, als voor
e.z. Steven Cornelis Stevens e.a., a.z. en e.e. erfgenamen Adriaan Denis Schapendonk, a.e. Anthonij 
van den Boer
8 – akkerland en weiland, samen 5 lopen, als voor,
e.z. de heer van Loon, a.z. Peter Cornelis Vermeer, e.e. Cornelis Jacobs, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 3 gulden in een meerdere reductiepacht aan st. Anna mannen gasthuis te sBosch
9 – akkerland, genaamd de Jeger acker, 4 ½ lopen, als voor,
e.z. Jan Adriaen Coolen, a.z. deler 3de lot, e.e. Peter Cornelis Vermeer, a.e. weduwe Jan Sloths
10 – broekveld, genaamd den Koeck kamp, 3 lopen, als voor,
e.z. Jan Arien van Rijswijk, a.z. Huijbert van Iersel, e.e. de Kesteldonk, a.e. Wouter Vouthengels,
11 – heiveld, te Loon op Zand, met de helft van de waterloop, 
e.z. de heer van Loon, a.z. Steven Cornelis Stevens, e.e. Cornelis Mulders, a.e. Aert Renders Nouwen
12 – heiveld, als voor, 6 lopen, in de Loonse heij omtrent de oude lei
e.z. Peter Cornelis Vermeer, e.e. de gemeint
belast met jaarlijks 14 penningen in een meerdere cijns aan de heer van Loon

2 januari 1723     485/54-62

Jan en Willem, zonen,
Peter Jan van Iersel als man van Maria, dochter, 
Meerderjarige kinderen van Gommert Jan de Cort verwekt uit Jenneken Willem Bertens
Denis Jan Schapendonk en Arien Lambert Brock als voogden over Jenneken, Peter en Arnoldus, 
minderjarige kinderen van Gommert Jan de Cort en Jenneken Willem Bertens
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Willem Gommert Jan de Cort
1 – huis, schop en aangelegen erf, 1 ½ lopen, te Udenhout op de Loonse Molenstraat,
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b.z. Maijke weduwe Jan Denis Schapendonk, e.e. Corstiaen Jan de Jonge, a.e. kinderen Peter Arien 
van de Pasch
2 – de zuidelijke helft in akkerland, genaamd den Nieuwen acker, 4 lopen, als voor,
e.z. deler 2de lot, a.z. mestweg, e.e. Maijke weduwe Denis Schapendonk, a.e. Peter van Iersel
3 – heiveld, genaamd de Schoorstraatse hei, 1 lopen, als voor aan de duinen,
e.z. Cornelis Peter van Broekhoven, a.z. Petrus van Beeck, e.e. Jan Verhoeven, a.e. Wouter Wouter 
Voethengels
4 – ¼ deel aan de oostzijde van akkerland, genaamd de Schijffacker, in het geheel 6 lopen 20 roeden, 
als voor,
e.z. Emberts Adriaan van de Schoor, a.z. Anneke de Cort, e.e. Willem Grevenbroeck, a.e. Arnoldus de 
Cort,
5 – ¼ deel aan de zuidzijde van een beemd genaamd de Schoorbeemt, in het geheel 4 lopen, als voor,
e.z. Andries Cornelis Zwaans, a.z. Anna Gommert de Cort, e.e. de lei, a.e. Peter van Iersel,
6 – weiveld, genaamd het Agterste velt, 2 lopen, als voor,
e.z. Maijke weduwe Jan Denis Schapendonk, a.z. kinderen Servaas Cornelisse, e.e. Jan Jan de Jongh, 
a.e. weduwe Cornelis Jan Hamers,
7 – weiveld en heiveld, genaamd de Voorste heij, 4 lopen, te Loon op Zand,
e.z. Maijke weduwe Jan Denis Schapendonk, a.z. Gijsbert Hendrik Dolcken, e.e. Wouter Wouter 
Vouthengels, a.e. Corstiaan Jan de Jongh

2de lot – Peter Gommert Jan de Cort (minderjarig)
1 – de helft aan de noordkant van akkerland, genaamd den Nieuwen acker, in het geheel 4 lopen, te 
Udenhout bij de Loonse Molenstraat
e.z. deler eerste lot, a.z. en e.e. Maijke weduwe Jan Denis Schapendonk, a.e. Peter van Iersel
2 – de helft langs de straat van akkerland genaamd de Loonacker, in het geheel 4 lopen, te Loon op 
Zand,
e.z. Aart de Cort, a.z. de straat, e.e. Martinus van Onsenoort, a.e. Corstiaan Jan de Jongh,
3 – heiveld genaamd de Agterste heij, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. de heer van Loon, a.z. Cornelis Dirxe, e.e. Peter Dirk Nouwen, a.e. Maijke weduwe Jan Denis 
Schapendonk,

3de lot – Arnoldus Gommert Jan de Cort (minderjarig)
1 – ¼ deel voor en aan de oostzijde van akkerland, genaamd de Schijffacker, in het geheel 6 lopen 20 
roeden, als voor,
e.z. Peter Jan van Iersel, a.z. Maijke weduwe Jan Denis Schapendonk, e.e. Embert Adriaan van de 
Schoor, a.e. Willem de Cort
2 – ¼ deel van een beemd genaamd de Schoorbeemt, in het geheel 4 lopen, als voor,
e.z. Peter Jan van Iersel, a.z. de lei, e.e. Anneke Gommert de Cort, a.e. Wouter Wouter Vouthengels
3 – de helft aan de westzijde van akkerland genaamd de Loonacker, in het geheel 4 lopen, te Loon op 
Zand,
e.z. Maijke weduwe Jan Denis Schapendonk, a.z. Peter Gommert de Cort, e.e. Martinus van 
Onsenoort, a.e. Corstiaan Jan de Jongh

4de lot – Peter Jan van Iersel
1 – ¼ deel aan de westzijde van akkerland, genaamd de Schijffacker, in het geheel 6 lopen 20 roeden, 
bij de Loonse Molenstraat,
e.z. Adriaan Jan Hamers, a.z. Aart de Cort, e.e. Embert Adriaan van de Schoor, a.e. Anna Gommert de 
Cort
2 – ¼ deel aan de zuidzijde van een akkerland genaamd de Schoorbeemt, in het geheel 4 lopen, als 
voor,
e.z. Andries Cornelis Zwaans, a.z. Aart de Cort, e.e. Willem de Cort, a.e. Wouter Wouter Vouthengels
3 – akkerland en weiland, genaamd Goijaerden ackerken, als voor, 2 lopen,
e.z. kinderen Wijnand van Iersel, a.z. Willem de Cort, e.e. kinderen Jan Joost Maegdenbergh, a.e. 
kinderen Jan Jan Hamers

5de lot – Jan Gommert Jan de Cort
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1 – akkerland en bos, 2 ½ lopen, te Udenhout op de Houtse straat
e.z. weduwe Willem Jan Maas, a.z. en e.e. kinderen Jacob Jan Piggen, a.e. de straat

6de lot – Anneken Gommert Jan de Cort
1 – ¼ deel aan de westzijde van akkerland, genaamd de Schijffacker, in het geheel 6 lopen 20 roeden, 
bij de Loonse Molenstraat,
e.z. Adriaan Jan Hamers, a.z. Willem de Cort, e.e. Johannis Jacob van de Graaff, a.e. Peter Jan van 
Iersel
2 – akkerland, genaamd het Berckvelt, 2 lopen, als voor,
e.z. Huijbert Ariens van Heesch, a.z. Adriaan Jan Hamers, e.e. Maijke weduwe Jan Denis 
Schapendonk, a.e. de heer van Loon,
2 – ¼ deel aan de noordkant van een beemd, in het geheel 4 lopen, als voor,
e.z. Willem de Cort, a.z. en e.e. de gemene heide, a.e. Aart de Cort

21 januari 1723     485/64-70v

Arien zoon,
Hendrik van Iersel als man van Adriana, dochter
Beiden kinderen van wijlen Jan Janse Vermeer verwekt uit wijlen Maria Jan Vermeer
Peter Cornelis Vermeer en Jan Janse Vermeer als voogden over de kinderen Peter en Jenneke van 
Jan Jan Vermeer en Maria Jan Vermeer
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Jenneke Jan Jan Vermeer (minderjarig)
1 – akkerland genaamd de Jegeracker, 4 ½ lopen, te Udenhout op de Schoorstraat
e.z. Jan Jan Vermeer, a.z. een erfsteeg, e.e. Peter Cornelis Vermeer, a.e. Adriaan de Backer
2 – akkerland 1 ½ lopen, als voor in de Ses hoeve
e.z. weduwe Jan Slods, a.z. weduwe Cornelis de Leeuw, e.e. Jan Wijnandts van Iersel, a.e. een 
mestweg
3 – weiveld, 4 lopen, als voor op de Schoorstraat,
e.z. Aert Andries Cuijpers, a.z. Jan Robben, e.e. kinderen Lambert Brock, a.e. de straat
het eikenhout op dit perceel komt aan de deler van het derde lot die het voor St. Jan moet ruimen
4 – broekveld, genaamd het Eekelsveldeken, als voor in de Groenstraat,
e.z. Aert Jan Claese, a.z. Jan Coole, e.e. Arien Coole, a.e. Peter Jan Vermeer
5 – heiveld, 3 lopen, te Helvoirt

Belast met jaarlijks 3 ½ vat en 1 ½ kan rogge in een meerdere pacht aan de rentmeester van het 
bisschoppelijk kantoor te sBosch

2de lot – Peter Jan Jan Vermeer (minderjarig)
1 – akkerland en weiland, 8 ½ lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. Hendrik Goijaerts Vermeer, a.z. Arien Vermeer, een steeg tussenbeide waarvan de helft tot dit 
perceel behoort, e.e. Arien Janse den Ouden, a.z. de straat
2 – broekveld, genaamd de Koeckamp, 3 lopen, als voor int Broeck,
e.z. Jan Jan Vermeer, a.z. Jan Gerit Heunen, e.e. Huijbert van Iersel, a.e. heer en meester Hendrick 
Snel
3 – de grond of erfenisse van een broekveld, genaamd de Asschot, 3 lopen, als voor,
e.z. Lambert Ariense van Hees, a.z. Claes Gerits de Cort, e.e. Arien Cornelis Fransen, a.e. joker Jeger
dit perceel mag ook door de deler van het eerste lot worden uitgeturfd
belast met jaarlijks 5 stuivers cijns aan de rentmeester der geestelijke goederen te sBosch

3de lot – Arien Janse Vermeer
1 – akkerland, 4 ½ lopen, te Udenhout in de Seshoeve
e.z. Elias Adriaan Coole, a.z. Jan Willem van Hees, e.e. Aert Pijnenborgh, a.z. een gemene mestweg
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belast met jaarlijks 6 stuivers 4 penningen in een meerdere pacht aan de rentmeester van de 
bisschoppelijke goederen te sBosch
2 – akkerland, ½ lopen, als voor in de Groenstraat,
e.e. Leendert van der Linde, a.z. Willem Jan Borghmans, e.e. Peter Jan Vermeer, a.e. Hendrick van 
Iersel
belast met jaarlijks 1 vat 8 kannen rogge in een meerdere pacht aan de armen van Haaren
3 – broekveld, genaamd de Beemdekens, 3 open, als voor op de Schoorstraat,
e.z. Aert Couwenbergh, a.z. Peter van den Meegdenbergh, e.e. Cornelis van Iersel, a.e. Peter van 
Laerhoeven
4 – broekveld, 3 lopen, als voor,
e.z. Wijnand Hendrick van Iersel, a.z. Arien Jan de Ridder, e.e. kinderen Arien Schapendonck, a.e. de 
straat
5 – een beemd, 2 lopen, als voor aan de Asschotse steeg,
e.z. weduwe Laureijs Schapendonck, a.z. Hendrik Janse Vermeer, 
6 – de helft onbedeeld in een hooiland, 6 lopen, te Baardwijk

4de lot  - Hendrick van Iersel
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Seshoeve,
e.z. Anthonij van den Boer, a.z. Wijnant Hendrick van Iersel, e.e. erfgenamen Aert Peijnenborgh, a.e. 
een meststeeg
2 – akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. Aert Andries Cuijpers, a.z. Wijnant Hendrik van Iersel, e.e. erfgenamen Gerit Witlox, a.e. een 
mestweg
3 – akkerland, genaamd de Streep, 1 ¾ lopen, als voor in de Groenstraat,
e.z. de heer rentmeester Slingeland, a.z. Willem Jan Burghmans, e.e. heer Otto Cattenbergh, a.e. Arien 
Peter Verhoeven
4 – broekveld, genaamd het Boske, 2 ½ lopen, als voor op de Schoorstraat,
e.z. het innocent kind van Elis Brekels, a.z. en e.e. de heer van Bree, a.e. de straat

belast met jaarlijks 2 vaten 4 kannen rogge aan de armen van Udenhout bij assignatie
belast met jaarlijks 2 stuivers 8 penningen aan rentmeester Tengnagel te sBosch

30 januari 1723     485/71v-76

Cornelis en Huijbert Adriaen van de Pasch, Lambert Vugts weduwe van Cornelia Adriaan van de 
Pasch, 
En Adriaen Jan Claese weduwnaar wijlen Maria Adriaan van de Pasch
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Adriaan Adriaan van de Pasch en 
Magdalena Huijbert Pigge

1ste lot – Lambert Peter Vugts de tocht en zijn 4 kinderen ten erfrechte
Diverse schuldbrieven
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout op het Hooghout
e.z. het groot gasthuis te sBosch, a.z. Cathalijn weduwe N. van de Pasch, e.e. Aert Jan Claese, a.z. 
Hendrick Jan de Lepper
2 – de helft in een heiveld, genaamd het Biesbroeck, 1 lopen, te Helvoirt

2de lot – Adriaen Jan Claese de tocht en zijn 3 kinderen het erfrecht
Enkele schuldbrieven
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout op het Hooghout, en de helft in een stuk heiveld in het Biesbroeck 
te Helvoirt

3de lot – Huijbert van de Pasch
Enkele schuldbrieven

© Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008



1 – groes te Berkel aan de kerk
2 – akkerland te Enschot aan het Cloostereijnt
3 – akkerland te Enschot

4de lot – Cornelis Adriaan van de Pasch
Alleen schuldbrief

15 februari 1723     485/78v-82

Willem Joost van Berckel als man van Allegonda, met Gerit Peter van Broeckhoven voogden over 
Maria, beide kinderen van wijlen Embert Anthonij Smolders verwekt in eerste echt uit Maria Jan de 
Lepper,
Willem Vermeer en Hendrik Jan de Lepper als voogden over Cornelis en Maria, kinderen van Willem 
Vermeer en dezelfde Maria Jan de Leper,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan Cornelis de Lepper

1ste lot – Cornelis en Maria Willem Vermeer (minderjarig)
Niets in Udenhout

2de lot – Willem van Berckel
1 – akkerland te Enschot
2 – akkerland te Enschot
3 – broekveld, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. Jan Adriaan de Jongh, a.z. (niet ingevuld), e.e. Jan Adriaen Coole, a.z. armentafel te sBosch
belast met jaarlijks 1 gulden 2 stuivers 8 penningen aan N. Ransecramer te sBosch
belast met jaarlijks 4 stuivers cijns aan de rentmeester van de bisschoppelijke goederen te sBosch
4 – heiveld te Helvoirt
5 – hooiland te Waalwijk

27 maart 1723     485/89v-90v

Cathalijn Heijliger Brock, weduwe van Frans van Duersen, transporteert volgens testamentaire 
beschikking van 14 maart 1721 aan Cornelis Cornelis Hamers, alle soodanige meubilare en 
Erffhaeffelijcke goederen mitsgaders alle wat tot desselffs brouwereije is specterende, egeen 
uijtgesondert, die zij voorheen samen met haar man bezat, voor de som van 200 gulden.

Als tegenprestatie beloofde Cornelis Cornelis Hamers in de akte hiervoor Cathalijn schadeloos te 
houden in alle voorkomende zaken.

In de akte hierna de huwelijkse voorwaarden van het voorgenomen huwelijke tussen Cornelis en 
Cathalijn

10 april 1723     485/91v-92

Maria Jan Brekelmans, weduwe Aert Mighielse Pijnenborgh geeft de tocht en haar recht van tocht in 
alle erfhaefelijcke en meubilaire goederen over aan het twee minderjarige kinderen Jan en Elisabeth.
Lambert Michiel Pijnenborgh en Jan Brekelmans zijn hun voogden
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23 april 1723     485/92-92v

Helena Schijven, weduwe van Simon Jan van Esch, geeft de tocht en het recht van tocht dat zij bezit 
van alle erfhaefelijke en meubilaire goederen van haar man zaliger over aan Cornelis, Gommert, 
Laurens en Claes, zonen en Cornelis Smits als man van Margrita, en Cornelis van de Wiel als man van 
Jenneke, allen kinderen van genoemde Simon Jan van Esch
En aan de voogden van haar twee minderjarige kinderen van haar zoon Jan Simon van Esch en de 6 
onmondige kinderen van Aert Pijnenborgh verwekt aan Maria Sijmons van Esch haar dochter

25 mei 1723     485/92v-94v

Willem Jan Burghmans en Jan Jan Ariens als man van Petronella Jan Burgmans, maken een erfdeling 
van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Willem Jan Burgmans,
1 – de helft aan de zuidoostzijde van akkerland en weiland, 5 lopen, te Udenhout bij de Cruijsstraet,
e.z. Frans Wouters van Iersel, a.z. weduwe Prijn Jans den Ouden, e.e. kinderen Jan Aerts de Ridder, 
a.e. de Meule straat
2 – de helft aan de noordwestzijde van een weiveld, 8 lopen, als voor in de Schoorstraat bij de 
Cruijsstraet,
e.z. Jan Robben, a.z. erfgenamen Arien Cornelis Fransen, e.e. de gemene straat

2de lot – Jan Jan Ariens
1 – de helft aan de noordwestzijde van een akkerland en weiland, 5 lopen, te Udenhout bij de 
Cruijsstraet,
e.z. Frans Wouters van Iersel, a.z. weduwe Prijn Jansen den Ouden, e.e. kinderen Jan Aerts de Ridder, 
a.e. de meule straat
2 – de helft aan de zuidoostzijde van een weiveld, 8 lopen, als voor in de Schoorstraat bij de 
Cruijsstraet,
e.z. Jan Robben, a.z. erfgenamen Arien Cornelis Fransen, e.e. de gemene straat

15 juni 1723     485/97v-98

Borgemeesters - Jan Thomas van Rijsewijk en Willem Jan Burgmans
Zetters – Peter Aert Hamers, Cornelis Anthonis van Iersel, Joost Hendrick Eekels

@@@@
9 november 1723     485/116v-118

Petronella van Baast, weduwe van Cornelis Betten maakt haar testament.
Zij laat na aan Lambert Pijnenburg als man van haar dochter Maria
o.a. een wollen weefgetouw en spoelgetouw
en 1 lopen land in Udenhout

18 januari 1724     485/129-134

Jan Peter Elisse verwekt uit Lourijske Adriaan Janse van Besouw voor hem zelf en als voogd met 
Anthonij van Spaandonck over Peter zoom van wijlen Peter Adriaen Vromans verwekt uit Petronella 
Peter Elisse
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Maken een erfdeling van de nalatenschap van Peter Elisse en Laureijske Adriaen Jan van Besouwen

1ste lot – Peter Adriaen Vromans (minderjarig)
1-3 – Berkel
4 – akkerland genaamd den Misacker, 1 lopen, te Udenhout bij het Heuveltje,
e.z. Adriaentje Janse van Abeelen, a.z. Laurijs Schapendonk, e.e. de straat, a.e. (niet ingevuld)
5 – Helvoirt
6 – Helvoirt

2de lot – Jan Peter Elisse
1-3 – Berkel
4 – land en heiveld, 2 ½ lopen, te Udenhout in den Biesmortel,
e.z. Willem van Abeelen,
belast met jaarlijks 2 gulden 5 stuivers aan de armen van de leprozen te sBosch
5 – broekveld, genaamd den Berckelbeemt, 2 lopen, als voor aan den Liessel
e.z. Jan Coolen, a.z. kinderen Aert Jansse Grevenbroek, e.e. de gemene lei, a.e. Snijers beemt
6 - Tilburg

25 maart 1724     584/146v-150

Bastiaan Jansse van Engelant en Cornelis Anthonij van Iersel als voogden over Josina dochter van 
wijlen Adriaan Jansse van Engelant verwekt uit wijlen Adriana Claasse van Iersel voor ¼ deel in de 
nagenoemde huizinge en voor de helft in de verdere onroerende goederen
En Claes Ariens Vermeer voor ¾ deel in de huizinge en de helft in de verdere onroerende goederen
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Willemke Adriaan van Son hun moeder en grootmoeder

1ste lot – Josina Adriaan van Engelant (minderjarig)
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackeren
e.z. kinderen van Goijaert Sijmon Priems, a.z. Maria Marten Hessels, e.e. Jan Cornelis Brekelmans, 
a.e. Claas de Cort
belast met jaarlijks 3 gulden 4 stuivers 12 penningen aan de armentafel van sBosch
belast met jaarlijks 3 stuivers 12 penningen aan rentmeester Tengnagel
2 – weiland en heiveld, 2 ½ lopen, als voor in Brabants hoek,
e.z. Peter van Aelst, a.z. kinderen Andries Schijven, e.e. Margriet weduwe Jan van Aelst, a.e. de straat
3 – de achterste helft in een nieuw erf, 6 lopen, als voor op het Winckel,
e.z. Cornelis Adriaan Rosse, a.z. Jan Cornelis Driessen, b.e. de gemeint, 
belast met jaarlijks de helft in 6 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
4 – de achterste helft in een weiveld, 4 lopen, als voor in den Biesmortel,
e.z. Niclaes Lombarts, a.z. Hendrick Jan Vermeer, e.e. kinderen Goijaert Sijmon Priems, a.e. de straat
5 – de westwaartse helft in een hooiland te Baardwijk

2de lot – Cornelis Adriaan Vermeer
1 – huis, schuur, schop, hof, boomgaard en verder aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout op het 
Winckel,
e.z. Arien Marten Priems, a.z. en e.e. Embert van Strijthoven, a.e. de straat
belast met jaarlijks 6 vaten rogge in een meerdere pacht aan rentmeester van Slingeland
2 – de voorste helft in een nieuw erf, 6 lopen, als voor
e.z. Cornelis Adriaan Rosse, a.z. Jan Cornelis Driesse, b.e. de gemeint
belast met jaarlijks de helft in 6 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
3 – de voorste helft in een weiveld, 4 lopen, als voor in den Biesmortel,
e.z. Claas Lombarts, a.z. Hendrik Jan Vermeer, e.e. kinderen Goijaert Sijmon Priems, a.e. de straat
4 – oostwaartse helft van hooiland te Baardwijk
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28 april 1724     485/157-162v

Adriaen, Jenneke en Willem Verbeeck als man van Cathalijn, en Peter Laurijs Coolen als man van 
Hendrina, allen kinderen van wijlen Hendrick Timmermans, verwekt uit wijlen Jenneke Hendrick Driesse
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Willem Verbeeck
1 – huis, schuur aan elkaar, schop en aangelegen akkerland en weiland, 5 lopen, te Udenhout aan de 
Gijselstraat
e.z. N. van Oort te Turnhout, a.z. Cornelis van de Pasch, e.e. de Prins van Vrieslant, a.z. de gemene 
straat
belast met jaarlijks 8 vaten rogge aan Hendrik Vermeer c.s.
2 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
e.z. Hendrick de Lepper, a.z. Jan van de Pasch, e.e. Jan Peter Verhoeven, a.e. het volgende perceel
belast met jaarlijks 8 vaten rogge in een meerdere pacht aan juffrouw van Gulick te sBosch
3 – akkerland, genaamd den Langen Rugh, 1 lopen, als voor,
e.z. Hendrik de Lepper, a.z. Peter Peter Priems, e.e. de straat, a.e. vorige perceel
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan juffrouw van Gulick te sBosch

2de lot – Adriaen Hendrik Timmermans
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Gijselacker, 
e.z. Adriaan Antonij Smolders, a.z. erfgenamen Gijsbert Werts, e.e. weduwe Adriaan Verhoeven, a.e. 
Hendrik Piggen
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan de rentmeester der bisschoppelijke 
goederen te sBosch
2 – akkerland te Helvoirt
3 – weiveld te Helvoirt
4 – broekveld te Helvoirt

3de lot – Jenneke Hendrik Timmermans
1 – akkerland, 1 lopen, te Udenhout aan de Gijselstraat,
e.z. weduwe Adriaan Verhulst, a.z. Willem Clement, e.e. Jacob Joost Willems, a.e. de Gijselstraat
belast met jaarlijks 1 vat rogge aan Cathalijn Wouters van de Pasch
2 – weiveld, 4 ½ lopen, te Helvoirt
3 – akkerland te Helvoirt

4de lot – Peter Laureijs Coolen
1 – akkerland, 3 lopen, te Udenhout, aan de Gijselstraat,
e.z. Hendrick Michiel Pijnenborgh, a.z. erfgenamen Cornelis Antonij Priems, e.e. Arien Witlox, a.e. de 
gemene straat
belast met jaarlijks 6 vaten rogge in een meerdere pacht aan Mathijs van Cleeff te sBosch
2 – weiveld, 2 lopen, als voor,
e.z. Peter van de Pasch (gebruiker), a.z. erfgenamen Luijcas Daendels van Zon, e.e. Arien Witlox, a.e. 
de gemene straat
3 – weiveld, ¾ lopen, genaamd het Bosch, als voor aan de Gijselstraat,
e.z. Willem Corstiaan Brocke, a.z. N. van Oort, e.e. N. van Oort tot Turnhout, a.e. weduwe Jacobus 
Lommers
4 – broekveld, 4 lopen, als voor in den Biesmortel,
e.z. de prins van Vrieslant, a.z. kinderen Peter Verhoeven, e.e. weduwe Jan Verhoeven, a.e. een 
gemene waterloop

4 mei 1724     485/162v-171
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Jan en Niclaas, zonen, Willem Gijsbert Smolders als man van Anneken, Jan Hugo van Vlijmen als man 
van Annemaria, bijdochter, zusters en broeders, kinderen van wijlen Jan Hendrik Schapendonk,
Norbert Dionijs Heijcants als man van Antonetta Jan van de Pasch, 
Jan Aert Fransen, Gerrit Jacob van Rijswijk als man van Annamaria Jan van Rijswijk, en Jan Jan van 
Rijswijk voor Maria en Adriana zijn twee minderjarige zusters, samen met Jacob Jan van Dongen voogd 
over de drie kinderen van wijlen Joost Maas, 
en Jan Marcelis van Hees voor zichzelf en voor zijn afwezige broers en zusters
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Elisabeth Hendrik Schapendonk, weduwe Dirk Jan van 
den Broeck hun meuie en outmuij

1ste lot – de drie kinderen van Joost Maas (minderjarig)
1 – akkerland, genaamd de Seshoeve, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Molenstraat
e.z. Pereijnen weduwe Jan den Ouden, a.z. Aert Andries Cuijpers, e.e. Maria weduwe Aert Brekels, 
a.e. weduwe Adriaen Coolen

2de lot – Gerrit Jacob van Rijswijk
1 – huis, schuur, schop, varkenskooi, hof en aangelegen erf en weiland, 3 lopen, te Udenhout in de 
Molenstraat,
e.z. Norbert Heijcants, a.z. Peter Vermeer, e.e. de straat, a.e. Claas Lomberts
belast met jaarlijks 6 vaten rogge in een meerdere pacht aan de rentmeester van de bisschoppelijke 
goederen te sBosch
2 – heiveld, genaamd de clijne Hesseldonk, 3 lopen, als voor in het Broek,
e.z. kinderen Gerrit jan Heunen, a.z. Jan Jan Heunen, e.e. de Coeijkampen, a.e. de leegrijthe
3 – groes en heiveld, 6 lopen, als voor in den Berckelsen beemt,
e.z. jonker Jegers, a.z. Elis Brekelmans, e.e. Elis Coolen, a.e. de heer Gijsbert Verwiel
belast met jaarlijks 3 stuivers 8 penningen cijns aan de rentmeester van de bisschoppelijke goederen te 
sBosch
4 – uitgeturfd moerveld, 2 lopen, als voor in den Brant,
e.z. erfgenamen Willem Bergmans, a.z. kinderen Adriaan Cornelis Franssen, e.e. Gommert de Cort, 
a.e. een waterpoel
belast met jaarlijks 2 stuivers 8 penningen cijns aan de rentmeester van de bisschoppelijke goederen te 
sBosch
5 – heiveld in Tilburg

2de lot – Norbert Dionijs Heijcants
1 – akkerland, 2 lopen, aan de zuidzijde van een perceel van 7 lopen, te Udenhout in de Molenstraat
e.z. Peter Ariens Vermeer, a.z. en e.e. deler tweede lot, a.e. de straat

3de lot – Jan Aart Fransen
1 – akkerland, aan de westzijde, 2 ½ lopen, in een perceel van 7 lopen, te Udenhout in de Molenstraat,
e.z. deler tweede lot, a.z. Willem Jacobs Verhoeven, e.e. kinderen Laurijs Witlox, a.e. deler derde lot

4de lot – Jan Hugo van Vlijmen
1 – akkerland, 2 ½ lopen, in een perceel van 7 lopen, te Udenhout in de Molenstraat,
e.z. deler tweede lot, a.z. Willem Jacobs Verhoeven, e.e. deler 3de lot, a.e. armentafel van Oisterwijk

5de lot – Jan Janse van Rijswijk t.b.v. zijn dochter Maria
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Groenstraat, 
e.z. het convent van Oisterwijk, a.z. Cornelis de Cort, e.e. erfgenamen Willem Bergmans, a.e. Elis 
Brekelmans,
2 – heiveld te Tilburg

6de lot – Adriana Jan van Rijswijk
1 – weiveld, 3 lopen, te Udenhout bij de Cruijstraat,
e.z. weduwe Aert Jan Robben, a.z. Arien Heijliger Brock, e.e. Gerrit jan Heunen, a.e. kinderen Adriaen 
Coolen
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2 – heiveld te Tilburg
3 – weiveld te Enschot
4 – heiveld te Enschot
5 – heibodem te Tilburg
5 – hei te Tilburg

7de lot – Willem Gijsbert Smolders
1 – broekveld, 4 lopen, te Udenhout bij de groenstraat,
b.z. jonker de Jeger, e.e. Elis Brekelmans, a.e. jonker Baelen
belast met jaarlijks 1 gulden 8 stuivers cijns aan de heer Tengnagel
elke van de andere delers mag een “gesmette”  eikenboom ruimen op dit perceel binnen twee jaar

8ste lot – Jan Marcelis van Hees
1 – akkerland, 3 ½ lopen, te Udenhout in de Achthoeven
b.z. Elis Coolen, b.e. armentafel van Udenhout

9de lot – Niclaas Jan Schapendonk
1 – de voorste helft van een weiveld te Bezooien

10de lot – Jan Jan Schapendonk
1 – de achterste helft van een weiveld te Bezooien

24 november 1724     485/195-202

Jan, Cornelis en Adriaen zonen, 
Jan Jacobs van Roessel als man van Josina, Cornelis Jacobs van Roessel als man van Petronella, 
dochters, zuster en broers, kinderen van wijlen Antonij Joost van Iersel verwekt uit wijlen Maria Ariens 
de Cort
Willem Jacob Verhoeven, voor zichzelf en voor Cornelis Jacob Gerritse, als voogden over de 4 
kinderen van wijlen Maria Antonij van Iersel en Willem vs
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Antonij Joost van Iersel en Maria Ariens de Cort

1ste lot – 4 kinderen van Willem Jacob Verhoeven (minderjarig)
1 – weiveld, 3 lopen, te Udenhout in de Cuijl, 
e.z. Adriaan Piggen, a.z. weduwe Adriaan van Iersel, e.e. weduwe Peter Vermeer, a.e. Wijnant Gijsbert 
van Iersel
belast met jaarlijks 6 vaten rogge OM, in een meerdere pacht aan de rentmeester der bisschoppelijke 
goederen te sBosch
2 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor in den Berckhoeck,
e.z. Jan Peter Verhoeven, a.z. en e.e. kinderen Gerrit Jan Heunen, a.e. Jan Ophorst
3 – akkerland,  te Berkel

2de lot – Cornelis Jacob van Roessel
1 – huis, schuur, schop en aangelegen erf, 2 ½ lopen, te Udenhout in den Berckhoeck,
e.z. Cornelis Wijnant van Abeelen, a.z. Andries Zacharias Croote, e.e. Jan Adriaan Bertens, a.e. de 
straat
belast met jaarlijks 8 vaten rogge in een meerdere pacht aan het blok van het Ortheneind te sBosch
2 – weiveld, 2 lopen, als voor,
e.z. Jan Adriaan Bertens, a.z. en e.e. Maria weduwe Joost van Iersel, a.e. Jan Marcelis van Hees
3 – nieuw erf, 2 lopen, als voor,
b.z. Maria weduwe Joost van Iersel, e.e. Jan Adriaan Bertens, a.e. de straat
belast met jaarlijks 1 stuiver cijns aan de domeinen van Brabant

3de lot – Cornelis Antonij van Iersel
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1 – akkerland, 3 lopen, te Udenhout in den Berckhoek,
e.z. erfgenamen juffrouw Nieuwenhoff, a.z. en e.e. Maria weduwe Joost van Iersel, a.e. Jan Adriaan 
Bertens
2 – nieuw erf, 3 lopen, als voor,
e.z. Cornelis Jacob Gerits, a.z. Maria weduwe Joost van Iersel, b.e. de gemeint
belast met jaarlijks 1 stuiver 8 penningen aan de domeinen van Brabant

4de lot – Jan Jacob van Roessel
1 – akkerland te Berkel

5de lot – Arien Anthonij van Iersel
Hooiland te Bezooien

6de lot – Jan Antonij van Iersel
1 – akkerland, 3 ½ lopen, te Udenhout in de Cuijl,
e.z. Adriaan Arien Piggen, a.z. Willem van Abeele, b.e. een gemene weg
2 – heiveld te Venloon, 2 lopen,
e.z. Willem Verhoeven, a.z. kinderen Jan Peter Adams, b.e. de hei
belast met jaarlijks 2 penningen cijns aan de heer van Loon

11 januari 1725     485/206v-212

Aart Embert Vermelis, verwekt uit Margriet Jan de Cort, en Huijbert Gerrit de Jonge, verwekt uit 
dezelfde vrouw,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van dezelfde Margriet

1ste lot – Aert Embert Vermelis
1 – huis, schuur, schop en bakhuis en aangelegen erf, 2 lopen, te Udenhout op het Winckel
e.z. Cornelis Jan de Cort, a.z. Jacobus van der Crabbe, e.e. de straat, a.e. erfgenamen Antonij Huijbert 
Teurlings
2 – akkerland, 5 lopen, als voor in de Hooghoutse ackeren,
e.z. Hendrik van Doesburg, a.z. Huibert Gerrit de Jong, e.e. Jan Brekelmans, a.e. Aert Jan Vugts
belast met jaarlijks 7 vaten rogge in een meerdere pacht aan het Brandsvrouwe gasthuis te sBosch
3 – weiveld, 3 lopen, als voor in den Biesemortel,
e.z. Cornelis Ariens Vermeer, a.z. Engeltie weduwe Jan Peter Vermeer, e.e. Peternel weduwe Peter 
Coolen, a.e. Jan Gerrit Boere c.s.
4 – broekveld, 3 lopen, als voor in het Giersbergs broek,
e.z. Cornelis de Cort, a.z. Cornelis Arien Vermeer, e.e. Hendrik Vermeer, a.e. Huijbert en Cornelis van 
Laarhoven
5 – de noordwaartse helft van een heiveld, 3 lopen, als voor
e.z. Maria weduwe Arien Verhoeven, a.z. Maria weduwe Wouter van Iersel, e.e. Jan Robben, a.e. 
Maria weduwe Cornelis van Iersel
6 – de onbedeelde helft in een hooiveld te Baardwijk
7 – uitgeturfd moerveld in Helvoirt

2de lot – Huijbert Gerrit de Jonge
1 – akkerland, 1 lopen, te Udenhout achter het Winkel,
e.z. Huijbert van Iersel, a.z. Adriaan Arien Vermeer, e.e. Cornelis de Cort, a.e. erfgenamen Teunis 
Teurlings
2 – akkerland, ½ lopen, als voor,
e.z. Hendrina Goverts van Iersel, a.z. Jacobus van der Crabbe, e.e. Cornelis Jacob Witlox, a.e. 
kinderen Goijaart Marten Priems,
3 – akkerland, 1 lopen 8 roeden, als voor in de Hooghoutse ackeren
e.z. Cornelis de Cort,, a.z. Willem Aert Bouwens, e.e. armentafel van sBosch, a.e. een gemene steeg
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belast met jaarlijks 1 gulden 10 stuivers in een meerdere pacht aan (niet ingevuld) te sBosch
4 – weiveld, 3 lopen, te Helvoirt
5 – moerveld te Helvoirt
6 – heibodem te Helvoirt

20 juni 1725     485/231-232

Borgemeesters - Peter Ariens van der Sterre en Jan Peter van Broekhoven
Zetters – Laurens Janse Wijters, Peter Cornelis Vermeer, Cornelis Cornelis de Cort en Willem Michiels 
van den Heesacker

31 augustus 1725     485/239v-240v

Heijltie Vermeer weduwe Theodorus van Onsenoort, transporteert volgens testament van haar en haar 
man van 31 juli 1724 te Udenhout verleden, aan Aart Witlox, wonende te Udenhout, alle meubilaire en 
erfhavelijke goederen en al het gene dat tot de smederije van een hoeffsmit is specterende egeen 
uijtgesondert, en 2 melkkoeien.
Dit alles voor de som van 80 gulden

10 oktober 1725     485/243-243v

Cornelis Cornelis Hamers transporteert aan Aert Jan Lombaerts, wonende te Enschot alle meubilaire 
en erfhavelijke goederen die zijn vrouw Cathalijn Heiliger Brock hebben toebehoort, voor de som van 
24 gulden. 
Er stond nog een schuld open
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