Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 591 (Protocol van allerhande akten n.l. van testamenten erfdelingen, arresten, "beleijndingen",
kwitanties, commissies, borgtochten, procuraties en andere akten)
26 oktober 1740 - 20 december 1748
Dit zijn akten die door de Oisterwijkse schepenbank zijn opgemaakt, maar betrekking hebben op percelen in
Udenhout. Het protocol van de Oisterwijkse schepenbank werd in 1728 gesplitst in twee series, één voor Oisterwijk
en Udenhout en één voor Berkel, Enschot, Heukelom en Haaren. De onderstaande registers komen uit de laatste
serie. 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.

26 oktober 1740

591/1-10

Laurijs Andries Frijsen en Cornelis Andries Frijsen en Jan Gerit van Broekhoven als man van Anneke,
en Jan Jan Vugts als man van Adriaantje, kinderen en erfgenamen van wijlen Andries Laurijs Driessen
en wijlen Dirkske Cornelis Peters, gewoond te Berkel,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
3de lot – Cornelis Andries Frijsen
o.a.
broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout
e.z. Antonij Jacobus Lombarts, a.z. de tegendeler, e.e. een erfweg, a.e. Bastiaan Verhoeven
belast met jaarlijks ¼ deel in een cijns van 33 stuivers 10 penningen aan de heer Antonij Glaviman te
Oisterwijk
belast met jaarlijks 4 vaten rogge aan de heer Cornelis de Bak als rentmeester der geestelijke
goederen van dit kwartier
akkerland, ¾ lopen, als voor op de Houtse straat
e.z. Aert de Ridder, a.z. (niet ingevuld), e.e. weduwe Aart van Iersel, a.e. Cornelis Vugts
4de lot – Jan Gerit van Broekhoven
o.a.
broekveld 1 ½ lopen, te Udenhout bij het Gomelen
e.z. kinderen Adriaan Cornelis Cruijssen, a.z. de tegendeler, e.e. een steeg, a.e. Jan Peter Elissen
belast met jaarlijks ¼ deel van 33 stuivers 10 penningen cijns aan de heer Antonij Glaviman te
Oisterwijk

30 november 1740

591/12-19v

Jacobus en Anna Maria, Nicolaes Nicolaes Verhoeven als man van Adriaantje, en Jan Frank
Wagemakers als man van Jenneken, allevier kinderen van wijlen Willem Jacobus Verhoeven en Maria
Antonij van Iersel, gewoond te Berkel
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot – Jacobus Willem Verhoeven
1 – Berkel
2 – akkerland, 1 ¼ lopen, te Udenhout
e.z. Peter van Iersel, a.z. en e.e. Gerrit van Rijswijk, a.e. weduwe Frijs Schapendonk
3 – houtveld, 2 lopen, als voor,
e.z. Frans Jan Wouters, a.z. Hendrik Maes, e.e. de gemene straat, a.e. Peter Robben
4 – weiveld, 2 ½ lopen, als voor,
e.z. Adriaan Piggen, a.z. weduwe Johannis van Iersel, b.e. een steeg
5 – hooiland te Waalwijk
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Belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht van 3 zakken en een sester aan juffrouw
Resau
Belast met jaarlijks 6 vaten rogge in een meerdere pacht aan het kantoor der episcopale en andere
geestelijke goederen te sBosch
2de lot – Anna Maria Willem Verhoeven
4 – akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout
e.z. kinderen Gerit Heunen, a.z. Arien Brekelmans, e.e. kinderen Gerrit Heunen, a.e. weduwe Ophorst
3de lot – Nicolaas Nicolaas Verhoeven
3 – de helft in een broekveld, 2 lopen, te Udenhout,
e.z. de nieuwe steeg, a.z. Antonij Cruijssen, e.e. kinderen Willem Bergmans, a.e. Maria Cornelis van
Iersel
4 – broekveld, 1 lopen, als voor,
e.z. Jan Dekkers, a.z. Huijbert van Berkel, e.e. Corstiaan van Asten, a.e. de nieuwe steeg
5 – nog een streepke in een broekveld, genaamd Wijfkens beemt, als voor,
e.z. Huijbert van Berkel, a.z. Jan Dekkers, verder onbekend
6 – 2 heibodems in de Loonse Heijde, op de Plakken
7 – 2 heibodems als voor aan de roubossen
4de lot – Jan Frank Wagemakers
4 – broekveld, 2 lopen, te Udenhout
e.z. Adriaan Wijnant van Iersel, a.z. en e.e. Antonij Cruijssen, a.e. de Assense steeg

21 juni 1741

591/49v-56v

Adriaan en Peter, Arien Aart Reijnen als man van Clasina, kinderen van wijlen Denis Peter Hoevenaars
en Paulina Peters van Iersel
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
2de lot - Peter Denis Hoevenaars
o.a. heiveld, ½ lopen, te Loon op Zand, bij de Plakken,
e.z. Cornelis de Jong, verder onbekend

16 oktober 1741

591/62v-67

Jacobus en Anna Maria, en Nicolaas Nicolaas Verhoeven als man van Adriaantje en Jan Frank
Wagemakers als man van Jenneke, kinderen van wijlen Willem Jacob Verhoeven en Maria Antonij van
Iersel,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
3de lot – Nicolaas Nicolaas Verhoeven
o.a. broekveld, ¾ lopen, te Udenhout
e.z. Aert Witlox, a.z. de verkrijger, e.e. kinderen Willem Bergmans, a.e. een steeg
belast met jaarlijks 12 penningen cijns aan het kantoor der domeinen van Brabant
4de lot – Jan Frank Wagemakers
2 – broekveld, 1 lopen, te Udenhout in de Assent
e.z. weduwe Adriaan van Iersel, a.z. weduwe Antonij Cruijssen, e.e. Willem Vermeer, a.e. de verkrijger
belast met jaarlijks 3 stuivers 4 penningen cijns aan het kantoor van de heer Tengnagel, rentmeester
der episcopale en andere geestelijke goederen te sBosch
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16 april 1742

591/78v-84

Jan Jan de Cort, Maria Jan de Cort, weduwe Willem van de Sande, Aernout van de Ven als man van
Martijntje Peter Schijven verwekt aan Elisabeth Jan van Abeelen
Maken een erfdeling van de nalatenschap van voornoemde Elisabet Jan van Abeelen
1ste lot – Jan Jan de Cort
5 – groes, 6 lopen, te Udenhout in de Biesmortel
e.z. juffrouw Donkers, a.z. erfgenamen Gerrit van Broekhoven, e.e. Jan Timmermans, a.e. weduwe
Adriaan Verhoeven
6 – groesveld, 6 lopen, als voor op de Schoorstraat
e.z. erfgenamen Gerrit van Broekhoven, a.z. Adriaan van Iersel, e.e. Adriana Grevenbroek, a.e. de
gemene lei
7 – groes, 2 lopen, genaamd de Root, als voor op de Houtse straat,
e.z. Jan Piggen, a.z. kinderen Aart Janssen, e.e. een steeg, a.e. (niet ingevuld)
2de lot – Maria Jan de Cort, weduwe Willem van de Sande
3 – akkerland, te Udenhout op het Winkel, 3 lopen,
e.z. Willem Gielen, a.z. weduwe Peter Heijmans, e.e. een vaarweg, a.e. (niet ingevuld)
4 – akkerland, 2 lopen, als voor in de Biesemortel
e.z. heilige geest van sBosch, verder onbekend
5 – akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. Cornelis van Iersel, a.z. heilige geest van sBosch, verder niet ingevuld
6 – akkerland, 2 lopen, als voor op de Houtse straat, genaamd de Vlashof,
e.z. de gemene steeg, a.z. (niet ingevuld), e.e. kinderen Aart Janssen, a.e. (niet ingevuld)

6 juni 1742

591/91-98

Arien van Huijclom en Peter Adriaan Driessen als voogden over het kind van genoemde Arien van
Huijclom verwekt uit Laureijske Adriaan Driessen, Joost Adriaan Driessen, Jan Jan de Lepper als man
van Engel Adriaan Driessen, Adriaan Jan Slaets als man van Anna Maria Adriaan Driessen, en Peter
Adriaan Driessen nog voor zichzelf,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Adriaan Laurijs Driessen hun (schoon)vader
3de lot - Jan Jan de Lepper als man van Engel Adriaan Driessen
o.a.
de helft in een heibodem, 4 lopen, te Loon op Zand,
reengenoten onbekend
4de lot - Adriaan Jan Slaats als man van Anna Maria Adriaan Driessen
o.a.
de helft in een heibodem, 4 lopen, te Loon op Zand,
reengenoten onbekend

9 juni 1742

591/98v-107v

Adriaan, Adriaantje, Lauwerens Peters Verhoeven als man van Maria, en Jan Jan Brekelmans en Claes
Wijnant van Abeelen als voogden over Marianna, kinderen van wijlen Jan Jan van Abeelen en wijlen
Jenneke Jan Brekelmans
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Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot – Adriana Jan van Abeelen
5 – broekveld, 3 lopen, te Udenhout in de Legerijt
e.z. Aert Witlox, a.z. kinderen Jan Willems, e.e. weduwe Aert van Iersel, a.e. kinderen Gerrit van
Broekhoven
6 – akkerland, 5 lopen, te Loon op Zand, in ’t Hoekske
e.z. Adriaantje Peters van den Hove, a.z. Jan de Lange, e.e. Johanna Pigge, a.e. Jan Colsters
7 – heiveld, 3 lopen, als voor in de Meer,
e.z. Johanna Piggen, a.z. Nicolaas van den Hoven, e.e. Jan de Lange, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 5 stuivers 12 penningen cijns aan de heer van Loon op Zand
2de lot – Adriaan Jan van Abeelen
2 – akkerland, 3 lopen, te Udenhout
e.z. Peter Vromans, a.z. Frans van Rijswijk, e.e. de gemene straat, a.e. Hendrik Maes
3 – Baardwijk
4 – broekveld, 2 lopen, te Udenhout
e.z. voorkinderen van Jan Laureijs van Abeelen, a.z. weduwe Peter van Iersel, e.e. Johanna Pigge, a.e.
de Hessedonk (sic)
9 – weiveld, 4 lopen, te Loon op Zand
e.z. deler vierde lot, a.z. Frans Peter van den Hove, e.e. de heere straat, a.e. (niet ingevuld)
10 – heiveld, 3 lopen, als voor,
e.z. Adriaantje Peter van den Hove, a.z. Adriaan Brekelmans, e.e. Johanna Piggen, a.e. (niet ingevuld)
3de lot – Lauweren Peter Verhoeven
3 – de helft in een broekveld, 2 lopen, te Udenhout in de Cuijl,
e.z. kinderen Antonij van den Boer, a.z. Cornelis Pijnenborg, e.e. Nicolaas Verhoeven, a.e. Peter Jan
van Abeelen
4 – de westwaartse helft in akkerland, 8 lopen, te Loon op Zand,
e.z. deler vierde lot, a.z. Frans van den Hove, e.e. deler tweede lot, a.e. (niet ingevuld)
5 – het 1/14 deel van een heide, genaamd de Heijhoef, 80 lopen, als voor
reengenoten onbekend
4de lot – Marianna Jan van Abeelen
3 - de oostwaartse helft in akkerland, 8 lopen, te Loon op Zand,
e.z. deler derde lot, a.z. (niet ingevuld), e.e. deler tweede lot, a.e. (niet ingevuld)
4 – het 1/14 deel aan de noordzijde van een heide, genaamd de Heijhoef, 80 lopen, als voor
reengenoten onbekend

23 juli 1742

591/111v-117v

Adriaan Adriaan Claassen, Aart de Lepper als man van Magdalena, Gijsbert van de Meegdenberg als
man van Jenne Maria, kinderen van wijlen Adriaan Jan Claessen en wijlen Maria Adriaan van de
Pasch, gewoond te Enschot
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
2de lot – Aart de Lepper
5 – akkerland, 1 lopen in een perceel van 4 lopen, te Udenhout,
ringgenoten onbekend
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12 november 1742

591/129v-142

Nicolaas van Abeelen en Wouter van Heeswijk als voogden over Jan zoon van wijlen Willem Jan van
Abeelen en Maria Ariens van Hees, Peter Adriaan Vromans en Antonij Willem Lombarts als voogden
over de 2 kinderen van wijlen Willem Martens van Liemde en Adriaantje Willem van Abeelen, Jan
Storimans als man van Maria Peter Brokke en Peternella Willem van Abeelen weduwe Norbert
Zeegers,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Willem van Abeelen en Peter Heijliger Brok, verwekt uit
Maria Ariens van Hees
1ste lot – kinderen van Willem Marten van Liemde (onmondig)
7 – houtveld of bos, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Cuijl
b.z. Peter van Beugen, e.e. Jan Aart Raeijmakers, a.e. Jan Matthijs Wijten
belast met jaarlijks 3 stuivers cijns aan de domeinen van Brabant
8 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor
e.z. Antonij Joost van Iersel, a.z. kinderen Peter Hendrik van Iersel, b.e. een gemene weg
9 – akkerland, 2 ¾ lopen, als voor in de Cuijlsen acker
e.z. Willem Piggen, a.z. Adriaan Piggen, b.e. Jan Piggen

15 december 1742

591/156v-159v

Adriaan, Peter en Francis, kinderen van wijlen Gerrit Ariens van de Pasch , Joost Willem Piggen als
man van Lucia Jacobus Lombarts en Goijaart de Jong als man van Maria Jan van de Pasch,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun (schoon)ouders
2de lot – Goijaart de Jong
1 – akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout aan het Hooggut (sic)
oost de gemene straat, zuid Cornelis van de Pasch, west en noord de prins van Oranje
belast met jaarlijks 2 vaten 8 kannen rogge in een meerdere pacht van 1 zak aan Peter Scheffers te
sBosch
2 – akkerland, 2 lopen, als voor in de Biesmortel
oost juffrouw Rijnira Clara Boonaerts, zuid Goijaart de Jong, west Peter Verhoeven, noord weduwe
Jacob Joosten
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht van 4 zakken aan de weduwe Pieter van
Beugen te sBosch

21 december 1742

591/167v-173

Laurens, Jacobus en Jan, broers, kinderen van wijlen Peter Laureijs Verhoeven en wijlen Willemijn
Jacob Piggen
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot – Laurens Peter Verhoeven
5 – broekveld, 2 lopen, te Udenhout
e.z. Jan Schapendonk, a.z. Hendrik Maas, e.e. Cornelis Jan Vermeer, a.e. erfgenamen Pieter van
Beugem
belast met jaarlijks 2 stuivers 8 penningen cijns aan de rentmeester der episcopale goederen te sBosch
2de lot – Jacobus Peter Verhoeven
5 – de helft in akkerland, genaamd de Smitsacker, 4 lopen, te Udenhout in de Seshoeven
e.z. Jenneke weduwe Jan Witlox, a.z. en e.e. Adriaantje weduwe Laurijs Schapendonk, a.e. Peter
Vromans
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3de lot – Jan Peter Verhoeven
3 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse ackeren,
e.z. de gemene weg, a.e. (niet ingevuld), e.e. heilige geest hoeve van sBosch, a.e. (niet ingevuld)
4 – broekveld, 2 lopen, als voor
e.z. Hendrik Maas, a.z. erfgenamen Dirk Jan Appels, e.e. Nicolaas Ariens Verhoeven, a.e. (niet
ingevuld)

9 februari 1746

591/287v-296v

Adriaan, Arien, Ida, Arien Leijten als man van Josijna, Jan Hamers als man van Willemijn, Jan
Bergmans als man van Maria, kinderen van wijlen Johannes van Huijclom en wijlen Maria Jan
Cruijssen,
Peter Verhoeven als man van Elisabeth van der Sterre verwekt uit dezelfde Maria Jan Cruijssen
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun (schoon)ouders
1ste lot – Adriaan Jan van Huijclom
2 – de onbedeelde helft in een stuk weiland, blekkeling en moerveld, 3 ½ lopen, te Udenhout t.p. den
Verlooren Brant,
e.z. weduwe Marten Priems, a.z. Jan van de Plas, verder onbekend
Dit lot is belast met jaarlijks:
7 ½ vat rogge in een meerdere pacht van 15 vaten aan Norbert Snelle t.b.v. de heer van Spoelbergen
6 ½ vat rogge in een meerdere pacht van 13 vaten aan het kantoor van de heer Tengnagel als
rentmeester der episcopale goederen te sBosch
3 stuivers 12 penningen cijns in een meerdere pacht van 7 stuivers 8 penningen aan Jan Tabbers te
Tilburg
6de lot – Jan Bergmans
1 – akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Slimstraat
e.z. weduwe Jan Robben, a.z. weduwe Adriaan Piggen, e.e. Antonij Franken, a.e. mevrouw van
Beugen
belast met jaarlijks 2 vaten rogge in een meerdere pacht aan het kantoor van de heer Tengangel als
rentmeester van de episcopale en andere geestelijke goederen te sBosch
7de lot – Peter Verhoeven
2 – 1/6 deel in een uitgeturfd moerveld, 2 lopen, te Udenhout t.p. den Brant,
b.z. Wijnand van Iersel, e.e. heilige geest van sBosch, a.e. jonker Jeger

21 oktober 1746

591/305v-311v

Adriaan, Arnout, Reinier, Catrina huisvrouw van Jan Soeterix, Wouter Aert van Iersel als man van
Jenneke en Martinus Verhoeven als man van Johanna, kinderen van wijlen Adriaan Jan Pijnenborg eb
wijlen Jenneke Willem Lombarts, gewoond te Haaren
4de lot - Catrina huisvrouw van Jan Soeterix
o.a. de onbedeelde helft in een heibodem, 4 ½ lopen, te Udenhout
e.z. Wouter Adriaan Martens, a.z. en e.e. de gemeint, a.e. erfgenamen Peter van de Voort

28 augustus 1747

591/327v-335v
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Adriaan, Gerrit, Jan, Cornelis van Akeren als man van Adriaantje, Peter Adriaan Vromans als man van
Maria en Antonij Versteijnen als man van Petronella,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Jan Jan Brekelmans en Maria van Abeelen,
gewoond te Berkel
1ste lot – Adriaan Jan Brekelmans
1 – huis, hof, schuur, schop en bakhuis met aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout t.p. de Schoorstraat,
e.z. kinderen Adriaan Bergmans, a.z. Jan Verhoeven, e.e. de gemene straat, a.e. weduwe Jan Vermeer
2 – akkerland, 5 lopen, als voor,
e.z. Joost van Rijswijk, a.z. kinderen Adriaan Bergmans, e.e. de gemene straat, a.e. de tegendeler
3 – akkerland, 3 lopen, als voor,
e.z. Jan van Broekhoven, a.z. en e.e. Joost van Rijswijk, a.e. Jan Brekelmans
4 – weiveld, 7 lopen, als voor,
b.z. en e.e. Joost van Rijswijk, a.e. Frans Wijnand van Broekhoven
5 – akkerland en weiland, 3 lopen, als voor,
e.z. kinderen Jan Neelen Joosten, a.z. en e.e. erfgenamen de heer van Wamelen, a.e. Jan Brekelmans
6 – akkerland, genaamd de Kalverweij, 3 lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan Vermeer, a.z. weduwe Jan Piggen, e.e. erfgenamen van de heer van Wamelen, a.e.
kinderen Adriaan Bergmans
7 – akkerland, 3 lopen, als voor,
e.z. Joost van Rijswijk, a.z. de duinen, e.e. erfgenamen heer van Wamelen, a.e. de gemene straat
8 – heiveld, grootte onbekend
e.z. kinderen van Wijnand van Broekhoven, a.z. de tegendeler, e.e. de heer van Wamelen, a.e. Antonij
Versteijnen
3de lot – Cornelis van Akeren
2 – het vierde deel in alle opgaande bomen staande op de goederen in Udenhout
4de lot – Jan Jan Brekelmans
1 – oostwaartse helft in een heiveld en moerveld, te Udenhout, t.p. de Schoorstraat, grootte onbekend,
e.z. kinderen Wijnand van Broekhoven, a.z. Peter Brekelmans, b.e. erfgenamen heer van Wamelen
2 – het vierde deel in alle opgaande bomen staande op de goederen in Udenhout
4de lot – Antonij Versteijnen
1 – westwaartse helft in een heiveld en moerveld, te Udenhout, t.p. de Schoorstraat, grootte onbekend,
e.z. kinderen Wijnand van Broekhoven, a.z. Peter Brekelmans, b.e. erfgenamen heer van Wamelen
2 – het vierde deel in alle opgaande bomen staande op de goederen in Udenhout
5de lot – Gerrit Jan Brekelmans
1 – het vierde deel in alle opgaande bomen staande op de goederen in Udenhout

19 oktober 1747

591/335v-346

Jan en Aart Heeren, Johannes Peter Matijsen als man van Maria Heeren,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Jan Aart Heeren en Louwerenske de Lepper hun ouders
1ste lot – Jan Jan Heeren
5 – broekveld, 2 lopen, te Udenhout t.p. het Klapschoor,
e.z. erfgenamen de heer van Lipstat, a.z. de grote Strijdhoef, e.e. weduwe Adriaan Mijs, a.e. de lei
6 – 1/10 deel in een broekveld, 5 lopen, onbedeeld, als voor
e.z. Govert van Iersel, a.z. de heer de Vien, e.e. een steeg, a.e. (niet ingevuld)
7 – 1/10 deel in een broekveld, 4 lopen, als voor,
e.z. Johannes Matijsen, a.z. en e.e. de lei, a.e. (niet ingevuld)
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8 – heiveld, 2 lopen, als voor,
e.z. Michiel van den Heesacker, a.z. Peter van den Bosch, e.e. een steeg, a.e. (niet ingevuld)
3de lot – Joannes Peter Mathijsen
14 – westwaartse helft in een broekveld, 2 lopen, te Udenhout t.p. de Rijt,
a.z. Aart Jan Heeren, a.z. Cornelis Hendrik de Lepper, e.e. erfgenamen Jan Brekelmans, a.e. (niet
ingevuld)
15 – heiveld, 1 lopen, als voor,
e.z. Jan Cruijssen, a.z. Gerrit van Rijswijk, e.e. Aart Jan Heeren, a.e. (niet ingevuld)
16 – ¼ deel onbedeeld in een broekveld, als voor in den Brant,
e.z. Jan Heeren, a.z. Cornelis de Leeuw, e.e. de lei, a.e. (niet ingevuld)

17 mei 1748

591/360v-364v

Arien Brekelmans, Adriaan Brekelmans, Cornelis Aart Zegers als man Jenneke Brekelmans, en
Cornelis van Iersel als man van Engelijn Brekelmans,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun (schoon)ouders (niet met naam genoemd)

3de lot – Cornelis Aart Zegers
2 - broekveld, 2 lopen, te Udenhout,
e.z. Jan Cornelis Witlox, a.z. Jan van der Staak, e.e. de Gommerse straat, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 6 stuivers 2 penningen cijns aan Antonij Glaviman
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