Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 592 (Protocol van allerhande akten n.l. van testamenten erfdelingen, arresten, "beleijndingen",
kwitanties, commissies, borgtochten, procuraties en andere akten)
19 maart 1749 - 16 juli 1757
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.

10 april 1750

592/59-65

Cornelis Lambert Vuchts en Aart de Lepper als voogden over de 5 kinderen van wijlen Adriaen Lamert
Vuchts verwekt uit Adriaantje de Lepper, Maria Lambert Vuchts weduwe Peter Arien Driessen, Peter
Lambert Vuchts, Adriaentje moeder vab de onmondigen voornoemd en Cornelis Lambert Vuchts voor
zichzelf
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Magdalena Lambert Vuchts en Lambert Vuchts
2de lot – Maria Lambert Vuchts, weduwe Peter Arien Driessen
1 – akkerland, 1 lopen, te Udenhout bij het Hooghout,
e.z. Gojaert de Jong, a.z. kinderen Cornelis van Iersel, e.e. Jan de Lepper, a.e. een mestweg
2 – broekveld, 2 lopen, als voor in de Leegreijte,
e.z. Adriaentje Vermeer, a.z. weduwe Jan Witlox, e.e. Jan Priems, a.e. kinderen Willem Verhoeven
3 – geld
3de lot – Peter Lambert Vuchts
1 – akkerland te Berkel
2 – akkerland te Berkel
3 – akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Seshoeven
e.z. Peter Vermeer, a.z. weduwe Aart Witlox, e.e. weduwe Jan van Hees, a.e. een mestweg
4 – heiveld, ½ lopen, als voor bij de Strijdhoef
e.z. Cornelis Vermeer, a.z. Huijbert van Berkel, e.e. Willemijn Jan Robben, a.e. weduwe Aart de Ridder
@@@@@
28 maart 1752

592/124v-130

Adriaan van Vugt, Andries van Vugt en Jan van Vugt, kinderen van wijlen Jan van Vugt en wijlen
Catharina van Liemt,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
3de lot – Jan Jan van Vugt
o.a.
houtbos, 2 lopen, te Udenhout in het Geerbergens broek,
e.z. Peter Dingens, a.z. en e.e. kinderen Adriaan van Liemt, a.e. een waterloop
@@@@@
31 januari 1754

592/204v-210v

Jan Peter van Iersel en Joost Adriaan Jorissen als man an Francijan Peter van Iersel
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Peter Wouter van Iersel , hun vader
1ste lot – Jan Peter van Iersel
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1 – akkerland en weiland, 4 lopen, te Udenhout bij de Keijne Mortel,
e.z. Cornelia Wijnand van Iersel, a.z. Steven Willem Bergmans, e.e. heilige geest van Oisterwijk, a.e.
Adrian van Abeelen
2 – broekveld, 1 ½ lopen, als voor bij de Strijdhoef,
e.z. kinderen Adriaan Cornelis Zeegers, a.z. en e.e. Laurens van Rijswijk, a.e. kinderen Adriaan Coolen
belast met jaarlijks 7 stuivers cijns aan de heer rentmeester der domeinen van Brabant
3 – het achterste vierde deel in een moerveld, in het geheel 1 lopen, als voor in den Brant
e.z. Jan van Huijclom c.s., a.z. Marten Priems, e.e. Jan Cornelis van de Plas, a.e. (niet ingevuld)
4 – westwaartse vierde deel in een moerveld, in het geheel 1 lopen, als voor, naast het voorgaande
perceel
e.z. kinderen Jan Laurijs Coolen, a.z. en e.e. Marten Priems, a.e. (niet ingevuld)
5 – het vierde deel in de achterste helft van een weiveld, 1 lopen, als voor,
e.z. Adriaan Jan Coolen, a.z. Jan Hendrik van de Plas, e.e. weduwe Jan Witlox, a.e. Marten Priems
6 – heiveld te Drunen op Giersbergen
2de lot – Joost Adriaan Jorissen
1 – akkerland, 5 lopen, te Udenhout bij de Kreitenmolenstraat in de Agthoeven,
e.z. Peter Verhoeven, a.z. Willem Burgmans, e.e. weduwe Peter van Iersel, a.e. Gerrit Verhoeven,
belast met jaarlijks 7 vaten rogge in een meerdere pacht aan de heer Tengnagel, rentmeester der
episcopale en andere geestelijke goederen te sBosch
2 – weiveld, 1 lopen, als voor,
e.z. Wouter Jan van Iersel, a.z. en e.e. Nicolaas Verhoeven, a.e. Peter Nicolaas Vehroeven
3 – broekveld, 1 lopen, als voor in de Groenstraat
e-z- Peter Vermeer, a.z. en e.e. Francis Bukken, a.e. weduwe Jan Piggen
4 – het achterste vierde deel in een moerveld, 1 lopen, als voor in den Brant,
e.z. Jan van Huijclom c.s., a.z. Marten Priems, e.e. Jan Cornelis van de Plas, a.e. (niet ingevuld)
5 – westwaartse vierde deel in een moerveld, 1 lopen, als voor, naast het vorige perceel,
e.z. kinderen Jan Laurijs Coolen, a.z. en e.e. Marten Priems, e.e. (niet ingevuld)
6 – het achterste vierde deel in de helft van een weiveld, 1 lopen, als voor
e.z. Adriaan Jan Coolen, a.z. Jan Hendrik van de Plas, e.e. weduwe Jan Witlox, a.e. Marten Priems
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