
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 593 (Protocol van allerhande akten n.l. van testamenten erfdelingen, arresten, "beleijndingen", 
kwitanties, commissies, borgtochten, procuraties en andere akten)
24 oktober 1757 - 10 oktober 1764
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.

19 juni 1758     593/16v-31

Cornelis Andries Frijssen en Zeeger Schapendonk als voogden over Andries, zoon van Cornelis 
Andries Frijssen verwekt uit wijlen Margriet Jan Peter Elissen, Laurijs Jan Elissen en Cornelis Jan de 
Wit als man van Adriaantje Jan Elissen, kinderen van Jan Peeter Elissen en wijlen Maria Gerrit 
Heunen, gewoond te Berkel,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Andries Cornelis Andries Frijssen (minderjarig)
8 – broekveld, 2 lopen, te Udenhout in de Brantse steeg
e.z. Claas Verhoeven, a.z. (niet ingevuld), e.e. de steeg, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 6 stuivers 8 penningen in een meerdere cijns aan de heer Tengnagel als 
rentmeester der episcopale en andere geestelijke goederen te sBosch
9 – broekveld, 1 lopen, als voor aan de Brantse steeg
e.z. Zeeger Mattijssen, a.z. (niet ingevuld), e.e. de Brantse steeg, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 3 stuivers 4 penningen in een meerdere cijns aan de heer Tengnagel als 
rentmeester der episcopale en andere geestelijke goederen te sBosch

2de lot – Peter Jan Elissen
4 – broekveld, 2 lopen, genaamd den Berkelsen Beemt, te Udenhout
e.z. Adriaan van Iersel, a.z. Jan Adriaan Coolen, e.e. Joost van Iersel, a.e. een waterloop

4de lot – Cornelis Jan de Wit
4 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout in den Biesemortel
e.z. armen van Udenhout, a.z. weduwe Jan van Son, e.e. Wijnant Verhoeven, a.e. Joost Lombarts
belast met jaarlijks 2 gulden 5 stuivers in een meerdere pacht aan rentmeester der leprozen te sBosch
5 – broekveld, 1 lopen, als voor 
e.z. Bastiaan Verhoeven, a.z. Gijsbert van Rijswijk, e.e. Jan van Broekhoven, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 8 stuivers 8 penningen cijns op St. Thomasdag aan juffrouw de weduwe Glaviman 
te Oisterwijk

2 oktober 1758     593/35v-45v

Adriaan Adriaan van Iersel en Adriaan Jan van Huijclom, voogden over Frans zoon van Frans Aart 
Robben, verwekt uit wijlen Elisabeth van der Sterre, en Maria en Jan Frans Robben, Cornelis Cornelis 
Hamers als man van Adriaantje en Jacobus Peter van Iersel als man van Johanna, allen kinderen en 
erfgenamen van wijlen Frans Aart Robben en Elisabeth Ariens van der Sterre,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

2de lot - Maria Frans Robben
Heibodem te Loon op Zand, genaamd den Egmont,
e.z. de graaf van Loon, a.z. Jan Brauls(?), e.e. de gemeint van Tilburg, a.e. (niet ingevuld)
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belast met jaarlijks 2 stuivers 4 penningen cijns aan de heer van Loon

4de lot – Cornelis Cornelis Hamers
3 – nieuw erf, 4 ½ lopen, te Udenhout in den Berkhoek,
e.z. Jan van Roessel, a.z. en e.e. Adriaan Brekelmans, a.e. de gemeint
belast met jaarlijks 2 stuivers 4 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
4 – weiveld, genaamd het Tusveldje, als voor in den Brant, 2 lopen,
e.z. Govert Wijnant van Iersel, a.z. Jan Storimans, e.e. baron de Bok, a.e. kinderen Adriaan Teurlings

8 november 1758     593/48v-53v

Jacobus Willem Verhoeven, wonende te Enschot, Jan Jan de Groot als man van Anna Maria Willem 
Verhoeven en Arien Hendrik Bertens als man van Adriaantje Willem Verhoeven, beiden wonende te 
Berkel,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Jenneke Willem Verhoeven, weduwe van Jan Frank 
Wagemakers, gewoond te Berkel

1ste lot – Jacobus Willem Verhoeven
3 – broekveld, 3 lopen, te Udenhout
e.z. Adriaan Wijnant van Iersel, a.z. en e.e. Antonij Cruijssen, a.e. de Asschense steeg
belast met jaarlijks 6 stuivers 12 penningen cijns aan het kantoor van rentmeester Tengnagell van de 
episcopale en andere geestelijke goederen te sBosch

25 januari 1759     593/54v-64

Adriaan, Jan, Jan van Thuijl als man van Anna Maria en Peter van Besouwen als man van Jenneke, 
kinderen van wijlen Frans Adriaan Elissen verwekt uit wijlen Maria Adriaan Brok
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

3de lot – Jan van Thuijl
Heiveld, 1 ½ lopen, te Udenhout in het Wolfsbroek,
e.z. Jan van Tilborg, a.z. Jacobus Verhoeven, e.e. de prins van Sulzbach, a.e. juffrouw van Beugen
belast met jaarlijks “seeven stuijvers off soo veel min off meer als in drie texten chijns aan het comptoir 
der domeijnen van Brabandt tot ’s Bosch” (uit een weiveld en dit stuk heiveld)
belast met jaarlijks 1 vat rogge aan het manhuis te Oisterwijk

2 april 1762     593/186-190

Adriaan Peter van Doesburg, Andries van Rijswijk als man van Jennemaria Peter van Doesburg, Gerrit 
Huijbert de Jong en Joost Huijbert de Jong,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van wijlen Antonet Hendrik van Doesburg

1ste lot – Adriaan Peter van Doesburg
2 – weiveld, 2 lopen, te Udenhout op het Winkel, 
e.z. Gijsbert van Rijswijk, a.z. erfgenamen Gerrit Vugts, b.e. de weduwe Denis van den Boer
3 – akkerland, genaamd den Dolk, 3 ½ lopen, als voor,
e.z. Hendrik van Iersel, a.z. weduwe Jan Pijnenburg, e.e. Hendrik van Iersel, a.e. Jan van Rijswijk
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1 mei 1762     593/191v-196v

Hendrik Jan Verhoeven, voor zichzelf en als voogd met Francis Robben over het kind van dezelfde 
Francis Robben verwekt uit wijlen Peternel Hendrik Verhoeven, en Gerrit Hendrik Verhoeven
Maken een erfdeling van de nalatenschap van wijlen Jan Gerrit Witlox

1ste lot – kind van Francis Robben
1 – 1/3 deel aan de westzijde, in een houtbos, 4 lopen, te Udenhout in de Schoorstraat
e.z. Peter Verhoeven, a.z. kinderen Jan Schapendonk, e.e. weduwe Aart Gerrit Witlox, a.e. deler 3de lot
belast met jaarlijks 1/3 deel in 6 vaten rogge aan Johannis Frans Wouters te Udenhout
2 – nieuw erf, 3 lopen, als voor bij de kreitenmolen,
Rondom de gemeint
3 – 1/3 deel in een heiveld, 4 lopen, als voor in de Gommelse straat,
e.z. de heer Baalen, a.z. Steven Burgmans, e.e. Gerrit Verhoeven, a.e. de Giersbergse steeg
4 – uitgeturfd moerveld te Helvoirt

2de lot – Hendrik Jan Verhoeven
1 – 1/3 deel aan de noordzijde, in een houtbos, 4 lopen, te Udenhout in de Schoorstraat
e.z. kinderen Jan Schapendonk, a.z. deler 1ste lot, e.e. weduwe Aart Gerrit Witlox, a.e. deler 3de lot
belast met jaarlijks 1/3 deel in 6 vaten rogge aan Johannis Frans Wouters te Udenhout

3de lot – Gerrit Hendrik Verhoeven
1 – 1/3 deel aan de zuidzijde, in een houtbos, 4 lopen, te Udenhout in de Schoorstraat
e.z. kinderen Jan Schapendonk, a.z. Peter Verhoeven, e.e. deler 2de lot, a.e. de gemene straat
belast met jaarlijks 1/3 deel in 6 vaten rogge aan Johannis Frans Wouters te Udenhout
2 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor in de Seshoeven
e.z. kinderen Jan Philipsen, a.z. Hendrik Jan Verhoeven, e.e. Govert van Iersel, a.e. de gemene weg
3 – 2/3 deel in een heiveld, 4 lopen, als voor in de Gommelse straat,
e.z. de heer Baalen, a.z. Steven Burgmans, e.e. deler 1ste lot, a.e. de Giersbergse steeg
4 – uitgeturfd moerveld in de Brand, grootte onbekend
e.z. Adriaan Jan Slaats, a.z. Adriaan van Iersel, e.e. kinderen Adriaan Wolfs, a.e. (niet ingevuld)

12 oktober 1762     593/205-213

Willem Jan van Broekhoven, Geertruij Jan van Broekhoven, Jan Bergmans als man van Cornelia Jan 
van Broekhoven, Peter Lambert Vuchts als man van Maria Jan van Broekhoven, Peter van den 
Meegdenberg als man van Catharina Jan van Broekhoven
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Jan Gerrit van Broekhoven en Anneke 
Andries Frijssen, gewoond te Berkel

3de lot – Jan Bergmans
3 – broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout bij het Gommelen,
e.z. Gijsbert van Rijswijk, a.z. Andries Cornelis Driessen, e.e. een steeg, a.e. Cornelis de Wit
belast met jaarlijks ¼ deel in 1 gulden 13 stuivers 10 penningen cijns aan juffrouw de weduwe van 
Antonij Glavimans te Oisterwijk

25 maart 1763     593/217-223

Adriaan van Rijswijk en Adriaan Schoenmakers als man van Margo van Rijswijk,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders en hun oom Arnout van Rijswijk, gewoond te 
Berkel
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1ste lot – Adriaan van Rijswijk
1 – te Berkel
2 – te Berkel
3 – te Enschot
4 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout
e.z. de gemene lei, a.z. Gijsbert van der Smal, e.e. de gemene straat, a.e. Peter Verhoeven
belast met jaarlijks 4 vaten rogge in een meerdere pacht van omtrent 21 ½ zak rogge aan de 
rentmeester (niet ingevuld) te sBosch

593/237v

Jacobus, Jan, Andries en Johannis, 
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Gerrit Jan van Rijswijk en Anna Maria van 
Rijswijk, gewoond te Heukelom

1ste lot – Jacobus Gerrit van Rijswijk
1 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Seshoeven
e.z. Elis Koolen, a.z. Jan van Rijswijk, e.e. Adriaan Kruijssen, a.e. een mestweg
2 – akkerland, 2 lopen 25 roeden, als voor,
e.z. erfgenamen Arnoldus Robben, a.z. Adriaan Witloks, e.e. Laurijs Vermeer, a.e. Adriaan van Hees
3 – akkerland, 2 lopen, als voor in den Berkhoek,
e.z. Jacobus Lombarts, a.z. (niet ingevuld), e.e. de gemene straat, a.e. Jan Hendrik Bertens
4 – akkerland, 2 lopen, als voor in de Agt hoeven,
e.z. erfgenamen Frans van Rijswijk, a.z. Govert van Iersel, e.e. een gemene mestweg, a.e. Jan 
Raijmakers
5 – broekveld, 4 lopen, als voor in het Broek genaamd de Koeijkampen,
e.z. kinderen Jan Schapendonk, a.z. Adriaan Jan Vermeer, e.e. erfgenamen heer Norbertus Snelle, 
a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 2/3 deel in 8 penningen cijns aan de gezworenen van Tilburg
6 – weiveld, 3 lopen, als voor in de Slimstraat,
b.z. erfgenamen Arnoldus Robben, e.e. Jan Storimans, a.e. een steeg
7 – huis, schuur, schop en boomgaard en aangelegen erf, akkerland en weiland, 6 lopen, als voor in de 
Agthoeven
e.z. erfgenamen Gerrit van Rijswijk, a.z. en e.e. Nicolaas Verhoeven, a.e. de gemene straat
8 – akkerland, 3 lopen, als voor in de Agthoeven
e.z. weduwe Denis van den Boer, a.e. Arien Brekelmans, e.e. Arien Witlox, a.e. armen van Oisterwijk
belast met jaarlijks 6 vaten rogge in een meerdere pacht van 1 mud rogge aan de heer Kempenaar als 
rentmeester der geestelijke goederen van het kwartier van Peelland
9 – akkerland, 1 ¼ lopen, als voor in de Seshoeven,
e.z. Jan Kruijssen, a.z. Johannes van Bavel, e.e. Francis Brokke, a.e. (niet ingevuld)
10 – broekveld, 3 lopen, als voor in het broek,
e.z. Andries Verhagen, a.z. Steven Burgmans, e.e. een waterloop, a.e. (niet ingevuld)
11 – broekveld, 1 ½ lopen, als voor in het Broek,
e.z. juffrouw Snelle, a.z. Bartel Jan Joosten, e.e. Jan Schapendonk, a.e. (niet ingevuld)
12 – Tilburg

2de lot – Jan Gerrit van Rijswijk
1 – akkerland, 8 lopen, te Udenhout in de Seshoeven
e.z. weduwe Jan Verhoeven, a.z. het volgende perceel, e.e. de Slimstraat, a.e. kinderen Arnoldus 
Robben
2 – akkerland, 2 lopen, als voor,
e.z. Lambert Peter Pijnenburg, a.z. Adriaan Hamers, e.e. het vorige perceel, a.e. een gemene mestweg
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3 – Enschot

o.a.
heibodem, 3 lopen, te Loon op Zand,
e.z. Lambert van Eijndhoven, verder rondom in de gemene heide
belast met jaarlijks 8 penningen cijns aan de heer van Loon

3de lot – Andries Gerrit van Rijswijk
o.a.
broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Brandse steeg,
e.z. de gemene steeg, a.e. Steven Burgmans, e.e. een gemene waterloop, a.e. Adriaan Adriaan van 
Iersel

Francis Peter Brekelmans en Adriaan Jan van den Bijgaert als man van Adriaantje Peter Brekelmans,
Maken een erfdeling van de nalatenschap hun moeder, Adriaantje Bucke, weduwe Peter Brekelmans, 
gewoond te Berkel

1ste lot - Francis Peter Brekelmans
o.a.
heibodem, grootte onbekend, te Loon op Zand,
e.z. weduwe Nicolaas Verhoeven, a.z. Gerrit Cornelisse, e.e. de Plakken, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 4 penningen aan de heer van Loon

2de lot – Adriaan Jan van den Bijgaart
o.a.
heiveld en moerveld, 2 lopen, te Udenhout in de Schoorstraat,
e.z. Adriaan Vermeer, a.z. Jan Brekelmans, e.e. de heer Watrin, a.e. Arien Brekelmans
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