Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 594 (Protocol van allerhande akten n.l. van testamenten erfdelingen, arresten, "beleijndingen",
kwitanties, commissies, borgtochten, procuraties en andere akten)
16 oktober 1764 - 17 maart 1773
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.

25 oktober 1764

594/10v-16v

Peter Michiel van de Sande als vander en voogd over zijn vier onmondige kinderen genaamd Peternel,
Margo, Jacomijn en Michiel, verwekt uit wijlen Adriaentje Peter Verhoeven, en Cornelis en Jan Peter
Verhoeven,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Allegonda Janse Witloks, gewoond te Haaren
2de lot - De 4 kinderen van Peter Michiel van de Sande
1 – houtveld, genaamd de Rijt, 2 lopen, te Udenhout aan de Gommelse straat,
e.z. Francis Adriaan Witloks, a.z. Peter van den Bosch, e.e. Joost Lombarts, a.e. Jan Brokke
2 – broekveld, genaamd het Rietveldeke, 3 lopen, als voor,
e.z. de heer Snelle, a.z. Huijbert van Berk, e.e. de gemene lei, a.e. erfgenamen Peter van Doesburg
3 – broekveld, genaamd de Meeuwissen, 2 lopen, als voor,
e.z. Adriaen van Vugt, a.z. kinderen Jan Breekelmans, b.e. Michiel Kolen
4 – heiveld, 1 lopen, als voor in de Heijstreepen,
e.z. Francis Witloks, a.z. kinderen Joost Lombarts,, e.e. de Giersbergse steeg, a.e. de Gommelse straat

15 september 1766

594/69-94v

Ja, Jacobus en Andries allen kinderen van wijlen Gerrit Jacobus van Rijswijk, verwekt uit wijlen Anna
Maria van Rijswijk, gewoond te Heukelom
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
3de lot – Andries Gerrit van Rijswijk
1 – broekveld, 5 lopen, te Udenhout in de Groenstraat,
e.z. en e.e. de heer Baelen, a.z. een steeg, a.e. erfgenamen Elis Aart Brekelmans
belast met jaarlijks 1 gulden 8 stuivers aan de heer Tengnagel als rentmeester van de episcopale en
andere geestelijke goederen van stad en meierij van sBosch

17 november 1767

594/95v-100v

Jan van der Gouw als man van Maria Goijaart Heeren, Cornelis Goijaart Heeren, Willem Goijaart
Heeren, Johannes Goijaart Heeren en Gerard Goijaart Heeren, kinderen van wijlen Goijaart Aart
Heeren en wijlen Maria Cornelis Hamers, gewoond te Berkel,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
3de lot – Willem Goijaart Heeren
1 – weiveld, 3 ½ lopen, genaamd Pauwe weij, te Udenhout op de Houtse straat,
e.z. Wouter Piggen, a.z. Hendrik Stoop, e.e. prins van Sulzbach, a.e. de gemene baan
belast met jaarlijks 11 stuivers in een meerdere pacht van 3 gulden 3 stuivers aan de heer Abraham
Verster als rentmeester der geestelijke goederen van dit kwartier
2 – akkerland, 2 ½ lopen, als voor, op de Houtse straat

e.z. Hendrik Stoop, a.z. Aart Wolfs, e.e. pastoor Waterin, a.e. een gemene steeg
belast met jaarlijks 5 vaten rogge in een meerdere pacht aan de heer Abraham Verster als rentmeester
der geestelijke goederen van dit kwartier
3 – hei of broekveld, als voor, aan de kleijne Hesseldonk
e.z. Gerrit Pijnenborg, a.z. Jan Denis Schapendonk, e.e. Wouter Piggen, a.e. de kleijne Hesseldonk
belast met jaarlijks 7 ½ stuivers in een meerdere pacht aan de heer Abraham Verster als rentmeester
der geestelijke goederen van dit kwartier

31 augustus 1768

594/121v-135v

Jan Nicolaas Vucht, Michiel van de Ven als man van Johanna Nicolaas Vuchts, Hendrik Adriaan
Claesse en Jan Nicolaas van Abeelen als man van Clasina Adriaan Claessen, erfgenamen van wijlen
Claes Vuchts, Adriaan Claesse en Jenneke Brokke
Maken een erfdeling van de nalatenschap die hen is aangekomen
1ste lot – Jan Nicolaas Vuchts
o.a. De helft in een perceel heibodem,4 lopen, te Loon op Zand,
e.z. de dijk, verder onbekend
2de lot – Michiel van de Ven
o.a. heibodem te Loon op Zand
e.z. juffrouw Snelle, e.e. de heer van Loon, verder onbekend
2/3 deel in een heibodem, 8 lopen,
e.z. de heer Mutsaerts, verder onbekend

18 juli 1770

594/192v-202v

Francis en Josijna Wouter van Iersel, en Jan van der Heijde als man van Anna Maria Wouter van Iersel,
kinderen van wijlen Wouter Joost van Iersel en Johanna Piggen, gewoond te Enschot
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot – Francis Wouter van Iersel
o.a.
de helft in een uitgeturfd moerveld, 2 lopen, te Udenhout t.p. den Brant,
e.z. kinderen Elis Kolen, a.z. Claes Verhoeven, e.e. Adriaan Wouter van Iersel, a.e. (niet ingevuld)

594/204Jan Adriaan de Jong en Adriaan Adriaan van Iersel als man van Johanna Adriaan de Jong,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot – Jan Adriaan de Jong
o.a.
de oostwaartse helft in een heiveld, 1 lopen, te Udenhout
e.z. weduwe Adriaan van Iersel, a.z. weduwe Elis Kolen, e.e. de lei, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 1 stuiver 15 penningen aan de domeinen van Brabant
2de lot – Adriaan Adriaan van Iersel
o.a.

de westwaartse helft in een heiveld, 1 lopen, te Udenhout
e.z. weduwe Adriaan van Iersel, a.z. Jan Adriaan de Jong, e.e. de lei, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 1 stuiver 15 penningen aan de domeinen van Brabant

594/299Hendrik Kuijpers (stiefvader van Adriaan en Jennemarij van Doesburg), Adriaan van Doesburg, Andries
van Rijswijk als man van Jenne Marij Peter van Doesburg en Johannes Hendriks Kuijpers
Kinderen van wijlen Peter van Doesburg en Jenneken Joost van Liemt, Jenneken in tweede echt met
Hendrik Kuijpers, waaruit verwekt Johannes Hendrik Kuijpers
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders en moeder
2de lot – Andries van Rijswijk
2 – weiland en land, te Udenhout, in de Biese mortel, 3 lopen,
noord Klaas van de Pasch, west Jan Ekels, zuid kinderen Frans Verhoeven, oost Cornelis van Heusden
3 – weiland, als voor, 3 lopen,
Oost Cornelis van Heusden, west Klaas van de Pasch, zuid en noord (niet ingevuld)
4 – land, 3 lopen, als voor,
Oost Cornelis van Heusden, noord Nicolaas van de Pasch, west weduwe Frijs van Beurden

