
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 595 (Protocol van allerhande akten n.l. van testamenten erfdelingen, arresten, "beleijndingen", 
kwitanties, commissies, borgtochten, procuraties en andere akten)
23 maart 1773 - 22 februari 1780
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 maart 1773     595/5-9

Gerrit Peter Verhoeven en Arnoldus Denis van den Boer als man van Hendrien Peter Verhoeven, 
kinderen van Peter Verhoeven, broer van Nicolaas Nicolaas Verhoeven,
Jan Zeger Schapendonk, Engelina Zeger Schapendonk, en Jan Zeger Schapendonk en Adriaan 
Adriaan Klaas als voogden over de 2 kinderen Nicolaas en Willemijn, kinderen van Zeger Schapendonk 
en Maria Claas Verhoeven, zuster van Nicolaas Nicolaas Verhoeven
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun oom Nicolaas Nicolaas Verhoeven

1ste lot – Gerrit Peter Verhoeven
1 – broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout t.p. den Asgod,
Oost Thomas van Iersel, zuid de steeg, west en noord Peter van Iersel
Belast met jaarlijks de helft in 12 ½ stuiver cijns aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
2 – uitgedolven moerveld, als voor, 1 lopen,
Zuid Laurijs Verhoeven, west de heer de Bok, oost heilige geest van sBosch, noord (niet ingevuld)
Belast met jaarlijks ¼ deel in 12 stuivers cijns aan het kantoor der episcopale goederen te sBosch
3 – heiveld te Tilburg
4 – helft in broekveld te Heukelom

2de lot – Arnoldus Denis van de Boer
1 – akkerland te Berkel
2 – nieuw erf, 2 lopen, te Udenhout t.p. de Berkhoek,
West een mestweg, noord kinderen Elias Kolen, oost Arien de Beer, zuid de baan
Belast met jaarlijks een hertogcijns van 1 stuiver 2 penningen in een meerdere cijns van 3 stuivers 3 
duiten
3 – de helft in een broekveld te Heukelom

23 februari 1775     596/70v-82v

Hendrik Peter van Granaten, Jacobus Geert van Rijswijk als man van Willemijn Peter van Granaden en 
Jan Geert van Rijswijk als man van Petronella Peter van Granaden
Kinderen van wijlen Peter van Granaden en Allegonda Smolders (weduwe), gewoond te Enschot

3de lot – Jan Geert van Rijswijk
19 – een gedeelte in een heibodem te Loon op Zand, 
In gemeenschap met Toon Hermans, Embert Zeeger en Adriaan Smolders
Noord de heer van Loon, verder onbekend

25 maart 1775     595/82v-88v
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Jan Seger Schapendonk, voor hem zelf en tevens met Adriaan Adriaan Klaas als voogden over de 
onmondige Nicolaas en Willemijn Seger Schapendonk, Huijbert van Baast als man van Engelijna Zeger 
Schapendonk, allen kinderen van wijlen Seger Jan Schapendonk en Maria Claas Verhoeven gewoond 
te Berkel
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Willemijna Seger Schapendonk
Niets in Udenhout

2de lot – Jan Seger Schapendonk
Niets in Udenhout

3de lot – Huijbert van Baast
6 – de helft in een broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek, in gemeenschappelijk 
bezit met Nicolaas Schapendonk
Oost Andries van den Bosch, west juffrouw Snelle, noord, Adriaan Schapendonk, zuid (niet ingevuld)

4de lot – Nicolaas Seger Schapendonk
6 – de helft in een broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout in het Giersbergs broek, in gemeenschappelijk 
bezit met Huijbert van Baast
Oost Andries van den Bosch, west juffrouw Snelle, noord, Adriaan Schapendonk, zuid (niet ingevuld)

9 oktober 1775     595/104-108

Marten Jan Bergmans en Peter Jan Bergmans, Peter van der Aa en Jan Adriaan van Huijclom, 
voogden over Cornelia, dochter van wijlen Cornelis Jan Bergmans en Maria Jan van Esch, kinderen 
van wijlen Jan Cornelis Bergmans en Maria Jan van Huijclom, gewoond te Berkel
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Marten Jan Bergmans
1 – weiland, 2 lopen, te Berkel aan de Slimstraat (UDENHOUT?)
b.z. weduwe Arien Slots, e.e. weduwe Adriaan van Iersel, a.e. weduwe Jan Bergmans

2de lot - Peter Jan Bergmans
3 – uitgeturfd moerveld, 5 roeden, te Udenhout bij de Groenstraat,
e.z Adriaan Kruijssen, a.z. (niet ingevuld), e.e. Peter Brabers, a.e. (niet ingevuld)

3de lot – Cornelis Cornelis Bergmans (minderjarig)
1 – akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Kuijlen, genaamd den Padakker,
e.z. kinderen Adriaan Piggen, a.e. Jan van Berkel, e.e. de heer Watering, a.e. kinderen Antonij Franken
belast met jaarlijks een pacht van een sester rog in een meerdere pacht aan het kantoor van de heer 
Tengnagel te sBosch

2 november 1776     595/144v-157v

Peter Jan van den Broek als man van Jenneke Wouter Piggen, Jan Adriaan Brekelmans als man van 
Elisabeth Wouter Piggen, Maria Wouter Piggen, Johanna Wouter Piggen, Francina Wouter Piggen, Jan 
Adriaan Brekelmans en Huijbert Adriaan Piggen als voogden over Margo Wouter Piggen en mede als 
voogden over de onmondige kinderen die in huwelijk verwekt zijn door Jenneke Wouter Piggen, 
allen kinderen van wijlen Wouter Adriaan Piggen en Willemijn Jan Schapendonk, gewoond te Berkel
maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
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1ste lot – Peter Jan van den Broek
1 – Tilburg
2 – 2 percelen weiland, samen 3 ½ lopen, te Udenhout,
noord Willem Bouwens, oost en zuid de verkrijger, west de straat
3 – weiveld, 2 ½ lopen, als voor,
Oost Adriaan van Oerle, west Aart Wolfs, zuid prins van Sulzbach, noord de twee steeden

2de lot – Jan Adriaan Brekelmans
1 – 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. Steven Willem Burgmans
belast met jaarlijks 1 stuiver 15 penningen cijns aan de domeinen van Brabant
2 – broekveld, 3 lopen, als voor, bij de Gommerse straat,
e.z. weduwe Laurijs van Rijswijk, a.z. kinderen Jan Cornelis Driessen, e.e. Adriaan van den Boer, a.e. 
weduwe Aart Witlox
belast met jaarlijks 9 stuivers cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
3 – weiveld, genaamd het Beemdeke, 1 ½ lopen, als voor,
Zuid en west Jan Piggen, noord weduwe Adriaan van de Pasch, oost weduwe Jan Vugts
4 – huis, schuur, schop en aangelegen hof en weiland, samen 4 lopen, te Berkel aan het eind van de 
Slimstraat (UDENHOUT?)
Oost Adriaan Slods, west de gemeint, noord de Slimstraat, zuid Steven Burgmans

17 – 2/3 deel in een broekveld, 4 lopen, te Udenhout in het Houtstraats kwartier, 
e.z. een ander perceel, a.z. Adriaan van Iersel, e.e. Hendrick Maas, a.e. Dionijs Schapendonk
18 – 2/3 deel in een hei- of broekveld, 2 lopen, als voor in de Koekampen,
e.z. een ander perceel, a.z. kinderen Arnoldus Robben, e.e. Peter van Iersel, a.e. de gemene steeg
belast met jaarlijks 2/3 deel in grondcijnsen aan de domeinen van Brabant
19 – 2/3 deel in de helft in een broekveld, 5 lopen, genaamd den Winkel beemt als voor,
e.z. en e.e. Adrianus Hamers, a.z. en a.e. de Asschotse steeg 

3de lot – Maria Wouter Piggen
1 – akkerland, 6 lopen, te Udenhout in de Biesemortel,
e.z. weduwe Adriaan van Iersel, a.z. Robbert van Berkel, e.e. de heer Weijgaerts, a.e. erfgenamen 
Johannis van Keulen
2 – broekveld, 2 lopen, als voor,
e.z. weduwe Frederik Antonissen, a.z. juffrouw Snelle, e.e. Joost Lombers, a.e. Gijsbert van Rijswijk
3 – de zuidelijke helft in een akkerland en weiland, 6 lopen, als voor in de Houtstraat
Oost en zuid de prins van Sulzbach, noord tegendeler 4de lot, west de straat
4 – te Berkel

4de lot – Johanna Wouter Piggen
1 – akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout,
e.z. Jan Raaijmakers, a.z. Jan van der Schoot, b.e. juffrouw van Beugen
2 – akkerland, 1 lopen, als voor in de Kuijlen,
e.z. kinderen Peter Vermeer, a.z. kinderen Joost Maas, e.e. een mestweg, a.e. weduwe Jan Piggen
3 – weiveld, 1 ¾ lopen, als voor op het Winkel,
e.z. weduwe Arien Marten Priems, a.z. Michiel Huijbert van de Sande, e.e. de gemene straat, a.e. 
weduwe Arien van Engeland

7 – de noordelijke helft in akkerland en weiland, 6 lopen, te Udenhout in de Houtstraat,
Noord Willem Heeren, oost prins van Sulzbach, zuid tegendeler 3de lot, west de straat
8 – houtbos, 2 lopen, als voor aan de Gommerse straat,
Noord Peter van Iersel, oost Jan Vermeer, zuid kinderen Peter van den Bosch, west de straat

5de lot – Francina Wouter Piggen
1 – akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout
Oost Aart Peter de Ridder, zuid en west weduwe Jan van Broekhoven, noord de lange steeg
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2 – broekveld, genaamd Gielenveld, 4 lopen, als voor op de Houtse straat,
e.z. weduwe Jan Schapendonk, a.z. weduwe Joost van Iersel, e.e. prins van Sulzbach, a.e. Adriaan 
Aart Hamers
3 – 1/3 deel in de onbedeelde helft in een moerveld, 1 ½ lopen, als voor in den Brand
e.z. Peter Nouwens (rest niet ingevuld)
4 – akkerland, 3 ¾ lopen, als voor bij de Kuijl op de korte ruggen
e.z. Mijs tot Haaren, a.z. Adriaan van de Pasch, b.e. juffrouw van Beugen
5 – akkerland, 2 ¼ lopen, als voor,
e.z. een ander perceel, a.z. Jan Piggen, e.e. juffrouw van Beugen
belast met jaarlijks een rente van 4 stuivers 4 penningen op meidag aan de vrouw van Beugen
6 – houtbos, 8 lopen, als voor op het Gommeren,
Oost de straat, zuid Nicolaas Aart Schijven, west Jan Appels, noord Peter van Rijswijk
7 – de zuidelijke helft in een broekveld 4 lopen, als voor aan het Quaad gat
e.z. Frans Jan van Iersel, a.z. weduwe Adriaan van Oerle, e.e. Peter Vouthengels, a.e. (niet ingevuld)
8 – ¼ deel in een moerveld, 4 lopen, als voor in de Leege reijten,
e.z. kinderen Jan van Abeelen, a.z. kinderen Adriaan van den Meegdenberg, e.e. weduwe Piggen, a.e. 
(niet ingevuld)
9 – oostelijke helft in akkerland, 6 ¾ lopen, als voor aan de Slimstraat,
oost Joost van Iersel, zuid de straat, noord Arien van Iersel, west tegendeler 6de lot

6de lot – Margo Wouter Piggen (minderjarig)
1 – broekveld, genaamd de Eijkvelden, 2 ½ lopen, te Udenhout op de Schoorstraat
Oost Goijaard Aart Heeren, west kind van Jan Koolen, zuid erfgenamen Peter Andries Schijven, noord 
kinderen Jan Floren
2 – houtbos, 2 lopen, als voor in de Gommelse straat
Oost weduwe Hendrick Heijmans, zuid Adriaan Cornelis van Abeelen, noord Jan van Roessel
belast met jaarlijks de helft in 4 stuivers 6 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
3 – te Bezooien
4 – westelijke helft in akkerland, 6 ¾ lopen, te Udenhout aan de Slimstraat
Oost tegendeler 5de lot, zuid de straat, west Adriaan van Liemt

15 – 1/3 deel in een broekveld, 4 lopen, te Udenhout in het Houtstraats kwartier,
e.z. een ander perceel, a.z. Adriaan van Iersel, e.e. Hendrik Maas, a.z. Dionijs Schapendonk
16 – 1/3 deel in een heiveld of broekveld, 2 lopen, als voor in de Koekampen,
e.z. een ander perceel, a.z. kinderen Arnoldus Robben, e.e. Peter van Iersel, a.e. de gemene steeg
belast met jaarlijks 1/3 deel van grond cijns aan de domeinen van Brabant
17 – 1/3 deel in een broekveld, genaamd den Winkelbeemt, als voor,
e.z. en e.e. Adrianus Hamers, a.z. en a.e. de Asschotse steeg

7de lot – kinderen Jenneke Wouter Piggen
2 – broekveld, 4 lopen, te Udenhout in de Groenstraat
e.z. Steven Burgmans, a.z. weduwe Adriaan van Ostade, b.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 9 stuivers 12 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
3 – noordelijke helft in een broekveld, 4 lopen, als voor aan het Quaadgat
e.z. Frans Jan van Iersel, a.z. weduwe Adriaan van Oerle, e.e. Peter Vouthengels, a.e. (niet ingevuld)

26 maart 1777     595/174v-182

Jan Cornelis de Jong en Adriaan Peter Driessen als man van Jenne Maria Cornelis de Jong, kinderen 
erfgenamen van wijlen Cornelis Jan de Jong en Maria Jan Slots,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouder

1ste lot – Jan Cornelis De jong
10 – akkerland, 2 lopen, te Udenhout in de Groene straat,
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Oost Adriaan Schapendonk, west Geert Hendrik Bertens, zuid Jennemarie Aart Witlox, noord een 
gemene straat
11 – houtbos, 2 lopen, als voor bij de twee steeden
Oost Francis Smaris, west Michiel Peijneburg, zuid Adriaan Vermeer, noord Nicolaas de Lepper
12 – heiveld, 2 lopen, te Venloon
Zuid Hendrik Peter van Iersel, noord de prins van Sulzbach, verder onbekend

2de lot – Adriaan Peter Driessen
1 – huis, schuur en aangelegen akkerland, 4 lopen, te Venloon.
Oost Adriaan van der Schoor, west Jan van der Sterren, noord Walter Voethengels, zuid de straat
2 – land en weiland, 4 lopen, als voor,
Zuid Jan van der Sterren, west Antonij Nouwens, noord en oost Peter Haamers
3 – land en weiland, 3 lopen, als voor,
Zuid Augustinus de Rooij, west Gommert de Kort, noord Peter Hamers, oost Andries de Jong
4 – akkerland en weiland, 4 lopen, als voor,
Zuid weduwe Andries de Jong, west weduwe Cornelis Vermeer, noord Jan Hessels, oost Adriaan 
Vermeer
5 – akkerland, 1 ½ lopen, te Udenhout,
Oost en zuid kinderen Aalbert van den Hooft, west de heere straat, noord Adriaan van der Schoor
6 – akkerland, 1 open, als voor,
Zuid weduwe Wijnhand Bekker, west Peter Vermeer, noord Adriaan Vermeer, oost weduwe Adriaan 
van Eissel(?)
7 – akkerland, 2 lopen, als voor,
Zuid Elis Grevenbroek, west en noord Jan Schapendonk, oost Adriaan Zwaans
8 – akkerland, 2 ½ lopen, als voor,
Zuid weduwe Andries de Jong, west weduwe Wijnand Bakker, noord kinderen Aalbert van den Hooff, 
oost Gommert de Kort
9 – weiveld, 2 lopen, als voor,
West Elis Grevenbroek, zuid Peter Hamers, noord Gerrit van Kleef, oost de heer van Loon
10 – akkerland, 3 lopen, als voor,
Zuid Jan van Hees, west weduwe Sep, noord weduwe Bekker, oost Elias Grevenbroek
11 – akkerland, 1 lopen, als voor,
Zuid Jan van Hees, west Peter Hamers, noord Jan van der Ster, oost Adriaan van der Schoor
12 – akkerland, 1 lopen, als voor,
Zuid Jan van Hees, west Peter Hamers, noord de armen van Loon, oost Adriaan van der Schoor
13 – akkerland, ½ lopen, als voor,
Oost en zuid kinderen Martien IJzebrand, west Jan van der Ster, noord Peter Hamers
14 – akkerland, 1 lopen, genaamd den Hoef, als voor
Onbekende reengenoten
15 – heiveld, 2 lopen, te Venloon
Zuid de gemeint, west prins van Sulzbach, verder onbekend
16 – heiveld, 1 lopen, als voor,
West weduwe Andries de Jong, verder onbekend
17 – heiveld, 2 lopen, als voor,
Zuid weduwe Jan Zwaans, verder onbekend
18 – akkerland, 1 lopen, als voor,
Zuid Jacobus Weitmans, west Walterus Voethengels, noord kinderen Hendrik Oerlemans, oost Jan 
Priems
19 – heibodem, 2 lopen, als voor, in de Loonse heij
Zuid kinderen Peter Hovenaars, verder de gemeentehei
20 – akkerland, 4 kwartier lopen, te Udenhout
West en noord Jan van der Sterren, zuid weduwe Wijnhard Bekker, oost Jan Schapendonk

De percelen onder Udenhout zijn als volgt belast:
1 – jaarlijks 3 en ¾ vat rogge aan de armen van Udenhout
2 – 4 vaten rogge aan de weduwe van Adriaan van Iersel in Udenhout
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3 – 2 vaten rogge aan de abt van st. Geertrui te Leuven of zijn rentmeester

De percelen onder Venloon: 4 stuivers cijns aan de heer van Loon

22 mei 1777     595/183v-192v

Jan Adriaan van Huijklom, Willem Adriaan van Huijklom, Antonij Adriaan van Huijklom, Aart Adriaan 
van Huijklom en Jan Schapendonk als man van Maria Adriaan van Huijklom, kinderen van wijlen 
Adriaan Jan van Huijklom en Maria Helena Aart Reijnen, gewoond te Berkel
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Jan Adriaan van Huijklom
5 – onbedeelde helft in een weiland en blekkelingveld en uitgeturfd moerveld, 3 ½ lopen, te Udenhout 
t.p. de Verlooren Brand
e.z. Adriaan van Hees, a.z. (niet ingevuld), e.e. Adriaan Verhoeven, a.e. Herman van de Sande
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