
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 596 (Protocol van allerhande akten n.l. van testamenten erfdelingen, arresten, "beleijndingen", 
kwitanties, commissies, borgtochten, procuraties en andere akten)
28 maart 1780 - 09 januari 1785
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 januari 1781     596/20v-27v

Gerrit Peter Elissen, Willem Breekelmans als man van Maria Peter Eilssen, Nicolaas Peter Eilssen en 
Jan Peter Elissen, de twee laatsten ook als voogden over het kind van Johan Peter Elissen en 
Elisabeth Michiel van den Heesacker, genaamd Antonij Peter Elissen, en Jan Verhoeven als gekozen 
voogd van dezelfde Antonij Peter Elissen,
Kinderen en erfgenamen van Peter Jan Elissen en Anneken Jan Verhoeven, gewoond te Berkel
Zij maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Jan Peter Elissen,
1 – te Berkel
2 – te Tilburg 
3 – de westwaartse helft in een broekveld, 2 lopen, te Udenhout, genaamd den Berkelse Beemt,
e.z. Adriaan van Iersel, a.z. Jan Adriaan Koolen, e.e. Heiliger van Iersel, a.e. de waterloop
4 – de helft in een broekveld, als voor op de Schoorstraat,
Oost erfgenamen weduwe Govert van Bavel, zuid de verkrijger 2de lot, west Jan de Ridder, noord Aart 
Bergmans
5 – de voorste helft van een houtbos, 1 lopen, als voor
Noord en oost Aart Bergmans, west weduwe Schapendonk, zuid de verkrijger 2de lot

2de lot – Willem Breekelmans
1 – te Berkel
2 – de helft in een broekveld, te Udenhout op de Schoorstraat
Oost erfgenamen weduwe Govert van Bavel, zuid Willem Hamers, west Jan de Ridder, nord verkrijger 
van 1ste lot
3 – achterste helft van een houtbos, 1 lopen, als voor,
Oost Aard Bergmans, west weduwe Schapendonk, zuid Willem Hamers, noord verkrijger 1ste lot

4de lot – Nicolaas Peter Elissen
4 – akkerland, 6 lopen, te Udenhout t.p. den Hoek, genaamd Wijntjes akker,
Oost Jan Schapendonk, zuid en west weduwe Aart Verhagen, noord Bartel Frijsen

5de lot – Antonij Peter Elissen (minderjarig)
3 – oostwaartse helft in een broekveld, 2 lopen, te Udenhout, genaamd den Berkelsen Beemt
e.z. Adriaan van Iersel, a.z. Jan Adriaan Koolen, e.e. Heiliger van Iersel, a.e. de waterloop
4 – teulland en bos, 2 lopen, als voor in de Biezemortel
e.z. de armen van Udenhout, a.e. weduwe Jan van Son, e.e. Wijnand Verhoeven, a.e. Adriaan Joost 
Lomberts

25 juni 1781     596/42v-50

Adriaan Peter Reijnen, Hendrik Peter Reijnen en Peter Corstiaan Denissen als man van Catharina 
Peter Reijnen,



Kinderen van wijlen Peter Aart Reijnen en Adriaantje Jan van Iersel,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Adriaan Peter Reijnen
6 – 1/3 deel in een heibodem, 7 hond, te Venloon
Ringgenoten onbekend
7 – de helft in een heibodem, als voor, 4 hond
West Adriaan Scremer, verder onbekend

9 oktober 1782     596/88v-107

Petrus van Dongen, Cornelis van Dongen, Jacobus van de Pasch als man van Digna Cornelis van den 
Bosch, Andries Cornelis van den Bosch en Anna Barbara Cornelis van den Bosch,
De eerste twee erfgenamen van Cornelis van Dongen en Anna Maria Rut van de Sande en de laatste 3 
van Cornelis Andries van den Bosch en Anna Maria Rut van de Sande

Niets in Udenhout, alles in Haaren

24 februari 1783     596/125v-133

Johanna Lauwrens Verhoeven, Gerrit Brekelmans als man van Willemijn Lauwrens Verhoeven, 
Francijn Laurens Verhoeven en Cornelis Laurens Verhoeven, kinderen en erfgenamen van Laurens 
Peter Verhoeven en Maria Jan van Abeelen, gewoond te Berkel
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

2de lot – Gerrit Brekelmans
3 – de helft in een broekveld, genaamd de Leege Reijte, 2 lopen, te Udenhout,
oost Cornelis Steven Burgmans, zuid Elis Grevenbroek, west en noord (niet ingevuld)

3 april 1783     596/142v-166

Catharina Adriaan van Vugt, Andries Adriaan van Vugt en Annemie Adriaan van Vugt, kinderen en 
erfgenamen van Adriaan Jan van Vugt en Maria Adriaan Witloks,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Catharina Adriaan van Vugt
17 – afgevlagd en uitgeturfd erf, 2 ½ lopen, te Udenhout,
e.z. heiliger geest, a.z. Jan de Lepper, b.e. (niet ingevuld)
18 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor in de Hooghoutse Akkers,
e.z. Adriaan Lommers, a.z. Wijnand Verhoeven, e.e. Jan Herman Weijgaerts, a.e. een gemene 
mestweg
19 – een half met eiken beplant weiland, 2 ¼ lopen, genaamd de Paerdsweij, als voor in de 
Biesemortel,
b.z. en e.e. Catharina van Keulen, a.e. Adriaan Lommers

2de lot – Andries Adriaan van Vugt
6 – erf, genaamd de Reijt, 3 lopen, te Udenhout,
Oost Jan Koolen, west Peter van de Sande, zuid weduwe Adriaan Jan Vugts, noord (niet ingevuld)
7 – erf, 2 lopen, als voor in de Heistreepen,
e.z. erfgenamen Jan Witloks, a.z. Hendrik Verhoeven, e.e. de Gierbergse steeg, a.e. een gemene weg
8 – heiveld, 1 ½ lopen,  als voor in de Meeuwis, bij de Gommerse straat



e.z. Peter van de Sande, a.z. erfgenamen Huibert van Giersbergen, e.e. Jan Crijn van Strijthoven, a.e. 
Antonij van Iersel
9 – houtveld met bomen beplant, 1 lopen, genaamd de Rijd als voor,
e.z. Antonij van Iersel, a.z. Wijnand Verhoeven, e.e. Jan Vermeer, a.e. Peter van Strijthhoven

3de lot – Annemarie Adriaan van Vugt
10 – onbedeel 10de deel in een vlagselveld, 1 lopen, te Udenhout,
oost Catharina van Keulen, west kinderen Thomas van Iersel, zuid en noord (niet ingevuld)
11 – 1/5 deel in een heibodem, 1 lopen, als voor,
e.z. Daniel Vermeer, a.z. kinderen Peter van den Bosch, b.e. (niet ingevuld)

1 september 1783     596/193v-199v

Adriaan Adriaan Verhoeven als man van Anna Cornelis Haamers, Francis Frans Robben en Jan 
Hendriks als voogden over de 2 kinderen (genaamd Elisabet en Arnoldus) van wijlen Cornelis Cornelis 
Haamers en Adriaantje Frans Robben, gewoond te Berkel,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Adriaan Adriaan Verhoeven
4 – broekveld, te Udenhout,
oost kinderen Adriaan de Meijer, west Jan Michiel Koolen, zuid de heer Watering, noord Joost van 
Iersel
belast met jaarlijks 5 stuivers 8 penningen bisschopscijns (samen met 5)
5 – broekveld, als voor,
Zuid (niet ingevuld), nnoord Jan Michiel Koolen, oost en west (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 5 stuivers 8 penningen bisschopscijns (samen met 4)
6 – tuschveld (sic), als voor
Oost heilige geest, noord Peter van Iersel, zuid en west (niet ingevuld)
11 – deel in een heibodem te Loon op Zand, bij de Robosch met de weduwe Jan Hamers en de 
kinderen van Goijard Heeren in gemeenschap,
Ringgenoten onbekend

6 oktober 1783     596/201v-204v

Cornelis Gojard Heeren en Jan Christiaan Jansen als voogden over de innocente Corneli Jan van 
Keulen, verwekt door wijlen Jan van Keulen en Johanna Zeger den Ouden
Peter de Groot als man van Maria Wouter Stokkermans en Willemijn Wouter Stokkermans, kinderen 
van Wouter Stokkermans en de voornoemde Johanna Zeger den Ouden
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders

1ste lot – Cornelis Jan van Bkeulen (innocent)
4 – akkerland, ½ lopen, te Udenhout in de Zeshoeven,
Oost en noord weduwe Jan van Rijswijk, zuid Adriaan Vermeer, west een mestweg

26 juni 1784     596/262v-266

Adriaan van Avendonk en Andries Laurens Vugts als voogden over het kind van wijlen Antonij Vugts 
verwekt bij wijlen Anne Mie Adriaan van de Pasch, genaamd Willemijn,
Jan Antonij Vugts en Adriaan Antonij Vugts, meerderjairge kinderen van hetzelfde echtpaar,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders



1ste lot – Willemijn Antonij Vugts
5 – de onbedeelde helft in teulland, ½ lopen, te Udenhout,
e.z. pastoor Watering, a.z. Joost Leermans, e.e. de gemeint, a.e. (niet ingevuld)

3de lot – Adriaan Antonij Vugts
5 – de onbedeelde helft in teulland, ½ lopen, te Udenhout,
e.z. pastoor Watering, a.z. Joost Leermans, e.e. de gemeint, a.e. (niet ingevuld)

5 juli 1784     596/266-267

Andries Cornelis van den Bosch bezit samen met pastoor Watering een beemd genaamd het 
Leegbroek, 12 lopen, te Haaren.
Dat gebruikt hij als onderpand voor een moerbeemd die hij op 24 mei en 7 juni 1784 heeft gekocht en 
die hij van plan is te gaan uitmoeren.
Nog een onderpand: akkerland te Haaren


