Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 598 (Protocol van allerhande akten n.l. van testamenten erfdelingen, arresten, "beleijndingen",
kwitanties, commissies, borgtochten, procuraties en andere akten)
14 juni 1802 - 22 juli 1808.
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.

26 juni 1802

598/3v-10v

Jan Heuclom als man van Annemie van Rijswijk, Joannes van Rijswijk, Jan Andriessen als man van
Petronella van Rijswijk, Antonij van Doesburg en Elias van Iersel als voogden over de 3 kinderen van
Elias van Iersel en wijlen Johanna van Rijswik, en Jacobus van Rijswijk
Allen erfgenamen van Andries van Rijswijk en Jennemie Peter van Doesburg
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
5de lot – Jacobus van Rijswijk
1 – houtbos, 5 lopen, te Udenhout, bij de Groene straat
Zuid juffrouw de Bok, west Cornelis van Iersel, noord Johannes Burgmans, oost Francis Burgmans
Belast met jaarlijks 1 gulden 8 stuivers aan het kantoor der episcopale en andere geestelijke goederen
te sBosch
Belast met jaarlijks de helft van 5 stuivers 8 penningen cijns aan het bisschoppelijk kantoor te sBosch
2 – houtbos, 2 lopen, als voor aan de Brandsche steeg,
west Peter Joris, oost Joost Bertens, noord de waterloop, zuid de gemene steeg

24 juni 1803

598/61-73

Jan van Rijsewijk, Adriaan van Rijsewijk, mede namens Wouter Jan Kolen, voogden over de kinderen
van Jan van Roessel verwekt bij wijlen Petronella van Rijsewijk, Willem Verhoeven als man van
Annemie Jacobus van Rijsewijk, Johannes van Rijsewijk, Gerhardus van Rijsewijk, Adriaan van
Rijsewijk en Wouter Jan Kolen als voogden over de kinderen van Willem van Rijsewijk verwekt in
eerste huwelijke door Petronella Adriaan Klasen waar van een kind is genaamd Martinus, en in tweede
huwelijk bij Anna van Broekhoven, met 3 kinderen, genaamd Peter, Johannes en Willemijn
Allen erfgenamen van Petronella van Granaten, weduwe Jan Jan Geert van Rijsewijk
Maken een erfdeling van de nalatenschap
3de lot – kinderen van Jan van Roessel (minderjarig)
7 – 2/3 deel in een schaarbos, 3 lopen, te Udenhout,
Noord kinderen van Huibert Piggen, zuid Cornelis Verhoeven

21 april 1804

598/79v-88

Cornelis Jan Vugts, Adriaan Jan Vugts en Cornelis Jan Vugts en Lambertus Brok als voogden over het
kind van Lambertus Brok en wijlen Maria Jan Vugts, genaamd Petronella
Erfgenamen van Jan Vugts en Adriaantje van Abeele
Maken een erfdeling van de nalatenschap
1ste lot – Cornelis Jan Vugts en Adriaan Jan Vugts
26 – akkerland, 2 ½ lopen, te Udenhout bij de Slimstraat,
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e.z. Jan van Broekhoven, a.z. Lourens Verhoeven, e.e. de weg, a.e. (niet ingevuld)
27 – akkerland, 1 ½ lopen, als voor,
b.z. Willem Piggen, b.e. een mestweg
28 – een ledig veld, 2 lopen, als voor in de Leege rijten,
e.z. Marten van Rijswijk, a.z. Jan van Broekhoven, e.e. Pieter van Waalwijk, a.e. de lei
2de lot – Petronella Lambert Brok (minderjarig)
2 – schaarbos, 2 lopen, te Udenhout aan de Lange Dreef
b.z. en e.e. Jan Verhoeven, a.e. de lange dreef
3 – schaarbos, 3 lopen, als voor in de Kuijl,
b.z. de heer Wassenaar van Onsenoort, e.e. Willem Piggen, a.e. Jan Vermeer
4 – weiland, 1 ½ lopen, als voor achter de pastorie,
e.z. Willem Piggen, a.z. Adriaan van Loon, e.e. de steeg, a.e. (niet ingevuld)
5 – akkerland, genaamd de Korte Stukken, 2 lopen, als voor bij de Slimstraat,
e.z. heilige geest van Udenhout, a.z. Adriaan Teurlings, e.e. de heer Storimans, a.e. de weg

21 april 1804

598/88v-93

Jan Peter van Iersel, Nicolaas Hendrik van Broekhoven als man van Engelina Joost van Iersel,
Johannes Jan Bertens als man van Adriana Joost van Iersel,
Erfgenamen van Joost Arien van Iersel en Geertruij Adriaan van Berkel
Maken een erfdeling van de nalatenschap
1ste lot – Jan Peter van Iersel
5 – de zuidwaartse helft in een heibodem, 5 lopen, genaamd de Eijstert, te Udenhout in de Gommelse
straat
Oost de straat, west Heijliger van Iersel, noord de verkrijger
2de lot – Johannes Jan Bertens
2 – akkerland, genaamd de Geer, 2 ½ lopen, te Udenhout in de Seshoeven,
Zuid weduwe Andries van den Bosch, rondom een gemene weg
3 – akkerland, genaamd de Venacker, 3 ½ lopen, als voor bij de Kleijne Mortel
Oost armen van Oisterwijk, west weduwe Laurens Vermeer, zuid Arnoldus van den Boer, noord armen
van Udenhout
4 – uitgeturfd moerveld, 1 ½ lopen, als voor in de Leege rijten
Oost Peter Gerrit Bertens, west Jan Arien Witloks, zuid en noord kinderen Jan de Ridder
5 – ¼ deel van een broekveld, genaamd den Beemd, 1 lopen, als voor,
Oost en west de kinderen Gerrit Verhoeven, zuid de heer Wassenaar van Onsenoord, noord Jan
Hendrik van Iersel,
6 – de noordwaartse helft in een heibodem, 5 lopen, genaamd de Eijstert, te Udenhout in de Gommelse
straat
Oost de straat, west Heijliger van Iersel, zuid Jan Peter van Iersel, noord kinderen Hendrik Heijmans
3de lot – Nicolaas Hendrik van Broekhoven
1 – akkerland, genaamd de Steenweij, 3 lopen, te Udenhout bij de Kleijne Mortel,
Oost weduwe Willem Cornelis Martens, zuid de heilige geest van den Bosch, noord Arnoldus van den
Boer
2 – akkerland, 1 ¾ lopen, als voor in de Biesemortel,
Oost en noord weduwe Nicolaas Peter Verhoeven, zuid en west Maria Peter Verhoeven
3 – akkerland, 1 ¾ lopen, als voor in de Seshoeven,
Oost Gerard van Tilborg, west een mestweg, zuid Heijliger van Iersel, noord Jan van der Sterre
4 – weiveld, 2 ½ lopen, als voor bij de Groenstraat
Oost de steeg, west mevrouw douairière van Dopff, zuid Jacobus Anthonisse, noord Peter van
Waalwijk
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Belast met jaarlijks 3 gulden aan de heilige geest van Udenhout en Berkel
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