Anderhalve eeuw in Oisterwijk
147. van Vugt

van Vugt
Johannes Janse van Vugt en Maria Merks zijn niet te Oisterwijk getrouwd. Ze hebben er echter wel twee
kinderen laten dopen: Henricus op 2 mei 1782; en Maria op 1 juni 1785. Laatstgenoemde Maria volgt hierna
onder nummer 147. In die zelfde tijd woont te Oisterwijk een Johannes van Vugt (1756 - 1823), een hoefsmid,
die geboren is te Oisterwijk als zoon van Reinier Vugts en Johanna Bolders1.
Daar zijn vrouw ook Maria heet is het verleidelijk te veronderstellen dat bij de aantekeningen in het
doopboek een vergissing begaan is. De hoefsmid Jan van Vugt liet echter 13 maart 1785 een kleine vier
maanden eerder dan de eerstgenoemde Jan een kind te Oisterwijk dopen. Er waren destijds dus twee
personen in Oisterwijk die Jan van Vugt heetten.
Die zoon van de hoefsmid werd Reinier genoemd naar zijn grootvader. Jan Johannes, de zoon van Reinier de
oude, was 12 mei 1782 voor de oisterwijkse schepenen getrouwd met Maria Feyten, 1748 - 1821, uit
Wansen2.
Jan Jans van Vugt en Maria Gerardus Merkx hebben in 1795 te Vlijmen gewoond. Hun dochter Hendriena
1795 - 1893, die daar toen gedoopt is, dient in 1822 te Oisterwijk en trouwt dat jaar met de te Helvoirt
geboren Martinus Witlockx. Haar moeder is 17 augustus 1817 te Haaren overleden; haar vader woont dan
nog te Haaren. Hij zal er ook vandaan komen: een borgbrief van Haaren voor hem en zijn zoon Jan,
afgegeven in 1781, toont hij te Oisterwijk3. Zijn vrouw had er diezelfde tijd een uit Oirschot laten zien4.
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Johanna Bolders hertrouwt Cornelis Heesters, zie bij de familie Heesters;
Wansum in het ambt Kessel, Overkwartier van Gelder; G.A. 1231, 79v (267);
G.A. 1231, 78v (258);
G.A. 1231, 79 (259);
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Maria van Vugt,

dochter van Johannes Janse van Vugt en Maria Merks, gedoopt te Oisterwijk 1 juni 1785, trouwt met
Adriaan Poters (117).

BESPROKEN FAMILIES
POTERS, van VUGT.
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