
Schepenbank Oisterwijk

inventarisnummer 589 (Protocol van allerhande akten n.l. van testamenten erfdelingen, arresten, "beleijndingen", 
kwitanties, commissies, borgtochten, procuraties en andere akten)
18 december 1728 - 18 november 1732
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.

18 december 1728     589/1-8

Frans, Jan, Elias, Anthonij Jacobus Lombarts als man van Jenneke, Heijliger Aart Grevenbroek en 
Antonij Frank Brocken over de 5 kinderen van Heijliger en wijlen Maria, genaamd Maria, Willem, 
Jenneke, Elias en Ardina, en Adriaan de Meijer en Jan Robben als voogden over de kinderen van Aart 
Jacob Piggen en Anneke, genaamd Arnoldus en Johanna,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders, Aart Jan Robben en Jenneke Maria Elis 
Brocken

3de lot – Frans Robben
¼ deel in een uitgeturfd moerveld, 2 lopen, te Udenhout in de Kleijne reijten
e.z. groot gasthuis te sBosch, a.z. jonker Charles de Jeger, e.e. kinderen Arien Tuerlings, a.e. Wijnand 
Gijsbert van Iersel

4de lot – Elias Robben
2 – houtveld, 2 lopen, te Udenhout,
e.z. groot gasthuis te sBosch, a.z. weduwe Jan Schueren, e.e. onbekend, a.e. gasthuis van sBosch

o.a.
heibodem 6 lopen, te Loon op Zand
e.z. Arien Lambert Brock, a.z. erfgenamen Aart Hamers, e.e. weduwe Jan Elis Brocken, a.e. onbekend

de helft in een heibodem te Loon op Zand, 3 lopen,
e.z. Cornelis Lambert Brocken, a.z. onbekend, e.e. onbekend, a.e. onbekend

5de lot – Antonij Lombarts
o.a. beemd of heiveld, 6 lopen, te Udenhout op het Gommelen,
e.z. Maroa Claes Joosten, a.z. weduwe Dries Freijs Driessen, e.e. de steeg, a.e. Joost Eeckels,

6de lot – Jan Robben
o.a.
een heiveld, 2 lopen, te Udenhout op het Gommelen,
e.z. Joost Eeckels, a.z. Aart Couwenberg, e.e. Arien Cornelis Kruijssen, a.e. st. Anna gasthuis te 
sBosch

10 mei 1730     589/37v-43

Frans Jan van Iersel als man van Peternella, Wouter Peter Steuvers als man van Dingena en 
Wilemijna,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Jan Arien Vugts en Adriaantje Cornelis 
Willem Ariense, gewoond te Enschot

1ste lot – Frans Jan van Iersel
4 – heiveld, 1 ½ lopen, te Udenhout in de Schoorstraat,



e.z. Gerrit van Broekhoven, a.z. Adriaan Pigmans, e.e. Denis Schapendonk, a.e. Hendrik Janssen 
Vermeer
5 – helft in een heiveld,6 a 7 lopen in het geheel, te Loon op Zand,
Ringgenoten niet genoemd

2de lot – Wouter Peter Steuvers
4 – de onbedeelde helft in een bos, 2 lopen, te Udenhout in de Biesemortel
e.z. Cornelis Lucas van Iersel, a.z. erfgenamen Jacob Cornelis Witlox c.s., e.e. advocaat Snel, a.e. 
heer de Vien

3de lot – Willemijna Jan Vugts
4 – de onbedeelde helft in een bos, 2 lopen, te Udenhout in de Biesemortel
e.z. Cornelis Lucas van Iersel, a.z. erfgenamen Jacob Cornelis Witlox c.s., e.e. advocaat Snel, a.e. 
heer de Vien

6 maart 1731     589/66v-71

Francis Jacobs, en Cornelis Jacobs en Francis Jacobs en Jan Wouter Marcelissen als voogden over de 
3 kinderen van Jan Wouter Marcelissen en wijlen Adriaantje Jacobs, genaamd Maria, Adriaan en 
Gerard
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Jacob Cornelis Jacobs en Maria Lambert Brokken, 
gewoond te Heukelom

1ste lot – Cornelis Jacobs
4 – noordwaartse helft in een broekveld, 2 lopen, te Udenhout
e.z. Laurijs Coolen, a.z. erfgenamen Frans Adriaan Bucken, e.e. erfgenamenPeter Aart Hamers, a.e. 
erfgenamen Jan van Abeelen

2de lot – Frans Jacobs
3 – zuidwaartse helft in een broekveld, 2 lopen, te Udenhout
e.z. Laurijs Coolen, a.z. erfgenamen Frans Adriaan Bucken, e.e. erfgenamenPeter Aart Hamers, a.e. 
erfgenamen Jan van Abeelen

3de lot – Jan Wouter Marcelissen
3 – weiveld, 1 ½ lopen, te Udenhout
b.z. Jan Meeuwis Raijmakers, e.e. kinderen Jacob Piggen, a.e. de gemene straat

4 februari 1732     589/-114

Jan Peter Elissen voor zichzelf en samen met Laurijs Andries Frijsen als voogden over de 3 kinderen 
van wijlen Jan Jan Schapendonk en Francijn Gerrit Heunen
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Gerrit Adriaan Heunen, gewoond te Berkel

1ste lot – onmondige kinderen van Jan Jan Schapendonk en Francijn Gerrit Heunen
o.a.
Een heibodem, 1 lopen, te Loon op Zand
Ringgenoten onbekend

2de lot – Jan Peter Elissen
o.a. een houtbos, 1 lopen, te Udenhout op het Gommelen,
e.z. Arien Cornelis Cruijssen, a.z. kinderen Peter Versterre c.s., e.e. weduwe Andries Laurijs Driessen, 
a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 8 stuivers 8 penningen cijns aan de erfgenamen van juffrouw van Tuerenhout “of die 
daar toe geregtigt zijn”



8 – broekveld, 2 lopen, als voor aan de Brantse steeg,
Ringgenoten onbekend
Belast met jaarlijks 6 stuivers 8 penningen in een meerdere cijns aan de heer Tengnagel als 
rentmeester der episcopale en andere geestelijke goederen te sBosch
9 – broekveld, 1 lopen, als voor aan de Brantse steeg
Ringgenoten onbekend
Belast met jaarlijks 3 stuivers 4 penningen in een meerdere cijns aan de heer Tengnagel als 
rentmeester der episcopale en andere geestelijke goederen te sBosch


