Schepenbank Oisterwijk
inventarisnummer 590 (Protocol van allerhande akten n.l. van testamenten erfdelingen, arresten, "beleijndingen",
kwitanties, commissies, borgtochten, procuraties en andere akten)
09 januari 1733 - 15 oktober 1740
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.

30 maart 1733

590/13v-24

Jan Jan Brekelmans, Peter Jan Brekelmans en Hendrik Antonij van de Ven als man van Jenneke Jan
Brekelmans,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Jan Adriaan Brekelmans en Maria van
Broekhoven
1ste lot – Jan Jan Brekelmans
1 – huis, hof, schuur, schop, bakhuis en aangelegen erf, 3 lopen, te Udenhout t.p. de Schoorstraat
e.z. kinderen Adriaan Bergmans, a.z. Jan Verhoeven, e.e. de gemene straat, a.e. weduwe Jan Vermeer
2 – akkerland, genaamd de Stratenacker, 5 lopen, als voor,
e.z. Joost van Rijswijk, a.z. kinderen Adriaan Bergmans, e.e. de gemene straat, a.e. de tegendeler
3 – akkerland, 3 lopen, als voor,
e.z. Jan van Broekhoven, a.z. en e.e. Joost van Rijswijk, a.e. de verkrijger
4 – weiland, 7 lopen, als voor,
b.z. en e.e. Joost van Rijswijk, a.e. Frans Wijnant van Broekhoven
5 – akkerland en weiland, 3 lopen, als voor,
e.z. kinderen Jan Neele Joosten, a.z. erfgenamen heer van Wamelen, e.e. Jan Wijnant Schapendonk,
a.e. de verkrijger
6 – akkerland, genaamd de Calverweij, 3 lopen, als voor,
e.z. weduwe Jan Vermeer, a.z. weduwe Jan Piggen, e.e. erfgenamen heer van Wamelen, a.e. kinderen
Adriaan Bergmans
7 – akkerland, 3 lopen, als voor,
e.z. Joost van Rijswik, a.z. de duinen, e.e. erfgenamen heer van Wamelen, a.e. de gemene straat
8 – heiveld en moerveld, “soo ver het moervelt ontgonnen is”, grootte onbekend, als voor,
e.z. kinderen Wijnant van Broekhoven, a.z. de tegendeler, b.e. erfgenamen heer van Wamelen
9 – weiland en hooiland te Baardwijk
2de lot – Peter Jan Brekelmans
o.a.
een heibodem, grootte onbekend, te Loon op Zand,
e.z. Antonij Cruijssen de jonge, a.z. kinderen Cornelis Gerrits, e.e. de Plakke, a.e. (niet ingevuld)
belast met jaarlijks 4 penningen cijns aan de graaf van Warfuze
een heiveld en moerveld, 2 lopen, te Udenhout op de Schoorstraat,
e.z. weduwe Jan Vermeer, a.z. Jan Brekelmans, e.e. erfgenamen heer van Wamelen, a.e. Jan
Brekelmans
3de lot – Hendrik Antonij van de Ven
3 – moerveld, genaamd de Leegrijt, 3 lopen, te Udenhout
e.z. Aert Gerrit Witlox, a.z. kinderen Jan Willems, e.e. weduwe Gerrit van Broekhoven, a.e. Aart van
Iersel
4 – weiland en heide, 12 lopen, te Loon op Zand,
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e.z. de heere straat, a.e. Frans Peters van den Hoven, e.e. Jan de Langer, a.e. Jan Brekelmans
5 – heide, grootte onbekend, als voor in de Meir,
e.z. Adriaantje Peter van den Hoven, a.z. Adriaan Brekelmans, e.e. Johanna Piggen, a.e. (niet
ingevuld)
6 – heide, als voor in de Meer, grootte onbekend,
e.z. Johanna Piggen, a.z. N.N. van den Hove, e.e. Jan de Lange , a.e. (niet ingevuld)
7 – akkerland, 5 lopen, als voor in de Maurenssaet
e.z. Adriaantje Peter van den Hoven, a.z. Jan de Lange, e.e. Johanna Piggen, a.e. Jan Colsters
8 – 1/7 deel in een stuk heide genaamd de Heijhoef, in het geheel 80 lopen,
Ringgenoten onbekend
De percelen in Loon op Zand zijn belast met jaarlijks 5 stuivers 12 penningen aan de graaf van Warfuze
21 september 1733

590/52-56

Jan Jan Brekelmans en Claes Wijnant van Abeelen als voogden over de 5 kinderen van wijlen Jan van
Abeelen verwekt uit wijlen Jenneke Jan Brekelmans, en Hendrik Antonij van de Ven als weduwnaar van
dezelfde Jenneke Jan Brekelmans
Maken een erfdeling van de nalatenschap van Jenneke Jan Brekelmans
2de lot - Hendrik Antonij van de Ven
2 - Moerveld, genaamd de Leegreijt, 3 lopen, te Udenhout
e.z. Aart Gerrit Witlox, a.z. kinderen Jan Willems, e.e. weduwe Gerrit van Broekhoven, a.e. Aart van
Iersel

24 maart 1735

590/73v-77v

Lambert de Wijs en Antonij Vugts als voogden over het kind van Lambert de Wijs en wijlen Adriaantje
Jan Vugts, Jan Jan Vugts en Gerrit Jan Vugts
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Jan Jan Claes Vugts
1ste lot – kind van Lambert de Wijs en Adriaantje Jan Vugts
1/3 deel in een broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Groenstraat,
e.z. Jan Aart Vugts, a.z. de tegendeler, e.e. de heer de Vien, a.e. Denis van den Boer
2de lot – Jan Jan Vugts
3 – 1/3 deel in een broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Groenstraat,
e.z. Jan Aart Vugts, a.z. de tegendeler, e.e. de heer de Vien, a.e. Denis van den Boer
3de lot – Gerit Jan Vugts
3 - 1/3 deel in een broekveld, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Groenstraat,
e.z. Jan Aart Vugts, a.z. de tegendeler, e.e. de heer de Vien, a.e. Denis van den Boer

2 augustus 1736

590/92-101

Antonij en Nicolaas Lombarts, Roelof Hollen als man van Elisabeth, Joost Willem Piggen als man van
Lucia en Peter van de Pasch als man van Adriana, allen kinderen van wijlen Jacobus Lombarts en
wijlen Maria Peter Vugts, gewoond te Haaren
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
1ste lot – Peter van de Pasch
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o.a.
De gerechtigheid in een onbedeeld heiveld, te Udenhout, grootte onbekend,
e.z. de heer van Esch te sBosch, verder rondom in de kreitenheide.
3de lot – Antonij Lombarts
4 – beemd, genaamd Cnoosen beemt, 5 lopen, te Udenhout bij de Strijthoef
e.z. Wouter van Iersel, a.z. Peeter Coolen, e.e. Laurijs Schapendonk, a.e. de steeg
5 – de gerechtigheid in een onbedeelde moerveld, samen met Maerten van Liemde, genaamd de Brant,
grootte onbekend, als voor,
e.z. Adriaan van Iersel, e.e. Aart Wolfs, verder onbekend,
5de lot – Joost Willem Piggen
o.a.
een beplant bos, 4 lopen, te Udenhout bij de Brandse steeg
e.z. groot gasthuis te sBosch, a.z. Arien Verhoeven, e.e. de Brandse steeg, a.e. de lei
een bos, 1 lopen, met de gerechtigheid van weg als van ouds, als voor bij de Gelse straat
e.z. Dirk van Noort, a.z. Willem Corstiaan Brokken, e.e. Arien Timmermans, a.e. de prins van Oranje
7 mei 1737

590/127-131v

Adriaan Willem Dekkers en Claes van Abeelen, als voogden over de 2 kinderen van Adriaan Willem
Dekkers en wijlen Maria Jan Venninx, Cornelis en Nicolaas Venninx, kinderen van wijlen Jan Anthonij
Venninx en wijlen Josijn Claes Schijven
2de lot – onmondige kinderen van Adriaan Willem Dekkers
o.a.
twee stukken heibodem te Udenhout aan de Zandkantse molen, grootte onbekend
ringgenoten onbekend

1 februari 1740

590/207v-211v

Joost Adriaan Driessen en Aart de Lepper als voogden over de 4 kinderen van Joost Arien Driessen en
wijlen Maria de Lepper, Aart de Lepper nog voor zichzelf, Nicolaas de Lepper en Adriaan Lambert
Vugts als man van Adriaantje de Lepper,
Maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Adriaan Hendrik de Lepper en Margriet
Denis Joosten
2de lot - Nicolaas de Lepper
1 – de helft in een eiken en elzen bos, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
e.z. N.N. van Bree, a.z. Hendrik Aart Hamers, e.e. Peter Teunis, a.e. Peter Jan Vermeer
3de lot – Aart de Lepper
1 – de helft in een eiken en elzen bos, 1 ½ lopen, te Udenhout bij de Schoorstraat,
e.z. N.N. van Bree, a.z. Hendrik Aart Hamers, e.e. Peter Teunis, a.e. Peter Jan Vermeer
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