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N.A. 5196
Akte 383: 4-1-1814
Testament; Hendrien van Deursen, boerin Oostelbeers
Erfgenaam; Andries van Spreuwel, haar echtgenoot
de huizing met het aangelag moet na zijn overlijden worden geërfd door zijn naaste familie.
het overige door beider naaste familie ieder voor de helft.
Akte 384: 5-1-1814
Verkoop meubelen, beesten en bomen ten verzoeke; Johannes, Wilhelmus, Adriaan en Annemie,
Leijtens, bouwlieden Naastenbest, Opbrengst f 991-4-0
Akte 385: 14-1-1814
Erfdeling; Peter Dirk Smits en Anna Maria Hasselmans
Erfgenamen;
Johannes, Jennemaria en Cornelis Peter Smits, dienstknechten en dienstmeid Oirschot
Kinderen van Peter Dirk Smits, klompenmaker, en Anna Maria Hasselmans
1e lot aan Johannes Smits
een opkamer aan een huizing no. 560, staande in de oostzijde met een schop en stal erbij, mitsgaders
het erf, groot te saam 3 roeden, onder Straten, een zijde weduwe Jan van der Meijden, d’ander der
gemeente, beide einden Cornelis van Kerkoerle
Een perceel hof, genaamd het kampke aan de Blijk, groot 1 lopen, als voor, een zijde Catharina Jans
de Weerdt, d’ander en een einde de gemeente, d’ander einde weduwe Adriaan van Kerkoerle
2e lot aan Jenne Maria Peter Smits
een perceel teelland, genaamd het kampke aan de Heij, groot 1 ½ lopen, onder Straten, een zijde en
beide einden de gemeente, d’ander zijde Cornelis van Overbeek
Een perceel teelland, genaamd de Braak of het veldje achter de doornen heg. groot 1 lopen, als voor,
een zijde en een einde Cornelis van Kerkoerle, d’ander zijde Catrien Jans de Weerdt, d’ander einde
weduwe Dielis van Roij
3e lot aan Cornelis Smits
een perceel groesland, genaamd het Ven, groot 2 lopen, onder Straten, een zijde weduwe Jan van der
Meijden, d’ander Johan Cornelis van Kerkoerle, een einde Jan Gerrit van den Heuvel, d’ander Margo
Jan de Weert
Akte 386:
en brevet
Akte 387: 27-1-1814
Verkopers;
1. Leendert van Osch, arbeider Best
2. Pieter Walravens, klompmaker, gehuwd Anna Maria van Osch, won. Best
een perceel land, genaamd de verloren Bogt, groot 1 lopen, onder Naastenbest, een zijde de koper,
d'ander weduwe Michiel van de Akker, een einde Arnoldus van Mierlo, d'ander weduwe Jan van
Doormalen.
aangekomen bij versterf van hun vader Joseph van Osch, overleden Best in 1811
Koper; Andries van Lievenogen, boer Best, ten behoeve van zijn vrouw Anna Maria van Nuenen, voor
f 6,-Akte 388: 1-2-1814
Verkoop schaarhout ten verzoeke; mr. Marten Bouvier te ‘s-Hertogenbosch en Jacob Dirk Baron
Sweertd de Landas te Spijk als testamentaire executeurs nalatenschap vrouwe Sara van Barneveld,
douairière Lodewijk Jan Baptist Baron Sweerts de Landas, in leven Heer van Oirschot, opbrengst
1012-10-0
Akte 389: 2-2-1814
Afstand togt; Arnoldus Nouwens, metselaar, gehuwd Anna Maria van Hastenberg, beiden wonende
Best
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in 1/3 deel van perceel groesland, genaamd de Diepsteeg, onder Verrenbest, groot 3 lopen 20 roeden
in geheel, een zijde Jan Francis de Roij, d'ander Maria de Fooij.
ten behoeve van haar dochter Catharina Baijens, in eerder huwelijk verwekt en haar echtgenoot Peter
Leendert van Kronenburg, klompmaker Best, voor de som van f 16,-Deze verkopen het aan Johannes van der Aa, bouwman Best, voor f 32,-Akte 390: 4-2-1814
Testament; Anna Maria de Weert echtg. van Valentijn Tiessen, koopman wonende in de Nieuwstraat
te Oirschot
Erfgenaam; Valentijn Tiessen, koopman Oirschot, haar man
Akte391: 4-2-1814
Verkoop schaarhout, eijke bomen en brandhout ten verzoeke; vrouwe Cornelia Bles weduwe Jan
Christoffel Willem Dachne te ‘s Gravenhage, opbrengst f 1161,-Akte 392:
En brevet
Akte 393: 7-2-1814
Verkoop schaarhout, berken en klompbomen ten verzoeke; Peter van Heumen, lid bureau van
weldadigheid kanton Oirschot, opbrengst f 814---6-0
Akte394: 10-2-1814
Verkoop meubelen, huisraad, vee en bouwgereedschappen ten verzoeke; Jan Schepens, Jan van
Overdijk, Johannes van Mierlo als erfgenamen wijlen Jan van den Oetelaar, opbrengst f 884 -6-8
Akte 395: 10-2-1814
Verkoop schaarhout ten verzoeke; den Armen van Knegsel, opbrengst f 18-13-0
Akte 396:
en brevet
Akte 397: 16-2-1814
Testament; Peter Verhoeven, bouwman Best, wonende no. 720
Erfgenaam; Helena Maria Adriaans Otters, zijn huisvrouw.
Akte 398: 21-2-1814
Verkoop schaarhout ten verzoeke; mej. Maria van Dooren te Rotterdam, opbrengst f 429-17-0
Akte 399, 400 en 402
en brevet
Akte 401: 7-3-1814
Verkoop eijkenbomen ten verzoeke; mej. Maria Catharina van Dooren te Rotterdam, opbrengst f 73019-0
Akte 403: 8-3-1814
Erfdeling; Dielis Essens, boer, en Maria Gerrit Derks
Erfgenamen;
1. Willem Schepens gehuwd Helena Dielis Essens, boer
2. Jan Marcelis Legius gehuwd Adriaantje Dielis Essens, boer
3. Daniel de Brouwer weduwnaar Johanna Dielis Essens, als vader en voogd over de onmondige
kinderen Hendrik, Denie en Theodorus, allen wonende te Best.
Kinderen en erfgenamen wijlen Dielis Essens, boer, en Maria Gerrit Merks, overleden in 1812
1e lot aan Jan Marcelis Legius;
1. een huis en aangelag, onder Naastenbest, groot 4 lopen, rondom in de gemeente.
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2. een perceel land, genaamd 't Hanneskes, groot 3 1/2 lopen, als voor, belend oost de gemene
heijsteeg, west Gijsbert van Kronenburg, zuid Jan van den Boom, noord Willem Schepens.
3. een perceel land, genaamd den akker achter de schuur, groot 2 ½ lopen, als voor, belend oost
de gemeene weg, west Gerrit van den Boom, zuid Willem Schepens, noord Arnoldus van den
Berk.
4. een perceel land, genaamd Kreijthoek, groot 2 lopen, als voor, belend oost en zuid de gemene
weg, west Arnoldus van den Berk, noord Hendrik van de Sande.
5. de helft in een perceel land, genaamd Toontje Speks kamp, groot voor die helft 2 lopen, als
voor, belend oost de gemeentes Heijsteeg, west Daniel de Brouwer, zuid Adriaan van de
Sande, noord Hendrik van de Sande.
6. een perceel land, genaamd het Nieuw erf, groot 3 ½ lopen, als voor, belend oost Jan Roché,
west het Broek of de gemeene weij, zuid Johan van der Vleuten, noord Christiaan Merks.
2e lot aan Daniel de Brouwer, als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen Hendrik, Denie en
Theodorus;
1. een huis en aangelag en 3 percelen, onder Naastenbest, groot 4 ½ lopen, belend oost de
gemene weg, west en noord Jan van den Boom, zuid weduwe Johannes van de Sande.
2. een perceel land, genaamd de achterste Braken, groot 2 lopen, als voor, belend oost Gerrit Jan
Wijnen, west Joseph van de Sande, zuid Adriaan van de Sande, noord Arnoldus van den Berk.
3. een perceel groes, genaamd Toontjes Dries, groot 3 lopen, als voor, belend oost Johannes van
den Aker, west Cornelis van de Sande, zuíd Arnoldus van Mierlo, noord Gerrit van den Boom
en anderen.
4. de helft in perceel land, genaamd Toontje Speeks kamp, voor die helft groot 2 lopen, als voor,
belend oost Jan Legius, west de gemeene Heijsteeg, zuid Adriaan van de Sande, noord
Hendrik van de Sande.
5. een perceel land, genaamd de nieuw erf, groot 3 lopen, als voor, belend oost de gemene
Heijsteeg, west en noord Leonardus Schepens, zuid Gijsbert van Kronenburg.
6. een perceel land, genaamd Goort van Kreijlkamp, groot 5 lopen, als voor, belend oost de
gemene weg, west de gemene weg, zuid Hendrik van de Sande, noord Arnoldus van de Sande.
3e lot aan Willem Schepens;
1. een perceel land in 3 percelen, genaamd 't Spieringks, groot 8 lopen, onder Aarle, belend oost
Johannes van den Aker, west de gemene weg, zuid Hendrik van de Sande en Adriaan van
Mierlo, noord Jan Boudewijns.
2. een perceel land, genaamd den Broekakker, groot 3 ½ lopen, belend oost weduwe Jan van der
Aa, west Jan Merks, zuid Adriaan Leijtens, noord dezelve.
3. een perceel groes, genaamd de goede koop, groot 1 ½ lopen, als voor, belend oost Arnoldus
van de Sande, west de kinderen Dirk van Rooij, zuid de gemene weg, noord den Armen.
4. een perceel groes, genaamd den Broekbeempt, groot 4 lopen, onder Aarle, belend oost de
gemeente, west Jan de Weerdt, zuid Francis van der Aa, noord den Armen.
5. een perceel groes, genaamd de weij in de Broekstraat, groot 2 ½ lopen, onder Naastenbest,
belend oost de gemeente, west kinderen Piet van de Sanden, zuid Gordien van den Berk,
noord Jan Legius
6. een perceel land, genaamd Martens akker, groot 1 ½ lopen, als voor, belend oost Jan Vogels,
west Johannes van den Aker, zuid Hendrik van de Sande, noord weduwe Andries van
Ekerschot.
Akte 404: 8-3-1814
Erfdeling; Jan van den Oetelaar en Maria Adam Melis
Erfgenamen;
1. Jan Scheepens, herbergier, gehuwd Alegonda van den Oetelaar
2. Jan van Overdijk gehuwd Helena van den Oetelaar
3. Johan van Mierlo weduwnaar wijlen Maria van den Oetelaar, bouwman
Adriaan van den Einden, bouwman, als toeziende voogd, respectieve over Jan, Gijsbert en Elisabeth,
allen wonende Oirschot
Kinderen wijlen Jan van den Oetelaar, boer, en Maria Adam Melis
1e lot aan Jan Schepens gehuwd Allegonda van den Oetelaar;
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1. bestaande in eene capitale huizing, stal, schuur, met het daarbij gehorende aangelag, groot 20
lopens, onder Hedel, belend oost het 3e lot, west Daniel de Roij, zuid de gemeente, noord
Louwis Spapen
2. Een perceel teulland, genaamd de voorste helft van den langen akker, groot 6 lopens, als voor,
belend oost het 2e lot, west de weduwe Francis Melis, zuid Leonardus van Roij, noord
Wilhelmus van Overdijk
2e lot aan Jan van Overdijk gehuwd Helena van den Oetelaar;
1. een perceel teelland, genaamd de achterste helft van den Langen akker, groot 6 lopens, onder
Hedel, belend oost het 3e lot, west weduwe Francis Melis, zuid het 1e lot, noord weduwe
Hendrik Meuwis
2. een perceel teelland, genaamd de Kruisakker, groot 3 lopens, als voor, belend oost en west de
gemeente, zuid Hermanus van de Sande, noord de kinderen Lambert van Aggel
3. een perceel land, genaamd de Hopakker, groot 2 lopens, als voor, belend oost Lambert van
Straten, west Maria van Heumen, zuid de gemeente, noord Wouter van Overdijk
4. een perceel weiland, genaamd den hoogen dries, groot 3 lopens, als voor, belend oost de
gemeente, west weduwe Hendrik Meuwis, zuid dezelve, noord het 3 e lot
5. een perceel weiland, genaamd de Rotte, groot 4 lopens, als voor, belend oost Jennemie van
Berendonk, west Cornelis Kloeks, zuid Eimbert van Berendonk, noord Michiel Vissers
6. een perceel weiland, genaamd de Brempt, groot 3 lopens, als voor, belend oost de gemeente,
west Andries van den Einde, zuid Hendrik van Overdijk, noord weduwe Gijsbert van
Taartwijk
7. een perceel weiland, genaamd de Zwartvoort, groot 2 lopens, als voor, belend oost Hendrik de
Weerdt, west de weduwe Th. van Kronenburg, zuid de gemeente, noord Johannes Vogels
8. een perceel weiland, genaamd de Vinkendonk, groot 2 lopens, als voor, belend oost Walterus
van Overdijk, west de kinderen Adam van de Ven, zuid de gemeente, noord Leonardus van
Roij
3e lot aan Johan van Mierlo, als vader en voogd over Jan, Gijsbert en Elisabeth van Mierlo;
1. een perceel teelland, genaamd de Notelse akker, groot 6 lopens, onder den Notel, belend oost
de weduwe Willem Schepens, west de weduwe Johan Melis, zuid Francis van Vessem, noord
de weduwe Willem Schepens
2. een perceel teelland, genaamd het Laaggat, groot 3 lopens, als voor, belend oost de weduwe
Willem Schepens, west de weduwe Francis Melis, zuid het 2e lot, noord de weduwe Hendrik
Meuwis
3. een perceel teelland, genaamd de willig dries, groot 4 lopens, als voor, belend oost Wilhelmus
van Overdijk, west Leonardus van Roij, zuid de gemeente, noord Daniel de Roij
4. een perceel weiland, genaamd de nieuwe weij, groot 3 lopens, als voor,, belend oost de
gemeente, west het 2e lot, zuid de weduwe Hendrik Meuwis, noord Jan Jasper van Overdijk
5. een perceel weiland, genaamd de grote weij, groot 6 lopens, als voor, belend oost Poulus
Neggers, west St, Joris gasthuijs, zuid het 1e lot, noord het zelve
6. een perceel weiland, genaamd de Beempt, groot 3 lopens, als voor, belend oost Jan van
Berendonk, west de gemeente, zuid en noord Christiaan Neggers
7. een perceel weiland, genaamd de Mortel, groot 3 lopens, als voor, belend oost weduwe
Hendrik van Overbeek, west en noord de gemeente, zuid Antonie Mikkers
Akte 405: 18-3-1814
Verkoper; Jan Hendrik Matteuws, bouwman Oirschot
Een huisje met hof of land daaraan gelegen, no. 331, groot 1 lopen, onder Spoordonk, een zijde en een
einde de verkoper, d‘ander de kopers, d’ander einde kinderen Arnoldus Volders
Verkregen bij koop van zijn broeder in 1809
Koper; Petronella van de Sande wed. Goyart Matteuws, boerin Oirschot, voor f 100,-Akte 406: 23-3-1814
Testament; Gijsbert van Heeswijk, bouwman Oirschot, echtgenoot van Petronella Roefs
Erfgenaam; Petronella Roefs
[woonde op no. 429]
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Akte 407: 23-3-1814
Testament; Petronella Roefs, huisvrouw Gijsbert van Heeswijk
Erfgenaam; Gijsbert van Heeswijk, haar man
Akte 408: 24-3-1814
Overname testament; van de president van de rechtbank te Eindhoven
1. van Sara van Barneveld douairière Lodewijk Jan Baptist Sweerts de Landas, vrouwe van
Oirschot, Best, Engelen en Vlijmen, wonende op den huijse Bijstervelt onder Oirschot d.d. 2511-1811
2. van Lodewijk Jan Baptist Baron Sweerts de Landas, heer van Oirschot, Best, Engelen en
Vlijmen en vrouwe Sara van Barneveld, egtelieden d.d. 27-4-1802
erfgenamen zijn;
- Arend Jacob Adriaan Drabbe, nagelaten zoon van hun dochter Geertruy Dorothea Wilhelmina
Antonia gehuwd geweest met A.F.J. Drabbe
- de 5 kinderen wijlen hun dochter M.F.W Sweerts de Landas getrouwt geweest met J.L van
Bronkhorst
- E.T. Sweerts de Landas gehuwd J.P. van Hoey
Jacob Dirk Baron Sweerts de Landas
Akte 409: 28-3-1814
Erfdeling; Jan Verhagen
Erfgenamen;
1. Poulus Verhagen, bouwman Best
2. Peter Verhagen, klompmaker Alm
3. Johanna Verhagen, dienstmeid ’s-Hertogenbosch
4. Lambert Bussing, smid, gehuwd Johanna Verhagen, wonende Dinsperlo, departement van de
Lippe.
5. Maria Verhagen weduwe Wouter Swinkels, boerin Best
zijnde de laatste zuster en de overige, neven en nichten van Jan Verhagen, overleden te Best 25-111813
1e lot aan Poulus Verhagen, Peter Verhagen en Johanna Verhagen;
1. een huisje, hof en aangelag no. 804, groot 1 ½ lopen, onder Verrenbest, een zijde Theodorus
van Kronenburg, d'ander weduwe Peter Antony Vogels,
2. een perceel land, genaamd den Berkenkamp, groot 2 lopen, als voor, een zijde Jan Teurlincx
te Roij, d'ander den Armen van Best.
3. een perceel groes, genaamd 't veldje in de Scheken, groot 1 lopen, als voor, een zijde weduwe
Jan van Hoorn, d'ander Lambert Michiel Kemps.
2e lot aan Lambertus Bussing gehuwd Johanna Verhagen;
1. een perceel land, genaamd het Roelands, groot 7 lopen, onder Verrenbest in de Vleut, een
zijde Martinus de Koning, d'ander weduwe Jan van Hoorn
2. een heijkamp, groot 3 lopen, als voor, rondom in de gemeente.
3e lot aan Maria Verhagen;
1. een perceel land, groes en nieuw erf, genaamd het Bugtjen, groot 5 lopen, onder Verrenbest in
de Vleut, beide zijden Gerrit Essens.
2. een perceel groes, genaamd het weijken, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde Poulus Verhagen,
d'ander den Armen.
3. een perceel land, genaamd den Dirk, groot 1 lopen, als voor, een zijde Lambert Bussing,
d'ander Poulus Verhagen.
4. een perceel land, genaamd Kwezelskampke, groot 1 lopen, als voor, een zijde Arnoldus de
Roij, d'ander Francis van der Aa.
Elk lot is waardig f 300,-Akte 410: 29-3-1814
Verkopers;
1. Peter Verhagen, klompmaker Alm departement van den Bovenijsel
2. Johanna Verhagen, dienstmeid 's-Hertogenbosch
Onder Best;
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1. 2/3 parten in huis, hof en aangelag no. 804, groot 1 ½ lopen, onder Verrenbest, een zijde
Theodorus van Kronenburg, d'ander weduwe Peter Antonij Vogels.
2. 2/3 parten in perceel land, genaamd den Berkenkamp, in geheel 2 lopen, als voor, een zijde
Jan Teurlincx te Roij, d’ander den Armen van Best.
3. 2/3 parten in perceel groes, genaamd 't veldje in de Scheken, in geheel 1 lopen, als voor, een
zijde weduwe Jan van Hoorn, d’ander Lambert Michiel Kemps.
Verkregen uit nalatenschap Jan Verhagen 28-3-1814
Koper; Paulus Verhagen, bouwman Best, voor f 200,-Akte 411: 2-3-1814
Verkopers;
1. Poulus Verhagen, bouwman
2. Peter Verhagen, klompmaker Alm
3. Johanna Verhagen, dienstmeid ’s-Hertogenbosch
4. Lambertus Bussing, smid, gehuwd Johanna Verhagen, wonende Dingsperlo
5. Maria Verhagen weduwe Wouter Swinkels, boerin Best.
een perceel land, genaamd den Heijkamp, groot 2 lopen, onder Verrenbest, een zijde Johannes
Weynands, d'ander Poulus Verhagen.
Verkregen bij erfenis wijlen Jan Verhagen, overleden 25-11-1813
Koper; Francis de Rooij, boer Best, ten behoeve van zijn kinderen Jan en Peternel in huwelijk verwekt
bij wijlen Johanna Maria Verhagen, voor f 25,-Akte 412: 29-3-1814
Verkoper; Lambertus Bussing, smid, gehuwd Johanna Verhagen, wonende Dingsperlo
een perceel land, genaamd het Roelands, groot 7 lopen, onder Verrenbest in de Vleut, een zijde
Martinus de Koning, d'ander weduwe Jan van Hoorn
Koper; Poulus Verhagen, bouwman Best, voor f 300,-Akte 413: 1-4-1814
Remplacant; Jan van de Schoot, klompmaker Oerle, vader van Hendricus van de Schoot, klompmaker
Oerle, ter eenre
Godefridus Passier, vleeshouwer, oud 20 jaar, geboren en wonende ’s-Hertogenbosch ter andere zijde.
De laatste zal als remplacant ontvangen f 300,-- in termijnen.
Akte 414: 1-4-1814
Verkoop meubelen ten verzoeke; Poulus en Maria Verhagen te Best, opbrengst f 209-9-0
Akte 415 en 417: 6-4-1814 en 13-4-1814
Inzet en verkoop; Catharina van Hout weduwe Hendrik van Asten, boerin onder Hedel en haar
minderjarige kinderen Johannes, Joseph en Maria
Koop 1; een huisje met land, genaamd den heijkamp aan de Nevelheuvel, groot 3 lopens, onder Hedel,
een zijde weduwe Jordanus de Kroon, d’ander en een einde de gemeente, d’ander Willem Dirk van
Overdijk
Koper; Gijsbert van Woensel, voor f 194,-koop 2; een perceel teelland, genaamd de Zworters akker, groot 2 lopens 16 roeden, als voor, een zijde
heer Carolus de Bock, d’ander Jan Tielemans, een einde dezelve, d’ander Dielis Joseph van Hout
Koper; Johan Cornelis van Loon, wever Oirschot, voor f 150,-koop 3; een perceel groes, genaamd de Kreijlman of Koeweij, groot 2 lopens, als voor, een zijde
weduwe Jordanus de Kroon, d’ander Cornelis Gerrits van den Heuvel, een einde Francis van Vessem,
d’ander Dielis Joseph van Hout
Koper; Hermanus van de Sande, voor f 31,-koop 4; een perceel land, zijnde schaar of houtbosch, genaamd Dirk Thomas veldje, groot 1 1/4e
lopen, als voor, een zijde Cornelis van Boshuizen, d’ander Walterus van Overdijk, een einde heer
Carel de Bock. d’ander Johannes van der Vleuten
Koper; Hermanus van de Sande, voor f 25,--
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Akte 416: 7-4-1814
Inventaris; Daniel Hendrik de Brouwer, bouwman Best, weduwnaar wijlen Johanna Dielis Essens
Jan Marcelis Legius, bouwman Best, als toeziende voogd over de onmondige kinderen, met name
Hendrik, Denie en Theodorus
- waarde roerende goederen f 481-12-0
- schulden f 60,--, wegens geleend geld van Hendrik van de Sande, bouwman Best
Akte 419: 14-4-1814
Bevestiging contract;
1. Antonij Francis Bolsius, chirurgijn Oirschot voor zijn zoon Hendrik Francis Bolsius, wonende
Tilburg, ter eenre en
2. Hendrik Wouters en Jan Wouters van de Schoot, bouwlieden Oirschot
Betreft contract 4-9-1813 voor notaris Adam Hendrik Guljé te Oirschot.
Zullen niet tegenstaande veranderde tijdsomstandigheden hun contract nakomen
Akte 420: 14-4-1814
Bewijs van Ontvangst; Poulus Bouwens, klompenmaker, als remplacant voor de Fransche conscriptie
Voor; Hendrik Wouters van de Schoot, bouwman Oirschot, volgens akte 22-9-1813
Bovenstaande verklaart volkomen voldaan te wesen en annuilleert bij deze de akte
Akte 421: 20-4-1814
Verkoper; Rut van de Wetering, schoenmaker Wintelre
De helft van de huizing de drie Mollen met daarbij gehorende hof, no. 42 in de Koestraat te Oirschot,
onder den kerkhof, bewoond door Hendrik Blankers, groot 1 lopen, een zijde Joseph van den
Biggelaar, d’ander Arnolus van Leuven, een einde de gemene straat, d’ander weduwe Peter van
Gerwen
Koper; Johannes Jan de Kroon, voor f 180,-Akte 422: 20-4-1814
Remplacant; Francis de Roij, oud 36 jaar, kuiper Oirschot, ter eenre
Karel Grim, oud 22 jaar, gewezen matroos, geboren Delfzijl, departement Wester Eems, ter ander
zijde
Ontvangt hier voor vergoeding van f 300,-- in termijnen
Akte 423: 20-4-1814
Remplacant; Wilhelmus Essens, metselaar Oirschot, oud 21 jaar, ter eenre
Francis Bosmans, oud 33 jaar, geb, Amsterdam, beroep koperslager, thans zonder vaste woonplaats,
ter andere zijde
Ontvangt hiervoor vergoeding van f 350,-- in termijnen
Akte 424: 21-4-1814
ten sterfhuize Jan de Kroon te Oirschot
Verkoop meubelen ten verzoeke; opbrengst f 184 –14-0
Akte 425: 28-4-1814
Remplacant; Thomas van Haaren, verver Oirschot, ter eenre
Wilhelmus Koolen, arbeider, oud 26 jaar, geb. Geldrop, won. Oirschot, ter andere zijde
Ontvangt hiervoor vergoeding van f 270,-- in termijnen
Akte 426: 28-4-1814
Remplacant; Wilbrord Libreghts, koperslager Oirschot, ter eenre
Mattijs de Weerdt, wever Oirschot, oud 22 jaar ter andere zijde
Ontvangt hiervoor vergoeding van f 250,-- in termijnen
Akte 427: 28-4-1814
Verkoper; Marten Aalbert van Kollenburg, klompmaker Hermelen, departement van de Zuyderzee.
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een huis, schuur en stal met schop, hof en aangelag no. 696, groot 2 lopen, onder Aarle, een zijde
Arnoldus Nouwens, d’ander en een einde de gemeente, d’ander einde Johan Latijnhouwers.
Koper; Arnoldus Francis van der Aa, bouwman Oirschot, voor f 600,--, waarvan f 400,-- contant en de
resterende f 200,-- binnen 6 jaar.
Akte 428: 30-4-1814
Schuldbekentenis; Wilhelmus van den Heuvel, klompenmaker Oirschot
Aan; Jan Hendriks, geboren te Leeuwarden, zonder vaste woonplaats, groot f 250,-Wegens vergoeding als remplacant ten behoeve Peter van den Heuvel, zoon van 1e comparant
Onderpand, hunne personen en goederen, hebbende en verkrijgende
Akte 429: 2-5-1814
Remplacant; Johannes Vlemminx, bouwman Wintelre, ter eenre
Jan van der Aa, wever Oirschot, oud 24 jaar, ter andere zijde
Ontvangt hiervoor vergoeding van f 200,-- in termijnen
Akte 430: 2-5-1814
Remplacant; Johanna van Overbeek wed. Francis van Gerwen, boerin Oirschot, voor diens zoon
Francis van Gerwen, oud 22 jaar, verver ter eenre
Arnoldus van de Pol, wever, oud 22 jaar ter andere zijde
Ontvangt hiervoor vergoeding van f 200,-- in termijnen
Akte 431: 2-5-1814
Remplacant; Jan van de Wal, bouwman, Oirschot, geassisteerd met diens vader Hendrik van de Wal,
bouwman Oirschot, ter eenre
Peter Vriens, wever, geboren Helmond, won. Mierlo, ter andere zijde
Ontvangt hiervoor vergoeding van f 350,-- in termijnen
Akte 432: 6-5-1814
Verhuurder; Hendrik Huybert van den Bosch, koopman Oirschot
Eene stede genaamd Boterik, bestaande uit huis, stal, schuur, schop, bakhuis en 30 lopense land. 12
lopense weiland, 35 lopense broek, hout en weijland en water, onder Spoordonk
Vorige huurder Hendrik Neggers
verhuurder reserveert voor zich;
- een beneden- en bovenkamer,
- 1/3 in de kelder
- 1/4 in de schop,
- de kleine hof en de helft van den groten hof,
- een rug aardappelland in de Bogt
- een behoorlijke plaats tot legging van hout en een ashoop.
- Verder het opgaande en schaarhout en de helft van de vruchten in boomgaard
- voorts het recht om te pooten en turf te steken en de heij te doen vlaggen, uitgezonderd den
heijbult in de Katerse weijen en in den Hurk, dat voor huurder besteed is.
Huurder; Willem van Doormalen, bouwman Oirschot, voor f 100,-- en 36 vaten rogge en 9 vaten
boekweit per jaar
Akte 433: 6-5-1814
Testament; Hendrik Huybert van den Bosch, koopman, wonende no.335 onder Spoordonk echtgenoot
van Denie Walravens
legaat na overlijden van hem en zijn huisvrouw Denie Walravens aan;
- zijn neef Johan Adriaan van den Bosch, bouwman Oirschot, eene stede met aanhorende
landerijen op den Heuvel, onder den Kerkhof, thans in huur bij diens vader Adriaan van den
Bosch
- zijn neven Gerardus en Antonie van den Bosch, de stede, genaamd Boterik met aanhorende
landerijen, thans in huur bij Willem van Doormalem, landbouwer, met uitzondering van
perceel groes, genaamd de Vrouwenbeemden, welk gelegateerd wordt aan voornoemde neef
Johan Adriaan van den Bosch en van de percelen, staande tegenwoordig huwelijk aangekocht.
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- De naaste familie van zijn huisvrouw de som van f 300,-- of het perceel de Punder naar keuze
Benoemt tot erfgenaam; zijn huisvrouw Denie Walravens van het vruchtgebruik over alle goederen
Wanneer Gerardus of Antonie tot huwelijk mochten komen moet degene die de bezittingen heeft
f 800,-- uitkeren aan den ander
Akte 434: 8-5-1814
Testament; Helena Mercx, dienstmeid Best
Erfgenaam; haar zusters Hendrien en Gijsberdina Mercx.
zijn verplicht binnen 1 jaar f 100,-- uit nalatenschap te nemen en te gebruiken zoals mondeling is
afgesproken.
Akte 435: 8-5-1814
Testament; Gijsberdina Mercx, dienstmeid Best
Erfgenaam; haar zusters Hendrien en Helena Mercx.
Verplichting; als voor.
Akte 436: 8-5-1814
Testament; Hendrien Mercx, dienstmeid Loon op Zand.
Erfgenaam; haar zusters Gijsberdina en Helena Mercx
Verplichting; als voor.
Akte 437:
en brevet.
Akte 438: 21-5-1814
Hypotheekgever; Wouter de Koning, herbergier Oirschot
Hypotheeknemer; mej. Clasina Elisabeth Buys, rentenierster ’s-Hertogenbosch, groot f 800,-- à 5%
Onderpand onder Best;
een perceel land, genaamd de oude of voorste Kamp, groot 7 lopen, een zijde Jan van Esch, d’ander de
erfgenamen van den Boom
een houtbosch, genaamd het Rouwveld, groot 5 lopen, als voor, een zijde Joseph Essens, d’ander Peter
van den Hurk.
een perceel groes, genaamd het Broekveld, groot 3 lopen, een zijde de gemeente, d’ander kinderen
Joseph van Doesburg.
Akte 439: 27-5-1814
Verkoper; Catharina van Berendonk wed. Joseph van Hout, boerin Oirschot
een perceel land, genaamd Peerkens dries, groot 1 lopen, onder Spoordonk, een zijde de koper,
d’ander weduwe Jan Verheijen, een einde Reinier van Hout, d’ander de gemeente
verkregen bij overlijden ouders vele jare herwaarts
Koper; Lambert Hendrik de Kroon, bouwman Oirschot, voor f 80,-Akte 440: 9-6-1814
Testament; Johan Christiaan Mehmel, gewezen trompetter onder de Gardes du Corps van den Heere
Prince van Orange, thans wonende en in de kost, zijnde bij de weduwe van wijlen Dirk van Santvoort
in de Vleut
Erfgenaam; de Diaconie Armenkast van het gereformeerd kerkgenootschap Oirschot.
ex. testamenteur; Francis Theodoor Meeuwissen, veldwagter Best
Akte 441: 11-6-1814
Akte van Cessie;
A;
Joseph van den Oever, bouwman
Christina van den Oever gehuwd Peter Lathouwers, boer, allen wonende Sint-Oedenrode
kinderen wijlen Hendrik van den Oever, bouwman, en Willemijn Symon van Hees, gewoond en
overleden te best.
B;
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Bezitter van de togt Johannes van Kronenburg met Willemijn Symon van Hees.
Het recht op alle vaste goederen door hun ouders bezeten, overgegeven aan Hendrik Johannes van
Kronenburg, bouwman, overname voor f 200,-Akte 442: 16-6-1814
Testament; Elisabeth Neggers weduwe Cornelis van den Oetelaar, boerin, wonende Oirschot overl.
11-9-1814
Legaat aan;
- pastoor Sint-Pieterskerk Oirschot f 50,-- den Alegemene Armen van Oirschot 50 vaten rogge in brood verbakken
Erfgenamen;
- Christiaan Neggers, bouwman
- Petronella Neggers gehuwd Adriaan Kemps, bouwman
- Antonij Neggers, timmerman Voorburg
- Poulus Neggers zoon wijlen haar zuster Johanna Neggers, ieder voor 1/4e part
Akte 443: 18-6-1814
Inventaris ten verzoeke; Francis Theodoor Meeuwissen, veldwachter Best
als ex. Test. Johan Christiaan Mehmel, gepensioneerd trompetter, overleden 15-6-1814, volgens
testament 9-6-1814
de goederen vermaakt aan de Diaconie armen te Oirschot, gespecificeerd zonder waardering in geld
Akte 444: 23-6-1814
Testament; Jan Hendrik van Roij [+ 24-6-1814], bouwman, wonende. 285 Spoordonk wed. van
Helena van de Kerkhof
Vermaakt aan zijn nicht Johanna van de Kerkhof f 50,-Benoemt tot erfgenamen; zijn neven en achterneven Jan Wenselaers te Oirschot en Jacobus
Wenselaers te Schel in Brabant voor de helft wat hij met zijne huisvrouw Helena van de Kerkhof
bezeten heeft
Benoemt tot excuteur Hermanus Mikkers Oirschot
Akte 445: 24-6-1814
Testament; Jacobus van Haaren, bouwman Oirschot
Erfgenaam; Catharina Snellaars
Woonden no. 216 onder den kerkhof
Akte 446: 25-6-1814
Inventarisatie; ten verzoeke Hermanus Mikkers, als executeur testamenteur van Jan Hendriks van Roij
[+ 24-6-1814], bouwman Oirschot
- huis, hof en aangelag, groot 5 lopen, onder Spoordonk, gepasseert voor schepenen d.d. 19-81763, letter A
- transport 2 percelen teelland, genaamd de Lubber, groot 2 lopen en het Heufken, groot 3
spintzaad, onder Spoordonk, voor schepenen d.d. 26-8-1770, letter B
- transport perceel hooij en houtveld, genaamd Buyskens beempt, groot voor het 1/3 part 4
lopen, onder Spoordonk, voor schepenen 15-2-1785, letter C.
- perceel groes, genaamd het klein weyke in Schoorbeempt, groot 1 lopen 43 roeden, onder
Spoordonk, voor schepenen 9-2-1773, letter D
- perceel teelland, genaamd de Lubbersakker, groot 2 1/2 lopen, onder Spoordonk, voor
schepenen 5-10-1799, letter E
- transport perceel groes in Schoorbeempt, daar het hekken aanhangt, groot 4 lopen 42 roeden,
onder Spoordonk, voor schepenen 9-2-1773, letter F
- Acte deling, waarbij Helena Peters van de Kerkhof is aangekomen, een perceel, genaamd
Coppenshorst, groot 7 lopen, onder Hedel, voor schepenen 18-11-1761, letter G
- een heycamp, genaamd de Bogt, groot 6 lopen, onder Moergestel, eigendomsbewijs niet
bekend.
- Verder diverse meubilaire goederen in diverse vertrekken aanwezig, niet gewaardeerd in geld.
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Akte 447: 27-6-1814
Testament; Marianna Somers, logementshoudster in de Zwaan
Erfgenaam; Carel Somers, haar natuurlijke zoon
Akte 448: 29-6-1814
Verkoper; Pieter Redert, bode van de burgemeester, wonende Oirschot
De helft in de huizing en den gehelen hof daar achter gelegen en ‘t werkhuis, bewoond door verkoper
en Jan Douzijn, scheidende op de middelmuur, in de Bestschestraat, in geheel 4 roeden., een zijde de
verkoper, d’ander een steegje, een einde Leonardus van Roij, d’ander voor aan de straat
Verkoper reserveert voor zich het privaat met vrije toegang naar hetzelve toe en een geschikte plaats
tot legging as en mesthoop
Koper; Gijsbert van Beers, timmerman Oirschot, voor f 299,-Akte 449: 29-6-1814
Hypotheekgever; Gijsbert van Beers, timmerman Oirschot
Hypotheeknemer; Pieter Redert, bode van de burgemeester Oirschot, groot f 100,-Onderpand;
Aan hem verkocht huis in de Bestschestraat, een zijde crediteur, d’ander Gerrit van Kemmena
Akte 450: 2-7-1814
Vernietiging contract; Arnoldus Lambert Brands, dagwerker Best, ter eenre
vernietiging contract d.d. 4-9-1813 voor notaris Adam Hendrik Guljé te Oirschot
en Hendrik Francis Bolsius, wonende Tilburg, geassisteerd met zijn vader Antonie Franciscus Bolsius,
wonende Oirschot, ter andere zijde
Akte 451 en 457: 4-7-1814 en 18-7-1814
Inzet en verkoop; Adriaan Gerrits van de Ven, koopman Oirschot
1e koop; een huis met bakkerij, stal en hof no. 191, staande Bestschestraat aan het Marktveld, een zijde
Dominicus van de Muysenberg, d’ander Hendrik Vlemminx
Opgehouden
2e koop; een perceel hof, gelegen in het Steenstraatje onder den Kerkhof, groot 3 lopen, een zijde
Michiel Vissers, d’ander Francis van de Sande
Opgehouden
3e, 4e en 5e koop; gedeelte van perceel no. 2
Opgehouden
6e koop; Een perceel nieuw erf, zijnde houtveld, groot 3 lopens, gelegen bij de capel, onder
Spoordonk, een zijde Leonardus van Roij, d’ander de gemeente
Koper; Dirk Wuijster, predikant Oirschot, voor f 56,-7e koop; een perceel groes en hout, genaamd de halve Eegd, groot 6 lopen, onder Hedel, een zijde
Peter Hobbelen, d’ander de gemeente
Opgehouden
8e koop; Een perceel groes en hout, genaamd de kleine Soeperdonk, groot 4 lopens, onder Hedel, een
zijde weduwe Gijsbertus van Overbeek weduwe, d’ander Jan van den Biggelaar
Koper; Willem Francis Guljè med, doctor Oirschot, voor f 69,-9e koop; Een houtveld, genaamd het Ven, groot 2 lopen, onder Straten, een zijde Arnoldus de Jongh,
d’ander Hendrik Joorden Koppens
Koper; Jan de Bruin, bouwman Oirschot, voor f 56,-10e koop; een perceel land, genaamd de Burgt, groot 1 lopen, onder Aarle, een zijde Lambert van
Dooremalen, d’ander de gemeente
Opgehouden
11e koop;
- Een hoeve, bestaande in huizing, schuur en stalling, schaapskooij en turfschop met den hof,
onder Straten, groot 3 lopens een zijde Hendrik Bullens c.s., d’ander weduwe Adriaan van
Kerkoerle en anderen
- Een perceel land en groes, genaamd den akker en dries over ‘t schoor en binnen akker, groot
13 lopens, als voor, een zijde weduwe Jan Dirk Smits, d’ander Hendrik de Weerdt
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Een perceel land, genaamd de Brake en Hoeve, groot 3 lopens, onder den Notel, een zijde
weduwe Hendrik Huijskens, d’ander Cornelis Bullens
- Een perceel land, genaamd Klaaskens land, onder Straten, groot 6 lopens, een zijde
erfgenamen Marten Joorden Smits, d’ander weduwe Jan Dirk Smits
- Een perceel land, genaamd de kamp aan het Schepersgat en ‘t Zesteren, groot 7 lopens, als
voor, een zijde Hendrik van den Heuvel en andere, d’ander Peter Marten Meus en andere
- Een perceel land, genaamd het Kampke in de Molesteeg, groot 2 lopens, als voor, een zijde
weduwe Jan de Weerdt, d’ander kinderen Jan van den Einden
- Een perceel groes en land, genaamd de Groeskamp of Hensekampkes, groot 7 lopens, als
voor, een zijde weduwe Dielis Jans van Roij, d’ander de gemeente
- Een perceel groes, genaamd de Hult, groot 4 lopens, als voor, een zijde erfgenamen Jan van
Gerwen, d’ander kinderen Cornelis van Kerkoerle, thans in huur bij Joseph Gerrit Jansen
sedert 16-3-1812
Koper; Dirk Wuijster, predikant Oirschot, voor f 2683,-12e koop; Een perceel groes, genaamd de Schoordonk, groot 8 lopens, onder Straten, een zijde de
erfgenamen van den heer van Oirschot, d’ander kinderen Jan van Kollenburg
Koper; Dirk Wuijster, predikant Oirschot, voor f 410,-Akte 452: 4-7-1814
Hypotheekgever; Jan Dirks van Beers, wieldraaijer Oirschot
Hypotheeknemer; Willem van Beers, koopman en Hendrik van Beers, verver, beiden Oirschot, groot
f 350,-Onderpand;
Huis en hof, staande in de Nieuwstraat te Oirschot, een zijde een steegje, d’ander Valentein Tiessen,
een einde Hyacinthus van Eerssel, d’ander voor aan de straat
Een perceel nieuw erf, groot 9 lopen onder den Kerkhof, een zijde Hendrik van Beers, d’ander
Arnoldus Spapen, beide einden de gemeente
Bezwaard met hypotheek van f 100,-- d.d. 7-9-1813
Akte 453: 6-7-1814
Deling tussen; Adriaan en Johannes Hoppenbrouwers, beiden bouwlieden Oirschot
verkregen door overlijden van hun ouders
1e lot aan Adriaan Hoppenbrouwers;
1. een huis met stal, schuur en aangelag no. 552, onder Straten, groot 2 lopen, een zijde Johan
Hendrik van Dijk, d’ander Hendrik Gerardus van den Heuvel
2. Een perceel land, genaamd het Molenkampke, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde weduwe
Adriaan van Kerkoerle, d’ander de gemene heij
3. De helft in een perceel land, genaamd en Blaasbalk, in geheel 3 ½ lopen, als voor, Een zijde
de gemeente, d’ander het 2e lot
2e lot aan Johannes Hoppenbrouwers;
1. Een perceel land en groes, genaamd ‘t Ven, groot 2 ½ lopen, onder Straten, een zijde Johannes
Cornelis van Kerkoerle, d’ander weduwe Adriaan van Kerkoerle
2. Een perceel land, genaamd het Vensteegje, groot 1 lopen, als voor, een zijde Catrien van den
Eijnden, d’ander Peter Meuwis
3. Een houtveld, genaamd de Leuwerik, groot 3 spintsen, als voor, een zijde Jan Gerrit van den
Heuvel, d’ander Peter van Overbeek
4. De helft in perceel land, genaamd den Blaasbalk, groot 3 ½ lopen, als voor, een zijde het 1e
lot, d’ander Peter van Overbeek
Akte 454: 6-7-1814
Verkoper; Francis Hagemeijer, rentenier Sint-Michielsgestel
een perceel land, genaamd den Bestsen akker, groot 2 ½ lopen, onder Verrenbest, een zijde Lourens
van Arkel, d’ander Cornelis Mercx, een einde kinderen Johan van der Vleuten, d’ander Martinus
Bloks
Koper; Gerrit Hendrik Snellaars, klompmaker Best, voor f 78,-Akte 455: 14-7-1814
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Verkoop hooigras ten verzoeke; Arnoldus van Baar te Oirschot, als gelaste mej. van Dooren,
Rotterdam, opbrengst f 208-11-0
Akte 456: 14-7-1814
Verkoop hooigras ten verzoeke; weduwe Johan van den Heuvel, koopvrouw Oirschot, opbrengst
f 180-13-0
Akte 456a: 16-7-1814
Verkoop gras ten verzoeke; Vrouwe Cornelia Bles weduwe Johan Christoffel Willem Dachne te ‘s
Gravenhage, opbrengst f 824-10-0
Akte 458: 19-7-1814
Verkoper; Adriaan Gerrits van de Ven, koopman Oirschot
een gedeelte in een perceel hof gelegen in het Steenstraatje, onder den Kerkhof, scheidende op de heg,
groot 11 roeden, een zijde Jan Teurlincx, d’ander Willem Eyssens, een einde koper, d’ander Johan
Francis van Hout
Koper; Salomon Davids, koopman Oirschot, voor f 85,-Akte 459: 19-7-1814
Verkoper; Adriaan Gerrits van de Ven, koopman Oirschot
Een gedeelte van perceel hof, gelegen in het Steenstraatje, scheidende op de heg, groot ¾ lopen, een
zijde Francis van de Sande, d’ander Willem Eyssens, een einde Johan Francis van Hout, d’ander een
straatje
Een houtbosch, genaamd de Nageldonk, groot 3 lopens, onder Straten, een zijde Hendrik van
Kollenburg, d’ander Antonie Francis Bolsius no ux, een einde de gemeente, d’ander Antonie Francis
Bolsius
Koper; Adriaan Cornelis Kemps., bouwman Oirschot, voor f 200,-Akte 460: 19-7-1814
Verkoper; Adriaan Gerrits van de Ven, koopman Oirschot
Een gedeelte in een perceel hof, in het Steenstraatje onder den Kerkhof, groot ½ lopen, scheidende op
de heggen, een zijde Willem van de Ven, d’ander Francis van de Sande, een einde Adriaan Kemps,
d’ander Salomon David Roost
Koper; Jan Francis van Hout, bouwman Oirschot, voor f 115,-Akte 461 en 474: 19-7-1814 en 1-8-1814
inzet en verkoop; Cornelis Schalks, arbeider Oirschot
Een huis of hut met stal, hof en aangelag, onder Hedel, groot 9 lopens, een zijde Adriaan Kluitmans,
d’ander Hendrik van Kollenburg, een einde de Vaarheuvel, d’ander voor aan den Bosweg
Koper; Arnoldus van Leuven, arbeider Oirschot, voor f 345,-Akte 462 en 475: 19-7-1814 en 1-8-1814
Inzet en verkoop; Jan Antonie Smetsers, won. Mier in Brabant
een huis en hof, onder Spoordonk, groot 1 lopen, een zijde Jan van Gils, d’ander en beide einden de
gemeente
Koper; Antonie Heerkens, wever Oirschot, voor f 124,-Akte 463: 21-7-1814
Verpachting tienden ten verzoeke; Jacob Dirk baron Sweert de Landas te Middelburg en mr. Marten
Bouvier te ’s-Hertogenbosch als testamentaire texecuteurs der nalatenschap Lodewijk Jan Baptist
Sweerts de Landas en vrouwe Sara van Barneveld in leven heer en vrouwe van Oirschot, Engelen en
Vlijmen, opbrengst f 1088,-Akte 464: 21-7-1814
Verpachting tienden ten verzoeke; Antonie van Baar, koopman Oirschot, toebehorende mej. van
Dooren, Rotterdam, opbrengst f 467,--
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Akte 465: 21-7-1814
Verpachting tienden ten verzoeke; Petrus Fenema, notaris ’s-Hertogenbosch, toebehorende Johan
Jacobus Christoffel de Sabloniere, als voogd over de minderjarige kinderen Daniel Jeanette Waler te
Zwol, opbrengst f 185,-Akte 466: 21-7-1814
Verpachting tienden ten verzoeke; Francois Halewein, logementhouder ’s-Hertogenbosch,
toebehorend R.K. Weeshuis te ‘s Hertogenbosch, opbrengst f 301,-Akte 467: 21-7-1814
Verpachting tienden ten verzoeke; Hendrik van den Heuvel, koopman Oirschot, opbrengst f 178.Akte 468: 21-7-1814
Verpachting tienden ten verzoeke; Mevrouw Agnes Vercamp weduwe Johan van Bommel te ‘sHertogenbosch, opbrengst f 1145,-Akte 469: 21-7-1814
Verpachting tienden ten verzoeke; Willem van Gulik, koopman ’s-Hertogenbosch, toebehorende
Maximiliaan de Hoen, grave van Geul, won. Franquemont, opbrengst f 2317.10,-Akte 470: 23-7-1814
Verkoper; Johannes van Dinter, arbeider Oirschot
Een huisje en aangelag, no.639 onder Straten, groot 3 ½ Lopens, een zijde en einde de gemeente,
d’ander zijde de koper, d’ander einde Joost van Woensel
Verkregen bij erfenis van zijn ouders
Koper; Antonie Peters van der Heijden, bouwman Oirschot, voor f 150,-Akte 471: 23-7-1814
Verkoper; Catharina Donkers, meerderjarige jonge dochter, naaister Oirschot
een perceel land, genaamd 't Heijkampke, groot 2 lopen, onder Aarle, een zijde Leendert de Koning,
d’ander de koper, een einde kinderen Gijsbert Habraken, d’ander de gemene straat.
Verkregen bij testament van haar nicht Johanna Donkers, overleden Oirschot 1814
Koper; Peter van Dooremalen, bouwman Best, voor f 88,-Akte 472: 29-7-1814
Verkoper; Jan de Louw, schoenmaker Oirschot
zijn 1/4e aandeel in alle meubilaire goederen die hij te saam met zijn broeders bezit, alsmede in de
schoenmakers fabriek en looierij
kopers; Adriaan, Hendrik en Arnoldus de Louw, allen schoenmakers te Oirschot, voor f 250,-Akte 473: 29-7-1814
Verkoop schaar te velde ten verzoeke; weduwe Dirk van Santvoort, rentenierse Best, opbrengst f 1268-0
Akte 476: 2-8-1814
Verkoop schaar te velde ten verzoeke; Wilhelmus, Johannes, Adriaan en Annemie Leijtens,
bouwlieden Oirschot, opbrengst f 306-15-0
Akte 477: 2-8-1814
Verkoop schaar te velde ten verzoeke; Helena Jan Smetsers weduwe Jan Louwers, boerin Oirschot,
opbrengst f 119.- 4- 0
Akte 478: 2-8-1814
Erfdeling; de erfgenamen van Jacobus Jan Leijtens en Annemie Peter Merks
1. Wilhelmus, Johannes en Adriaan Leijtens
2. Johannes de Kroon gehuwd Annemie Leijtens, allen bouwlieden Oirschot
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kinderen en erfgenamen van Jacobus Jan Leijtens en Annemie Peter Merks, gewoond en overleden
Best.
1e lot aan Wilhelmus Leijtens;
- een huis en aangelag, groot 15 lopen, onder Aarle, een zijde Gerrit van Nuenen, d'ander
Johannes de Kroon, een einde de gemene weg, d’ander Gerrit van Nuenen.
2e lot aan Johan Leijtens;
- een huis en aangelag, groot 8 lopen, onder Aarle, een zijde Hendrik de Weerdt, d'ander de
gemeene weg, een einde kinderen Gijsbert Habraken, d’ander Hendrik de Weerdt.
- een perceel land, genaamd Hespes kampke, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde en een einde
Jan Francis de Roij, d'ander zijde Peter van Dooremalen, d'ander einde Leendert de Koning.
- een perceel land, genaamd de Uitlegger, groot 7 lopen, als voor, een zijde weduwe Goort
Koopal, d’ander Hendrik van de Weerdt, een einde Jacobus van Ekerschot, d'ander de
armehoef.
3e lot aan Adriaan leijtens;
- een perceel land, genaamd de Stipakker, groot 4 lopen, onder Aarle, een zijde Jan van
Kleinenbreugel, d’ander de gemene weg, een einde kinderen Piet Merks, d'ander Wilhelmus
Kemps.
- een perceel groes, genaamd Heintje Mikkers, groot 2 lopen, als voor, een zijde de gemeene
weg, d'ander Johan Latijnhouwers, een einde Wilhelmus Kemps, d'ander Marten van der
Heijden
- een perceel groes en land, genaamd den Broekkamp, groot 3 lopen, als voor, een zijde de
gemene weg, d’ander Marten van der Heijden, een einde kinderen van Overbeek.
- een perceel groes, genaamd de nieuw erf, groot 6 lopen, als voor, een zijde en einde de
gemene weg, d’ander Adriaan van Mierlo, d'ander einde Cornelis van Summeren.
- een perceel groes en land, genaand de voorste kamp, groot 3 lopen, als voor, een zijde en
einde de gemene weg, d’ander Adriaan de Roos, d’ander de weduwe Hendrik Huijskens.
4e lot aan Johannes de Kroon in huwelijk hebbende Annemie Leijtens;
- een perceel land, genaamd in de Bogt op 't Morselaar, groot 3 lopen, onder Aarle, een zijde
Willem Leijtens, d'ander de gemene weg, een einde Peter van de Ven, d’ander Christiaan
Schepens.
- eenderde in de bogt van Hendrik van der Vleuten, groot 3 lopen, als voor, een zijde kinderen
van Kemmena, d'ander Hendrik van Kollenburg, een einde weduwe Hendrik Vogels, d'ander
kinderen Hendrik van der Vleuten.
- Een perceel land, genaamd de Bijgom, groot 1 lopen, als voor, een zijde de gemene weg,
d'ander kinderen Gijsbert Habraken, een einde Gerrit van Nuenen, d’ander Christiaan
Schepens.
- een perceel groes, genaamd het Baanveld, groot 2 ½ lopen, beide zijden en een einde de
kinderen Adriaan Leijtens, d’ander de gemene weg.
- een perceel groes en land, genaamd Moesekampke, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde de
gemene weg, d'ander weduwe Smits, een einde Peter Verhoeven, d’ander Lambert Habraken.
- een perceel groes, genaamd 't veldje in de Mortel, groot 1 lopen, onder Straten, een zijde
weduwe Joseph van der Vleuten, d’ander kinderen Albertus van Nahuijs.
Akte 479: 7-8-1814
Testament; Hendrik Huyberts van den Bosch, koopman Oirschot
Legaat na zijn dood en van zijn huisvrouw Denie Walravens aan zijn neef Johan Adriaan van den
Bosch, bouwman Oirschot;
- een huis en aangelag, zijnde land en weide, genaamd het aangelag, letter A nos. 18 en 99,
groot 3 lopen 3 roeden
- een perceel land genaamd de Punder, no. 98, groot 3 lopen 27 roeden met 34 roeden nieuw erf
of voorpoting daaraan gelegen.
- een perceel land en groes, genaamd een akker in de Papevoort, no. 104, groot 8 lopen 30
roeden.
- een perceel land, genaamd Brouwers akker, no. 100, groot 5 lopen 27 roeden
- perceel land, genaamd het Laarakkerke, no. 127 en 128, groot 3 lopen 10 roeden.
- een perceel groes, genaamd de Koeweide in de Papevoort, no. 132, groot 4 lopen 34 roeden.
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een perceel land en groes, genaamd de achterste helft van ’t Dun, no. 177, groot 8 lopen 7
roeden.
alles onder den Kerkhof.
- een onverdeeld vierde part in een broekveld, genaamd de Kaarskorf, in geheel 10 lopen, onder
Hedel.
- een perceel groes, genaamd 't Beemptje aan Staakshoef, no. 6581, groot 2 lopen 30 roeden,
onder Hedel.
- De helft in een perceel groes, genaamd de Vrouwenbeemden, in geheel 6 lopen, onder
Spoordonk
Legaat; na overlijden als voor, aan zijn neef Gerard Adriaan van den Bosch, bouwman Oirschot;
- een perceel land, genaamd de akker achter 't Klooster, no. 456, groot 1 lopen 45 roeden, onder
den Kerkhof.
- een perceel land, genaamd in de Bogt, no. 792, groot 5 lopen 39 roeden, onder Spoordonk
- een perceel land, genaamd den Hoogakker, no. 798, groot 2 lopen 34 roeden, als voor
- een perceel land, genaamd 't aangelag en 't klein drieske, no. 802, groot 2 lopen 48 roeden,
met ’t daarop staande huis no. 377, als voor.
- een perceel land, groes en hout, genaamd Willem Gerrits kamp, no. 885, groot 5 lopen 28
roeden, als voor.
- een perceel land, groes en hout, genaamd het Steken over Lubbersakker, no. 886, groot 6
lopen 19 roeden, als voor.
- een perceel land, genaamd de kamp aan ’t Lieveld, no. 1049, groot 5 lopen 7 roeden, als voor.
- een perceel land en groes, genaamd de aanstede, no. 1063, groot 7 lopen 43 roeden, met
daarop staande huizing no. 335, als voor.
- een perceel groes, genaamd de koeweij achter ’t huis, no. 1064, groot 4 lopen 31 roeden, als
voor.
- een perceel land, groes en hout, genaamd de 3 stukken over de straat, no. 1136, groot 9 lopen
38 roeden, als voor.
- een perceel groes en hout, genaamd Brouwers weijkens, no. 6902, groot 6 lopen 41 roeden,
onder Spoordonk.
- een perceel heij en moerveld, genaamd de helft van de Caterse weij, no. 7031, groot 7 lopen
27 roeden, als voor.
- een perceel groes en bosch, genaamd de helft van 't Vrouwenbeemptje, no. 7189, groot 4
lopen 2 ½ roeden, als voor.
- een perceel heij, genaamd den Hurk aan het Banisveld, no. 7284, groot 7 lopen 44 roeden, als
voor.
- een perceel groes, hout en heij, genaamd 't Beemptje aan de Voort, no. 7286, groot 15 lopen
18 roeden, als voor.
Voornoemde neef Gerard Adriaan van den Bosch, moet aan zijn halven broeder Antonie Adriaan van
den Bosch, bouwman Oirschot, zo hij tot den huwelijken staat mocht geraken, uitkeren f 600,--, de
voorschreven som in dat geval legaterende.
Benoemt tot erfgenaam; zijn huisvrouw Denie Walravens, betreffende den togt van alle hiervoor
gelegateerde goederen, en den eigendom van alle meubelen, gerede penningen, vorderingen en
obligatiën.
Verder den gehelen eigendom van de vaste goederen staande huwelijk aangekocht, zijnde;
- een perceel bosch, genaamd in de Soeperdonk, no. 6842, groot 4 lopen 20 roeden, onder
Hedel.
- een perceel groes en heij, genaamd het nieuw erfken aan den achtbunderssteeg, no. 6998,
groot 4 lopen 42 roeden, onder Spoordonk.
- een perceel groes en heij, genaamd den Bresser, no. 7281, groot 16 lopen 40 roeden, als voor.
- een perceel groes, genaamd de Moosten, no. 7389, groot 5 lopen 44 roeden, als voor.
Verder moet zij alles wat nagelvast is, speciaal de drie zich daarin bevindende bedsteden, in de
hiervoor gelegateerde huizingen, ongeroerd laten.
Akte 481: 18-8-1814
Erfdeling; Dielis Jan van Kuijk en Adriaantje Jan Kuipers
Erfgenamen;
1. Jan van Kuijk, klompenmaker Oirschot
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2. Marten van Kuijk, bouwman Oostelbeers
3. Leendert van Kronenburg gehuwd Allegonda van Kuijk, klompenmaker Oirschot
4. Willem Krielaars gehuwd Elisabeth van Kuijk, klompenmaker Oirschot
5. Pieter Kusters gehuwd Johanna van Kuijk, klompenmaker Oirschot
Kinderen en erfgenamen van Dielis Jan van Kuijk en Adriaantje Jan Kuipers, gewoond en overleden
Oirschot
1e lot aan Jan van Kuijk;
een perceel land, genaamd het hoog akkerke, groot 7 lopens, onder Straten, een zijde en een einde
kinderen Jan Smits, d’ander zijde en einde mej. Maria van Dooren
2e lot aan Leendert van Kronenburg in huwelijk hebbende Allegonda van Kuijk;
een huis en aangelag, groot 7 lopens, onder den Notel, een zijde Johannes Kemps, d’ander en een
einde de straat, d’ander einde Willem Jacobus van den Heuvel
3e lot aan Willem Krielaars gehuwd Elisabeth van Kuijk;
een perceel land, genaamd de Putakker, groot 4 lopens, onder den Notel, een zijde den Heer van
Oirschot, d’ander het 4e lot, een einde Peter Vogels, d’ander het 5 e lot
een perceel groes, genaamd het Wunderke, groot 2 lopens, onder Straten, een zijde Daniel de Roij,
d’ander Johan Vogels, een einde Daniel de Roij, d’ander de gemeente
4e lot aan Marten van Kuijk;
een perceel land, genaamd ‘t heijveld, groot 5 lopens, onder den Notel, een zijde Peter Vogels, d’ander
het 3e lot, een einde het 5e lot, d’ander Peter Vogels
5e lot aan Pieter Kusters gehuwd Johanna van Kuijk;
een perceel land, genaamd den drie lopensen akker, groot 3 lopens, onder den Notel, een zijde Adriaan
Jan Kemps, d’ander het 3e lot, een einde het 4e lot, d’ander Johannes Jan Kemps
Een perceel groes, genaamd ‘t Jan Hobbelen weijke, groot 2 lopens, als voor, een zijde en einde
Daniel de Roij, d’ander zijde Johannes Schepens, d’ander einde weduwe Jan Latijnhouwers
Akte 482: 10-8-1814
Verkoper; Elisabeth Neggers wed. Cornelis van den Oetelaar, boerin Oirschot
1. haar aandeel in den gehelen boedel, die zij met voornoemde haaren broeder is bezittende,
alsmede de haaf en schaar, zo te velde staande, als in de schuur en op de zolder, alsmede al
hetgeen tot haar lijfgoed behoort
2. Een huis, hof en aangelag, no. 491, onder den Notel, een zijde Christiaan Neggers, d’ander
Dielis van Hout
3. Een perceel groes, genaamd den groten dries, als voor, groot 3 ½ lopens, een zijde weduwe
Willem Hobbelen, d’ander den zelven
4. Een perceel land, genaamd de Kluis of Heesakker, als voor, groot 2 ½ lopens, een zijde
Johannes Kemps, d’ander Josephus Jansen
5. Een perceel groes, genaamd den halven dries, als voor, groot 3 spintsen, een zijde Adriaan
Dielis van Hout, d’ander kinderen Poulus van Overbeek
Koper; Christiaan Neggers, haar broeder, bouwman Oirschot, voor f 800,-Akte 483: 16-8-1814
Verkoop partij zaad te velde en hoop rogge ten verzoeke; mr. Marten Bouwvier te ’s-Hertogenbosch,
als testamentaire executeur der nalatenschap Lodewijk Jan Baptist Baron Sweerts de Landas en
vrouwe Sara van Barneveld, opbrengst f 66-19-0
Akte 484:
En brevet
Akte 485: 19-8-1814
Verhuurders;
1. Jan van Kollenburg, timmerman
2. Catharina van Gils wed. Eimbert de Laat, boerin, beiden Oirschot
Stede met aanhorende landerijen onder den Kerkhof
- Verhuurders reserveren voor zich een rug land op den akker over de straat aan het huis en een
dito rug van het perceel, genaamd de korte Stukken, thans bij den eerste comparant in gebruik
en waarvoor den huurder kan korten f 1-10-0
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- Verhuurder verplicht zich voor de huurder nog een halve dag te werken
Huurder; Lourens koopal, bouwman Oirschot, voor f 50,-- per jaar
Akte 486: 25-8-1814
Testament; Peter van de Laarschot [+ 6-6-1815], wever Oirschot
Erfgenaam; Maria van Erffoort, zijn huisvrouw
Akte 487: 25-8-1814
Testament; Maria van Erffoort
Erfgenaam; Peter van de Laarschot, wever Oirschot, haar man
Akte 488: 3-9-1814
Verkoper; Adriana van Kuijk weduwe Jan Rut Verhoeven, boerin Oirschot
een huisje en aangelag no. 49, onder Verrenbest, groot 2 lopen, een zijde Peter Vogels, d’ander en
beide einden de gemeente.
Koper; Joseph Peter van Roij, bouwman Oirschot, voor f 100,-Akte 489: 3-9-1814
Testament; Jacobus Francis van Hout, bouwman Oirschot
Erfgenaam; Catharina Jan Heesters
(won. 256 Spoordonk)
Akte 490:
En brevet
Akte 491: 3-9-1814
Verkoper; Daniel de Roij, hoedenmaker Oirschot gehuwd Geertruyda Roels
Een perceel hooiland, genaamd het Mortelke, groot 10 lopen 4 roeden, no. 6335 onder Straten, belend
oost Antonie van Baar, west de gemeente, zuid de kinderen Jan van Roij, noord Dielis van Kuijk
Verkregen bij deling Maria Vervorst weduwe Leonardus de Roij, rentenierster Oirschot, op
voornoemde haar zoon Daniel en dochter Ursula gehuwd Arnoldus de Roij med. Doctor bij akte 5-51812
Kopers; Herman en Ivo Mikkers, kooplieden Oirschot, voor f 175,-Akte 492: 5-9-1814
Testament; Johannes Söhngen, rentenier Oirschot
Legaat; aan zijn huisvrouw Hermina Margareta van Steland, zijn aandeel in de huizing, genaamd
Koolmond, met de daaraan gehorende tuinen en verdere gronden door hem bewoond, no. 211
Onder den last van aan zijn zuster Agnese Catharina Söhngen, wonende Oirschot, jaarlijks uit te keren
f 50,-Akte 493: 5-9-1814
Scheiding tafel en bed; Johan Söhngen, rentenier Oirschot en Hermina Margareta van Steeland,
echtelieden, wonende op den huize Koolmond
Wegens ontstane onaangenaamheden, die de huiselijke samenleving veroorzaakten, overeengekomen
afzonderlijk te gaan wonen.
- de vrouw zal in het bezit blijven en hebbende de administratie over alle goederen en effecten,
die van haar zijde zijn aangekomen.
- de vrouw zal de huize Koolmond, onder den kerkhof, tijdens huwelijk aangekocht, alleen
blijven administreren en de huurpenningen voor zich alleen genieten.
- de vrouw zal aan haar man geven de som van f 50,--, zodra hij ’t huis verlaat en daarna
jaarlijks f 300,-- in 4 termijnen.
- de heer comparant zal behouden al zijn klederen, linnen en wollen en alles wat tot zijn lijfgoed
gerekend mag worden.
- de vrouw zal voor zich nemen, alle schulden tot den dag dezer akte gemaakt, daarna ieder
voor zich zelf de zijne te betalen.
- de vrouw zal stellen voldoende borg, tot uitkering van de f 300,--
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Akte 494 en 495
En brevet.
Akte 496: 16-9-1814
Inventarisatie; Lambert Krielaars weduwnaar Anna Maria van Laarhoven, arbeider, thans bruidegom
Geertruijde van Dijk, arbeidster, beiden wonende Oirschot
Willem van Roij, bouwman toeziende voogd over de minderjarige kinderen
Waarde roerende goederen f 99-10-0
Akte 497: 23-9-1814
Verkoop meubelen ten verzoeke; Jan Peter van Hoey, commandant der vesting van en wonende te ‘sHertogenbosch, opbrengst f 198.--.8
Akte 498: 27-9-1814
Bewijs van ontvangst; Frans Bosman, sergeant 18e compagnie bataljon landmilitie in garnizoen te
Heuselen.
remplacant van Wilhelmus Essens, metselaar Oirschot.
le comparant is voldaan van den inhoud contract d.d. 20-4-1814
Akte 499 en 500:
en brevet.
Akte 501: 1-10-1814
Borgstelling; Vrouwe Hermina Margareta Söhngen geboren van Steland, rentenierster Oirschot
Verklaart met toestemming van haar man, Johan Söhngen, rentenier Oirschot, de akte d.d. 5-9-1814
gewijzigd te hebben als volgt;
stelt tot onderpand alle effecten, haar aangekomen van wijlen haar vader Jan Frederick van Steland, in
leven advocaat fiscaal en procureur generaal van Brabant en lande van Overmaze en van haar moeder
vrouwe Johanna Albertina Schopman, echtelieden, gewoond hebbende te 's-Gravenhage.
Akte 502: 4-10-1814
Verkoop paarden, ossen en vaarzen ten verzoeke; Jan Kolijn, koopman Drongelen, opbrengst
f 536.15.-Akte 503: 6-10-1814
Erfdeling; Willem Bullens en Helena van der Schoot
Erfgenamen;
1. Joost Bullens, wonende Oostelbeers
2. Jan Christiaan de Weerdt gehuwd Maria Bullens
3. Hendrik Bullens
4. Poulus Bullens
5. Cornelis Bullens
6. Johannes Bullens, allen bouwlieden Oirschot
Kinderen en erfgenamen van Willem Bullens, bouwman, en Helena van der Schoot, gewoond
hebbende te Oirschot
1e lot aan Joost Bullens, bouwman Oostelbeers;
1. een perceel land, genaamd de Hofstad, groot 2 lopen, onder Straten, een zijde en einde
weduwe Hendrik Huijskens, d’ander zijde kinderen Dirk van Overbeek, d’ander einde
weduwe Jan Smits
2. Een perceel land, genaamd het Schepersgat, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde weduwe Jan
Smits, d’ander en een einde Dirk Wuijster, d’ander einde de gemeente
3. Een perceel land, genaamd de verloren kost, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde Hendrik
Bullens, d’ander Dielis van Hout, een einde Eimbert Snellaars, d’ander de gemeente
2e lot aan Jan Christiaan de Weerdt, bouwman Oirschot, gehuwd Maria Bullens;
1. Een perceel land, genaamd den eindakker, groot 3 lopen, een zijde Jan Gerrits van den
Heuvel, d’ander en een einde Cornelis van den Heuvel, d’ander einde de straat
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3e lot aan Hendrik Bullens, bouwman Oirschot;
1. Een huis en hof en aangelag no. 563, groot 1 ½ lopen, onder Straten, een zijde Dirk Wuijster,
d’ander Jan de Brouwer, een einde weduwe Jan Smits, d’ander de Gemeente
2. Een perceel land, genaamd de Wilbert, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde weduwe Adriaan
van Kerkoerle, d’ander Johanna Kemps, beide einden de gemeente
3. Een perceel land, genaamd de Hoeven, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde Joost Bullens,
d’ander kinderen Dirk van Overbeek, een einde Hendrik Bullens, d’ander de gemeente
4. Een perceel land, genaamd de Heijkamp, groot 2 lopen, als voor, een zijde Arie Kemps,
d’ander Arnoldus de Jong, een einde Cornelis de Jong, d’ander einde Willem de Kinderen
4e lot aan Poulus Bullens, bouwman Oirschot;
1. een hooij en houtveld, genaamd de Munnikken, groot 7 lopen, onder Straten, een zijde
weduwe Jan van Laarhoven een einde de gemeente d’ander Goyaert de Koning
2. een hooij en houtveld, genaamd de Munnik, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde Johannes van
Collenburg, d’ander Jan van Berendonk, een einde Johan van Collenburg
5e lot aan Cornelis Bullens, bouwman Oirschot;
1. een perceel land, genaamd de Braak, groot 3 ½ lopen, onder Straten, een zijde Hendrik de
Weerdt, d’ander Dirk Wuijster, een einde Ida Koppens, d’ander de gemeente
6e lot aan Johannes Bullens, bouwman Oirschot;
1. een perceel groes, genaamd de Hult, groot 2 lopen, onder Straten, een zijde en een einde Jan
Vogels, d’ander zijde Lambert van Dooremalen, d’ander einde Hendrik van Kollenburg
Akte 504: 8-10-1814
Afstand togt; Dielis van der Heijden weduwnaar van Maria de Jong, bouwman Postel land van
Brabant
Doet afstand togt op de huizing, hof en aangelag no. 572, onder Straten, groot 3 lopen, een zijde Jan
Gerrit van den Heuvel, d’ander Daniel van der Heijden, een einde de gemene straat, d’ander weduwe
Johannes Verhoeven, ten behoeve van zijn kinderen, zijnde;
- Gijsbert en Gerardus van der Heijden, won. Postel
- Johanna van der Heijden gehuwd Jan Verron, arbeider Middelbeers
- Cornelia van der Heijden gehuwd Arnoldus Hamers, bouwman Diessen
Overname som f 50,-Akte 505: 10-10-1814
Verkopers;
1. Gijsbert en Gerardus van der Heijden, won. Postel
2. Johanna van der Heijden gehuwd Jan Verron, arbeider Middelbeers
3. Cornelia van der Heijden gehuwd Arnoldus Hamers, bouwman Diessen
een huis, hof en aangelag, no. 572, onder Straten, groot 3 lopens, een zijde Jan Gerrit van den Heuvel,
d’ander Daniel van der Heijden, en einde de gemene straat, d’ander weduwe Jan Verhoeven
Koper; Johannes Jan Louwers, timmerman Oirschot, voor f 370,--, waarvan f 200,-- contant en het
restant te betalen over een jaar
Akte 506: 8-10-1814
Testament; Arnoldus van den Berk, bouwman Best
Legateert na zijn overlijden en van zijn huisvrouw Elisabeth Weijnen en aan zijn dochter Annemie
getrouwd met Jan Tomassen;
- een perceel land, genaamd de Krijthoek, groot 1 1/2 lopen, onder Naastenbest.
- alsmede alle de biestokken met de daartoe gehorende bijen.
benoemt tot erfgenaam; zijn huisvrouw Elisabeth Weijnen.
woonde op no. 750 onder Naastenbest.
Akte 507: 10-10-1814
verkoop meubelen ten verzoeke; Hermina Margareta Söhngen geboren van Steeland, opbrengst
f 290.4.0
Akte 508: 11-10-1814
Verkopers;
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1. Johannes van de Snepscheut, arbeider Boxtel, gehuwd Theodora van den Broek
2. Annenie van den Broek, spinster Oirschot.
een perceel land, genaamd de Helderse hoeve, groot 2 lopen, onder Verrenbest, een zijde Johannes
Penninx, d'ander de gemeente, een einde Marten van Ekerschot, d’ander Jan van de Morselaar.
verkregen bij erfenis van hun ouders.
Koper; Jan Tomassen, klompenmaker Oirschot, voor f 100,-Akte 509 en 510
en brevet.
Akte 511: 13-10-1814
Hypotheekgever; Jasper Jan Erven, bouwman Schijndel
Hypotheeknemer; zijn broeder Gerrit Jan Erven, wever, Oirschot, groot f 170,-Onderpand onder Schijndel;
- Een huis en hof, groot 18 roeden, in het gehugt de Broekstraat
- Een perceel land en groes, genaamd het oude land, groot 6 lopen, als voor
Akte 512: 13-10-1814
Verkoper; Johannes Jans van de Sande, wever Best, gehuwd Jennemie van Dooren.
een huisje en hof en aangelag no. 875, groot 1 1/2 lopen, onder Verrenbest, een zijde Johannes van de
Spijker, d’ander Jan de Koning, een einde Nicolaas van Roij, d’ander voor aan de straat.
Verkregen van der vrouwe comparante ouders, 30 jaar herwaarts.
Koper; Johannes Willem Janssens, klompmaker Best, voor f 55,-Akte 513: 13-10-1814
Testament; Jennemie van Dooren, huisvrouw Johannes Jans van de Sande
Legateert aan haar man Johannes Jans van de Sande de togt, en den eigendom aan haar natuurlijke
zoon Johannes Willem Janssens en aan haar echte kinderen net name Jan en Antonie, ieder voor een
gelijk 1/3 part van alles van wat zij den dag van overlijden bezitten zal.
Akte 514 en 515:
en brevet
Akte 516: october 1814
Verkoper; Adriaan Dielis van Hout, arbeider Oirschot
De helft een perceel groes, genaamd den dries, groot 3/4e lopen voor deze helft., onder den Notel, een
zijde de koper, d’ander de gemene straat, een einde de verkoper, d’ander Josephus Jansen
Verkregen bij erfenis van Jan Antonie Kemps in 1794
Koper; Christiaan Neggers, bouwman Oirschot, voor f 50,-Akte '517:
en brevet
Akte 518: 22-10-1814
Verkoper; Jan van den Hooren, bouwman Diessen
Een perceel groes en land, genaamd de Kasteren, groot 3 lopen, onder Straten, een zijde weduwe Peter
Huijskens, d’ander weduwe Wouter van de Schoot, een einde Jacobus van Overbeek, d’ander Hendrik
Legius
Verkregen bij erfenis van zijn vrouws ouders in 1794
Koper; Anna Maria van Kollenburg wed. Gijsbert van Taartwijk, boerin Oirschot, voor f 100,-Akte 519: 23-10-1814
Testament; Meijer Michiel Walck, koopman en slagter, wonende no. 171 in de Bestschestraat
Erfgenaam; zijn neef Hartog Isak Docters echtg van Schoontje Benjamin Walck te Oirschot
Akte 520 en 521:
en brevet
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Akte 522: 31-10-1814
Hypotheekgever; Coenraad de Weij, zadelmaker Oirschot
Hypotheeknemer; Johanna Bull, wed. Johannes van den Heuvel, koopvrouw Oirschot, groot f 250,-- à
5%
Onderpand onder Oirschot;
- Een huijs en hof, staande in de Nieuwstraat A no. 96, belend door kinderen Dirk van Beers,
wed. Adriaan van Antwerpen, Jordanus de Wert en de Nieuwstraat
- Een perceel hof, gelegen achter het voorschreven huis, groot 18 roeden, een zijde en einde
kinderen Johannes de Louw, d’andere zijde Adrianus van Antwerpen, d’ander einde Jordanus
de Weert
Akte 523: 1-11-1814
Verkoper; Christiaan Scheepens, won. Kerkoerle
Een perceel land, genaamd de Schobben, groot 4 lopens, onder Straten, een zijde koper, d’ander
Hendrik van Kollenburg, een einde Daniel van der Heijden, d’ander de gemene straat
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1805
Koper; Wilhelmus van Kuijk, brouwer Oirschot, voor f 150,-Akte 524: 1-11-1814
Verkoper; Adriaan Adr. van de Looij, echtg. Geerdina Peter van Roij, bouwman
een perceel land en groes, genaamd de nieuwe Kamp, groot 3 lopens, onder Spoordonk, een zijde
verkopers, d’ander Antonie Peter van Rooij, beide einde de gemene straat
Koper; Willem Jacobus van de Ven, klompenmaker Oirschot, voor f 50,-Akte 525: 2-11-1814
Verkopers;
1. Adriaan van Kollenburg, arbeider
2. Antonie van Kollenburg, wever
3. Dielis van Kollenburg, arbeider
4. Johannes van der Meijden echtg. Hendrien van Kollenburg, arbeider
5. Anna van Kollenburg, dienstmeid Oirschot
6. Maria van Kollenburg, dienstmeid Haaren
7. Jennemie van Kollenburg, dienstmeid Helvoirt
7/8e parten onbedeeld in een huisje en aangelegen erf van groes en land no. 321, in geheel 2 lopens
onder Spoordonk, een zijde Christiaan van Woensel, d’ander en beide einden de gemeente
verkregen bij successie van hun ouders in 1812
Koper; Johannes van Kollenburg, wever Oirschot, voor f 83-2-8
526, 527 en 528:
en brevet.
Akte 529: 3-11-1814
Benoeming voogden; Louwrens Francis van der Aa, bouwman Best
Tot voogden over zijn minderjarige kinderen in huwelijk verwekt met wijlen Willemijn Hendrik
Schepens
Arnoldus Francis van der Aa, bouwman Best tot administrerend voogd en Lambert Hendrik Schepens,
bouwman Best tot toeziende voogd.
Akte 530: 4-11-1814
Verkoop eijken en berkenbomen, brand- en schaarhout ten verzoeke;
1. Cornelis Bolsius, notaris Oisterwijk
2. Jan Bolsius, heel-en vroedmeester Tilburg
3. Hendrik Bolsius, fabrikeur Tilburg
4. Johanna Bolsius, Oirschot
5. Jacoba Bolsius, Grave, opbrengst f 324-7-0
Als erfgenamen Jan Jans de Kroon te Oirschot overleden
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Akte 531: 8-11-1814
Contract; Adriaan Gerrits van de Ven, koopman, ter eenre en zijn huisvrouw Maria Habets, ter andere
zijde, beiden wonende Oirschot
1. comparant ter eenre zal in bezit blijven van alle goederen, roerende zowel als onroerende, bij
hun lieden thans onderling bezeten
2. comparante ter andere zijde zal zich, binnen 14 dagen na passeren dezer acte, met ter woon
naar elders buiten deze gemeente begeven
3. comparant ter eenre zal uitbetalen f 300,-4. comparante ter andere zijde zal mee mogen nemen al haar klederen en verder wat tot haar
lijfgoed behoort, alsmede de huisraad, zover zij samen zijn overeen gekomen
Akte 532: 10-11-1814
Testament; Peter van den Hurk, bouwman, weduwnaar Anna Maria van Kuijk, wonende Best
thans 2e huwelijk net Allegonda de Gruiter
Erfgename; Allegonda de Gruiter, zijn huisvrouw
Akte 533: 10-11-184
Testament; Allegonda de Gruiter, huisvrouw van Peter van den Hurk
Erfgenaam; Peter van den Hurk, haar man
Akte 534: 12-11-1814
Contract; Peter Nicolaas Vogels, bouwman Oirschot
Geeft te kennen dat zijn zoon Cornelis Vogels, student in de Theologie aan het seminarie te Herlaer bij
‘s-Hertogenbosch, voornemens is den geestelijken staat als Rooms Katholiek priester te aanvaarden
Stelt indien nodig in cas van nood, jaarlijks f 150,-- te verstrekken en verlangt dat deselfs erfgenamen,
na comparants dood, die betaling indien nodig zullen continueren
Akte 535: 21-11-1814
Verkopers;
1. Leendert van Kronenburg, klompenmaker, weduwnaar Annemie van Heerbeek
2. Adriaantje van Heerbeek, boerin
3. Arnoldus Smits gehuwd Elisabeth van Heerbeek, allen won. Oirschot
Een huis, hof en aangelag, no.642, groot 3 lopens, onder Straten, een zijde en een einde de koper,
d’ander zijde Peter van de Ven, d’ander einde de gemeente
Een perceel land, genaamd de kamp in de gemeente, groot 2 lopens, als voor, beide zijden en einden
de gemeente
Verkregen bij successie van der comparanten vrouw en zuster in 1812
Koper; Jan Gerard der Kinderen, bouwman Oirschot, voor f 330,-Akte 536: 21-11-1814
Erfdeling; de erfgenamen van Evert van Kuik en Johanna Roest
1. Leendert van Kuik, klompmaker Oirschot
2. Peter van Heumen gehuwd Johanna van Kuik, klompmaker Helvoirt
3. Anna Maria van Kuik, meerderjarige jonge dochter van Cornelia Peters van Kuik in huwelijk
verwekt bij Adriaan van Kuik, wonende Oirschot.
4. Willem van Heerbeek, klompmaker, gehuwd Adriana van Kuik, wonende Oirschot
Kinderen en kindskind van wijlen Evert van Kuik, bouwman, en Johanna Roest, gewoond en
overleden te Oirschot.
1e lot aan Leendert van Kuik;
1. een huisje no. 854 met een gedeelte van het aangelag, groot 1/2 lopen, onder Verrenbest, een
zijde kinderen jan van Kemena, d'ander het 2e lot, een einde Dirk van de Molegraaf, d'ander
de straat.
2. een gedeelte van het voorhoofd, tegen voors. aangelag gelegen, verkregen bij transport van de
gemeente d.d. 26-2-1803
2e lot aan Peter van Heumen in huwelijk hebbende Johanna van Kuik;
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1. een gedeelte in het aangelag van een huis no. 854, groot 1/2 lopen, onder Verrenbest, een zijde
het 1e lot, d’ander het 3e lot, een einde Dirk van de Molegraaf, d’ander de straat.
2. een gedeelte van het voorhoofd tegen voors. aangelag gelegen, aangekomen bij transport d.d.
26-2-1803
3e lot aan Anna Maria van Kuik;
1. een gedeelte van het aangelag van een huis no. 854, groot 1/2 lopen, een zijde het 2e lot,
d’ander het 4e lot, een einde de nieuw erf, d'ander Dirk van de Molegraaf.
4e lot aan Willem van Heerbeek gehuwd Adriana van Kuik
1. de schuur van de huizing, ten deel gevallen aan het 1e lot, met een gedeelte van het aangelag,
groot 1/2 lopen, onder Verrenbest, een zijde het 3e lot, d’ander Johannes van de Spijker, een
einde Dirk van de Molegraaf, d’ander de straat.
2. het daartegen gelegen nieuw erf, aangekomen van de gemeente, d.d. 17-2-1806.
Akte 537: 21-11-1814
Verkoper; Anna Maria van Kuik, meerderjarige jonge dochter, dienstmeid Oirschot
een gedeelte van het aangelag van een huis no. 854, groot 1/2 lopen, onder Verrenbest, een zijde Peter
van Heumen, d'ander de koper, een einde de nieuw erf, d’ander Dirk van de Molegraaf.
Verkregen bij deling van grootouders op heden.
Koper; Willem van Heerbeek, klompmaker Oirschot, voor f 50,-Akte 538: 21-11-1814
Verkoper; Peter van Huymen, klompmaker Helvoirt, gehuwd Johanna van Kuijk
zijn aandeel in het aangelag van de huizing no. 854, groot 1/2 lopen, onder Verrenbest,een zijde koper,
d'ander Anna Maria van Kuik, een einde de gemene straat, d'ander Dirk van de Molegraaf
Verkregen bij successie van zijn vrouws ouders
Koper; Leendert van Kuik, klompmaker Oirschot, voor f 50,-Akte 539 en 548: 21-11-1814 en 28-11-1814
Inzet en verkoop; Hermanus Mikkers, koopman, als testament executeur Jan Hendriks van Roij,
gewoond en oberleden Oirschot, volgens akte 23-6-1814
1e koop; een huis, hof met stal, schuur en aangelag, no. 285, groot 5 lopens, onder Spoordonk, belend
oost Hendrik Wouters van de Schoot, west de gemeente
Koper; Jan Dirks van Heerbeek, bouwman Oirschot, ten behoeve van Hendrik Poulus van Berendonk,
bouwman Oirschot, voor f 550,-2e koop; een perceel land en groes, genaamd de Lubberakker, groot 2 lopens 6 roeden, onder
Spoordonk, belend oost de gemene straat, west Jan Smits
Koper; Hendrik Poulus van Berendonk, voor f 161,-3e koop; een perceel land, genaamd de Lubberakker, groot 2 lopen 26 roeden, onder Spoordonk,
belend oost de gemeente, west Hendrik Smits
Koper; Johan Jan Matteuws, wever Oirschot, voor f 197,-4e koop; een perceel groes, genaamd 1/3e gedeelte in Breyhuisbeempt, groot 2 lopen 43 roeden, onder
Spoordonk, belend zuid Peter van Eerd, noord Hendrik Wouters van de Schoot
Koper; Hendrik Poulus van Berendonk, voor f 168,-5e koop; een perceel groes genaamd het klein weijke in de Schoorbeempt, groot 4 lopens 25 roeden,
onder Spoordonk, belend zuid Jan Adriaan de Kroon, noord Hendrik Smits
Koper; Johan Jan Matteuws ten behoeve Theodorus Heuvelmans, brouwer Oirschot, voor f 91,-6e koop; een perceel groes, genaamd de voorste weij in de Schoorbeempt, groot 4 lopen 25 roeden,
onder Spoordonk, belend oost Jan de Kroon, west de gemeente
Koper;Theodorus Heuvelmans, voor f 285,-7e koop; een perceel groes, hout en heij, genaamd de Koppenhorst, groot 7 lopen, onder Hedel, belend
oost weduwe Jan de Kroon, west weduwe Lambert van Haaren
Koper; Antonie Dielis de Kroon, bouwman Oirschot, voor f 198,-8e koop; een perceel heij, groes en hout, genaamd ’t Hendrikslaar, groot 16 lopens 14 roeden, onder
Spoordonk, belend zuid de gemeente, noord Johannes van Steensel
Koper; Adriaan Jan de Kroon, bouwman Oirschot, voor f 196,-9e koop; een perceel heij of een heijkamp, genaamd de Bogt, onder Moergestel, belend oost Johannes
van Steensel, west Hendrik van de Wal
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koper Andries de Roos, molenaar Oirschot, voor f 28,-Akte 540, 541 en 542:
en brevet
Akte 543: 26-11-1814
Hypotheekgever; Jan Dirks van Mierlo, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Wilhelmus Adriaan van Overdijk, klompenmaker Oirschot, groot f 600,-Onderpand onder Best;
Een huis en hof, groot 3 lopen, onder Aarle, een zijde Adriaan van der Heijden, d’ander en een einde
de gemeente, d’ander einde Jan Francis de Rooij
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1796
Akte 544: 26-11-1814
Verkoper; Annemie van den Heuvel weduwe, Johan Melis, spinster Oirschot
Een huis, hof en aangelag, no. 514, groot 3 lopens, onder den Notel, een zijde Jan Latijnhouwers,
d’ander Johan Scheepens, een einde Johan van Mierlo, d’ander de gemene straat
Verkregen bij successie van haar ouders
Koper; Pieter Kusters, klompenmaker Oirschot, voor f 305,-Akte 545: 26-11-1814
Verkoper; Annemie van den Heuvel weduwe, Johan Melis, spinster Oirschot
een perceel land, genaamd de Geer, groot 2 lopens, onder den Notel, een zijde Johan Latijnhouwers,
d’ander Johan van Mierlo en anderen, beide einden Jan Schepens
Koper; Leendert van Kronenburg, klompenmaker Oirschot, voor f 192. --Akte 546: 26-11-1814
Verkoper; Pieter Kusters gehuwd Johanna van Kuijk, klompenmaker Oirschot
Een perceel land, genaamd de Heeze, groot 3 lopens, onder den Notel, een zijde Arie Kemps, d’ander
Willem Krielaars, een einde Johannes Kemps, d’ander Marten van Kuijk
Verkregen bij successie van zijn vrouws ouders in 1814
Koper; Leendert van Kronenburg, klompenmaker Oirschot, voor f 153,-Akte 547: 26-11-1814
Verkoper; Jan Michiel Smits, koopman Oirschot
Een perceel land, genaamd de helft van 2/3e in het aangelag, groot 1 ½ lopen, onder den kerkhof op
den Heuvel, een zijde en beide einden Jan Lambert Huijskens, d’ander einde kinderen Rogier Jans
Verhoeven
Verkregen bij koop van Antonij Paulus Verhoeven, voor schepenen d.d. 25-11-1800
Koper; Tholof van de Wal, wever Oirschot, voor f 55,-Akte 550: 2-12-1814
Verkoper; Jan Steyvers, borgermeester Oirschot
Een perceel land, genaamd de nieuw erf kamp agter den Blommendaal, groot 3 lopen, onder den
kerkhof, een zijde Jan Oerlemans, d’ander Michiel Vissers, een einde den gemenen dijk, d’ander de
Heij
Verkregen bij koop vele jaren herwaarts
Koper; Pieter Antonie van Item, keurslijfmaker Oirschot, voor f 130,-Akte 551: 2-12-1814
Verkoper; Jan Steyvers, borgermeester Oirschot
Een perceel schaarbosch, genaamd den berg van Olivete, groot 3 lopens, onder den kerkhof, een zijde
Eimbert Snellaars, d’ander Adam Somers, een einde Nicolaas van de Sande, d’ander de koper
Verkregen bij koop vele jaren herwaarts
Koper; Hermanus van de Sande, koopman Oirschot, voor f 155,--
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Akte 552:
en brevet
Akte 553: 9-12-1814
Hypotheekgever; Hendricus van Someren, herbergier Oirschot
Hypotheeknemer; Wilhelmus Adriaan van Overdijk, klompenmaker Oirschot, groot f 600,-Onderpand onder Oirschot;
een huis, genaamd de Valk met stal, schuur, hof en aangelag, groot 6 lopen, onder den Notel, een zijde
en einde Eimbert Snellaars, d'ander zijde Peter van Haaren, d’ander einde voor aan de straat.
Verkregen bij successie van zijn ouders, vele jaren herwaarts.
Akte 554: 9-12-1814
Hypotheekgever; Johannes Joseph Vogels, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Dirk van Doremalen, bouwman Oirschot, groot f 600,--.
Onderpand onder Best;
1. een perceel land, genaamd de Weuwen of voorsten Aarle akker, groot 4 ½ lopen, onder Aarle ,
een zijde Hendrik van den Heuvel, d’ander erfgenamen Hendrik de Roij.
2. een perceel land, genaamd de Burgt, groot 3 ½ lopen, als voor, een zijde een steegje, d’ander
weduwe Antonie van Baar.
3. een huis, hof en aangelag, groot 2 lopen, als voor, een zijde Theodorus Legius, d’ander
weduwe Cornelis van Kronenburg.
Gedeeltelijk gekocht staande huwelijk met zijn tegenwoordige huisvrouw Allegonda Essens en
gedeeltelijk bij successie van voornoemd zijns huisvrouws familie
Akte 555: 13-12-1814
Verkoper; Peter Jan Storms, bouwman Oirschot
een perceel groes, groot 1 ½ lopen, onder Verrenbest in de Kerkenveldjes, een zijde de kinderen
Hendrik van de Sanden, d'ander de funatie van Mattijs van Dooremalen, een einde Jan van
Lievenoogen, d’ander Jan Hollanders.
Verkregen bij successie van zijn ouders 8 jaar herwaarts.
Koper; Gerrit Hendrik Snellaars, klompmaker Oirschot, voor f 130,-Akte 556: 16-12-1814
Verkoper; Willem van Gerwen, bouwman Oirschot
De helft in een perceel groes, groot 1 ½ lopen, onder Straten, een zijde Hendrik Bullens, d’ander de
weduwe Hendrik Meuwis, een einde de gemeente, d’ander de kinderen de Wijs
Verkregen bij koop van Martinus de Lepper, voor schepenen in 1807
Koper; Willem van Beers, koopman Oirschot, voor f 37,-Akte 557: 17-12-1814
Hypotheekgever; Hendrik Poulus van Berendonk, bouwman Oirschot
Hypotheeknemers; Hermanus en Ivo Mikkers, kooplieden Oirschot, groot f 850,-Onderpand onder Oirschot;
1. een huis en hof met stal, schuur en aangelag, groot 5 lopen, onder Spoordonk, belend oost
Hendrik Wouters van de Schoot, west de gemeente
2. een perceel land, genaamd de Lubberakker, groot 2 lopen 6 roeden, als voor, belend oost de
gemene straat, west Jan Smits
3. een perceel groes, genaamd ¼ in Breykensbeempt, groot 2 lopen 43 roeden, als voor, belend
zuid Peter van Eerd, noord Hendrik Wouters van de Schoot
Verkregen bij publieke verkoop van de erfgenamen van Jan Hendriks van Rooij, overleden Oirschot
Akte 558: 20-12-1814
Afstand togt;
Helena Jans van de Ven wed. Dielis Bressers, boerin, aan Renier van Tartwijk, bouwman als voogd
over en ten behoeve van Hendricus en Jan, onmondige kinderen in huwelijk verwekt bij Dielis
Bressers
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Een perceel land, genaamd de Kerkakkers, groot 3 lopen, onder den Kerkhof, een zijde weduwe
Antonie van Baar, d’ander zijde en een einde Johannes van Kouwenberg, d’andere einde Jan Willem
Smits
Een perceel groes, genaamd de Voort, groot 2 lopen, onder Spoordonk, een zijde Antonie Francis
Bolsius, d’ander Johannes van Kouwenberg, een einde de gemene straat, d’ander weduwe Jan de
Kroon
De 2 kinderen moeten aan comparante uitkeren f 60,-Verkregen bij erfenis van haar mans broeder Jan Bressers, bouwman Oirschot, overleden in 1814
Akte 559: 21-12-1814
Verkopers;
1. Helena Jans van de Ven wed. Dielis Bressers, boerin Oirschot
2. Renier van Tartwijk, bouwman, als voogd over Hendricus en Jan, onmondige zonen
een perceel land, genaamd de kerkakker, groot 3 lopen, onder den kerkhof, een zijde weduwe Antonie
van Baar, d’ander en een einde Johannes van Kouwenberg, d’ander einde Jan Willem Smits
Een perceel groes, genaamd de Voort, groot 2 lopens, onder Spoordonk, een zijde Antonie Francis
Bolsius, d’ander Johannes Kouwenberg, een einde de gemene straat, d’ander weduwe Jan de Kroon
Verkregen bij erfenis van haar mans broeder Jan Bressers, bouwman Oirschot, overl. 1814
Koper; Adriaan Hendrik van Dijk, bouwman Oirschot, voor f 218,-Akte 560: 22-12-1814
Verkoop schaarhout, berken, wilgen en masten sparren ten verzoeke; Gereformeerde Diaconie Armen
van Oirschot, opbrengst f 121-18-0
Akte 561: 23-12-1814
Verkoop meubelen, beesten en bouwgereedschappen ten verzoeke; Elisabeth Melchior, weduwe
Cornelis Poulusse, opbrengst f 461-2 – 0
Akte 562: 23-12-1814
Verkoper; Wilhelmus Libregts, koopman Oirschot
Zijn aandeel, groot 1/5e deel in den inboedel, mitsgaders in alle actiën, presentiën en schulden voor de
som van f 100,-1/5e deel in huis en hof, groot 13 roeden, genaamd de witte Leeuw, onder den kerkhof, een zijde Peter
Verhaar, d’ander Hendrik Lemmens
1/5e in een hofke, genaamd May Rose, groot 13 roeden, als voor, een zijde Peter Verhaare, d’ander
kinderen Joseph Essens
1/5e in een perceel teelland, genaamd de Ketelmuts, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde Hermanus
van de Sande, d’ander weduwe Hendrik Meuws
1 /5e in een perceel groes, hout en heij, genaamd Termeijenbeempt, groot 10 lopen, onder Straten, een
zijde Hendrik de Kroon, d’ander Hendrik Gerrits van den Heuvel
1/5e in een broekveld en hout, genaamd de Vleesslag, groot 6 lopens, als voor, een zijde Hendrik
Gerrits van den Heuvel, d’ander Walterus van Overdijk
1/5e in een perceel heij, zijnde nieuw erf, groot 9 lopens, onder den kerkhof, een zijde weduwe Peter
van Gerwen, d’ander Arnoldus Spapen
verkregen bij successie van hun ouders in 1806
kopers;
1. Willibrordus Libregts, koperslager
2. Maria, Elisabeth en Hendrica Libregts, allen wonende Oirschot, voor f 125,-- voor aandeel
boedel en voor zijn aandeel in de vaste goederen f 215,-Akte 563: 28-12-1814
Verkoop schaarhout en mastbomen ten verzoeke; Maria Petronella Peijnenborg wed. Antonie van
Baar, opbrengst f 257-12-0
Akte 564: 29-12-1814
Verkoop meubelen ten verzoeke; Kinderen Johannes van Kronenburg, opbrengst f 365-7-0
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Akte 565: 30-12-1814
Verkoper; Johanna van Overbeek weduwe. Francis van Gerwen, boerin Oirschot
Een perceel land, genaamd den Heesakker, groot 2 ½ lopens, onder den Notel, beide zijden en een
einde Hendrik Goort Kemps, d’ander einde Johan Tampson
Verkregen bij successie van haar ouders in 1807
Koper; Adriaan Jan Kemps. Bouwman Oirschot, voor f 220,-Akte 566: 31-12-1814
Verkoper; Gijsbert van Kronenburg, bouwman Oirschot
een perceel land, genaamd Breugelshof, groot 1 ½ lopen, onder Naastenbest, een zijde de koper,
d’ander Arnoldus Bouwens, een einde de verkoper, d'ander de gemeente.
Verkregen bij koop van Dirk van de Sande, voor schepenen in 1806
Koper; Leendert Roest, bouwman Oirschot, voor f 120,-***

