Notariële akten

Oirschots Heem

Tijdvak

Datum

Pagina

1815

2019-01-06

1/25

N.A. 5197
Akte 568: 5-1-1815
Verkoper; Jan van Kollenburg, gehuwd met Maria van Gils, weduwe Hendrik van Heerbeek,
timmerman
Een huisje en hof no. 209 staande in het Steenstraatje, groot 12 roeden, een zijde Cornelis Meuwis,
d’ander Cornelis van den Broek, een einde weduwe Jan van Heumen, d’ander het Steenstraatje,
verkregen met wijlen haar man Hendrik van Heerbeek bij koop in 1807
Koper; Elisabeth Melchiors, weduwe Cornelis Poulusse, boerin Oirschot, voor f 330,-Akte 569: 6-1-1815
Verhuurders; Goyart en Peter van de Ven, landbouwers als voogden over Jan, Johannes en Johanna,
kinderen van Lourens Legius en Theodora van de Ven
een stede, bestaande in huis, stal, schuur, schop en hof no. 634, onder Straten, groot 3 lopen
een perceel land, genaamd de schuurakker, groot 2 lopen
een perceel groes en land, genaamd den Extersnest, groot 16 lopen
een perceel land, genaamd Penningsdijk, groot 2 lopen
een perceel groes, genaamd de Eelsing, groot 3 lopen, in 2 percelen.
thans in huur bij Arnoldus den Ouden.
huurder; Adriaan van Bommel, bouwman Oirschot, voor f 62,-- per jaar
nog verwerken
Akte 570: 9-1-1815
Schuldbekentenis; Jan Schepens, herbergier Oirschot
Aan; Hermanus en Ivo Mikkers, kooplieden Oirschot, groot f 200,-een huis met stal, schuur en aangelag, onder Hedel, groot 3 lopen, een zijde Louis Spapen, d'ander
Daniel de Roij, een einde Johannes van Mierlo, d’ander de gemene straat.
Verkregen bij successie van zijn vrouws ouders in 1814
Akte 571: 10-1-1815
Verkoop meubelen ten verzoeke;
- Adriaan Hendrik van den Bosch, Oirschot
- Martinus van der Velde gehuwd Hendrien van den Bosch te Vught
- Johannes van Beers weduwnaar Cornelia van den Bosch n als vader en voogd over Annemie,
Diliana, Cornelia, Helena en Willemijn
- Jan Hendrik van den Bosch te Udenhout
- Cornelis Blankers gehuwd Diliana van den Bosch te Oirschot, allen landbouwers, opbrengst
f 257-13-14
Akte 572 en 581 13-1-1815 en 24-1-1815
Inzet en verkoop;
1. Adriaan Hendrik van den Bosch, Oirschot
2. Martinus van der Velde gehuwd Hendrien van den Bosch te Vught
3. Johannes van Beers weduwnaar Cornelia van den Bosch n als vader en voogd over Annemie,
Diliana, Cornelia, Helena en Willemijn
4. Jan Hendrik van den Bosch te Udenhout
5. Cornelis Blankers gehuwd Diliana van den Bosch te Oirschot, allen landbouwers, opbrengst
Allen kinderen en kindskinderen van Hendrik van den Bosch, in leven bouwman Oirschot
1e koop; een huis en hof no. 471, groot ½ lopen, onder den Notel, een zijde kinderen Willem Koppens,
d’ander en een einde Gerrit Timmermans, d’ander einde de gemeene straat
Koper; Gerardus van Remund, bouwman Oirschot, voor f 275,-2e koop; een perceel groes of den dries aan het huis, groot 2 lopen, onder den Notel, een zijde
kinderen Willem Koppens, d’ander Hendik van de Weert, een einde Gerrit Timmermans, d’ander de
gemene straat
Koper; Johan Hendrik van Hees, bouwman Oirschot, voor f 150,-3e koop; een perceel land, genaamd het kampke, groot 2 ½ Lopens, onder den Notel, een zijde de heer
van Oirschot, d’ander en een einde Hendrik van de Weerdt, d’ander einde de gemeene Straat
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Koper; Poulus Hendrik van Overbeek, bouwman Oirschot, ten behoeve van zijn moeder Jennemie van
Kuijk weduwe Hendrik van Overbeek, boerin Oirschot, voor f 235,-4e koop; een perceel land, genaamd het Hoefke, groot 3 lopen, onder den Notel. een zijde Hendrik van
de Weerdt, d’ander Christiaan Marten Neggers, een einde Wilhelmus Kemps, d’ander Antonie
Franciscus Bolsius
Koper; Poulus Hendrik van Overbeek, bouwman Oirschot, ten behoeve van zijn moeder Jennemie van
Kuijk weduwe Hendrik van Overbeek, boerin Oirschot, voor f 236,-Akte 573: 11-1-1815
Verkoop meubelen en beesten etc. ten verzoeke; Poulus Verhagen, landbouwer Oirschot, opbrengst f
423.16.-Akte 574: 14-1-1815
Erfdeling; Hendrik van der Vleuten en Maria de Gruijter
Erfgenamen;
1. Cornelis van der Vleuten, klompenmaker
2. Willemijn van der Vleuten, dienstmeid
3. Johannes van der Vleuten, arbeider Oirschot
1e lot aan Cornelis van der Vleuten;
een perceel land, genaamd de lange stukken, groot 2 lopens, onder Straten, een zijde Maria van
Kemmena, d’ander Willemijn van der Vleuten, een einde Johannes de Kroon, d’ander Johannes van
der Vleuten
2e lot aan Willemijn van der Vleuten;
een perceel groes, gelegen in de Bogt, groot 2 lopens, onder Straten, een zijde Johan Adriaan Leijtens,
d’ander Cornelis van der Vleuten. een einde Johannes de Kroon, d’ander Johannes van der Vleuten
3e lot aan Johannes van der Vleuten;
een huisje en hof no. 605, groot 1 ½ lopen, onder Straten, een zijde Johan Adriaan Leijtens, d’ander en
een einde de gemeente, d’ander einde Cornelis van der Vleuten
Akte 575: 14-1-1815
Verkoper; Maria van Dijk, koopvrouw Oirschot
1. een perceel land, genaamd het Laar, groot 1 ½ lopen, onder Verrenbest, beide zijden en een einde
Hendrik Merks, d’ander de koper.
2. een perceel land, genaamd het Laar of Goortsakker, groot 35 roeden, als voor, een zijde weduwe
Huijbert Schets, d’ander de koper, een einde weduwe Antonij Kemps, d'ander de kinderen Gerrit van
de Nieuwelaar.
3. een perceel land, genaamd het Streepke, groot 1 lopen 18 roeden, als voor, een zijde en een einde
Hendrik Merks, d’ander weduwe Huijbert Schets, d’ander einde weduwe Antonij Kemps.
Verkregen bij deling nalatenschap ouders 19 der grasmaand 1809
Koper; Gerrit Hendrik Essens, klompmaker Best, voor f 256,-Akte 576: januari 1815
Verkoop partij eijken, klomp-, mastbomen en schaarhout ten verzoeke; Hendrik Wouters van de
Schoot, bakker Oirschot, opbrengst f 355-8-0
Akte 577 en 582: 17-1-1815 en 25-1-1815
Inzet en verkoop;
1. Jan van Enetten, wever
2. Adriaan van Enette, bouwman, beiden wonende Oirschot
3. Gerard van Enette, wever te Reijen
4. Joseph van Enette, arbeider
5. Meggelien van Enette gehuwd Antonie Heerkens, wever
6. Annemie van Enette gehuwd Theodorus de Lepper, arbeider
7. Maria van Enette gehuwd Andries Krol, bouwman, allen Oirschot
Kinderen en erfgenamen van Peter van Enetten, overleden Oirschot 1813
1e koop; een huis met stal, schuur, schop, hof en aangelag no. 260, groot 5 lopens, onder Spoordonk,
een zijde Goijart van Deursen, d’ander Adriaan van Hout
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Koper; Peter Francis van Hout, bouwman Oirschot, voor f 340,-2e koop; een perceel teelland, genaamd de Borggraaf, groot 5 lopen, onder Spoordonk, een zijde
Adriaan van Hout, d’ander de gemeente
Koper; Adriaan van Enetten, bouwman Oirschot, voor f 338,-3e koop; een perceel teelland,genaamd de Strepen, grooot 2 lopens, onder Spoordonk, een zijde
Goijart van Deursen, d’ander Lambert de Kroon
Koper; Lambert Hendrik de Kroon, bouwman Oirschot, voor f 120,-4e koop; een perceel land,genaamd de Hoevenakker,,groot 1 lopen, onder Spoordonk, een zijde Jasper
van de Looij, d’ander Peter de Vissers
Koper; Adriaan van Enetten, bouwman Oirschot, voor f 61,-5e koop; een broekveld aan de Dieprijt, afgepaald in het zuiden van de heij, groot 6 lopens, onder
Spoordonk, een zijde Jan Neggers, d’ander Leendert van Rooij
Koper; Adriaan van Enetten, bouwman Oirschot, voor f 70,-6e koop; een perceel groes, begraven in 4 weijkens met een perceel land daaraan gelegen, afgepaald in
het noorden, tezamen groot 7 lopens, onder Spoordonk, een zijde Arnoldus van Heck, d’ander weduwe
Lambert van Haaren
Koper; Hendrik Hendrik de Weerd, bouwman Oirschot ten behoeve van Maria van den Heuvel
weduwe Jan Potters, voor f 170,-7e koop; een perceel groes, gegraven in 2 percelen, afgepaald in het oosten, genaamd de Tillebeempse
weikens, groot tesamen 6 lopen, onder Spoordonk, een zijde de weduwe Potters, d’ander de weduwe
Boelands
Koper; Hendrik Hendrik de Weerd, bouwman Oirschot ten behoeve van Maria van den Heuvel
weduwe Jan Potters, voor f 197,-8e koop; een perceel land en groes, genaamd de Tillebeempt, afgepaald in het oosten, groot 2 lopens,
onder Spoordonk, een zijde Peter van Hout, d’ander weduwe Boelands
Koper; Theodorus Heuvelmans, ten behoeve van Maria van den Heuvel weduwe Jan Potters, voor
f 79,-Akte 578: 17-1-1815
Verkoop bomen en schaarhout ten verzoeke; de erfgenamen van Peter van Enetten, opbrengst f 84-150
Akte 579: 19-1-1815
Verkoop eijke, mast en klompbomen ten verzoeke; vrouwe Cornelis Bles weduwe Johan Christoffel
Dachne te ‘s-Gravenhage, opbrengst f 3602-12-0
Akte 580: 21-2-1815
Testament; Johanna Willems van Hoek, ongehuwd, gediend hebbend als dienstmeid, thans zonder
beroep.
Legaat;
- aan alle haar neven en nichten van vaderszijde, die nog in leven zijn f 100,-- aan ieder kind van de halve broedere en zusters van haar moeder, die nog in leven zijn, ieder f
50,-- aan Anna Gertruijd dochter Jan van Santbeek, schoenmaker Eindhoven, f 100,-- eens
- aan Catharina Jans Bogers, naaister wonende op den Fellenoort te Woensel f 100,-- eens.
benoemt tot erfgenaam Henricus van den Heuvel, koopman, wonende in de Nieuwstraat.
Akte 583: 25-1-1815
Erfdeling; Jan van Berendonk en Johanna Snelders
Erfgenamen;
1. Peter van Berendonk, bouwman
2. Adriaan Smetsers gehuwd Barbara van Berendonk, bouwman
3. Jennemie van Berendonk, arbeidster, waarover voogd Gerrit van Spaandonk, bouwman
1e lot aan Adriaan Smetsers gehuwd Barbara van Berendonk;
1. een huis en aangelag, no. 329, groot 2 lopen, onder Spoordonk, een zijde Adriaan van Beek,
d’ander de gemeente
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2. Een perceel land, genaamd de Schans, groot 2 lopen, als voor. een zijde Nicolaas van
Spaandonk, d’ander weduwe Goyart Matteuws
3. Een perceel groes, genaamd den ouden dries, groot 3 lopen, als voor, een zijde Peter Bressers,
d’ander de gemeente
4. Een perceel groes, genaamd den Beverik, groot 3 lopen, als voor, een zijde Adriaan Snelders,
d’ander Peter van Berendonk
2e lot aan Jennemie van Berendonk;
1. Een perceel land, genaamd de Venkamp, groot 3 lopen, onder Spoordonk, een zijde Jan
Adriaan van Beek, d’ander Peter Bressers
2. Een perceelland, genaamd den Koorenbogt, groot 5 lopen, als voor, een zijde Peter Bressers,
d’ander de gemeente
3. Een perceel groes, genaamd de weij op ‘t Lieveld, groot 3 lopen, als voor, beide zijden de
gemeente
3e lot aan Peter van Berendonk;
1. Een perceel land en groes, genaamd het Steeke, groot 7 lopen, onder Spoordonk, een zijde
deze condivident, d’ander Adriaan Peter Bressers
2. Een perceel groes, genaamd de voorste weij, groot 3 lopen, als voor, een zijde deze
condivident, d’ander Adriaan Peter Snelders
3. Een perceel groes, genaamd het klein weijke, groot 1 lopen, als voor, een zijde Adriaan
Smetsers, d’ander Adriaan Peter Snelders
Akte 584: 1-2-1815
Hypotheekgever; Adriaan van Enetten, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Salomon David Roost, koopman Oirschot, groot f 100,-Onderpand onder Oirschot;
een perceel land, genaamd de Bogtgraaf, groot 5 lopen, onder Spoordonk, een zijde Adriaan van Hout,
d’ander de gemeente.
Verkregen bij koop van de erven Peter van Enetten in 1815
Akte 585 en 588: 5-2-1815 en 13-2-1815
Inzet en verkoop;
1. Maria Tielemans, dienstmeid Oirschot
2. Jan Tielemans, wever Lier
3. Johannes Louwers, timmerman Oirschot, gehuwd Diliana Tielemans
4. Francis Tielemans, soldaat in fransen dienst
Kinderen en erfgenamen wijlen Peter Tielemans en Maria van der Aa
1e koop; de opstal van een huis, stal, schuur, no. 367, thans bewoond door Joseph Bogers, om
afgebroken te worden
Koper; Hendrik Poulus van Berendonk, voor f 32-2-0
2e koop; de huisplaats of de grond van de huizing no. 367, onder Spoordonk, met daarbij gehorende
aangelag en hof, groot 6 lopen, in het Hoolkot, een zijde Johannes van den Heuvel, d’ander Hendrik
van Beers, een einde de gemene straat, d’ander Dirk van Beers.
Opgehouden
3e koop; een perceel land, genaamd het Bogtje, groot 3 lopen, onder Spoordonk in de Lubberstraat, een
zijde Adriaan van Elderen, d’ander weduwe Hendrik Meuwis, een einde de gemeene straat, d’ander
Daniel de Roij.
Opgehouden
4e koop; een perceel land, zijnde de helft van de Bogt, groot 1 1/2 lopen, onder Spoordonk in de
Lubberstraat, een zijde Jan Wenselaars, d’ander weduwe Hendrik Meuwis, een einde de straat, d’ander
Jan Willem Smits.
Opgehouden
5e koop; een perceel groes, genaamd de schrijnwerker, groot 12 lopensin de Hakkelaarsteeg. onder
Oostelbeers, een zijde Jan van Bommel, d’ander Peter van den Einden, een einde Jacobus Jacobs,
d’ander de straat
Koper; Ansem van Hersel, bouwman Oirschot, voor f 125,-Akte 586: 8-2-1815
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Verkoper; Lambert Hendrik de Kroon, bouwman Oirschot
Een perceel land, groes en heij, genaamd het Steken en den Bevert, groot 4 lopens, onder Spoordonk,
een zijde Jan van Beek, d’ander en een einde Jan Hendrik Matteuws, d’ander Einde de gemeentestraat
Verkregen bij successie van zijn vrouws ouders in 1802
Koper; Petronella van de Sande weduwe Goyart Matteuws, boerin Oirschot, voor f 75,-Akte 587: 11-2-1815
Verkoper; Cornelis Smits, wever Oirschot
een perceel groes, genaamd het Ven, groot 2 lopens, onder Straten, een zijde weduwe Jan van der
Meijden, d’ander Johan Cornelis van Kerkoerle, een einde Johan Gerrits van den Heuvel, d’ander Jan
de Weerdt
verkregen bij successie van zijn ouders in 1814
Koper; Jan de Bruin, bouwman Oirschot, voor f 100,-Akte 590: 16-2-1815
Hypotheekgever; Hendrik van Voorst, wonende Oirschot als kerkmeester gereformeerd
kerkgenootschap Oirschot
Hypotheeknemer; Clasina Elisabeth Buijs, rentenierse te ’s-Hertogenbosch, groot f 600,-Onderpand onder Oirschot;
De pastorie huizinge van het gereformeerd kerkgenootschap Oirschot no. 62, staande in de Koestraat,
belend door de huizing van mevrouw Scheyd de Groelard en voorts de verdere goederen het
gereformeerd kerkgenootschap toebehorende.
verkregen bij koop van de gemeente Oirschot
Akte 592: 21-2-1815
Akte van cessie; Jacobus Albertus Scherps, bouwman Pyngium Vriesland, arrondissement Wolsradeel.
Aan; Adriaan Gerrits van de Ven, koopman Oirschot
Het erfrecht of aandeel, welk comparants huisvrouw Maria Habets competeert in de nalatenschap van
wijlen haar vader Leonardus Habets, overleden te Meerssen bij Maastricht en hetgeen haar mede bij
het overlijden van haar moeder Maria Scholette, mede wonende te Meerssen, competeren zal.
Overdracht is geschied voor f 40,-Akte 593:
Verkopers;
1. Maria Tielemans, dienstmeid Oirschot
2. Jan Tielemans, wever Lier
3. Johannes Louwers, timmerman Oirschot, gehuwd Diliana Tielemans
4. Francis Tielemans, soldaat in fransen dienst
Kinderen en erfgenamen wijlen Peter Tielemans en Maria van der Aa
de huisplaats of de grond van de huizing no. 367 onder Spoordonk met daarbij gehorende hof en
aangelag, groot 6 lopens, in het hoolkot, een zijde Johannes van den Heuvel, d’ander Hendrik van
Beers, een einde de gemene straat, d’ander Dirk van Beers
Verkregen bij successie van hun ouders
Koper; Reinier Gijsbert van Taartwijk, bouwman Oirschot, voor f 365,-Akte 594: 22-2-1815
Verhuurder; Willem van Dun, wever Oirschot
Ene stede, bestaande in huis, schuur, stal, hof en aangelag, groot 5 lopen
een perceel land, genaamd het Kampke
een perceel land, genaamd de Koeweijsakker, groot 4 lopen, onder den Kerkhof op het Dun.
thans in gebruik bij Johannes Snellaars
Huurder; Symon van Heeswijk, bouwman Oirschot, voor f 42,-- per jaar
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Akte 595: 22-2-1815
Inventarisatie; Helena van Heerbeek weduwe Adriaan Verbunt, met een kind genaamd Adriaan, thans
gehuwd met Nicolaas Goossens, koopman Best
Adriaan Verbunt, bouwman Rijthoven, als toeziende voogd.
waarde roerende goederen f 527.16.-uitstaande gelden hypotheek groot f 1150,-- voor schepenen te Chaam 27-1-1798, ten laste Maria van
Dun weduwe Adriaan Mouté, wonende in Gilze
hiervan afgelost d.d. 14-9-17310 f 300,--, restant dus f 850,-Verder een perceel teelland, genaamd de nieuwe kamp aan de Vleutsche molen, in de wandeling 't
Heijblomke, groot 2 lopen, onder Verrenbest, een zijde Lambert Michiel Kemps, voorts rondom in de
gemeente, gekocht van Johannes Francis Berkvens, d.d. 21-1-1804, voor f 50,-1/40 part in den kooren- en boekweijtwindmolen, genaamd de Vleutse molen, staande onder
Verrenbest in de Vleut, gekocht van Cornelis Hendrik van Kronenburg d.d. 17-4-1804 voor f 185,-1/20 en 1/40 part in den koren- en boekweijt wendmolen, genaamd de Vleutse molen onder
Verrenbest, gekocht van Thomas Maas gehuwd Maria Elisabeth Vervoren te vorens weduwe van
Antonie Smeets, d.d. 20-12-1804, voor f 550,-een perceel nieuw erf, groot 7 lopen 38 roeden, van het gemeentebestuur Oirschot, d.d. 22-1-1805,
onder Verrenbest aan 't Heijblom, belend oost de verkrijger, west de Heijsteeg, zuid de gemene
waterloop, noord een binnenweg, verkregen voor f 15-10-5
een perceel mastbos, verkregen bij koop van Eimbert Snellaars, groot 25 lopen, onder Verrenbest op
het Sanddaarbuiten onder Verrenbest, langs den steenweg van den Sonsen weg tot de Fransche steeg,
voor f 727,10
Requirante heeft na overlijden van haar man aangekocht de huizing met het aangelag, onder
Verrenbest no. 957, voor f 1300,-Akte 596: 1-3-1815
Verkoper; Henricus van Hees, bouwman Oirschot
De helft in een onbedeeld perceel hout, groes en heij, genaamd de Leertouwer, in geheel 2 ½ lopens,
onder Straten, een zijde Rogier van Kollenburg, d’ander Jan de Brouwer, een einde Arnoldus den
Ouden, d’ander weduwe Cornelis Huijskens
Verkregen bij successie van zijn ouders omtrent 20 jaar geleden
Koper; Jacobus van den Einden, bouwman Oirschot, voor f 36,-Akte597: 6-3-1815
Verkopers;
1. Maria Tielemans, dienstmeid Oirschot
2. Jan Tielemans, wever Lier
3. Johannes Louwers, timmerman Oirschot, gehuwd Diliana Tielemans
4. Francis Tielemans, soldaat in fransen dienst
Kinderen en erfgenamen wijlen Peter Tielemans en Maria van der Aa
een perceel land, genaamd het Bogtje, groot 3 lopens, onder Spoordonk in de Lubberstraat, een zijde
Adriaan van Elderen, d’ander de kopers, een einde de gemeene straat, d’ander Daniel de Roij.
Verkregen bij successie van hun ouders in 1803
Koper; Maria de Kroon weduwe Hendrik Meuwis, zonder beroep Oirschot, voor f 100,-Akte 598: 9-3-1815
Testament; Jacobus Jan Melis, klompmaker Oirschot, onder den Notel wonende no. 505
legaat aan Johanna Jans Erven, bij hem inwonende, de som van f 50,Tot erfgenaam; Johanna Janse van de Sande, zijn huisvrouw van het vruchtgebruik van de helft van
alle meubilaire goederen, haaf en schaar en het vruchtgebruik van alle vaste goederen van zijn zijde
aangekomen en den eigendom van dien, na hun beider overlijden aan zijn zusters en broeders, met
name Jan, Cornelia, Willemijn getrouwt met Hendrik van Berendonk en Petronella getrouwt met
Jacobus van Rijswijk, allen te Oirschot, uitgezonderd Petronella te Oisterwijk wonende
Voorts dat het perceel weiland, genaamd Roekeweij of Rutteneuwsel, onder den Notel, dit staande
huwelijk met zijn huisvrouw aangekocht, na beider overlijden door naaste vrienden van zijn vrouw
alleen zal worden geërfd.
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Akte 599: 9-3-1815
Testament; Johanna Janse van de Sande, boerin Oirschot
Legaat aan haar nicht Johanna Jans Erven, bij haar inwonende f50,-Tot erfgenaam; haar man Jacobus Janse Melis voor het vruchtgebruik in de helft van alle meubilaire
goederen, haaf en schaar, alsmede het vruchtgebruik van alle vaste goederen van haar zijde
aangekomen, en den eigendom na beider overlijden
aan haar zusters en broeders met name Leendert van de Sande, Cornelia van de Sande getrouwd met
Cornelis de Brouwer en de gezamenlijke kinderen wijlen haar zuster Christina van de Sande in echt
verwekt met wijlen Johannes Erven, allen te Oirschot.
met uitsluiting van haar zuster Cathalijn weduwe Nicolaas Smits.
verder zal het perceel weiland, genaamd Roekeweij of Rutteneeuwsel onder den Notel, staande
huwelijk aangekocht, door haar erfgenamen alleen, geërfd worden.
Akte 600: 11-3-1815
Hypotheekgever; Jan van Lievenoge, bouwman Best
Hypotheeknemer; Hendrik van Gorcum en Martinus Bloks, beiden bouwlieden Best, als voogden over
Cornelis, Adriana en Willem, kinderen wijlen Gijsbert Habraken en Catharina van Gorcum, groot
f 200,--.
Onderpand onder Best;
een perceel land en groes, genaamd het Sonderen, groot 3 lopen, onder Verrenbest, een zijde Hendrik
van Taartwijk, d’ander weduwe Peter Schepens.
Verkregen bij vernadering van Antonij Michiel Kemps in 1805.
Akte 601 en 606: 15-3-1815 en 22-3-1815
Inzet en verkoop; Johannes van Someren, bouwman Oirschot,
1e koop; een huis met stal, schuur, hof en aangelag no. 457, groot 9 lopen, onder den Notel, beide
zijden de gemeente, een einde Hendrik van Someren, d’ander weduwe Jan van Heumen. (het huis in
massa)
Opgehouden
2e koop; Het huis met stal, schuur, hof en aangelag (afzonderlijk), zoals afgepaald, no. 457, groot 3 ½
lopen, onder den Notel, een zijde weduwe Jan van Heumen, d'ander de volgende koop, een einde de
gemeente, d'ander de 4e koop.
Opgehouden
3e koop; een gedeelte van het aangelag afzonderlijk land, groes en nieuw erf, zoals afgepaald, groot 3
½ lopen, onder den Notel, een zijde de 2e koop, d’ander de gemeente, een einde de 4e koop, d'ander
de gemeente
Opgehouden
4e
koop; een gedeelte van het aangelag, land en groes, groot 2 lopens, onder den Notel, een zijde
weduwe Jan van Heumen, d’ander zijde en einde de gemeente
Koper; Nicolaas van de Sande, koopman Oirschot, voor f 200,-5e koop; Een perceel land en groes, genaamd de Kennemer, groot 6 lopens, onder den Notel, een zijde
en einde Eimbert Snellaars, d’ander zijde en einde Wilhelmus van Kuijk
Koper; Nicolaas van de Sande, voor zich en voor Peter Lambert van Haaren, bouwman Oirschot, voor
f 214,-6e koop; Een houtveld, genaamd den Hazenbosch, groot 12 lopens, onder den Kerkhof, een zijde
Johan van Roij, d’ander de gemeente, een einde Wilhelmus van Kuijk
Koper; Hendrik Jordanus de Kroon, ten behoeve van zijn moeder Maria Catharina van Someren
weduwe Jordanus de Kroon, voor f 134,-7e koop; Een perceel land en hout, genaamd de nieuwe kamp, groot 5 lopens, onder den Kerkhof,
beide zijden en een einde de gemeente, d’ander einde Wilhelmus van Kuijk
Koper; Hermanus van de Sande, bouwman Oirschot, voor f 144,-8e koop; een perceel land, genaamd den Ouden kamp, groot 4 lopens, onder den Notel, een zijde en
einde Eimbert van Berendonk, d’ander zijde Wilhelmus van Kuijk, d’ander einde de gemeente
Koper; Wilhelmus van Kuijk, bouwman Oirschot, voor f 150,-9e koop; een perceel groes of een hooijveld, genaamd het groot veld, groot 4 lopen, op de Logt onder
Oisterwijk, een zijde Johannes van Steensel, d’ander Willem van Dooremalen, een einde de stroom.
Opgehouden
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10e koop; de 9 voorgeschreven kopen in massa
De massa opgehouden
Akte 602: 16-3-1815
Verkoper; Jan van Lievenoge, bouwman Best
een perceel teulland, genaamd den Aarselakker, groot 3 lopen, onder Straten, een zijde Lambert van
Doremalen, d’ander wilhelmus van Gerwen, een einde de Molenweg
Verkregen bij koop in 1795.
Koper; Johan Francis van der Aa, bouwman Best, voor f 192,-Akte 603: 16-3-1815
Verkoop partij meubelen, klederen en hout ten verzoeke;
- Lambert van der Heijden
- Hendrien van der Heijden
- Johanna van der Heijden, mede voor de verdere erfgenamen van Martinus van der Heijden,
opbrengst f 243.14.00
Akte 604 en 609: 18-3-1815 en 30-3-1815
Verkopers;
1. Lambert van der Heijden, arbeider Best
2. Albert Verhoeven gehuwd Hendrien van der Heijden, klompmaker Veghel
3. Hendrien van Hout weduwe Philippus van der Heijden, arbeidster Boxtel
4. Joseph van der Velde gehuwd Johanna van der Heijden, arbeider Vught
5. Francis van Overbeek gehuwd Woutrien van der Heijden, klompmaker Sint-Michielsgestel.
6. Lambert van der Heijden, bouwman Rooij
7. Hendricus van der Heijden, arbeider Rooij
8. Hendrik der Kinderen gehuwd Helena van der Heijden, bouwman Rooij
9. Adriaan Hurks gehuwd Hendrien Kemps, klompmaker Oirschot
10. Gijsbert Verhagen gehuwd Petronella Raaijmakers, bouwman Schijndel
11. Johanna van Liempd weduwe Lambert Raaijmakers, spinster Schijndel
12. Jan Merks, klompmaker Best
13. Arnoldus Merks, klompmaker Dordrecht
14. Theodora Merks gehuwd Hubertus den Doop, schrijnwerker 's-Hertogenbosch
erfgenamen wijlen Marten van der Heijden, bouwman, en Annemie Merks, gewoond hebbende te
Best.
1e koop; een perceel land, genaamd de grote Kamp, groot 3 lopen, onder Aarle, beide zijden Willem
Kemps, beide einden de gemeente.
2e koop; een perceel groes, genaamd het weiken van van Os, groot 1 ½ lopen, onder Aarle, een zijde
Jan Francis de Rooij, d'ander de kinderen Albertus van Nahuijs, een einde Jan van Ham, d’ander
Johannes de Koning
3e koop; een perceel groes en hout, genaamd het Stratens veld, groot 2 ½ lopen, onder Aarle, een zijde
Willem Kemps, d’ander en een einde de kinderen Jacobus Leijtens, d’ander einde Marten van
Overbeek.
4e koop; een houtveld, genaamd de Munniken, groot 2 ½ lopen, onder Straten, beide zijden de
gemeente, een einde weduwe Jan van den Einden, d'ander Peter van de Ven.
Kopers:
Koop 1; Arnoldus Francis van der Aa, bouwman Oirschot, voor f 235,-Koop 2; dezelfde voor f 108,-Koop 3; Ardriaan Dirks van der Velde, klompmaker Oirschot, voor f 77,-Koop 4; Willem van Overbeek, arbeider Oirschot voor f 30,-Akte 605: 18-3-1815
Doorhaling hypotheek; Willem Hendrik van Kelkhoven, notaris Moergestel
ten laste; Anna Maria Walschods weduwe Antonie Kastelijns, voor schepenen Moergestel d.d. 29-101807
Akte 607: 23-3-1815
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Hypotheekgever; Leendert de Koning, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Hendrik van Gorcum en Martinus Bloks, bouwlieden Oirschot, als voogden over
Cornelis, Adriana en Willem, kinderen van Gijsbert Habraken en Catharina van Gorcum, groot f 100,-.
Onderpand onder Best;
een perceel land, genaamd de Schoten, groot 2 lopen, onder Aarle, een zijde Jan Klaas Vogels, d’ander
Joseph Essens.
Verkregen bij successie van zijn vrouws ouders 40 jaar geleden.
Akte 608: 23-3-1815
Inventarisatie;
1. Catharina van den Heuvel, boerin Oirschot
2. Dirk van Dooremalen en Jan Gerrits van den Heuvel, bouwlieden Oirschot als voogden over
Willem en Adriaan, minderjarige kinderen wijlen Cornelis van den Heuvel in huwelijk
verwekt bij wijlen Elisabeth Essens, zuster van wijlen Allegonda Essens, in leven huisvrouw
van Johannes Joseph Vogels, bouwman Oirschot en dus volle neven en nichten van de
voornoemde Allegonda Essens.
De bezittingen van wijlen Jan Joseph Essens en Allegonda Essens bestaan in;
roerende goederen f 1559.5.-Verder;
1. een perceel groes, genaamd de Brukel of Brakelbeempt, groot 3 ½ lopen, bij deling voor
schepenen 4-12-1797, onder letter A
2. een perceel land, genaamd de Aarle akker, groot 2 lopen, onder Aarle, bij vernadering voor
schepenen 11-8-1800, onder letter B.
3. een perceel land, genaamd de Bergt, groot 4 lopen, onder Straten, bij transport schepenen 2412-1796, onder letter C
4. een perceel groes, genaamd de nieuw erf van de gemeente, groot 2 lopen, onder Aarle, bij
transport schepenen 22-2-1796, onder letter D
5. de helft in een perceel land, genaamd de Weeuwenakker, groot 1 lopen 18 roeden, onder Aarle
6. een perceel land, genaamd 't Heufken, groot 1 lopen 22 roeden, als voor, beiden bij deling 145-1790, onder letter E
7. een halve kamp teulland, genaamd den achtersten waaijakker, groot 2 lopen, onder
Naastenbest, bij deling 25-11-1803, onder letter F
8. een huis, hof en aangelag no. 655, groot 2 lopen, onder Aarle, bij testament voor schepenen
11-9-1784, onder letter G
De schulden ten laste van de inboedel staande belopen in totaal f 1464.2.4
Akte 610: 2-4-1815
Testament; Wilhelmus Francisse van Hout, bouwman Oirschot te Spoordonk no. 338
Vernietigt testament, gepasseerd voor schepenen 7-4-1803
Prelegateert aan Johannes Poulus van Berendonk, zonder beroep Oirschot, de som van f 40,-Tot erfgenaam benoemt; zijn huisvrouw Marjan Adriaans van Heerbeek
Het restant, dat zij uit deze nalatenschap achterlaat, zal egaal door beider broeders en zusters geërfd
worden.
Akte 611: 2-4-1815
Testament; Marjan Adriaans van Heerbeek, boerin Oirschot
Legaat; als voor.
Erfgenaam; haar man Wilhelmus Francisse van Hout
Verdere bepaling; als voor.
Akte 613: 4-4-1815
Verkoper; Wilhelmus van den Berk, klompenmaker Oirschot
1/5e gedeelte in;
1. een huis, schuur, hof en aangelag, in geheel 2 lopens, onder den Notel, een zijde weduwe Jan
van den Berk, d’ander zijde en een einde den Armen, d’ander einde de straat
2. een perceel groes, genaamd de koeijweij, in geheel 4 lopens, als voor, een zijde Adriaan
Kemps, d’ander Hendrik de Weerd, een einde Cornelis Beekmans, d’ander de Straat
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3. een perceel land, genaamd den akker op ‘t Sonderen, in geheel 3 lopens, als voor, een zijde
Peter van de Ven, d’ander de weduwe Wilhelmus Timmermans, een einde den Armen,
d’ander de gemeente
4. een perceel groes, genaamd het Sonderens weike, in geheel 1 lopen, als voor, een zijde Peter
van de Ven, d’ander Peter van der Heijden, een einde Peter Vogels, d’ander de gemene straat
5. een perceel land, genaamd ‘t Kampke, in geheel 1 lopen, als voor, een zijde Arnoldus Smits,
d’ander de gemeente
6. een perceel land, genaamd de Bogt, in geheel 2 ½ lopens, een zijde den Armen, d’ ander de
gemeente
7. een perceel land, genaamd het mastbosch, in geheel ¾ lopen, als voor, een zijde Johannes van
der Vleuten, d’ander den Armen, een einde Jan der Kinderen, d’ander Arnoldus Smits
verkregen bij successie van zijn ouders
Kopers;
1. Antonie van den Berk, klompenmaker Oirschot
2. Gerard van den Berk, klompenmaker Loenhout
3. Maria van den Berk, dienstmeid Oirschot
4. Poulus Neggers gehuwd Willemijn van den Berk, bouwman Oirschot, voor f 176,-Akte 614: 5-4-1815
Verkoper; Arnoldus van Baar, zonder beroep, Oirschot als lasthebber van Mechelina Deckers,
wonende Overschie, district Delft
een huis, met schuur of stal en tuin, genaamd de Pauw, staande in de Koestraat oner den kerkhof, groot
20 roeden, een zijde gereformeerde pastorij huizinge, d’ander een steegje, een einde St. Sebastiaans
doelen, d’ander de Koestraat
Verkregen bij successie van haar vader Francis Dekkers
Koper; Guillielmus van Baar, fabrikant Helmond, voor f 800,-Akte 615: 6-4-1815
Verkoop eijken, berken en mastbomen ten verzoeke; vrouwe Cornelia Bles weduwe Johan Christoffel
Dachne 's-Gravenhage, opbrengst f 1301-1-0
Akte 617: 10-4-1815
Verkoper; Johan Dirks van Rooij, arbeider Haaren
een perceel land, genaamd het Kampke, groot 1 lopen, onder Aarle in de lang steeg, een zijde de
koper, d’ander Poulus Verhagen, een einde Willer Michiel Kemps, d’ander de gemeente.
Verkregen bij successie van zijn ouders
Koper; Adriaan Peter Leijtens, bouwman Best, voor f 75,-Akte 618: 11-4-1815
Verkoop meubelen ten verzoeke; Maria, Marianna, Dina en Helena Somers, opbrengst f 496-15-0
Akte 619: 17-4-1815
Erfdeling; de erfgenamen van Jan van Antwerpen en Cornelia Ansems
1. Adriaan van Antwerpen, bouwman Westelbeers
2. Wilhelmus van Gerwen, metselaar Oirschot, gehuwd Johanna van Antwerpen
Kinderen en erfgenamen van Jan van Antwerpen en Cornelia Ansems, bouwlieden, gewoond
hebbende te Westelbeers.
1e lot aan Adriaan van Antwerpen;
1. een huis, hof en aangelag no. 38, groot 3 lopen, onder Westelbeers, een zijde weduwe Jan van
der Hamsvoort, d’ander Peter van de Laak
2. een perceel groes, genaamd het Ligtje, groot 1 lopen, als voor, een zijde de rivier, d’ander Jan
Maas
3. een perceel heij, genaamd de Kranenbogt, groot 6 lopen, als voor, een zijde weduwe Jan
Veraa, d’ander de gemeente.
4. een perceel heij, genaamd het Polderke, groot 3 lopen, als voor, een zijde Jan Hollebekkers,
d’ander de gemeente.
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5. een perceel groes en land, genaamd het Witven, groot 13 lopen, als voor, een zijde Jan
Hollebekkers, d’ander de gemeente.
6. een perceel heij, genaamd 't Houwke, groot 5 lopen, als voor, een zijde de gemeente, d'ander
de rivier.
7. een perceel groes, genaamd een Rouwenbeempt en het Beemdeke, groot 4 lopen, als voor, een
zijde de weduwe Cornelis Luybregts, d'ander kinderen Cornelis van Gils.
8. een houtveld, genaamd Peerse heij, groot 2 lopen, als voor, een zijde Johan Goudsmits,
d’ander dezelve.
9. een perceel heij, genaamd Peerse heij of Houwke, groot 3 lopen, als voor, een zijde de
gemeente, d’ander Jan Heuvelmans
10. een broekveld, genaamd 't klein beemptje, groot 1 lopen, onder Netersel, een zijde Jan
Hollebekkers, d'ander de rivier.
2e lot aan Wilhelmus van Gerwen no ux;
1. een perceel land, genaamd de Kooijkens, groot 7 lopen, onder Middelbeers, een zijde Gerard
Timmermans, d’ander de rivier
2. een perceel groes, genaamd de Kaalburg, groot 3 lopen, als voor, een zijde Gerard
Timmermans, d'ander Cornelis van Buul
3. een broekveld, genaamd Baarschotsveld, groot 4 lopen, onder Netersel, een zijde Jan
Hollebekkers, d’ander de kinderen Willem Snelders.
Akte 621: 27-4-1815
Verkopers; Maria en Marianna Somers, logementshoudsters Oirschot,
De helft van navolgende percelen als in een perceel;
1. perceel land, genaamd de groote kamp, groot 4 lopens, onder den kerkhof, een zijde
erfgenamen Evert van Gils, d’ander de heij
2. perceel land, genaamd de kleine kamp, groot 1 ½ Lopen, als voor, een zijde en een einde de
gemeente, d’ander zijde Theodorus de Roij, d’ander einde Evert van Gils
3. een perceel land, genaamd de kamp aan de vijvers, groot 3 lopens, als voor, een zijde en een
einde de gemeente, d’ander zijde Joseph van Woensel, d’ ander einde Jacobus Daniel Tret
4. een houtbos, genaamd het Appelemelske, groot 3 lopens, onder Hedel, een zijde de kinderen
van Overdijk, d’ander Hendrik van de Wiel, een einde de gemene weg, d’ander weduwe M
van Oudenhoven
5. een houtbosch, genaamd Hendrikslaar, groot 3 lopens, onder Spoordonk, een zijde Marten
Essens, d’ander erven Jan van de Wal, een einde de gemeene weg, d’ander weduwe Peter
Stans
6. een perceel groes, genaamd het verbrand veld, groot 6 lopens, onder Hedel, een zijde weduwe
Hendrik Willem Meuws, d’ander weduwe Jordanus de Kroon, een einde een fundatie, d’ander
een steeg
7. een perceel groes, genaamd den Brembos, groot 6 lopens, onder Hedel, een zijde Willem van
de Ven, d’ander Willem van Nuenen, een einde Peter van Berendonk, d’ander weduwe Jan de
Kroon
8. een perceel groes, genaamd den Berk, groot 4 lopens, onder Spoordonk, een zijde weduwe Jan
de Kroon en anderen, d’ander zijde Theodorus Heuvelmans en anderen, een einde Aalbert
Vlemminx, d’ander Thomas van Kronenburg
9. een perceel groes en hout, genaamd de krukkert, groot 4 lopens, onder Spoordonk, een zijde
Leonardus van Roij, d’ander A, de Kroon, een einde Hendrik Lemmens, d’ander de gemene
straat
10. perceel land,genaamd de Standert, groot 1 ½ lopen, onder den kerkhof, een zijde Antonie
Verspeek, d’ander Jan van de Wal, beide einden de gemene weg
11. perceel heij en bos, genaamd het nieuw erf, groot 4 lopens, onder den kerkhof, een zijde
Johannes Heuvelmans, d’ander Adam Somers een einde de gemene weg
12. perceel heij en bos, genaamd het nieuw erf, groot 4 lopens, als voor, een zijde Adam Somers,
d’ander Leendert Schellekens, een einde de gemene weg, d’ander Louis Teurlincx
de goederen zijn verkregen bij successie van hun ouders in 1812
Kopers; Helena en Dina Somers, zusters van de Verkoopsters, voor f 600,--
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Akte 622: 27-4-1815
Hypotheekgevers; Maria en Marianna Somers, logementshoudsters Oirschot
Hypotheeknemers; Helena en Dina Somers, hun zusters, groot f 1700,-Onderpand onder Oirschot;
De huizing genaamd de Zwaan met stal, schuur, brouwerij en verdere ap en dependentiën, staande op
de markt, een zijde en einde de gemeente, d’ander Piet van de Laak, d'ander einde O.L. Vrouwe
kerkhof
Een perceel tuin, groot 1 ½ lopen, onder den Kerkhof aan den Eindhovensendijk, rondom in de
gemeente
Een schuur met de daaraan en agter gelegen tuin, groot 20 roeden, als voor, een zijde Michiel Vissers,
d’ander Theodorus Schellekens, een einde Adriaan Kemps, d’ander voor aan de gemeene straat.
Akte 623: 8-5-1815
Verkopers; Lourens Veraa, klompmaker Oirschot en
Francis Veraa, wever, wonende in Braband
Een perceel groes en land, genaamd de koeweij, groot 2 lopen, onder Spoordonk, een zijde Peter van
Haaren, d’ander weduwe Jacobus van Hout, een einde weduwe Jan Verheijen, d’ander Arnoldus van
Heck
Verkregen bij successie van hun ouders 10 jaren herwaarts
Koper; Hendrik van Hout, bouwman Oirschot, voor f 90.Akte 624: 10-5-1815
Verkoper; Johanna Hendriks Verroten, spinster Oirschot
de helft in een perceel groes, genaamd de Bijgom, groot voor die helft 2 lopen, onder Aarle op 't
Hagelaar, een zijde Leendert de Koning, d’ander weduwe Hendrik Huijskens, een einde de koper,
d'ander de gemeente.
Verkregen bij successie van haar ouders.
Koper; Hendrik Gijsbert van Rooij, bouwman Oirschot onder Aarle, voor f 95,-Akte 625: 17-5-1815
Verhuurder; Jan Huijskens, bouwman Oirschot
Huis, schuur, stal, hof en aangelag en daarbij gehorende groes en teellanden.
Thans in huur bij de kinderen Johannes van Kronenburg
Huurder; Adriaan Libregts, bouwman Oirschot, voor f 70,-- per jaar
Akte 626: 26-5-1815
Testament; Annemie Leijtens, boerin Best
Erfgenaam; Johannes de Kroon, haar man
Akte 627: 1-6-1815
Herroeping testament; Cornelis Jacobus van Boxtel, klompenmaker Oirschot
Akte 628: 1-6-1815
Huwelijkse voorwaarden; tussen Johanna Catharina Hoppenbrouwers, naaister en Hyacinthus van
Eersel, bakker Oirschot, haar toekomstige bruidegom
Specificatie van in te brengen goederen door de bruid. Ongewaardeerd.
Akte 629: 1-6-1815
Erfdeling; Elisabeth Neggers weduwe Cornelis van den Oetelaar
Erfgenamen;
1. Christiaan Neggers, bouwman
2. Poulus Neggers, bouwman
3. Adriaan Kemps gehuwd Petronella Neggers, bakker, allen wonende Oirschot
4. Antonie Neggers, timmerman wonende Voorburg, district ‘s-Gravenhage
1e lot aan Christiaan Neggers;
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1. een perceel groes, genaamd Termeijenbeempt, groot 5 lopen, onder den Notel, een zijde
kinderen Antonij Bolsius, d’ander weduwe Antonie van Baar, een einde Hermanus en Ivo
Mikkers, d’ander Nicolaas van Laarhoven
2. Een perceel land, genaamd de Heesakker, groot 2 lopen, als voor, een zijde Johan Kemps,
d’ander weduwe Hendrik van Overbeek, een einde Johan Kemps, d’ander deze condivident
2e lot aan Poulus Neggers;
1. een perceel land, genaamd ‘t hoefke, groot 3 lopen, onder den Notel, een zijde weduwe
Hendrik van Overbeek, d’ander weduwe Johan van Kuijk, een einde Willem Kemps, d’ander
Antonie Franciscus Bolsius
2. Een obligatie, groot f 200,-- d.d.20-1-1798 ten laste van Cornelis van Straten te Oirschot, ten
behoeve weduwe Marten Neggers
3e lot aan Adriaan Kemps gehuwd Petronella Neggers;
1. Een perceel land, genaamd den Haakakker, groot 3 lopen, onder den Notel, een zijde den
Armen, d’ander weduwe Johan van Kuijk, een einde Wilhelmus Kemps, d’ander de
erfgenamen van den Heer van Oirschot
2. De helft van een obligatie, in geheel groot f 299,-- d.d. 12-3-1768 ten laste Paulus de Koning
aan Marten Neggers, bouwman Oirschot
4e lot aan Antonie Neggers;
1. Een obligatie, groot f 250,-- d.d 26-10-1793 ten laste Paulus de Konimg aan Maria weduwe
Marten Neggers
2. De helft in een obligatie, in geheel f 200, -- groot, d. d. 12-3-1768 door Poulus de Koning aan
Marten Neggers, bouwman Oirschot
Akte 630: 8-6-1815
Huwelijkse voorwaarden; Hyacinthus van Eersel, bakker Oirschot weduwnaar Magtilda Bolsius
aanstaande bruidegom met Johanna Catharina Hoppenbrouwers, naaister Oirschot.
specificatie goederen door hem met zijn overleden huisvrouw bezeten, niet gewaardeerd in geld.
Akte 631: 8-6-1815
Huwelijkse voorwaarden; Hyacinthus van Eersel, bakker en Johanna Catharina Hoppenbrouwers,
naaister, beiden Oirschot
Huwelijk wordt voltrokken buiten gemeenschap van goederen, zowel buiten ingebrachte goederen als
buiten winst- en verliesrekening
De inkomsten der goederen van beiden worden tot oprichting van het huishouden ingebracht.
De schulden aanwezig, blijven voor ieders rekening.
Bij vooroverlijden echtgenoot zal de bruid genieten f 150,-- per jaar de haar ingebrachte goederen
terugnemen.
Bij vooroverlijden bruid zullen de ingebrachte goederen door haar naaste bloedverwanten geërfd
worden.
Indien uit dit huwelijk kinderen worden geboren, zullen zowel voor als nakinderen in egale portien in
nalatenschap van beide comparanten succederen.
Akte 632: 8-6-1815
Inventarisatie;
1. Adriaan van Overbeek
2. Hendrik van Overbeek
3. Maria van Overbeek, bouwlieden Oirschot
4. Cornelis van Overbeek, bouwman Oirschot
5. Theodorus van Overbeek zoon van Cornelis voornoemd, looier Eindhoven
In de vier eerste comparanten huijzing, staande onder Straten, staande meubelen, toebehorende aan
drie eerste comparanten voor 3/4e gedeelte gezamenlijk
Totale waarde f 701,--, waarvan dus toekomt aan de eerste comparanten f 525-19-8
Genealogie van Overbeek;
van Overbeek, Theodorus (Dirck)
z. van Adriaen Mathijs en Maria Dirck Huijskens
Ged. Oirschot 17-3-1716
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Gehuwd Oirschot 25-11-1742
van de Wal, Maria
d. van Cornelis Wouter van de Wal en Maria Gerrit van Gerwen
ged. Oirschot 9-1-1711.
Uit dit huwelijk:
1. Adriaen Dirck 22-10-1743 Oirschot; overleden 19-12-1817
2. Jan Dirck 16-4-1745 Oirschot; begraven 23-3-1750
3. Maria Dirck 4-3-1747 Oirschot
4. Henrick Dirck 18-11-1748 Oirschot; overleden 4-1-1830 Oirschot.
5. Jan Dirck 12-2-1751 Oirschot
6. Cornelis Dirck 16-2-1753 Oirschot; overleden 24-2-1831 Oirschot
7. Maria Dirck 9-1-1755 Oirschot; overleden 10-10-1836 Oirschot
van Overbeek, Cornelis
z. van Theodorus en Maria van de Wal
Ged. 16-2-1753; overleden 24-2-1831
Gehuwd Oirschot 27-1-1788
van de Ven, Antonet
d. van Gerrit Dielis van de Ven en Jennemaria Adriaen de Leest
Ged. Oirschot 25-10-1762; begraven Oirschot 24-2-1789
Uit dit huwelijk:
1. Theodorus 1-2-1789 Oirschot; overleden 17-11-186 Oirschot
Van Overbeek, Theodorus
z. van Cornelis en Antonet van de Ven
Ged. 1-2-1789 Oirschot; overleden 17-11-1861 Oirschot
Gehuwd Eindhoven 20-10-1817
Smits, Anna Gertrudis
d. van Jan Smits en Joanna Vogels
Ged. Eindhoven 17-3-1794
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Adriana26-1-1834.
Akte 633: 12-6-1815
Akte van cessie;
1. Adriaan van Overbeek
2. Hendrik van Overbeek
3. Maria van Overbeek
Aan hun broeder Cornelis van Overbeek, bouwman Oirschot
Het vruchtgebruik zijn leven lang gedurende en aan diens zoon Theodorus van Overbeek, looijer
Eindhoven den naakten eigendom van alle onroerende goederen, die zij gezamenlijk bezeten hebben,
hebben de een jaarlijkse revenu van f 100,-De donateurs ontvangen hun leven lang huisvesting, klederen, kost en drank
[Met akte 523: 17-4-1837 verkoopt Theodorus van Overbeek 1/12e deel in de Stratense molen aan
Adriaan van Dun uit Tilburg. Theodorus heeft dit deel voor 3/4e deel verkregen met bovengenoemde
akte van sessie en 1/4e deel bij versterf van zijn vader Cornelis van Overbeek]
Akte 634: 21-6-1815
Verhuurder; Jan van Gils, bouwman
Eene stede met aanhorige landereijen, genaamd het Hemelrijk
Thans in huur bij Carel Johan Latour
Huurder; Arnoldus Bogaars, voor f 52,-- per jaar, waarvoor verhuurder blijft inwonen met kost en
drank.
gedurende acht of meer jaren moet huurder hiervoor 1 gulden per week betalen.
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Akte 635: 25-6-1815
Testament; Cornelia van Haaren, boerin Oirschot
Erfgenaam; Gerardus van Dun, haar man
woonde op den Heuvel no. 24
Akte 636: 26-6-1815
Verkoper; Nicolaas van de Sande gehuwd Theodora van den Hurk, koopman Oirschot
Een perceel groes en hout, genaamd de Priemsteeg, groot 7 lopens, onder Hedel, beide zijden
Hermanus en Ivo Mikkers, beide einden de gemeente
Koper; Theodorus de Kroon, student in het seminarie te Halder, voor f 240,-Akte 637: 10-7-1815
Verkoper; Adriaan Dielis van Hout, arbeider Oirschot
Een perceel land, genaamd de verloren kost, groot 3 ½ lopens, onder Straten, een zijde weduwe Jan
Dirk Smits, d‘ander Arie Kemps, een einde weduwe Adriaan van Kerkoerle, d’ander de gemeente
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1815
Koper; Salomon Davids, koopman Oirschot, voor f 130,-Akte638: 12-7-1815
verkoop gras ten verzoeke; vrouwe Cornelia Bles weduwe Johan Christoffel Dachne te ‘s-Gravenhage,
opbrengst f 763-10-0
Akte 639: 13-7-1815
Verkoop hooigras ten verzoeke; mej. van Dooren te Rotterdam en juffr. van Gulik wed. Constantinis
van Oirschot te ‘s-Hertogenbosch, opbrengst f 219 -0-0
Akte 640: 18-7-1815
Verkoop schaar te velde ten verzoeke; Elisabeth Melchior wed. Cornelis van de Kievit, boerin
Oirschot, opbrengst f 276-7-0
Akte 641: 18-7-1815
Verkoop schaar te velde ten verzoeke; Maria en Marianna Somers te Oirschot, opbrengst f 105-8-0
Akte 642: 21-7-1815
Verkoop schaar te velde ten verzoeke; Joseph van Kronenburg en Adriaan Smetsers, bouwman,
gehuwd Jennemie van Kronenburg Oirschot, opbrengst f 221-15-0
Akte 643: 25-7-1815
Verpachting tienden ten verzoeke; mej. Maria Elisabeth van Dooren te Rotterdam, opbrengst f 460-100
Akte 644: 25-7-1815
Verpachting tienden ten verzoeke; R.K. Weeshuijs te ‘s-Hertogenbosch, opbrengst f 297-0-0
Akte 645: 25-7-1815
Verpachting tienden ten verzoeke; Maximiliaan de Hoen, grave van Geul, wonende Franquemont,
opbrengst f 2099-0-0
Akte 646: 25-7-1815
Verpachting tienden ten verzoeke; de minderjarige kinderen van de heer Daniel Jeanette Wale te
Zwol, opbrengst f 187-0-0
Akte 647: 25-7-1815
Verpachting tienden ten verzoeke; St.Pieterskerk te Oirschot, opbrengst f 150-0-0
Akte 648: 25-7-1815
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Verpachtin helft novale tienden ten verzoeke; Jacob Dirk Baron Sweerts de Landas, luitenant generaal
in dienst van de Staat, residerende te Deventer, opbrengst f 1076-0-0
Akte 649: 25-7-1815
Verpachting tienden ten verzoeke; Maria Agnes Vercamp wed. Johan van Bommel te ‘sHertogenbosch, opbrengst f 1462,-Akte 650: 26-7-1815
Verpachting tienden ten verzoeke; de domeinen van de staat, opbrengst f 5280.0.0
Akte 651: 27-7-1815
Verkoop meubelen ten verzoeke; Jacob Dirk Baron Sweerts de Landas, luitenant generaal Deventer en
Jan Pieter van Hoeij, generaal majoor, commandant der stad ‘s-Hertogenbosch, opbrengst f 926-16-0
Akte 652: 28-7-1815
Verkoper; Gerard van Arkel, bakker Best
een hut met aangelegen nieuw erven of gronden, tesaam groot 15 lopen, onder Verrenbest, een zijde
Joseph de Brouwer, d’ander kinderen Johan van Kollenburg, beide einden de gemeente.
verkregen bij koop van Adriaan de Brouwer in 1810
Koper; Hendrik Koolen, bouwman Best, voor f 96,-Akte 653: 29-7-1815
Testament; Elisabeth van Roij, arbeidster Diessen
Erfgenaam vruchtgebruik; Johannes Bogaars, haar man
Akte 654: 29-7-1815
Testament; Johannes Bogaars, arbeider Diessen
Erfgenaam vruchtgebruik; Elisabeth van Roij, zijn huisvrouw.
Akte 655: 4-8-1815
Hypotheekgever; Hendrik Koolen, bouwman Best
Hypotheeknemer; Gerard van Arkel, bakker Best, groot f 200,--.
Onderpand;
een hut met aanhorende erven, groot 15 lopen, onder Verrenbest, een zijde Joseph de Brouwer,
d’ander de kinderen Johannes van kollenburg.
en voorts alle zijne vaste en roerende goederen, hebbende en verkrijgende.
Borgen; Cornelis van Boshuizen, landbouwer en Lucia van Boshuizen weduwe Joseph Tielemans.
Akte 658: 7-8-1815
Verkoper; Pieter Kusters, bouwman Oirschot
Een perceel groes, genaamd Jan Hobbele weike, groot 1 ½ lopen, onder den Notel, een zijde weduwe
Willem Schepens, d’ander en een einde Daniel de Rooij, d’ander einde erfgenamen Jan Latijnhouwers
Verkregen bij successie van zijn vrouws ouders in 1813
Koper; Christiaan Neggers, bouwman Oirschot, voor f 115,-Akte 663: 31-8-1815
Verkoper; Anna Maria Schellekens, zonder beroep Oirschot
Een hooij en houtveld, genaamd de Rijsingen, groot 4 lopens, onder den kerkhof, een zijde Jan
Michiel Smits, d’ander Daniel Francis van Beers, een einde Johan Francis van Hout, d’ander de
gemeente
Verkregen bij successie van haar ouders in 1772
Koper; Jan Lambert Huijskens, bouwman Oirschot, voor f 192,--Akte 664: 6-9-1815
Verkoper; Laurens van der Meijden gehuwd Maria van Dun, bouwman Sint-Michielsgestel
Een perceel teulland, genaamd de garstakker, groot 2 lopens, onder den Kerkhof, een zijde Willem van
Overdijk, d’ander Johannes van Balkom, een einde kinderen Hendrik van Herssel, s ‘ander de Laardijk
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Verkregen bij successie van zijn vrouws ouders
Koper; Peter Francis van Gerwen, bouwman Oirschot, voor f 100.,-Akte 666: 14-9-1815
Verkoper; Jan Hendriks van der Vleuten gehuwd Jennemie van Nunen, bouwman Oirschot
1. een perceel land en groes genaamd het Tregelaar, groot 1 lopen, onder Hedel, beide zijden
Hendrik van Straten, een einde Cornelis van Overdijk, d’ander Eimbert Snellaars c.s
2. een heijveld, genaamd het Tregelaar, groot ½ lopen, als voor, een zijde Adriaan van Straten,
d’ander weduwe Jan de Kroon, beide einden Hendrik van Straten
verkregen bij des comparants vrouw familie in 1805
Koper; Cornelis Gerrits van den Heuvel. bouwman Oirschot, voor f 18-10-0
Akte 667: 20-9-1815
Verkoop paarden, vaarzen en ossen ten verzoeke; Johannes Merks, koopman te Eeten, opbrengst
f 453-10-0
Akte 668: 21-9-1815
Testament; Helena Maria Otters weduwe Johannes van de Sande, thans gehuwd met Peter Verhoeven,
bouwman, wonende no. 720, onder Naastenbest
Erfgenamen; haar kinderen uit eerder huwelijk, met name Adriaan van de Sande, en Maria van de
Sande getrouwt met Arnoldus Jan Merks, beiden wonende Best.
Onder bepaling; dat zij hun stiefvader Peter Verhoeven, zullen voorzien gedurende deszelfs leven in
logies, kost, drank en klederen, mitsgaders alle schulden betalen.
Akte 669: 3-10-1815
Hypotheekgever; Paulus Jan de Weerdt, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Johannes Hendrik van Hees, klompenmaker Oirschot, groot f 250,-Onderpand onder Oirschot;
huis, hof en aangelag met de Bogt, groot ruim 6 lopen, onder Straten, een zijde Hendrik Legius,
d'ander Wilhelmus van Overbeek, een einde Wilhelmus van Kuijk, d'ander de straat.
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1794.
Akte 670: 6-10-1815
Verkoper; Adriaan Dielis van Hout, arbeider Oirschot
Een perceeltje hofland, groot ½ lopen, onder den Notel, een zijde verkoper, d’ander de koper, een
einde weduwe Hendrik van Overbeek, d’ander de gemeene straat
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1815
Koper; Christiaan Neggers, bouwman Oirschot, voor f 37,-Akte 671 en 675: 11-10-1815 en 18-10-1815
Inzet en verhuur; Peter van Heumen, Pieter Elias van Nahuys en Jan Roche, als administrateurs der
goederen publieken armen Oirschot.
1. eene stede net aanhorende landerijen, onder den Notel, thans in huur bij Hendrik Jans van
Vessem
2. een huis en hof onder de Lage Notel, thans in huur bij de weduwe Peter van de Laarschot
3. eene stede met aanhorende landerijen onder Aarle, thans in huur bij Jan van Diest
4. eene stede net aanhorende landerijen onder Verrenbest, thans in huur bij Cornelis Beks
5. een perceel land, genaamd de Paardsakker, onder Verrenbest
6. een perceel land, genaamd het Duivenbroek, onder Naastenbest
7. een perceel groes, genaamd het Kerkeveldje, onder Verrenbest
8. een perceel groes en land, genaamd het Bogtje in de Malkersteeg, onder Aarle.
9. een perceel land, genaamd Balenkamp, onder Verrenbest
10. een perceel land, genaamd den Buunder, onder Verrenbest
11. een perceel land, genaamd het half heijkampke, onder Verrenbest
12. een perceel land, genaamd de Voorste kamp, onder Verrenbest
13. een perceel land, genaamd de Middelste kamp, onder Verrenbest
14. een perceel land, genaamd het Heijkampke, onder Verrenbest
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15. een perceel land, genaamd den Bult, onder Verrenbest
16. een perceel land, genaamd het half Kampke het Engsteegje, onder Verrenbest
17. een perceel land, genaamd de Molenkamp, onder Verrenbest
18. een perceel land, genaamd het Zanddaarbuiten, onder Verrenbest
19. een perceel land, genaamd het Pellemenneke, onder Verrenbest
Huurders;
1. Hendrik Jans van Vessem, voor f 27,-2. Adriaan Francis Melis, ten behoeve van Jan Johannes Erven, voor f 13.10.0
3. Francis Jan Storms, voor f 138.10.0
4. Martinus Leppers, voor f 86,-5. Willem Paulus van Kronenburg, voor f 24.10.0
6. Andries Lievenoge, voor f 6.5.0
7. Lambert Krielaars, ten behoeve Gerard van Arkel, voor f 18.10.0
8. Andries van Lievenogen, voor f 6.15.0
9. Adriaan Peter Schepers, voor f 26.5.0
10. Willem Dirk van Santvoort, voor f 11.10.0
11. Lambert Peter van Roij, voor f 5.15.0
12. Adriaan Peter de Scheper, voor f 13.10.0
13. Dezelfde, voor f 15.10.0
14. Dezelfde, voor f 7.10.0
15. Cornelis Smulders, ten behoeve Hendrik Dielis de Koning, voor f 13.0.0
16. Dezelfde, ten behoeve Lambert Peters van Roij, voor f 10.0.0
17. Jacobus Gerrit van de Morselaar, voor f 24.0.0
18. Leendert Broks, voor f 9.0.0
19. Arnoldus Vereggen, voor f 8.0.0
Akte 672 en 676: 11-10-1815 en 18-10-1815
Inzet en verhuur; Peter van Heumen, Pieter Elias van Nahuys en Jan Roche, als administrateurs der
goederen fundatie Amelrijk Boots
een hoef, gelegen onder Aarle, bestaande in huizinge, schuur, stallinge, schop, bakhuis en ashok met
aanhorende groes, hout en teullanden, thans in huur bij Johannes Vogels
Huurders;
1.
Jan Johannes Vogels, voor f 169.0.0
2.
Leonardus van Roij, voor f 13.0.0
Akte 673 en 677: 11-10-1815 en 19-10-1815
Inzet en verhuur; Peter van Heumen, Pieter Elias van Nahuijs en Jan Roche als administrateurs der
goederen Sint Joris gasthuis
Een huizing met stalling, hoven en dries, genaamd Sint Jorisgasthuis, onder den Kerkhof
Thans in gebruik bij notaris Jan Schouw
Huurder; Lucretia Jacoba Schouw, geb. van Hoey, voor f 90.0.0
Akte 674: 14-10-1815
Erfdeling; Jan Latijnhouwers en Anna Maria Koppens
Erfgenamen;
1. Johannes Latijnhouwers
2. Adriaan Latijnhouwers
3. Cornelis Latijnhouwers
4. Catharina Latijnhouwers gehuwd Peter de Brouwer, allen bouwlieden Oirschot
1e lot aan Cornelis Latijnhouwers;
1. Een perceel teelland, genaamd de Braak, groot 7 lopen, onder den Notel, een zijde Peter de
Brouwer no. ux., d’ander Adriaan Kemps, een einde Peter Nicolaas Vogels, d’ ander
Wilhelmus van Kuijk, geschat op f 400,-2. Een perceel hooiland, genaamd de groote Hanendonk, groot 2 lopen, als voor, een zijde en een
einde Jan van de Schoot, d’ander zijde Adriaan Latijnhouwers, d‘ander einde Ida Willem
Koppens, waardig f 100,-Totaal f 500,--
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2e lot aan Adriaan Latijnhouwers;
1. Een huis, hof en aangelag, groot 5 lopen, onder den Notel, een zijde Peter Nicolaas Vogels,
d’ander Hendrik Erven, een einde Francis van Vessem, d’ander de gemeente, waardig geschat
f 350,-2. Een perceel hooiland, genaamd de kleine Hanendonk, groot 1 lopen, als voor, een zijde
kinderen Johannes Tra, d’ander Cornelis Latijnhouwers. een einde Ida Willem Koppens,
d’ander weduwe Hendrik Meuwis, waardig f 25,-3. Een perceel land, genaamd Heerbeeks akker, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde en een einde
Peter Nicolaas Vogels, d’ander Cornelis van Overdijk, d’ander einde de gemeente, waardig
geschat f 100, -4. Een perceel hooiland, genaamd het weike aan de pad, groot ½ lopen, als voor, een zijde
kinderen Wilhelmus Otters, d’ander en een einde Peter Nicolaas Vogels, waardig f 25,-Totaal f 500,-3e lot aan Catharina Latijnhouwers gehuwd Peter de Brouwer;
1. een perceel land, genaamd de Braak, groot 4 lopen, onder den Notel, een zijde kinderen
Wilhelmus Otters, d’ ander Cornelis Latijnhouwers, een einde Adriaan van den Einden.
d’ander Francis van Vessem, waardig f 200,-2. Een perceel land, genaamd het Rot, groot 4 lopen, als voor, een zijde Cornelis Kloeks, d’ander
weduwe Willem Hobbelen, een einde Adriaan Kemps, d’ander de gemeente, waardig f 200.3. Een perceel groes, genaamd de aanstede, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde en een einde
Nicolaas Otters, d’ander Willem van den Heuvel, d’ander einde de gemeente, waardig f 100,-Totaal f 500,-4e lot aan Johannes Latijnhouwers;
1. een perceel groes en land, genaamd het Geloof of de aanstede, groot 6 lopen, onder den Notel,
een zijde Adriaan Kemps, d’ander Pieter Kusters, een einde weduwe Willem Hobbelen,
d’ander kinderen Johannes van Mierlo, waardig f 300,-2. Een perceel hooiland, genaamd de halve weij achter den laagen akker, groot 2 lopen, als voor,
een zijde Adriaan Kemps, d’ander de weduwe Leonardus de Rooij, een einde Christiaan
Neggers, d’ander Nicolaas Otters, waardig f 50,-3. Een perceel land, genaamd het Best akkerken, groot 1 lopen, als voor, een zijde Adriaan
Kemps, d’ander weduwe Willem Hobbelen, een einde kinderen Johan van Mierlo, dànder
Peter Kusters, waardig f 75,-4. Een perceel hooiland, genaamd de Zwartvoort, groot 2 lopen. als voor, een zijde Adriaan
Kemps, d’ander weduwe Wilhelmus Hobbelen, beide einden de gemeente, waardig f 75,-Totaal f 500,-Akte 678: 19-10-1815
Verkoper; Leendert van Kronenburg gehuwd Allegonda van Kuijk, bouwman Oirschot
1. Een huis, hof en aangelag no. 515, groot 7 lopens, onder den Notel, een zijde Wilhelmus van
den Heuvel, d’ander en een einde de gemeente, d’ander einde Johannes Kemps
2. Een perceel land,genaamd de heeze of den drie lopensen akker,groot 3 lopens, als voor,een
zijde Willem Krielaars,, d’ander Arie Kemps, een einde Johannes Kemps, d’ander Martinus
van Kuijk
3. Een perceel land, genaamd de Geer, groot 2 lopens, als voor, een zijde Johan Latijnhouwers,
d’ander Johan van Mierlo, een eijnde weduwe Augustinus Hansen
Verkregen de huizing met aangelag bij successie van haar ouders in 1814
De drie lopensen akker bij koop van Piet Kusters en de Geer van de weduwe Johan Melis
Koper; Jacobus, Adriaan en Catharina van den Einden, bouwlieden Oirschot, voor f 1600,-Akte 679: 19-10-1815
Verkoper; Adriana van Heerbeek, arbeidster Oirschot
Een huis,hof en aangelag no. 644, groot 5 lopens, onder straten, een zijde Peter van de Ven, d’ander
Johannes Vogels, een einde Adriaantje Roest weduwe Adriaan van Heereek, d’ander einde de
gemeente
Verkregen bij successie van haar oom Peter van Heerbeek in 1794
Koper; Leendert van Kronenburg gehuwd Allegonda van Kuijk, bouwman, voor f 500,--.
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Akte 680: 21-10-1815
Erfdeling; Jan de Brouwer, hun oom; van Maria Beekmans weduwe Dirk de Brouwer, hunne
grootmoeder en van Gijsbert en Peter Beekmans, hunne oud oomen.
Erfgenamen; Jan de Brouwer en Peter de Brouwer, beiden landbouwers Oirschot
1e lot aan Peter de Brouwer;
1. een huis, hof en aangelag, groot 5 ½ lopen, onder Straten, een zijde Antonie Schepens,
d’ander Arnoldus den Ouden, een einde weduwe Cornelis Huijskens, d’ander de gemeente,
geschat op f 300,-2. Een perceel groes, genaamd het Driesken, groot 1 lopen, als voor, een zijde Antonie Schepens,
d’ander Theodorus Smits, een einde Johannes de Weerdt, d’ander de gemeente, geschat op
f 75,-3. Een perceel groes, genaamd het hoog weijken, groot 1 lopen, als voor, een zijde Antonie
Schepens, d’ander kinderen Lourens Legius, een einde Johannes van der Vleuten, d’ander de
gemeente, geschat op f 85,-4. Een perceel land, genaamd het akkerken, groot ½ lopen, als voor, een zijde en een einde
Hendrik van den Heuvel, d’ander zijde Jan der Kinderen, d’ander einde Adriaan Schepens,
geschat op f 40,-Totaal f 500,-2e lot aan Jan de Brouwer;
1. Een perceel groes en land, genaamd het Rot, groot 6 lopen. onder den Notel, een zijde
Cornelis Beekmans, d’ander en een einde Peter Vogels, d’ander einde de gemeente, behorende
bij dit perceel het daarbij ingegraven nieuw erf van de gemeente, geschat op f 300,-2. Een perceel groes genaamd de Lieding, groot 2 lopen, onder Straten, een zijde Wilhelmus van
Kuijk, d’ander Nicolaas van Kollenburg, een einde weduwe Peter van Gerwen, d’ander Joseph
Essens, geschat op f 145,-3. 1/5e in een perceel, genaamd het Rouwveld, groot ½ lopen, onder Straten, een zijde
Theodorus Smits, d’ander Willemijn van Doremalen, een einde Goyart van de Ven, d’ander de
gemeente, geschat op f 30,-4. Item nog 1/5e in voonoemd perceel, genaamd ‘t Rouwveld, groot 10 roeden, als voor, een
zijde Willemijn van Doremalen, d’ander Arnoldus den Ouden, een einde Goyart van de Ven,
d’ander de gemeente, geschat op f 25, -Totaal f 500,-Akte 681: 23-10-1815
Erfdeling; Hendrik Jan Klompers, bouwman, en Hendrien van Lieshout
Erfgenamen;
1. Wilhelmus Klompers, klompmaker Oversipen
2. Allegonda Klompers, dienstmaagd Stamproij, beide departement Nedermaas
3. Jan Roche, herbergier Best, als voogd over jan Klompers
kinderen en erfgenamen Hendrik Jan Klompers, bouwman, en Hendrien van Lieshout.
1e lot aan Jan Roche, als voogd over Jan Klompers;
1. een huisje en aangelag no. 725, groot 1 lopen, onder Naastenbest, een zijde Wouter de Greef,
d’ander Johannes van den Borre, beide einden de gemeente, geschat op f 150,-2. een perceel land, genaamd den akker in de Dijkstraat, groot 2 lopen, als voor, een zijde Jan
Roche, d’ander Wouter van Kerkoerle, een einde Gijsbert van Kronenburg, d’ander de
Dijkstraat, geschat op f 50,-Totaal f 200,-2e lot aan Allegonda Klompers;
1. de voorste helft, zoals afgepaald, in perceel land, genaamd Beugens kamp, groot voor die helft
3 lopen, onder Naastenbest, een zijde en een einde Willem Johan Schepens, d’ander de
wederhelft, d'ander einde de Scheperssteeg, geschat op f 120,--.
2. een perceel groes, gelegen in de Dijkstraat, genaamd het Bugtje, groot 1 lopen, als voor, een
zijde Poulus van den Berk, d’ander Adriaan Johan Schepens, een einde dezelve, d’ander de
gemeene weg, geschat op f 80,-totaal f 200,-3e lot aan Wilhelmus Klompers;
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1. de achterste helft, afgepaald In perceel land, genaamd Beugenskamp, voer de helft 3 lopen,
onder Naastenbest, een zijde Adriaan Johannes Schepens, d’ander de wederhelft, een einde
Arnoldus Joseph van de Sande, d'ander de Schepersteeg, geschat op f 120,-2. een perceel groes, genaamd Bekkershurken, groot 2 lopen, onder Verrenbest, een zijde Gerrit
Jan Wijnen, d'ander Hendrik Antonie van de Sande, een einde het gemeentes broek, geschat
f 80,-Totaal f 200,-Akte 682: 23-10-1815
Lastgevers;
1. Wilhelmus Klompers, klompmaker Oversipen
2. Allegonda Klompers, dienstmaagd Stamproij
Lastnemer; Jan Roche, herbergier Best
Tot verkoop der vaste goederen, hun toebehorende.
Akte 684: 30-10-1815
Verkoper; Johannes Peter Smits, bouwman Oirschot
Een opkamer met den kelder daaronder en den gang naar de opkamer, met het aangelegen erf, in het
geheel 5 roeden, onder Straten, een zijde en een einde de koper, d’ander zijde weduwe Jan van der
Meijden, d’ander einde de gemeente
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1811
Koper; Cornelis Arnoldus van Kerkoerle, bouwman Oirschot, voor f 75,-Akte 685: 31-10-1815
Verkoper; Adriaan Peter de Scheper, bouwman Oirschot, gehuwd Jenne Maria Peters de Leest.
een perceel land, genaamd Maykens akkerke, groot 1 lopen, onder Verrenbest, een zijde en een einde
Gerrit Essens, d’ander zijde weduwe Peter van Kuik, d'ander einde de koper.
Verkregen bij successie van hun ouders in 1812
Koper; Hendrik Adriaan Merks, schoenmaker Oirschot, voor f
Akte 686: 2-11-1815
Testament; Maria Somers, logementshoudster Oirschot
Erfgename; Maria Anna Somers, haar zuster
Akte 687: 7-11-1815
Boedelbeschrijving; Hendrik Jans van Doremalen weduwnaar Annemie Peters van de Sande,
bouwman Best
Leonardus Johannes Schepens, toeziende voogd over de minderjarige kinderen met name Antonet en
Hendrica.
Waarde roerende goederen f 443-17-0
Onroerende goederen staande huwelijk aangekocht.
1. een perceel groes en hout, genaamd het Rouwveld, groot 2 lopen, onder Naastenbest.
2. een perceel land, genaamd het Looijken, groot 2 lopen, als voor
3. een perceel land, genaamd Schobsbraak, groot 1 lopen, als voor
4. een perceel land, genaamd aan de Heij, groot 1 lopen, als voor
schulden in totaal f 45.0.0
Akte 688: 7-11-1815
Verkoper; Christiaan Hendrik Schepens, kuiper Oerle
een perceel groes, genaamd het kwaad veld op 't Hagelaar, groot 1 1/2 lopen, onder Aarle, een zijde
Johan Francis van der Aa, d’ander Wilhelmus van Gerwen, een einde Lambert Habraken, d’ander Jan
van den Heuvel.
een perceel land, genaamd ’t Hopakkerken, groot 2 lopen, als voor, een zijde en beide einden Jan
Latijnhouwers, d’ander zijde Theodorus Legius.
Verkregen bij successie van zijn ouders.
Koper; Arnoldus Francis van der Aa, bouwman Oirschot, voor f 180,--
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Akte 690: 12-11-1815
Verkoper; Jan Johannes van den Berk, arbeider Best, gehuwd Josijn Bloks
een huisje met stal en aangelag, onder Maastenbest, groot 2 lopen, een zijde kinderen van de Looij,
voorts rondom in de gemeente.
Verkregen bij testament van des comparants vrouw, gepasseert met wijlen haar man Hendrik van Ham
Koper; Hendrien van Boxtel, koopvrouw Best, voor f 230,-Akte 691: 18-11-1815
Boedelbeschrijving;
1. Johanna Smits weduwe Jacobus van Berendonk, boerin, thans gehuwd met Francis
Hoppenbrouwers
2. Jan van Beek, toeziende voogd over de minderjarige kinderen uit 1e huwelijk van Johanna
Smits met Jacobus van Berendonk genaamd Petronella, Jan, Meggelina en Jacoba van
Berendonk
Waarde roerende goederen f 100-14-0
Vaste goederen;
1. een huis en aangelag, groot 3 ½ lopen, onder Spoordonk, een zijde en een einde weduwe
Dielis Bressers, d’ander zijde en einde de gemeente.
2. een perceel groes, genaamd den Hoogbeemt, groot 3 lopen, als voor, een zijde en een einde
weduwe Hendrik Meuws, d'ander zijde Eimbert Hoppenbrouwers, d’ander einde Theodora
Heuvelmans.
3. een perceel land, bosch en weide, genaamd de Vloedakker, koeweij en Jennekens akker, groot
3 ½ lopen, als voor, een zijde kinderen Hendrik Bressers, d'ander weduwe Jan de Kroon, een
einde de verkrijger, d’ander de gemeente.
4. een perceel land en groes, genaamd 't Heijveld, groot 4 lopen 42 roeden, als voor, een zijde
kinderen Jan Jan Theus, d’ander Hendrik Huybert van den Bosch, een einde Jan Adriaans van
Berendonk, d’ander Francis van Hout.
5. een perceel groes, genaamd de Magerman of Driehoek, groot 1 lopen 18 roeden, als voor, een
zijde Jan Wenselaars, d’ander Jan Jacobus van de Ven, een einde Jan Jan Teuws, d’ander spits
uitlopende.
6. de helft in een perceel hooiland, genaamd de Vlotter, groot 6 lopen, als voor, een zijde Jan van
Antwerpen, d’ander de eigenaar, een einde kinderen Johannes Timmermans, d’ander einde de
grote Aa, aangekomen bij transport 28-7-1775
7. een perceel land, genaamd de nieuw erf aan de Capeldijk, groot 2 lopen, als voor, met een
perceel genaamd het Kaalakkerken, groot 40 roeden, er neven aan gelegen, een zijde kinderen
Jan Jacobs van Berendonk, d'ander weduwe Dielis Bressers, beide einden de gemeente.
8. een perceel weiland, genaamd de Kalenbeempt met daar neven aangelegen perceel groes,
genaamd de Kok, groot samen 7 lopen, gelegen als voor, een zijde Peter van Antwerpen,
d’ander kinderen Jan Teuws, een einde weduwe Jan Merks, d’ander Willem van Bommel
de laatste percelen zijn aangekomen bij deling d.d. 27-2-1773
Akte 692: 18-11-1815
Testament; Leendert van Kronenburg, bouwman Oirschot
Erfgenaam; Allegonda van Kuijk, zijn huisvrouw
Bepaling; het restant van alles wat zij hiervan achter laat moet worden geërfd door zijn naaste familie
Akte 693: 18-11-1815
Testament; Allegonda van Kuijk, landbouwster Oirschot
Erfgenaam; Leendert van Kronenburg, haar man.
Bepaling; als voor.
Akte 694: 28-11-1815
Verkoper; Martinus Essens, metselaar, gehuwd Cornelia van den Heuvel, wonende Oirschot
Een huis en hof met zijn heggen no. 133, mitsgaders de helft van de weg nevens voors. huizing
gelegen in de Gasthuisstraat onder den Kerkhof,een zijde en een einde de erven van de verkoper,
d’ander een gemene voetpad, d’ander voor aan de gemene straat
Verkregen bij successie van hun ouders in 1795
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Koper; Willem van Overdijk, klompenmaker Oirschot, voor f 380,-Akte 695: 5-12-1815
Verkoper; Peter Hoppenbrouwers weduwnaar van Johanna Peters van Beers, bouwman wonende
Oirschot
Een perceel broekveld, genaamd den krommenbeempt, onder Spoordonk, groot 1 lopen, een zijde de
heer Suijs, d’ander weduwe Francis van Gerwen, een einde Maria dochter van de verkoper, d’ander de
gemeente
verkregen bij successie van zijn vrouws ouders in 1779
Koper; Hendrik Dirk van Beers, verver Oirschot, voor f 30,-Akte 696: 6-12-1815
Verkoper; Adriaan van Enetten, bouwman Oirschot
Een perceel land, genaamd de Bogt, groot 3 lopens, onder Spoordonk, een zijde Peter van Hout,
d’ander Lambert Hendrik de Kroon, een einde Adriaan van Hout, d’ander de gemeente
Verkregen bij koop vele jaren herwaarts
Koper; Johan Francis van Hout, bouwman Oirschot, voor f 170,-Akte 697: 12-12-1815
Verkoper; Adriaan Peter de Scheper gehuwd Maria de Leest, bouwman Oirschot
een perceel groes, genaamd het nieuw erf, met het daartegen ingegraven nieuw erf van de gemeente,
tesaam groot 2 ½ lopen, onder Verrenbest, een zijde Willem van Santvoort, d’ander Leonardus
Schepens, een einde Antonie van de Sande, d’ander Willem Schepens.
verkregen bij successie van hun ouders in 1812
Koper; Gerrit Essens, bouwman Best, voor f 150,-Akte 698: 14-12-1815
Verkoper; Johannes van Roij, bouwman Oirschot
een perceel groes en hout, genaamd het broekveld, groot 2 ½ lopens, onder Straten, een zijde Arnoldus
de Kroon, d’ander Gerrit Timmermans, een einde Hendrik van den Akker, d’ander de gemeente
verkregen bij successie van zijn ouders in 1808
Koper; Leendert van Kronenburg, bouwman Oirschot, voor f 90,-Akte 701: 19-12-1815
doorhaling hypotheek; Jan Söhngen als lasthebber van Jan Pieter van Hoey, heer van Engelen en
Vlijmen, generaal majoor en Commandant van ‘s Hertogenbosch en de forten, wonende te ’sHertogenbosch
ten laste van; Dominicus van de Muijsenberg, bakker, gehuwd Elisabeth Blomjous, groot f 200,--, d.d.
11-2-1812
Akte 702: 19-12-1815
Doorhaling hypotheek; Adriaan, Jacobus en Catharina van den Einden
Ten laste van; Dominicus van de Muijsenberg, bakker, gehuwd Elisabeth Blomjous, groot f 400,--,
d.d. 22-1-1812
Akte 703: 19-12-1815
Doorhaling hypotheek; Arnoldus Adriaan Mutsaers, koopman Tilburg
Ten laste van; Dominicus van de Muijsenberg, bakker, gehuwd Elisabeth Blomjous, groot f 200,--,
d.d. 11-10-1810
Akte 704: 19-12-1815
Doorhaling hypotheek; Gijsbert de Roos, molenaar Oirschot
Ten laste van; Dominicus van de Muijsenberg, bakker, gehuwd Elisabeth Blomjous, groot f 200,--,
d.d. 31-8-1811
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Akte 705: 19-12-1815
Verkoper; Johan Hendrik Verhaar, particulier Tilburg, als lasthebber van Dominicus van de
Muijsenberg echtgenoot van Elisabeth Blomjous, bakker Oirschot
Een huis, stal en hof, staande aan de Markt te Oirschot, een zijde Adriaan Gerrits van de Ven, d’ander
een straatje, een einde Pieter Elias van Nahuijs, d’ander voor aan de straat
Verkregen bij koop van Antonie Blomjous te Tilburg d.d.12-2-1803
Koper; Gerardus van den Heuvel, katoendrukker Oirschot, voor f 1000,-Akte 706: 23-12-1815
Testament; Francis de Brouwer, bouwman Oirschot
Erfgenaam; Johanna Arnoldus de Jong voor 1/4 en het vruchtgebruik van het overige.
woonde op no. 852 onder Verrenbest in de Vleut.
Akte 707: 27-12-1815
Verkopers;
1. Arie van Mierlo, klompmaker
2. Johannes van Mierlo, bouwman
3. Arnoldus van Mierlo, bouwman, allen Oirschot
4. Gijsbertus van Mierlo, bouwman Helvort
5. Annemie van Mierlo, boerin Oirschot
6. Jan van de Ven gehuwd Johanna van Mierlo, bouwman Strijp
7. Johannes Leijtens
8. Adriaan Leijtens
9. Johannes Jans van Mierlo, bouwman
10. Marjan van Mierlo gehuwd Cornelis van Kasteren, arbeider, allen wonende Oirschot
Erfgenamen wijlen Peter van Kuijk, bouwman en zijn huisvrouw Elisabeth Joseph van Mierlo,
overleden Orschot in 1815
de helft in een perceel land, in de Steenovenssteeg, geheel 2 ½ lopen, onder Verrenbest, een zijde Jan
van Kemmena, d’ander de koper, een einde weduwe Arnoldus de Roij, d’ander de geneente.
de helft in een perceel groes, genaamd het Steenovensveldje, in geheel 1 lopen, als voor, een zijde
weduwe Arnoldus de Roij, d’ander de gemeent, een einde Johannes van de Spijker, d'ander Adriaan de
Scheper.
Verkrege bij successie van hun ouders in 1815
Kopers;
1. Jan van Kuijk, klompmaker Liempde
2. Christiaan van Kuijk, klompmaker
3. Elisabeth van Kuijk, arbeidster, beiden Oirschot
4. Maria van Kuijk, arbeidster Liempde, haare erven of rechtverkrijgende, voor f 90,-Akte 708: 27-12-1815
Testament; Petronella Alemans, boerin Oirschot
Erfgenaam; Gerardus van Remunt, haar man
woonde op 480 in de Notel
Akte 709 en 712: 23-12-1815 en 30-12-1815
Inzet en verkoop; Jan Roche, herbergier Best, als volmacht hebbend van Wilhelmus Klompers,
klompmaker Oversipen en Allegonda Klompers, dienstmaagd Stamproij.
1e koop; een perceel groes, gelegen in de Dijkstraat, genaamd het Bugtje, groot 1 lopen, onder
Naastenbest, een zijde Poulus van den Berk, d'ander Adriaan Johan Schepens, een einde dezelve,
d'ander de gemene weg of Dijkstraat.
2e koop; de voorste helft van een perceel land, genaamd Beugenskamp, voor de helft groot 3 lopen,
onder Naastenbest, een zijde en een einde Willem Johan Schepens, d’ander zijde de wederhelft,
d’ander einde de Schepersteeg.
3e koop; de achterste helft van een perceel land, genaamd Beugenskamp, voor die helft 3 lopen, onder
Naastenbest, een zijde Adriaan Johan Schepens, d’ander de wederhelft, een einde Arnoldus Joseph van
de Sande, d’ander de Schepersteeg.
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4e koop; een perceel groes, genaamd Bekkershurken, groot 2 lopen, onder Verrenbest, een zijde Gerrit
Jan Wijnen, d’ander Hendrik Antonie van de Sande, een einde 't gemeentesbroek.
Kopers:
Koop 1; Adriaan Johannes Schepens, bouwman Best, voor f 200,-Koop 2; Jan van Nieuwland, bouwman Best, voor f 402,-Koop 3; dezelfde, voor f 56,-Koop 4;
Akte 710 en 713: 29-12-1815 en 30-12-1815
Inzet en verkoop; Elisabeth Roche weduwe Willem van den Bergh, zonder beroep Best
1e koop; een perceel weiland, aan den Nieuwendijk, groot 3 lopen, onder Naastenbest, een zijde Jan
Steijvers, d’ander Joseph Hendrik van de Sande, een einde erfgenamen Jan van Doremalen, d’ander
Joseph Hendrik van de Sande.
2e koop; een perceel weiland, genaamd nieuw erf, groot 2 lopen, onder Naastenbest, een zijde den
Broekdijk, d’ander de eigenaresse, een einde Jan Steijvers, d’ander Jan van Doremalen.
Kopers:
Koop 1; Johannes Hendrik van de Sande, bouwman Best, voor f 122,-Koop 2; opgehouden.
Akte 711: 30-12-1815
Hypotheekgever; Jan Hendrk Schepens, herbergier Oirschot
Hypotheeknemer; Peternel Baijens, dienstmaagd Oirschot
Onerpand onder Oirschot;
Een huis met schuur, stal en hof, genaamd het Molentje no. 168, groot 1 lopen, staande in de Bestsche
straat, een zijde het Molestraatje, d’ander zijde en einde Peter de Visser, d’ander einde de gemene
straat,
Verkregen bij koop van Jan Meuwis, vele jaren herwaarts
***

