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N.A. 5199
Akte 913: 2-1-1817
Verkoper; Wilhelmus Franciscus van Hout, bouwman Oirschot
Een huis met brandhuis en hof no. 190, groot 6 roeden onder den Kerkhof aan de Bestschestraat, een
zijde Ida van Heumen, d’ander Gerrit van Kemmena, een einde Leonardus van Roij, d’ander voor aan
de straat
Verkregen bij koop van Hendrik Adriaan Vlemminx in 1816
Koper; Johan Brusweijler, rentenier Beers, voor f 230,-Akte 915: 5-1-1817
Testament; Lambert van Straten
Erfgenaam; Jennemie van de Kerkhof zijn echtgenoote
Bepaling;
De goederen die van haar zijde zijn aangekomen moeten worden geërfd door haar naaste familieleden
Zijn broeder en zuster Dirk en Catharina van Straten zullen bij vooruitmaking erven uit
gemeenschappelijke boedel f 400,-Akte 916: 5-1-1817
Testament; Jennemie van de Kerkhof, boerin Oirschot
Erfgenaam; Lambert van Straten, haar echtgenoot.
bepalingen; als voor.
Akte 917: 6-1-1817
Volmachtgever; Abraham David Roost, rentenier Oirschot
Volmachtnemer; zijn zoon Nathan David Roost, slagter Oirschot
Tot verkoop of verhuur van zijn vaste goederen
Akte 918: 8-1-1917
Verkoop schaarhout ten verzoeke; vrouwe Cornelia Bles weduwe Johan Christoffel van Dachne,
wonenede ’s-Gravenhage, opbrengst f 838,35
Akte 919 en 921: 13-1-1817 en 20-1-1817
Inzet en verkoop; Peter, Maria en Barbara van Woensel, bouwlieden Oirschot
1e koop; een perceel groes, genaamd de Moust, groot 3 lopens, onder Spoordonk, een zijde Peter van
Doormalen, d’ander het Armeveld, een einde kinderen Antonie van Hersel, d’ander Jan van Gils
2e koop; een perceel groes, genaamd het Kampke, groot 2 lopen, onder Spoordonk, een zijde de straat,
d’ander weduwe Francis van Beers, een einde Francis de Kroon, d’ander Michiel Vissers
3e koop; een perceel land, genaamd den Berk, groot 2 lopen, onder Spoordonk, een zijde de straat,
d’ander Albert Vlemminx, een einde Hendrik van de Weerdt, d’ander de gemene weg
Koper; Antonie Dielis de Kroon, bouwman Oirschot, voor koop 1 f 140,--, koop 2 f 42,--, koop 3 f
82,Akte 920: 18-1-1817
Huwelijkse voorwaarden;
1. Hendrik Leendert de Koning, bouwman
2. Hendrien Jan Storms weduwe Arnoldus van der Aa, boerin, beiden Best.
- trouwen buiten gemeenschap van goederen
- De opbrengsten der goederen van beide comparanten worden tot ophoudim van 't huishouden
ingebracht.
- de schulden bij aangaan van huwelijk blijven voor ieders rekening.
- bij vooroverlijden van de 2e comparante, zal 1e comparant ontvangen de helft van de vaste
goederen, staande huwelijk ingebracht.
- een som van f 100,-- eens
- het geen door hem hij huwelijk is ingebracht terug mogen nemen
- bij vooroverlijden van 1e comparant zullen deze goederen door zijn naaste familie
teruggevraagd worden
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eventuele kinderen zullen hoofd voor hoofd delen met de voorkinderen van de 2e comparante.

Akte 922: 21-1-1817
Verkoper; Adriaan van Oirschot, bouwman Sint-Michielsgestel
Een huijsje met groes, land en hout, groot 7 lopens, onder Notel, een zijde de koper, d’ander Antonij
Franciscus Bolsius, een einde de Heerbeekse hoef, d’ander de gemeente
Verkregen bij successie van zijn grootouders in 1794
Koper; Michiel Vissers, koopman Oirschot, voor f 300,-Akte 923: 22-1-1817
Verkoop erwten ten verzoeke; Joseph van Beers, koopman Oirschot, opbrengst f 158,50
Akte 924: 23-1-1817
Hypotheekgever; Catharina Snellaars weduwe Jacobus van Haaren, boerin, eigenares Zwanenburg
Hypotheeknemer; Hendrik van Beers, verver Oirschot, groot f 500,-Onderpand onder Oirschot;
1. Huis, hof en aangelag, genaamd Zwanenburg, groot 34 lopen onder den kerkhof, belend
kinderen Jan van Heumen en Johan Jans van Roij
2. een perceel land,genaamd Keuskens akker, groot 1 lopen 44 roeden, als voor, een zijde mevr.
Phaff, d’ander den dijk.
3. een perceel groes,genaand Joost Keuskes koeweij, groot 2 lopen, als voor, een zijde mevr.
Phaff, d’ander den dijk.
4. een perceel land, genaamd het groot Klooster, groot 18 lopen, als voor, een zijde Jan
Hoevenaars, d’ander Hendrik de Kroon.
5. een perceel land, genaamd Beijerskamp, groot 1 lopen 44 roeden, als voor,rondom in de
gemeente
6. een perceel land,genaamd het nieuw erf of kampke achter Zwanenburg, groot 1 lopen 16
roeden, als voor, een zijde mevr. Phaff, d'ander de eigenaresse.
7. een perceel groes, genaamd het weike achter den molen, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde
de straat, d’ander de eigenaresse.
Verkregen bij successie van haar ouders in 1808
Akte 926: 27-1-1817
Verkoper; Abraham David Roost, koopman Oirschot
Een huis met slagthuis en aangelegen erf of hof, no 238, groot 2 ½ roeden, onder den Kerkhof aan het
Marktveld liggende, het pakhuis van Michiel Vissers tussen het voorschreven huis en het slagthuis,
een zijde heer Willem Guljé, d’ander Mattijs Cruithuizen, een einde Theodorus van den Brand,
d’ander voor aan de Markt.
Verkregen bij koop van William Standert voor schepenen d.d 17-3-1783
Schuld op pand, hypotheek van f 1200,-- aan de koper
Koper; Arnoldus Lemmens, vrederechter, voor f 1200,-- waarmede de hypotheek wordt afbetaald
Akte 929: 29-1-1817
Waardering goederen; Hendrien Jan Storms weduwe Arnoldus van der Aa, boerin met 3 kinderen,
genaamd Johannes, Hendrien en Francijn, thans bruid met Hendrik Leende de Koning.
Laurens van der Aa, toeziende voogd
waarde roerende goederen f 645,15
de vaste goederen van haar zijde aangekomen;
1. een perceel land, genaamd de Legaatakker, groot 2 lopen 23 roeden, onder Verrenbest,
verkregen bij deling 31-12-1805
de goederen van wijlen haar mans zijde aangekomen;
2. een huis, schuur en stal met schop, hof en aangelag, gekocht van Marten Aalbert van
Kollenburg 28-4-1814
3. een perceel groes, genaamd de Hage, groot 2 lopen, onder Aarle, gekoch van Lambert Jac. van
den Heuvel cs, voor notaris de Wit te Eindhoven.
4. een perceel land, genaamd de groote kamp, groot 3 lopen, als voor, gekocht van de
erfgenamen Marten van der Heijden 30-3-1815
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5. een perceel groes, genaamd het kwaad veld, groot 1 ½ lopen, als voor.
6. een perceel land, genaamd het Hopakkerken, groot 2 lopen, als voor, bij koop van Christiaan
Hendrik Schepens 7-11-1815
7. een huis, hof en aangelag no. 671, groot 2 lopen 4 roeden, onder Aarle.
8. een perceel land, genaamd de Langebraken, groot 1 lopen 2 roeden, als voor,
9. een perceel land, genaamd de aanstede, groot 1 lopen 26 roeden, als voor.
10. een perceel land, van de aanstede, groot 1 lopen 20 roeden, als voor
11. een perceel land, genaamd het Bugtje, groot 2 lopen 12 roeden, als voor.
12. een perceel land, genaamd Dieliskampke, groot 2 lopen 29 roeden, als voor
13. de helft in een perceel groes, genaamd Raijmakersbeempt, groot 3 lopen, als voor.
14. een perceel land, genaamd de helft van den akker aan het Laageind, groot 45 roeden, in de
Vleut.
de nummers 7 t/m 14 verkregen bij deling der nalatenschap Francis van der Aa d.d. 2-10-1816.
Na overlijden van haar echtgenoot gekocht;
15. een perceel land, genaamd Kuipershoef, groot 1½ lopen, onder Aarle, gekocht van Leendert
Jans van de Sande d.d. 28-6-1816
Akte 930: 1-2-1817
Erfdeling; de erfgenamen van Peter van de Sande en Antenette Timmermans
1. Hendrik Peter van de Sande, klompmaker
2. Joseph Péter van de Sande, metselaar, beiden Oirschot
3. Martinus Aarts, bouwman Sint-Oedenenrode, als voogd
Leonardus Schepens, bouwman Oirschot, als toeziende voogd over Antonetta en Hendrica,
minderjarige kinderen wijlen Hendrik van Dooremalen en Anna Maria Peters van de Sande, gewoond
en overleden best.
kinderen en kindskinderen wijlen Peter van de Sande, bouwman en Antenette Timmermans, gewoond
en overleden Best in 1813.
1e lot aan Joseph Peter van de Sande;
1. een huis, stal, schuur, schop, hof en boomgaard met omtrent 3 lopen bijgelegen land, genaamd
de Bogt, onder Naastenbest, een zijde de gemene straat, d'ander einde een karweg, een zijde
weduwe Johannes van de Sande, d'ander Hendrik Joseph van de Sande.
2. een perceel groes, genaamd de Molenstraat, groot 2 ½ lopen, als voor, een zijde 3e lot, d'ander
weduwe Johannes van de Sande, een einde Hendrik Joseph van de Sande, d'ander de straat.
3. een perceel nieuw erf, genaamd de nieuwe kamp, groot 3 lopen, als voor, een zijde en einde de
gemene straat, d'ander zijde het 2e lot, d'ander einde kinderen Joseph van de Sande
4. een perceel land, genaamd Mijnorengiltjes, groot 1½ lopen, als voor, een zijde de gemene
straat, d'ander Gijsbert van Kronenburg, een einde Hendrik Gijsbert ten Roij, d'ander Adriaan
van de Sande.
5. een perceel land, genaamd het kampke aan de heide, groot 1½ lopen, als voor, een zijde het
volgend perceel, d'ander Hendrik Gijsberts van Roij, een einde Hendrien Merks, d'ander de
gemene straat.
6. een perceel heij of nieuw erf, genaamd de nieuwen kamp, een einde de Slimsteeg, groot 2
lopen, als voor, een zijde Peter Thomas van Kronenburg, d'ander het voorgaand perceel, een
einde weduwe Jan Roche, d'ander de gemene straat.
2e lot aan Hendrik Peter van de Sande;
1. een perceel land, genaamd de Molenstraat, groot 2½ lopen, onder Naastenbest, een zijde
volgend perceel, d'ander 3e lot, een einde Hendrik Joseph van de Sande, d’ander de gemene
straat.
2. een perceel land, genaamd de Molenstraat, groot 2½ lopen, een zijde het voorgaande perceel,
d’ander het 1e lot, een einde Hendrik Joseph van de Sande, d'ander de straat.
3. een perceel land, genaamd de nieuw erf, ten einde de Molenstraat, groot 2½ lopen, als voor,
een zijde en beide einden de gemene straat, d'ander Jacobus van der Linden.
4. een perceel land, genaamd Hannes Bruren, groot 2 lopen, als voor, een zijde Arnoldus
Bouwens, d’ander Adriaan van de Sande, een einde Willem Schepens, d’ander Elisabeth van
Ham.
5. een perceel groes, genaamd de Baanrijt, groot 2 lopen, als voor, een zijde kinderen Daniel de
Brouwer, d’ander een straatje, een einde Arnoldus van de Sande, d’ander Elisabeth van Ham.

Notariële akten

Oirschots Heem

Tijdvak

Datum

Pagina

1817

2019-03-29

4/42

6. een perceel groes en schaarbosch, genaamd de Broekbeempt, groot 8 lopen, als voor, een zijde
kinderen Johannes de Louw, d’ander Arnoldus van Kronenburg, een einde de gemeente,
d’ander Adriaan van Mierlo.
3e lot aan Martinus Aarts te Roij en Leonardus Schepens te Oirschot, als voogden over Antonetta en
Hendrica van Dooremalen, minderjarige kinderen van Hendrik van Doremalen en Anna Maria Peters
van de Sande;
1. een perceel land, genaamd Leenderd Omenkamp, groot 3 lopen, onder Naastenbest, een zijde
Hendrik Joseph van de Sande, d’ander Joseph Jans van de Sande, een einde de straat, d’ander
de Molenstraat.
2. een perceel land, genaamd 't Klaverkampke, groot 2 lopen, als voor, een zijde Poulus van Son,
d’ander Joseph Jans van de Sande, een einde Hendrik van Gorcum, d’ander de Slimsteeg.
3. een perceel land, genaamd de groote kamp aan de heij, groot 2½ lopen, als voor, een zijde
erven Hendrik de Krom, d’ander het volgend perceel, een einde Arnoldus van Mierlo, d’ander
de Slimsteeg.
4. een heijveld, genaamd de nieuwe kamp ten einde de Slimsteeg, groot 2 lopen, als voor, een
zijde 't voorgaande perceel, d'ander de heij, een einde Johan Peter Leijtens, d’ander de
Slimsteeg.
5. een houtveld, genaamd het Busselen, groot 2 lopen, als voor, een zijde Adriaan van de Sande,
d’ander het tweede hierna volgende perceel, een einde het volgende perceel, d’ander het 2e
lot.
6. een perceel heij, genaamd de nieuw erf, groot 2 lopen, als voor, een zijde Adriaan van de
Sande, d’ander Hendrik Lemmens, een einde het voorgaande perceel, d’ander de gemeene
heij.
7. een perceel land, genaamd het kampke aan het Busselen, groot 2 lopen, als voor, een zijde Jan
Francis de Roij, d’ander zijde het bussele hier boven omschreven, een einde Willem Schepens,
d’ander het voorgaande perceel.
8. een perceel groes, genaamd de Molenstraat, groot 2½ lopen, als voor, een zijde het 2e lot,
d’ander het 1e lot, een einde de gemeene straat, d'ander Hendrik Josephus van de Sande.
Akte 931: 3-2-1817
Verkoop eikenbomen ten verzoeke; Cornelia Bles weduwe Johan Christoffel Dachne, wonende ‘sGravenhage, opbrengst f 2076,35
Akte 932: 5-2-1817
Verkoop schaarhout ten verzoeke; De gereformeerde Diaconie armen van Oirschot, opbrengst 112,30
Akte 933: 5-2-1817
Verkoop schaarhout in de Bisschopsvelden ten verzoeke; juffr van Gulik weduwe Constantinus van
Oirschot te ‘s-Hertogenbosch, opbrengst f 205,55
Akte 935: 9-2-1817
Hypotheekgever; Jan van Kronenburg, klompmaker Best, gehuwd Helena van Kronenburg
Hypotheeknemer; Dirk van Dooremalen, bouwman Best, groot f 400,--.
Onderpand onder Best;
een huis, hof en aangelag, no. 680, groot 8 lopen, onder Aarle, een zijde weduwe Jan Gerrit Merks en
Lambert Habraken, d’ander de gemeente
Verkregen bij successie van zijn vrouws ouders in 1782
Akte 936: 10-2-1817
Verkoper; Willem van Santvoort, herbergier Best
een perceel land, genaamd Jan Morselaarskampke, groot 3½ lopen, onder Verrenbest, een zijde
Johannes van Lieshout, d’ander en een einde de gemene weg, d’ander de heer Kuipers.
Verkregen bij koop van zijn zusters in 1816
Koper; Dirk van de Meulengraaf, herbergier Best
Akte 937: 10-2-1817
Verkoper; Dirk van de Molegraaf, herbergier Best
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1. een perceel land, zijnde nieuw erf, groot 3 lopen 5 roeden, onder Verrenbest, een zijde Gerrit
Essens, d’ander weduwe Leendert van der Vleuten, een einde de Broekdijk, d’ander de
waterloop.
2. een perceel land,zijnde nieuw erf, groot 46 roeden, als voor, een zijde Adriaan Schepens,
d’ander weduwe Leendert van der Vleuten, een einde Gerrit Essens, d’ander den Broekdijk.
Verkregen bij koop van gemeente Oirschot in 1803 en 1805
Koper; willem van Santvoort, herbergier Best, voor f 135,-Akte 938: 10-2-1817
Volmachtgever; Johan Leendert Merkx, arbeider Best
Volmachtnemer; Leonardus van Doremalen, koopman Leijden, om constituants belangen als
medeerfgenaam van Maria Eelink weduwe Joseph Merx, overleden Haarlem, tot afwerking erfenis, te
behartigen.
Akte 939: 12-2-1817
Verkopers;
1. Jan Dirk van Heerbeek, bouwman
2. Helena van Kemmena weduwe Goyart van Deursen, boerin
3. Peternel van Gerwen weduwe Jan Verheijen, smid
4. Maria Snellaars weduwe Leendert Schellekens, boerin, allen wonende Oirschot
1/4e deel onbedeeld in een perceel groes, heij en schaarbosch, genaamd de Beverdonk, groot voor dit
deel 10 lopen, onder Spoordonk, een zijde Peter Heuvelmans, d’ander Gerrit van Hest, een einde
kinderen van Overbeek
Koper; Vrouwe Maria Agnes Verkamp weduwe wijlen Jan van Bommel, rentenierster ‘sHertogenbosch, voor f 300,-Akte 940: 12-2-1817
Verkoper; Johannes van der Poel gehuwd Maria Smits, bakker Diessen
1. een perceel groes genaamd den Dries, groot 2 lopens, onder Straten, een zijde Cornelis
Arnoldus van Kerkoerle, d’ander Cornelis Mercx, beide einden de gemeente
2. een perceel land, genaamd de Meulebraak, groot 4 lopen 18 roeden 7 voeten, als voor, een
zijde Dirk Wuijster, d’ander Jan Christiaan de Weerdt, een einde Hendrik Gerrits van den
Heuvel, d’ander weduwe Hendrik Huijskens
3. een perceel land, genaamd Gijpenkampke, groot 2 lopens, als voor, een zijde de straat, d’ander
een straatje, een einde weduwe Jan Smits, d’ander de gemeente
Koper; Catharina van Overbeek weduwe Wouter van der Schoot, boerin Oirschot, voor f 660,-Akte 941: 12-2-1817
Verhuurder; Peter van Heumen, Lambert Kemps en Pieter Elias van Nahuijs, leden publiek
Armbestuur Oirschot
1. een perceel teul- en weiland, genaamd de aanstede of erfken, gelegen in de Notel.
Huurder; Willem Gerard der Kinderen, bouwman Oirschot, voor f 23,25
2. een perceel land en groes, genaamd den akker onder Straten, gekomen van Jan van Hout.
Huurder; Hendrien Smolders weduwe Jan van Roij, boerin Oirschot, voor f 23,50
3. een perceel land, genaamd de Priemsteeg
Huurder; Gerrit Jan Erven, bouwman Oirschot, voor f 7,-ten behoeve Sint-Jorisfundatie;
een perceel land, genaamd den akker aan de Lerpeloop
Huurder; Carel Johan Latour, molenaar Oirschot, voor f 21,50
Akte 942 en 948: 12-2-1817 en 19-2-1817
Inzet en verkoop; Peter, Maria en Barbara van Woensel, bouwlieden Oirschot
1e koop; een huis, hof en aangelag met boomgaard en visvijver, groot 6 lopen, onder Spoordonk, een
zijde kinderen Jacobus van Bommel, d'ander kinderen Theodorus Heuvelmans, een einde Francis
Daniel van Beers, d'ander de gemeene straat.
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2e koop; een perceel land, genaamd het Vrijdagsakkerken, groot 2 lopen, als voor, een zijde kinderen
Jacobus van Bommel, d’ander Joh. Kouwenberg, een einde Theodorus Heuvelmans, d’ander Antonie
Dielis de Kroon.
Verkoop opgehouden
Akte 943 en 949: 12-2-1817 en 19-2-1817
Inzet en verkoop; Theodorus van den Brandt, timmerman Tilburg
een huis met brandhuis en erf, staande op het Lieve Vrouwekerkhof, een zijde Johan van Hout,
d’ander Antony van de Pol, een einde Willem Guljé, d'ander de Lieve Vrouwekerkhof.
Verkoop opgehouden
Akte 944: 15-2-1817
Verkoper; Adriaan van Buul, schaapherder Erp
Een perceel groes, gelegen Tregelaar, groot 1 lopen, een zijde kinderen Albertus van Nahuijs, d’ander
Cornelis van Overbeek, een einde kinderen Eimbert van Berendonk, d’ander kinderen Adriaan van
Overdijk
Koper; Peter van den Bergh, bouwman Oirschot, voor f 17,50
Akte 945: 17-2-1817
Verkoper; Jan Oerlemans, wever Oirschot
Een perceel heij, zijnde nieuw erf van de gemeente, groot 2 lopens, onder den Kerkhof aan den
Eindhovensendijk, een zijde en een einde de heij, d’ander zijde de koper, d’ander einde den dijk
Koper; Peter Antonis van Item, keurslijfmaker Oirschot, voor f 15,-Akte 946: 18-2-1817
Verkoop mastbomen ten verzoeke; Antonie Dielis de Kroon, bouwman Oirschot, opbrengst f 125,30
Akte 947: 19-2-1817
Hypotheekgever; Hendrik Wouters van de Schoot gehuwd Willemijn de Kroon, bakker Oirschot
Hypotheeknemer; Salomon David Roost, koopman Oirschot, groot f 350,-Onderpand onder Oirschot;
een perceel land, genaamd den Biesakker, groot 5 lopen, onder den Kerkhof , een zijde kinderen Jan
van Heumen, d'ander Sint-Jorisfundatie, beide einden de gemene weg.
Verkregen van zijn vrouws grootouders in 1792
Akte 950 en 957: 19-2-1817 en 5-3-1817
Inzet en verkoop; Hendrik van Someren, voerman Oirschot
Koop 1; een huis, genaamd de Valk met hof en aangelag, no.437, bestaande in een logeable woning
met 3 kelders en brouwerij, 3 paardenstallen, koestal, schuur, schop, varkenskooij en karhuis, groot 5
lopen, onder den Notel, beide zijden Eimbert Snellaars, een einde de verkoper, d’ander de straat
opgehouden
Koop 2; een perceel weiland, genaamd de lage weij, groot 6 lopens, onder den Notel, een zijde Peter
van Haaren, d’ander de gemene straat, een einde Eimbert Snellaars, d’ander de verkoper
Koper; Goyart van de Ven ten behoeve vrouwe Dina de Sausin weduwe Mauritz Adriaan Phaff, voor
f 525,-Koop 3; een perceel land, genaamd het Kloosterland, groot 3 ½ Lopen, onder de Notel, een zijde
Nicolaas van Kuijk, d’ander dezelve, een einde Hendrik van den Akker, d’ander de verkoper
Koper; Christiaan Leenderts, koopman Oirschot ten behoeve van Nicolaas van Kuijk, bouwman
Oirschot, voor f 176,-Koop 4; een perceel land, genaamd het kampke achter den dijk, groot 2½ lopen, onder den Notel, een
zijde verkoper, d’ander Jacobus van Overbeek, een einde Nicolaas van Kuijk, d’ander de straat.
Opgehouden
Koop 5; een perceel groes en land, genaamd het kampke voor den dijk, groot 5½ lopen, onder den
Notel, rondom in de gemeente.
Opgehouden
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Koop 6; een perceel land en hout, genaamd den Bloemendaal, groot 11 lopen, onder den Notel, een
zijde erfgenamen Eimbert van Berendonk, d'ander het groenstraatje, een einde Jan van Laarhoven,
d’ander de gemeente.
Opgehouden
koop 7; een perceel land, genaamd Sint-Jorispad of Lazarusakker, groot 4½ lopen, onder den Notel,
een zijde Eimbert Snellaars, d’ander Poulus van Kuijk, een einde Jan van Berendonk, d’ander
Hermanus van de Sande
Koper; Poulus van Kuijk, brouwer Oirschot, voor f 320,-Koop 8; een perceel groes en land, genaamd het kampke in de streek, groot 4 lopens, onder den Notel,
een zijde Eimbert Snellaars, d‘ander Peter van Haaren, beide einden de gemeente
Koper; Johannes van Hees, klompenmaker Oirschot ten behoeve Willem Timmermans, bouwman
Oirschot, voor f 376,-Koop 9; een broekveld, genaamd de grote keij, groot 12 lopens, onder Hedel, een zijde weduwe
Hendrik van Overbeek, d’ander van Beurden, een einde de verkoper, d’ander de gemeente
Koper; Hermanus Mikkers voor zich en voor zijn broeder Ivo Mikkers, voor f 429,-Koop 10; een broekveld, genaamd de kleine keij, groot 7 lopens, onder Hedel, een zijde weduwe
Hendrik van Overbeek, een einde de verkoper, d’ander weduwe Willem Hobbelen
Koper; Hermanus Mikkers voor zich en voor zijn broeder Ivo Mikkers, voor f 290,-Akte 951: 22-2-1817
Hypotheekgever; Johannes Jans van Rooij, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Johan Söhngen, fransch kostschoolhouder Oirschot, groot f 200,--.
Onderpand onder Oirschot;
1. een perceel groes, genaamd het mr. Hendriks kampke, groot 2 lopen, onder den Kerkhof, een zijde
weduwe Jacobus van Haaren, d’ander erfgenamen Goyart van Overdijk.
2. een perceel groes, genaamd Tabakskamp, groot 2 lopen 25 roeden, als voor, een zijde Adam
Somers, d’ander Catharina van Gils weduwe Eimbert de Laat.
Akte 952: 25-2-1817
Verkoop vlas en duivebonen ten verzoeke; Peter van Beers, koopman Oirschot, opbrengst f 186,60
Akte 953: 27-2-1817
Verkoper; Jan Neggers, bouwman Oirschot
Een perceel heij, groot 10 lopens, onder den Kerkhof, een zijde de gemeente, d’ander Jennemie
weduwe Peter van Haren, een einde weduwe Wilhelmus van Beers, d’ander de gemeente
verkregen bij koop van de gemeente Oirschot in 1804
Koper; Arnoldus Huijskens, bouwman Oirschot, voor f 50,-Akte 954: 27-2-1817
Deling;
1. Jan Michielse, arbeider Oirschot
2. Wilhelmus Michielse, klompenmaker Twello bij Deventer
Verkregen van hun ouders
1e lot aan Jan Michielse;
Een huis, no. 608 met een gedeelte van het aangelag, groot 1 lopen, onder Straten een zijde het
volgende lot, d’ander en een einde de gemeente, d’ander weduwe Wilhelmus Timmermans
Een perceeltje nieuw erf of heij, groot 1 lopen, als voor in den Driehoek, beide zijden de gemeente,
een einde Goyart van de Ven
Waardig bevonden f 125,-2e lot aan Wilhelmus Michielse;
de grootste helft van het aangelag van ’t huis, no. 608, groot 1 ½ lopen, onder Straten, een zijde
weduwe Wilhelmus Timmermans, d’ander weduwe Hendrik Vogels, een einde vorig lot, d’ander de
gemeente
Waardig bevonden f 125,-Akte 955: 27-2-1817
Verkoper; Wilhelmus Michielse, klompenmaker Twello bij Deventer
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Een perceel land, groot 1 ½ lopens, zijnde het grootste deel van het aangelag van de huizimg no. 608,
onder Straten, een zijde weduwe Wilhelmus Timmermans, d’ander weduwe Hendrik Vogels, een
einde Jan Machielsen, d’ander de gemeente
Koper; Paulina Schepens weduwe Johannes van Overbeek, boerin Oirschot, voor f 125,-Akte 956: 27-2-1817
Verkoper; Maria van Dun, dienstmeid Oirschot
2 woningen no. 164 en 165 met een tuintje, groot 12 roeden, onder den Kerkhof, een zijde Antonie
Oerlemans, d’ander en een einde Hendrik Teurlincx, d’ander einde de gemene straat
Verkregen bij koop van erfgenamen Juffr. de Marcq omstreeks 1786
Koper; Johannes de Roij, timmermansknecht Oirschot, voor f 152,-Akte 958: 10-3-1817
Verkopers;
1. Johanna Schepens, boerin
2. Maria Schepens gehuwd Johannes de Brouwer, klompmaker Best
een perceel land en groes, genaamd den Broekkamp, groot 9 lopen, onder Verrenbest, een zijde Gerrit
Essens, d’ander Dirk van de Meulegraaf, een einde de steenweg, d’ander de verkopers.
Verkregen bij successie van hun ouders in 1817
Koper; Jan Paulus de Koning, klompmaker Best, voor f 400,-Akte 959: 12-3-1817
Verkoop meubelen ten verzoeke; Hendrik van Someren, bouwman Oirschot, opbrengst f 591,95
Akte 960: 13-3-1817
Afstand togt; Joseph van Lieshout, klompmaker Best
In de helft in een huisje, no. 824, onder Verrenbest, in geheel 4 lopen, een zijde Johannes van
Kronenburg, d’ander en een einde de gemeente, d’ander einde weduwe Hendrik Vereggen
ten behoeve van zijn kinderen;
- Jan Baptist en Johannes van Lieshout, klompmakers wonende Kerrenheim bij Gogh
- Tholof en Joseph van Lieshout, klompmakers
- Hendrien en Annenie van Lieshout, dienstmaagden Best
- Dorothea van Lieshout gehuwd Jan van Run, arbeider Boxtel
onder den last hun vader te voorzien in het nodige, zoveel hun vermogen toelaat
de jaarlijkse huurwaarde getaxeert op 6 gulden.
Akte 961: 13-3-1817
Verkopers;
1. Jan Baptist van Lieshout
2. Johannes van Lieshout, beiden klompmakers te Kerrenheim bij Gogh
3. Tholof van lieshout, klompmaker
4. Hendrien van Lieshout
5. Annemie van Lieshout, dienstmaagden Best
6. Dorothea van Lieshout gehuwd Jan van Run, arbeider Boxtel
een huisje met aangelag, no. 824, groot 4 lopen, onder Verrenbest, een zijde Johannes van
Kronenburg, d'ander en een einde de gemeente, d'ander einde de weduwe Hendrik Vereggen
Verkregen voor de ene helft bij overlijden van hun moeder in 1810
de andere helft bij afstand togt van hun vader op 13-3-1817
Koper; Joseph van Lieshout, klompmaker Best, voor f 250,-Akte 962: 13-3-1817
Verkoper; Cornelis van der Vleuten, klompmaker Oirschot
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
Verkregen bij deling van zijn ouders op 14-1-1815
Koper; Adriaan Kemps, bakker Oirschot, voor f 75,--
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Akte 963: 13-3-1817
Hypotheekgever; Jan Paulus de Koning, klompmaker Best
Hypotheeknemer; Jacobus Johannes Godefridus Ernest, notaris Eindhoven, groot f 600,--.
Onderpand onder Best;
1. een huis met stal, schuur, hof en aangelag, genaamd de Vogelzang, groot 4 lopen, onder
Verrenbest, een zijde de steenweg, d’ander Jan van de Ven.
2. een houtbosch, genaamd den Ariesegt, groot 3½ lopen, als voor, een zijde Dirk van de
Meulegraaf, d’ander kinderen Johannes van der Vleuten.
3. een perceel land en groes, genaamd den Broekkamp, groot 9 lopen, als voor, een zijde Gerrit
Essens, d’ander Dirk van de Meulegraaf.
Verkregen;
1. bij koop van Johan van Mierlo
2. bij koop van Gerrit van Ham.
3. bij koop van Johanna en Maria Schepens
Akte 964: 13-3-1817
Verhuurder; Peter Marten Meuwis, bouwman Oirschot
1. alle zijne roerende goederen, mitsgaders zijne haave en schaar te velde en in de schuur voor
f 500,-2. zijne onroerende goederen, bestaande in;
a. een perceel land,genaamd de hoeve moost, groot 3 ½ lopens, onder Straten, beide zijden
en einde Carel de Bock
b. een perceel land,genaamd de Penningsdijk, groot 4 lopens, als voor, een zijde Carel de
Bock, d’ander Jan Gerard der Kinderen, een einde Johannes van Kollenburg, d’ander
Arnoldus Smits
c. een perceel land genaamd het kampke in de Schepersteeg, groot 1 ½ lopen, als voor, een
zijde de gemeente, d’ander en een einde weduwe Jan Dirk Smits, d’ander einde weduwe
Jan de Weerdt
d. een perceel land,genaamd den Braakakker, groot 2 lopens, onder den Notel, een zijde Ida
Koppens, d’ander en een einde weduwe Johannes van Kuijk, d’ander einde Wilhelmus
Kemps
e. een houtbussele, genaamd het Kwispelven, groot 1 ½ lopen, onder Straten, een zijde
weduwe Hendrik van de Schoot, d’ander Hendrik van Taartwijk, een einde den Armen
van Best, d’ander Johannes Hoppenbrouwers
overdracht der onroerende goederen is geschied op den last, den verkoper zijn leven lang te
alimenteren en huisvesten en in ziekte en gezondheid van al het nodige naar behoren te voorzien
jaarlijkse huurwaarde getaxeert op f 36,-Akte 966: 14-3-1817
Testament; Peter Marten Meuwis, bouwman Oirschot
Legaat aan zijn achterneef Jan zoon van Theodorus Smits en Barbara den Ouden, de som van f 500,-Benoemt tot erfgenaam zijn neef en nicht Arnoldus en Martijn den Ouden, beiden wonende Oirschot,
van alles wat hij zal nalaten
De testateur huurde en woonde op het Jagershoefken, onder Straten
Akte 967: 17-3-1817
Verkopers; Peter, Maria en Barbara van Woensel, bouwlieden Oirschot
Een huis, hof en aangelag met boomgaard en visvijver, groot 6 lopen, onder Spoordonk, een zijde
kinderen Jacobus van Bommel, d’ander de Koper; een einde Francis Daniel van Beers, d’ander de
gemeene straat
Een perceel land, genaamd het Vrijdagsakkerken, groot 2 lopen, als voor, een zijde Jacobus van
Bommel, d’ander Johannes Kouwenberg, een einde koper, d’ander Antonie Dielis de Kroon
Verkregen bij successie van hun ouders in 1798
Koper; Theodorus Heuvelmans, brouwer Oirschot, voor f 569,--
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Akte 968: 19-3-1817
Hypotheekgever; Gerard van den Heuvel, katoendrukker Oirschot, wonenede no. 192
Hypotheeknemer; Norbertus Gerardus Arnoldus van Hooff, ontvanger registratie Oirschot en
Hilvarenbeek, wonende Oirschot, groot f 400,-Onderpand onder Oirschot;
een huis en hof, no. 192, staande voor aan de Bestsestraat, een zijde een straatje, d’ander Ida van
Heumen, een einde Pieter Elias van Nahuijs, d’ander voor aan de Bestsestraat.
Verkregen bij koop van Dominicus van de Muizenberg in 1815
Akte 969 en 985: 5-4-1817
Inzet en verkoop; Jan Hendrik Klompers, klompmaker te Kolmont, land van Luik
1e koop; een huis, bestaande in 2 woningen met hof en aangelag, no. 725, groot 1 lopen, onder
Naastenbest, een zijde en een einde de gemeente, d’ander zijde Wouter de Greef, d'ander einde
Johannes van een Borre
Koper; Cornelia van der Vleuten weduwe Jan Roche, herbergierster Best, voor f 150,-2e koop; een perceel land, genaamd den akker in de Dijkstraat, groot 2 lopen, onder Naastenbest, een
zijde weduwe Jan Roche, d'ander Wouter van Kerkoerle, een einde Gijsbert van Kronenburg, d'ander
de Dijkstraat
Koper; Cornelia van der Vleuten weduwe Jan Roche, herbergierster Best, voor f 190,-Akte 970: 29-3-1817
Verkoper; Cornelia Vlemminx, boerin Oirschot
1. de helft en een vierde in een perceel land, groes en hout, genaamd de Koppershorst, in geheel
3 lopens, onder Hedel, een zijde Antonie de Kroon, d’ander weduwe Lambert van Haaren, een
einde de gemeente, d’ander het volgens perceel
2. de helft en een vierde in een perceel land, groes en hout, genaamd de Kreilman, in geheel 4
lopens, als voor, een zijde Antonie de Kroon, d’ander en een einde de gemeente, d’ander einde
het volgende perceel
3. de helft en een vierde in een perceel heij en hout, genaamd de Heding, in geheel 2 lopen, als
voor, een zijde Peter de Visser, d’ander Hendrik van Overdijk, een einde Cornelis van
Overdijk, d’ander kinderen Jacobus van Bommel
4. de helft en een vierde in een perceel heij en groes, genaamd de kamp aan het Banisveld, in
geheel 3 lopen, als voor, een zijde Hermanus Mikkers, d’ander de gemeente, een einde
weduwe Hendrik Meuwis, d’ander Arnoldus Huijskens
5. een vierde gedeelte in huijs en aangelag, no. 399, genaamd de Reijt, in geheel 7 lopens, als
voor, een zijde Andries van den Eijnden, d’ander Adriaan Kemps, een einde Hermanus
Mikkers, d’ander de gemeente
Verkregen bij successie van haar vader in 1815 en van haar moeder in 1816
Koper; Antonie Vlemminx, bouwman Oirschot, haar schoonbroeder, voor f 190,-Akte 971: 29-3-1817
Testament; Hyacinthus van Eerssel, bakker Oirschot
Erfgenaam; Johanna Catharina Hoppenbrouwers, zijn huisvrouw
Akte 972: 29-3-1817
Testament; Johanna Catharina Hoppenbrouwers
Erfgenaam; Hyacinthus van Eerssel, haar man
Akte 973: 1-4-1817
Verkoper; Hendrik van Someren, voerman Oirschot
de huizing, genaamd de Valk, no. 437, groot 5 lopens, onder den Notel, beide zijden Eimbert
Snellaars, een einde de verkoper, d’ander de gemene straat
verkoper reserveert de brouwerij met eene kelder achter de voors. huizing, mitsgaders, de koestal,
paardenstal, het karhuis en het varkenskot, om te zijnen profijte te worden afgebroken
verkregen bij koop van zijn ouders
Koper; Louis van Someren zijn zoon, voerman Oirschot, voor f 800,--
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Akte 975: 4-4-1817
Verkoper; Johanna van Dinter weduwe Hendrik van der Heijden, boerin Best
1. een hut of huisje en hof , groot 12 roeden, onder Verrenbest, op 't Zanddaarbuiten, een zijde de
geneente, d'ander Joseph Vergeten, een einde de gemeente, d’ander de steenweg.
2. een perceel nieuw erf, genaamd den Bult, groot 1 lopen 10 roeden, als voor, een zijde Hendrik
Hurks, d'ander de steenweg, een einde weduwe Adriaan van den Bosch, d’ander Gerrit van
Arkel
Verkregen bij koop van de weduwe Roelof van Dooremalen
Koper; Hendrikus Jan Versteeg, arbeider Best, voor f 70,-Akte 976: 4-4-1817
Verkoper; Adriaantje van Kuijk weduwe Jan Verhoeven, boerin Best
een perceel land, genaamd Piete kamp, groot 1½ lopen,onder Verrenbest, een zijde Jan van de Ven,
d'ander en een einde Martinus van den Hurk, d’ander de gemeente.
Verkregen bij koop van Pieter Verhagen in 1767
Koper; Joseph Hendrik van Esch, klompmaker Best, voor f 75,-Akte 977: 4-4-1817
Verkoper; Adriaantje van Kuijk weduwe Jan Verhoeven, boerin Best
een perceel land, genaamd den akker, groot 1½ lopen, onder Verrenbest, een zijde Antonie van de
Meulengraaf, d'ander Johannes de Brouwer, een einde Martinus van den Hurk, d'ander Johannes de
Brouwer
Verkregen bij successie van haar mans ouders in 1777
een perceel land, genaamd het Molenkampke, groot 1½ lopen, als voor, een zijde Johan de Rrouwer,
d’ander de gemeente, een einde Hendrik van den Boom, d’ander Hendrik de Koning.
Koper; Joseph Peter van Roij, bouwman, gehuwd Lamberdina Verhoeven, wonende te Best, voor
f 75,-Akte 978: 4-4-1817
Verkoper; Adriaantje van Kuijk weduwe Jan Verhoeven, boerin Best
een perceel groes, genaamd de nieuw erf, groot 1½ lopen, onder Verrenbest, een zijde Nicolaas van
Roij, d’ander Jan van Vugt, een einde Johannes van Kronenburg, d’ander Johannes van der Aa.
Verkregen bij ruiling tegen Hendrik van Dijk in 1787
Koper; Hendrik van de Ven, bouwman, gehuwd Willemijn Krielaars, wonende Best, voor f 50,-Akte 979: 4-4-1817
Testament; Leonardus Strijbos, bouwman Oirschot
Erfgenaam; Anna Maria van Mierlo, zijn huisvrouw
Akte 980: 4-4-1817
Testament; Anna Maria van Mierlo
Erfgenaam; Leonardus Strijbos, haar man
Akte 981: 4-4-1817
Verkoper; Willem der Kinderen, bouwman Gestel bij Eindhoven
Een perceel land, genaamd den Uitvang of Teunisakker, groot 3 lopen, onder den Notel, beide zijden
en een einde de koper, d’ander Eimbert Snellaars
Verkregen bij successie van zijn oom Dielis Smits in 1807
Koper; Ida Koppens, rentenierster Oirschot, voor f 175,-Akte 982: 4-4-1817
Verkoper; Willem der Kinderen, bouwman Gestel bij Eindhoven
Een perceel groes, genaamd het kampke aan de Piekenhoek, groot 1 ½ Lopen, onder Straten, een zijde
de koper., d’ander en een einde de gemeente, d’ander einde weduwe Johannes van Overbeek
Verkregen van zijn vrouws oom Marten Smits in 1807
Koper; Hendrik van Kollenburg, bouwman Best, voor f 75,--
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Akte 983: 4-4-1817
Verkoper; Willem der kinderen, bouwman Gestel bij Eindhoven
Een perceel land, genaamd de Hoeven, groot 2½ lopen, onder den Notel, een zijde Catharina de
Weerdt, d’ander weduwe Jan de Weerdt, een einde Jan van Laarhoven, d’ander de gemeente
Verkregen bij successie van zijn vrouws ouders in 1806
Koper; Allegonda de Roij weduwe Jan Smits, landbouwster, voor f 125,-Akte 984: 4-4-1817
Verkoper; Willem der Kinderen, bouwman Gestel bij Eindhoven
Een perceel land, genaamd het kampke aan de heij, groot 2 lopen, onder den Notel, een zijde de koper,
d’ander en een einde de gemeente, d’ander einde weduwe Hendrik Huijskens
Verkregen bij successie van zijn vrouws oom Marten Smits in 1807
Koper; Hendrik Bullens, bouwman Oirschot, voor f 75,-Akte 986: 11-4-1817
Verkoper; Maria Korthout weduwe Jan Cornelis de Kroon, bierbrouwster Oirschot
een heijveld, groot 3 lopen, onder de Beerzen, een zijde vrouwe Maria Vercamp weduwe Johan van
Bommel, d'ander Antonie Dielis de Kroon, een einde de stroom.
Verkregen bij koop van Willem van den Nieuwenhuizen in 1809
Koper; Paulus Emanuel de la court, ontvanger generaal ’s-Hertogenbosch, voor f 110,-Akte 987: 11-4-1817
Bewijs van ontvangst; Petrus Jacobus Somers gehuwd Maria de Kroon, schoolmeester Spoordonk
verklaart ontvangen te hebben van haar moeder Maria Korthout weduwe Jan Cornelis de Kroon,
bierbrouwster Oirschot, de som van f 600,--.
Verklaart hiermede volledig voldaan te zijn in de legitime portie van wijlen haar vader Jan Cornelis de
Kroon, bij testament 19-7-1792
Akte988: 11-4-1817
bewijs van ontvangst; Petrus Jacobus Somers, schoolmeester Spoordonk,gehuwd Maria de Kroon
heeft ontvangen van Maria Korthout weduwe Jan Cornelis de Kroon, bierbrouwster Oirschot, de som
van f 2140,--, als voorschot op het erfdeel in de bezittingen van haar moeder, op last van inbreng.
Akte 989: 15-4-1817
Verkoper; Louis van Someren, voerman Oirschot
Een huis, hof en aangelag, no. 452, groot 1 lopen, onder den Notel, een zijde en een einde de kinderen
Wilhelmus van Kuijk, d’ander Dielis Koppens, d’ander einde de gemeene straat
Verkregen bij successie van zijn moeder in 1795
Koper; Pieter Aarts, timmerman Oirschot, voor f 525,-Akte 990: 15-4-1817
Volmachtgever; Hiacintus van Eerssel, broodbakker Oirschot
Volmachtnemer; zijn zoon Francis Johan van Eerssel, broodbakker, wonende Antwerpen
Tot verkoop inboedel en verhuur huizinge
Akte 991: 16-4-1817
Hypotheekgever; Daniel de Roij, commies bij de Rijksbelastingen, gestationeert te Megen
Hypotheeknemer; Jan Francis de Roij, rentenier Oirschot, groot f 350,-Onderpand onder Oirschot;
1. Een huis en erf, het Wild Varken, staande aan de markt te Oirschot, Een zijde de Molenstraat,
d’ander weduwe Peter van de Laak.
2. een perceel hof, groot ¼ lopen, gelegen in het Steenstraatje, onder den Kerkhof, een zijde
Marjan Somers, d’ander het Steenstraatje.
Verkregen bij koop van Cornelis Bolsius in 1807
Akte 992: 16-4-1817
Hypotheekgever; Louis van Someren, voerman Oirschot
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Hypotheeknemer; Jan van Bokhoven, koopman ’s Hertogenbosch, groot f 500,-Onderpand onder Oirschot;
1. een huis, hof en aangelag, genaamd de Valk, no. 437, onder den Notel, beide zijden Eimbert
Snellaars, een einde Hendrik van Someren, d’ander voor aan de straat
2. een perceel land, genaamd den Roskamp, groot 7 lopen, als voor, een zijde Poulus van Kuijk,
d’ander de gemeene straat , een einde kinderen Theodorus Smetsers, d'ander Wilhelmus
Timmermans.
3. een houtbosch, genaamd 't Hemelrijk, groot 5 lopen, onder den Kerkhof, een zijde Marten
Essens, d'ander Johannes van Roij, een einde Jan van Gils, d’ander weduwe Cornelis van Erp.
4. een perceel groes, genaamd het Sonderen, groot 4 lopen, onder den Notel, een zijde Peter
Vogels, d’ander de gemeente, een einde kinderen van den Berk, d’ander de gemeene straat.
Verkregen; perceel 1 bij koop van zijn vader, de 3 laatste bij successie van zijn moeder in 1795
Akte 993: 18-4-1817
Verkoper; Joseph Jans van Kronenburg, klompmaker Best
een perceel nieuw erf, groot ½ lopen, onder Verrenbest, een zijde Dirk van de Meulengraaf, d’ander
de verkoper, een einde weduwe Adriaan de Brouwer, d’ander de gemeente.
Verkregen bij koop van de gemeente.
Koper; Arnoldus van Ekerschot, koopman Best, voor f 50,-Akte 994: 18-4-1817
Verkopers;
1. Arnoldus Brands
2. Lambert Brands, beiden soldaten in dienst van de Koning der Nederlanden in garnizoen te
Harderwijk
Onder Best;
1. de helft onbedeeld in een hutje met erf, zijnde nieuw erf, in geheel 1 lopen, onder Verrenhest.
2. de helft onbedeeld in een stukje nieuw erf, in geheel 32 roeden, als voor, een zijde de gemeene
straat, d’ander Jan Janse.
Verkregen bij successie van hun ouders in 1810
Koper; Antonie van de Sande, timmerman Best, voor f 16,-Akte 995: 19-4-1817
Herroeping testament; Johan Söhngen, zonder beroep Oirschot
Betrreft testament van 7-9-1814
Akte 996: 19-4-1817
Volmachtgever; Johan Söhngen, zonder beroep Oirschot
Volmachtnemer; Vrouwe Hermina Margareta Söhngen geboren van Steeland, zonder beroep ‘sHertogenbosch
tot verkoop van zijne helft in de huizing, genaamd Koolmont, onder den Kerkhof.
Akte 998: 22-4-1817
Verkoper; Anna Maria Peter Schellekens, zonder beroep Oirschot
Een perceel land, genaamd den Tiekakker, groot 2 lopens 3 roeden, onder den kerkhof, een zijde
Arnoldus Huijskens, d’ander Peter Jan Baptist Schellekens, een einde de kopers, d’ander de gemeente
Verkregen bij successie van haar ouders omstr. 1772
kopers; Dielis, Ansem, Diliana en Geertruijda kinderen van Antonie van Hersel, allen bouwlieden
Oirschot, voor f 55,-Akte 999: 26-4-1817
Verkoper; Hendricus van Hees, bouwman Oirschot
Een broekveld, bestaande in groes, heij en hout, groot 8 lopens, op het Laageind, onder Straten, een
zijde Poulus Neggers, d’ander Arnoldus Merks, een einde Hendrik van Kollenburg, d’ander weduwe
van Gerwen
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1797
Kopers; Jacobus, Adriaan en Catharina van den Einden, allen bouwlieden Oirschot, voor f 210,--
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Akte 1000: 30-4-1817
Verkoop meubelen ten verzoeke; Hyacinthus van Eersel, bakker Oirschot, opbrengst f 785,25
Akte 1001: 1-5-1817
Verhuurder; Francis Johan van Eerssel, bakker Antwerpen als volmacht hebbende van Hyacinthus van
Eerssel, bakker Oirschot
De huizing, hof en erf, staande in de Molenstraat aan de Markt no. 200, belend Jacobus Vissers cs, de
kinderen Jan van Heumen en de straat, met alle materialen tot de bakkerij gehorende
Huurder; Cornelis Dominicus Smulders, bakker Oirschot, voor f 100,-- per jaar
Akte 1004: 3-5-1817
Verkoper; Gijsbert Vlemminx, wever Oirschot
1. 1/8e part onbedeeld in perceel land, groes en hout, genaamd Koppershorst, in geheel 3 lopens,
onder Hedel, een zijde Antonij Dielis de Kroon, d’ander weduwe Lambert van Haaren, een
einde de gemeente, d’ander het volgend perceel
2. 1/8e part in perceel, land, groes en hout, genaamd de Kreilman, in geheel 4 lopen, als voor,
een zijde Antonij Dielis de Kroon, d’ander en een einde de gemeente, d’ander einde het
voorgaande perceel
3. 1/8e part onbedeeld in perceel heij en hout, genaamd de Heding, in geheel 2 lopen, als voor,
een zijde Peter de Visser, d’ander Hendrik van Overdijk, een einde Cornelis van Overdijk,
d’ander kinderen Jacobus van Bommel
4. 1/8e part onbedeeld in perceel heij, land en groes genaamd de kamp aan het Banisveld, als
voor, een zijde Hermanus Mikkers, d’ander de gemeente, een einde weduwe Hendrik Meuwis,
d’ander Arnoldus Huijskens
5. 1/4e part onbedeeld in een huijs en aangelag no. 399 genaamd de Reyt, in geheel 7 lopen, als
voor, een zijde Andries van den Einde, d’ander Adriaan Kemps, een einde Hermanus Mikkers,
d’ander de gemeente
verkregen de eerste vier percelen bij successie van zijn moeder in 1816, ‘t laatste bij successie van zijn
vader in 1815
Koper; Antonij Vlemminx, bouwman Oirschot, voor f 115,-Akte 1005: 3-5-1817
Verkoper; Christiaan Schepens, kuiper Zeelst
een perceel land, genaamd de Piekenhoeksen akker, groot 1½ lopen, onder Aarle, een zijde de
gemeente, d’ander Jan van Kleijnenbreugel, een einde Johanna de Kroon, d’ander Peter van de Ven.
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1805
Koper; Hendrien Jan Storms, ten behoeve van haar kinderen, net name Joannes, Hendrica en Francijn,
in huwelijk verwekt met wijlen haar man Arnoldus van der Aa, voor f 55,-Akte 1006: 8-5-1817
Testament; Antonie Oerlemans, wever Oirschot
Erfgenaam; Elisabeth Toirkens, zijn huisvrouw
Akte 1007: 10-5-1817
Testament; Johanna de Jongh, boerin Best
Erfgenaam; Jan van Rosendaal, haar echtgenoot.
Akte 1008: 12-5-1817
Verkoper; Joseph van Lieshout, klompmaker Best
een huisje met aangelag, no. 824, groot 4 lopen, onder Verrenbest, een zijde Johannes van
Kronenburg, d’ander en een einde de gemeente, d'ander einde weduwe Hendrik Vereggen.
Verkregen bij koop van zijn broeders en zusters 13-3-1817
Kopers;
1. Hendricus Vereggen, klompmaker
2. Gerrit Vereggen, bouwman
3. Maria Vereggen, boerin, allen wonende Best, voor f 300,--
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Akte 1009: 14-5-1817
Volmachtgever; Adrianus Jacobus Bongardt, rentenier Oirschot
Volmachtnemer; zijn echtgenoote vrouwe Jacoba Clasina Antonia Verloven, wonende Oirschot
Om alle zaken te behartigen namens haar man.
Akte1010: 17-5-1817
Verkoper; Jan Hendrik van der Vleuten echtgenoot van Jennemie Peter van Nuenen, bouwlieden
Oirschot
De helft onbedeeld in een broekveld, genaamd de Vinkendonk, groot 3 lopens, onder Hedel, beide
zijden kinderen Wilhelmus van Kuijk, een einde Jan Adam van de Ven, d’ander Jan van Gils
Verkregen bij successie van der vrouwe comparante oom Arnoldus van Kuijk, overleden in 1809
Koper; Dimphena Francis Melis, boerin Oirschot, voor f 28,-Akte 1011: 10-5-1817
Testament; Lambert van den Broek, wever Oirschot
legaat aan zijn dochter Johanna Maria f 100,-legaat aan zijn zonen Arnoldus en Hendricus, ieder f 75,-tot erfgenaam; zijn huisvrouw Maria van Herssel.
Bovenstaande legaten moeten worden uitgekeerd na overlijden van hem en zijn huisvrouw.
Akte 1012: 19-5-1817
Testament; Maria van Herssel
legaten als in akte 1011.
erfgenaam; Lambert van den Broek, haar man
Akte 1013: 20-5-1817
Verkopers;
1. Leonardus van den Hooren, klompmaker Best
2. Martinus van den Hooren, smid Tilburg
3. Johannes van den Hooren, klompmaker Drunen
4. Catharina van den Hooren, dienstneid Best
een perceel broekland, genaamd den Broekbeempt, groot 2 lopen, onder Verrenbest, een zijde Joseph
Jans van de Sande, d’ander Cornelis Merks, een einde Hendrik Legius, d’ander Antony Francis
Bolsius no ux.
Verkregen bij successie van hun vader in 1816
Koper; Johannes van Nieuwland, bouwman Best, voor f 30,-Akte 1014: 20-5-1817
Verkoper; Jan Snelders, bouwman Middelbeers
een perceel groes, genaamd den Groenendries, groot 2 lopen, gelegen op den Driehoek te Middelbeers,
beide zijden weduwe van der Hamsvoort, een einde Pieter Heyligers, d’ander de gemeene straat.
Verkregen bij koop van Jan Libregts in 1815
Koper; Jan van Bommel, bouwman Middelbeers, voor f 77,-Akte 1015: 20-5-1817
Verhuurder; Peter de Rooij, metselaar Oirschot
Eene stede met aanhorende teel en groeslanden, onder Spoordonk, thans in huur bij Anneken van
Elderen weduwe Hendrik Kemps, boerin Oirschot
Huurder; Andries van de Pol, bouwman Oirschot, voor het ene jaar f 66,-- en het daaropvolgende f
75,-- en zo verder op ongelijke voet continuerend.
Akte 1016 en 1024: 20-5-1817 en 3-6-1817
Inzet en verkoop; Jacobus Vissers, als administrerend armmeester der Armen te Orschot
1e koop; een huisje met hof en aangelag, no. 504, groot 23 roeden, onder den Notel, een zijde Jacobus
Jan Melis, d’ander Francis van Vessem
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Koper; Arnoldus Peter de Kroon, wever Oirschot, ten behoeve Jan Johannes Erven, wever Oirschot,
voor f 174,-2e koop; een huisje bestaande in 2 woningen met hof en aangelag met het daarbij gelegen nieuw erf,
groot ½ lopen, onder den Notel, beide zijden en een einde de gemeente, d’ander Dominicus van de
Mulbregt
Koper; Jan Johannes van Kuijk, bouwman Oirschot, ten behoeve van zijn moeder Theodora Hendriks
van den Heuvel weduwe Johannes van Kuijk, voor f 148,-3e koop; een huisje met hof en aangelag, no. 845, groot 1 lopen 15 roeden, onder Verrenbest, een zijde
Hendrik Dirk van de Ven, d’ander kinderen Jan Storms.
Koper; Dielis Mathijs de Brouwer, klompmaker Best, voor f 165,-Akte 1017 en 1025: 21-5-1817 en 4-6-1817
Inzet en verkoop; Vrouwe Wilhelmina Margareta Söhngen geboren van Steeland, zonder beroep
's-Hertogenbosch gehuwd Johan Söhngen
de huizing, genaamd 't Koolmond, met hoven, boomgaard en verder daartoe gehorende erf, groot 4
lopen, onder den Kerkhof, aan den Eindhovensen dijk, een zijde kinderen Jan van Rooij, d'ander
weduwe Cornelis van Erp, een einde de gemene straat, d’ander weduwe Cornelis van Erp.
Wegens onvoldoende opbrengst opgehouden.
Akte 1018: 21-5-1817
Testament; Lourens van der Meijden, bouwman Oirschot
Erfgenaam; Maria van Dun, zijn huisvrouw
Akte 1019: 29-5-1817
Erfdeling; de erfgenamen van Nicolaas van Roij en Denie van Kuijk
1. Jan van Roij
2. Hendrik van Roij
3. Hendrien van Roij
4. Catharina van Roij gehuwd Andries van de Laar, allen bouwlieden Oirschot.
Kinderen en erfgenamen van Nicolaas van Roij en Denie van Kuijk.
1e lot aan Jan van Roij;
1. het klein huisje met hof en aangelag, no. 912, groot 1½ lopen, onder Verrenbest, een zijde
weduwe Johannes de Weerdt, d’ander een steegje, een einde Adriaan Hurks, d’ander de
gemeente.
2. een perceel land, genaamd 't Heijkampke, groot 1½ lopen, als voor, een zijde en een einde Jan
van de Ven, d’ander zijde het 4e lot, d'ander einde Dielus van Kuijk.
3. een perceel land, genaamd Steenovenskamp, groot 1½ lopen, als voor, een zijde Johannes
Klompers, d’ander den Armen,een einde Gerrit Essens, d’ander de Molenstraat.
4. een perceel land, genaamd de oude schuur, groot 1½ lopen, als voor, een zijde en een einde
weduwe Johannes de Weerdt, d’ander zijde de gemeente, d'ander einde Dirk van de
Molegraaf.
5. een perceel groes, genaamd het nieuw erf aan de Koppelstraat, groot 1½ lopen, als voor, een
zijde Jan Francis de Roij, d'ander Jos. van Heerbeek, een einde Jan van Vugt, d’ander de
gemeene straat.
6. een perceel land en groes, zijnde het gewezen voorhoofd, als nieuw van de gemeente
ingegraven, groot 1 lopen, als voor, een zijde het 3e lot, d’ander en een einde de gemeente,
d'ander het 2e lot.
2e lot aan Hendrik van Roij;
1. een perceel land, genaamd Smitsakker of Kelderse hoeven, groot 1½ lopen, onder Verrenbest,
een zijde Dirk de Koning, d'ander en een einde Gerrit Essens, d’ander het 4e lot.
2. een perceel land, genaamd Mettenkampke, groot 1½ lopen, als voor, een zijde Dirk van de
Molengraaf, d’ander Jan Hollanders, een einde deze condivident, d’ander de gemeente
3. een perceel land, genaamd de kamp achter Jochemskamp, groot 1½ lopen, als voor, beide
zijden deze condivident, een einde Dirk van de Molengraaf, d’ander Jan Hollanders.
4. een perceel land, genaamd de Grootakker, groot 2 lopen, als voor, een zijde Jan Dan. van
Haaren, d’ander weduwe Mathijs van der Vleuten, een einde deze condivident, d’ander het 3e
lot.
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5. een perceel nieuw erf, groot 1½ lopen, zijnde thans land, als voor, een zijde het 3e lot, d’ander
en een einde de gemeente, d’ander het 1e lot.
6. een perceel nieuw erf, zijnde thans groes, groot 2 lopen, als voor, een zijde weduwe Mathijs
van der Vleuten, d’ander de gemeente, een einde weduwe Jan Verhoeven, d'ander erfgenamen
Dirk van Santvoort.
3e lot aan Hendrien van Roij;
1. een perceel land, in 2 percelen, genaamd Ploegskanp en een Uitlegger, groot 6 lopen, onder
Verrenbest , een zijde Annemie van Rosendaal, d'ander de gemeente, een einde Gerrit Essens,
d’ander 1e en 2e lot.
2. een perceel land met het daaraan ingegraven voorhoofd, genaamd Ploegkamp, groot 1½ lopen,
als voor, een zijde Jan van de Ven, d'ander Annemie van Rosendaal, een einde Peter van
Lieshout, d’ander de gemeene straat.
3. een perceel land, genaamd het nieuw erf aan de heij, groot ½ lopen, als voor, een zijde het 1e
lot, d’ander de gemeente, een einde Dielus van Kuijk, d’ander het 4e lot.
4. een perceel land, zijnde nieuw erf of voorhoofd, groot ½ lopen, als voor, een zijde weduwe
Mathijs van der Vleuten, d’ander Jan Dan. van Haaren, een einde het 2e lot, d’ander de
gemeente.
5. ¾ gedeelte in 2 percelen groes aan den anderen gelegen, genaamd den Burggraaf en ielen
beempt in de Scheken, groot 6 lopen, als voor, een zijde Peter van den Hurk, d'ander
erfgenamen Arnoldus van de Sande, d’ander einde Jan Dan. van Haaren.
4e lot aan Catharina van Roij gehuwd Andries van de Laar;
1. een huis met hof en aangelag, no. 878, groot 5 lopen, onder Verrenbest, een zijde Joseph de
Brouwer, d’ander Gerrit Essens, een einde de gemeente, d'ander het 2e lot.
2. een perceel land, genaamd de Kromsteeg, groot 1 lopen, als voor, een zijde Jan Hollanders,
d’ander Goort van Kronenburg, een einde Gerrit van den Boom, d’ander de gemeente.
3. een perceel land en groes, zijnde voorhoofd van de gemeente ingegraven, groot 1 lopen, als
voor, een zijde het 1e lot, d’ander en een einde de gemeente, d'ander einde het 3e lot.
Ieder lot is waardig f 400,-Akte 1020: 29-5-1817
Verhuurder; Gerrit de Roos, molenaar Oirschot
Huis met schuur, stal, hof en aangelag, groot 4 lopen, onder den Notel
Huurder; Jan van Rixel, bouwman Oirschot, voor f 42,-- per jaar
Akte 1021: 30-5-1817
Hypotheekgever; Antonie Willem van de Ven, wever Oirschot
Hypotheeknemer; Theodorus Antonie van de Ven, arbeider, zoon van voornoemde, groot f 500,-Onderpand onder Oirschot;
1. Een huis met hof en aangelag, no. 8, groot 4 lopen onder den kerkhof, een zijde Johannes van
Hout, voorts de gemeente
2. een perceel groes, genaamd de Koeweij, groot 4 lopen, als voor, een zijde Johannes van Hout,
d’ander Cornelis Kloeks.
Verkregen bij koop van zijn ouders in 1802.
Akte 1022: 2-6-1817
Hypotheekgever; Antonie Arnoldus de Koning, metselaar Best
Hypotheeknemer; Salomon David Roost, koopman Oirschot, groot f 200,--.
Onderpand onder Best;
een perceel land, genaamd Jan Dielis akker , groot 4 lopen, onder Aarle, een zijde kinderen Johannes
de Louw, d’ander Johan Francis van der Aa, een einde Arnoldus Nouwens, d’ander Johan Gijsbert van
Roij.
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1800
Akte 1023: 2-6-1817
Verkoper; Jan Michiel Smits, koopman Oirschot
Een perceel groes genaamd de Hugt, groot 36 roeden, onder Hedel, beide zijden en een einde de
verkrijgster, d’ander einde Hermanus en Ivo Mikkers
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Verkregen bij koop van zijn ooms Jan en Hendrik Smits in 1800
Koper; Maria Antonetta Carolina Brouwer weduwe Leonardus de Roij, hoedenfabrikante Oirschot,
voor f 75,-Akte 1026: 4-6-1817
Verkoper; Wilhelmus Jan van Gerwen, bouwman Oirschot
Een perceel land, genaamd de Padakker, groot 1½ lopen, onder Straten, een zijde Peter Jan Gerrits van
den Heuvel, d’ander de gemene straat, een einde de koper, d’ander Hendrik Gerrits van den Heuvel
Verkregen bij koop van de weduwe Andries Bartels van de Sande in 1811
Koper; Arnoldus Legius, rademaker Oirschot, voor f 114,-Akte 1027: 4-6-1817
Erfdeling; de erfgenamen van Eimbert van Berendonk en Maria Magdalena van Kuijk
1. Cornelis van Berendonk, timmerman
2. Willemijn van Berendonk gehuwd Peter Aarts, timmerman
3. Jan Stands, rademaker, weduwnaar Maria van Berendonk, als vader en voogd over zijn
minderjarige kinderen Peter, Ida en Francis Stands
Cornelis van Berendonk, voormeld als toeziende voogd
Kinderen en kindskinderen wijlen Eimbert van Berendonk, timmerman en Maria Magdalena van
Kuijk
1e lot aan Cornelis van Berendonk;
1. Een huis, stal, schuur, schop en bakhuis, no. 458, met hof en aangelag, groot 5 lopen, onder
den Notel, belend oost Hendrik van de Schoot, west en zuid de gemeene straat, noord
Hermanus van de Sande
2. een perceel land en groes, genaamd den Bloemendaal, groot 18 lopen, als voor, belend oost en
west de gemeene straat, zuid Nicolaas van Kuijk, noord Hendrik van Someren
3. Een perceel groes, genaamd de Rotten, groot 3 lopen, als voor, belend oost en noord Maria
van Berendonk, west Adriaan Kemps, zuid Wilhelmus Otters
4. Een perceel groes, genaamd de Karkorf, groot 3 lopen, onder Hedel, belend oost Jan van
Overdijk, west Poulus van Kuijk, zuid weduwe Johannes van Kuijk, noord de gemeente
2e lot aan Willemijn van Berendonk gehuwd Peter Aarts;
1. Een huis, hof, schuur, schop, bakhuis en aangelag van groes en land, no. 274, groot 10 lopen,
onder Spoordonk, belend oost en noord de gemeente straat, west en zuid Johannes van
Steensel
2. Een perceel land, genaamd den akker over de straat, groot 3 lopen, als voor, belend Oost
weduwe Jan Smits, west Jasper van de Loo, zuid de gemene straat, noord Hendrik van den
Bosch
3. Een perceel land, genaamd de Galge Eijk, groot 3 lopen, als voor, belend oost Jan Smits, west
Peter Smits, zuid Hendrik van de Schoot, noord het 3e lot
4. Een perceel land, genaamd den Olyslager, groot 4 lopen, als voor, belend oost Hendrik van de
Schoot, west Hendrik van Overdijk, zuid Peter van de Wal, noord de gemene straat
5. Een perceel land, genaamd de Kamp, groot 1 lopen 28 roeden, als voor, belend oost Peter
Smits, west en noord de gemeene straat, zuid Johannes van Steensel
6. Een perceel groes, genaamd Vrouwenbeemptje, groot 2 lopen, als voor, belend oost de
gemeente, west Jan Smits, zuid de weduwe Jan Smits, noord de Stroom
7. Een perceel groes en land, genaamd de Bergdriessen, groot 3 lopen 25 roeden, als voor,
belend oost Jan van de Schoot, west en noord de stroom, zuid de kinderen Leendert Roefs
8. Een perceel land, genaamd de akker over de stroom, groot 1 lopen, als voor, belend oost de
stroom, west Johannes van Steensel, zuid en noord de kinderen Reinier van Heerbeek
9. Een perceel groes en land, genaamd Bommels koeweij, groot 5 lopen, als voor, belend oost
Peter Bressers, west de gemene straat, zuid weduwe Peter Stands, noord Johannes van
Steensel
10. Een perceel groes, genaamd de Koeweij, groot 25 roeden, als voor, belend oost en noord
Johannes van Steensel, west Peter van Dooremalen, zuid de kinderen Wilhelmus
Hoppenbrouwers
3e lot aan Jan Stands, rademaker, weduwnaar wijlen Maria van Berendonk, als vader en voogd over
Peter, Ida en Francis Stands;
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1. Een huis en hof van 2 woningen, genaamd de Popelier met aangelag, no. 280, groot 2 lopen,
onder Spoordonk, belend oost en noord de gemene straat, west het 2e lot, zuid Hendrik van de
Schoot
2. Een perceel groes, genaamd de Polsdonk, groot 1 lopen, onder Hedel, belend oost en west de
weduwe Joseph Volders, zuid de gemene straat, noord Gijsbert Smetsers
3. Een perceel groes, genaamd de Reijt, groot 1 lopen 25 roeden, als voor, belend oost Hendrik
van Straten, west Pieter van Nahuijs, zuid Willem Roest, noord Peter van den Berg
4. Een perceel groes, genaamd de Tuymeldonk, groot 5 lopen, onder Spoordonk, belend oost de
gemeente, west Jan van Heerbeek, zuid Peter de Visser, noord weduwe Jan Posters
5. Een houtveld, genaamd Steenovenskampke, groot 1 lopen, onder Straten, belend oost, west en
noord de gemene straat, zuid de kinderen Jan de Weerdt
6. Een perceel groes en schaarhout, genaamd de Veerding, groot 5 lopen, als voor, belend oost
en noord de gemeente, west de kinderen Dirk van Overbeek, zuid de kinderen Adriaan
Leijtens
7. de som van f 900, -- uit het provenu der verkochte bomen
Gewaardeerd de 2 eerste loten op f 2500,-- ieder
Het 3e lot op f 1600,--, daarbij gevoegd de contanten tot f 2500,-Akte 1028: 13-6-1817
Verkoop rogge, gerst en duivebonen ten verzoeke; Peter van Kuijk, brouwer Oirschot, opbrengst
f 403,95
Akte 1029: 19-6-1817
Testament; Anna Maria Sanders weduwe Peter Schepers, boerin Best
Legaat aan haar dochter, huisvrouw van Evert Bergmans, groot f 300,-Erfgenaam; dezelve met haar overige kinderen.
Akte 1030: 26-6-1817
Waardering goederen; Niicolaas van Kollenburg weduwnaar Barbara van Nunen met de 6 kinderen
genaamd Jan, Anneke, Maria, Adriaantje, Johanna en Dielis
Thans bruidegom van Cornelia Leenderts van Osch
Hendrik en Johannes van Kollenburg, voogden
Jan Hendrik van de Wal, toeziende voogd.
waarde roerende goederen f 113,-aan vaste goederen;
1. een perceel land, genaamd ¼ in de aanstede, groot 18¾ roeden, onder Straten, gekocht van
Laurens Snellaars 14-2-1807, onder letter A
2. een huis en aanstede, groot 2 lopen
3. den heijakker, groot 1 lopen 20 roeden
4. den heijakker, groot 1 lopen 40 roeden
5. de aanstede, groot 1 lopen 20 roeden,zijnde deze 4 percelen aan elkaar gelegen onder Straten.
6. een perceel groes, genaamd het Beemptje, groot 1 lopen, als voor.
7. een perceel groes en land, genaamd de Steenovenkamp, groot 3 lopen 45 roeden, als voor.
8. een perceel nieuw erf op Mortelsgraaf tegen voors. Steenovenskamp, groot 5 lopen 47 roeden,
als voor,
9. een houtveld, genaamd de Liding, groot 2½ lopen, als voor.
10. een perceel land, genaamd de aanstede of Kantrije, groot 2½ lopen, gelegen als voor.
11. een perceel land, genaamd de Voorste kamp op de Zenning, groot 2½ lopen, als voor.
12. een perceel land, genaamd den Haarenbeempt op de Zenning, groot 25 roeden,met het nieuw
erf of voorhoofd daarbij ingegraven, groot 1 lopen 14 roeden, als voor.
13. een perceel nieuw erf, genaamd den Heijbult, groot 5 lopen 7 roeden als voor.
14. een perceel nieuw erf, genaamd den Heijbult, groot 4 lopen 19 roeden, gelegen tegen het
voors. nieuw erf.
De voorschreven 13 percelen vervat onder artikel 2, aangekomen bij successie van zijn ouders, bij akte
deling voor schepenen d.d. 28-2-1807 onder letter B.
Artikel 3;
1. een perceel land, genaamd den Pollenakker, groot 2 lopen 31 roeden, gelegen als voor.
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2. een perceel land, genaamd den Snepscheutsen akker, groot 2½ lopen, als voor., voorschreven
percelen verkregen bij koop van Jenne Maria Verhagen weduwe Jan Gerrit Snellaars, voor
schepenen d.d. 26-9-1807, onder letter C
3. een perceel groes en land, genaamd de aanstede van Joorden Brands, groot 4 lopen, als voor,
verkregen bij koop van de erfgenamen Peter Jans van den Heuvel, volgens transport 30-11808, onder letter D
4. een perceel land, genaamd het klein akkerke of Hanskoppenakker en in de wandeling
Mortelsgraaf, groot 2 lopen 10 roeden, als voor, verkregen bij koop van Johannes Koopal cum
suis, bij transport 2-9-1809, letter E
5. een perceel land, genaamd het Piekenveld, groot 2 lopen, als voor
6. een perceel land, groot ½ lopen, als voor.
Perceel 5 en 6 verkregen bij koop van Cornelis Smits cum suis, bij transport voor notaris Adam
Hendrik Guljé 17-8-1813, letter F.
Schulden aan Jan van der Vleuten te Oirschot, groot f 300,--, bij onderhandse akte in 1807.
Akte 1031: 30-6-1817
Verkoper; Peter Storms, bouwman Best
een perceel land, genaamd den Uitlegger, groot 2 lopen, onder Verrenbest, een zijde Gerrit van den
Boom, d’ander Jennemie Hendrik de Brouwer, een einde Hendrik Adriaan Blommers, d'ander de
gemene straat.
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1811
Koper; Nicolaas Goossens, herbergier Best, voor f 92,-Akte 1032: 7-7-1817
Verkoper; Catharina van Berendonk weduwe Joseph van Hout, boerin Oirschot
Een broekveld, genaamd de koeweij, groot 1 ½ lopen, onder Spoordonk, een zijde en een einde de
verkoopster, d’ander zijde Wilbort Daene, d’ander einde Gerard Verheijen
Verkregen bij successie van haar broeder Peter van Berendonk, ontrent 1810
Koper; Hendrik van Berendonk, bouwman Oirschot, voor f 35,-Akte 1033: 11-7-1817
Verkoper; Willem van Beers, koopman Oirschot
Een perceel groes, genaamd de wakke schoomdonk, groot 1 lopen, onder den Notel, een zijde de
koper, d’ander weduwe Hendrik Meuwis, een einde Hendrik de Weis, d’ander de gemeente
Verkregen bij koop van Wilhelmus van Gerwen in 1815
Koper; Hendrik Bullens, bouwman Oirschot, voor f 35,-Akte 1034: 11-7-1817
Verkopers;
1. Barbara Legius weduwe Dielis van Kollenburg
2. Johanna Maria van Kollenburg
3. Anna Maria van Kollenburg
4. Cornelia van Kollenburg gehuwd Adriaan van Aarle, allen bouwlieden Oirschot
Onder Oirschot;
1. 4/5e part in huis en hof, no. 578, groot 1 lopen, onder Straten, een zijde Hendrik Legius,
d’ander de gemeente
2. Item in een perceel groes, genaamd ‘t Bogtje, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde Arnoldus
Legius, d’ander de gemeente
3. Ietem in een perceel land, genaamd het Jonkers, groot ½ lopen, ald voor, een zijde Eimbert
Snellaars, d’ander weduwe Cornelis Huijskens
4. Item in een broekveld, genaamd de Koolhof, groot 4 lopen, als voor, een zijde weduwe
Hendrik van Kollenburg, d’ander weduweGijsbert van Tartwijk
5. Item in een perceel land, genaamd de achterste Kasteren, groot 1 ½ lopen, als voor. een zijde
weduwe Hendrik van Kollenburg, d’ander weduwe Gijsbert van Overbeek
6. Item in een perceel groes, genaamd de nieuwe koop, groot 2½ lopens, als voor, een zijde Ant.
Fr. Bolsius no ux, d’ander Johannes Vogels
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7. Item in een perceel groes, genaamd het Rondveldje, groot ½ lopen, als voor. een zijde Jacobus
van Overbeek, d’ander de straat
8. Item in een perceel groes, genaamd de koeweij, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde Hendrik
Legius, d’ander weduwe Cornelis Huijskens
9. Item in een perceel land, genaamd den Hult, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde Hendrik van
Taartwijk, d’ander Jan de Weerdt
10. Item in een perceel land, genaamd Kwezelsakker, groot 2 lopens, als voor, een zijde Arnoldus
Legius, d’ander de Straat
11. Item in een perceel land, genaamd den lagen akker en Burgt, groot 4 lopen, als voor. een zijde
Jan Gerrit van den Heuvel, d’ander weduwe Gijsbert van Overbeek
12. Item in een perceel land, genaamd den Karsel akker, groot 1½ lopen, als voor, een zijde Jan
Jan Smits, d’ander Catharina van den Einden
13. Item in een perceel land, genaamd het Ven, gelegen als voor aan de heij, groot ¾ lopen, een
zijde Catharina van den Einde, d’ander weduwe Dielis van Roij
14. Item in een perceel land aan de heij, genaamd de Braak, groot 1½ lopen, als voor, een zijde
Jordanus de Weerdt, d’ander weduwe Cornelis Huijskens
Verkregen bij successie van hun moeder en grootmoeder Maria weduwe Rogier van Kollenburg,
omtrent 1799
Koper; Rogier van Kollenburg, bouwman Oirschot, voor f 1475,-Akte 1035: 15-7-1817
Verkoop gras ten verzoeke; Cornelia Bles weduwe Johan Christoffel van Dachne wonende
‘s-Gravenhage, opbrengst f 690,35
Akte 1036: 17-7-1817
Verkoop gras ten verzoeke;
Maria Catharina van Dooren te Rotterdam
de weduwe Const. van Oirschot te ‘s-Hertogenbosch
Hermanus Mikkers te Oirschot, opbrengst f 407,95
Akte 1037: 19-7-1817
Verkoper; Johannes Jans de Kroon, arbeider Oirschot
Een perceel groes, genaamd het Baanveld of de koeweij, groot 2 lopens, op den Piekenhoek, onder
Straten, beide zijden en een einde kinderen Adriaan Leijtens, d’ander einde de gemene weg
Verkregen bij successie van zijn vrouws ouders in 1812
Koper; Wilhelmus Leijtens, bouwman Oirschot, voor f 75,-Akte 1038: 19-7-1817
Testament; Jasperina Erven. meerderjarig ongehuwd Oirschot
Efgenamen; haar ooms Cornelis en Willem van de Ven
Akte 1039: 19-7-1817
Erfdeling; de erfgenamen van Willem Hoppenbrouwers en Peternel Penninx
1. Hendrik Hoppenbrouwers, wever
2. Jennemie Hoppenbrouwers gehuwd Johan Smetsers, wever, beiden wonende Oirschot
Kinderen van wijlen Willem Hoppenbrouwers en Peternel Penninx
1e lot aan Hendrik Hoppenbrouwers;
1. Een perceel land en groes, genaamd de Bogt van Mattijs Kelders, groot 1½ lopen, onder
Spoordonk, een zijde den Armen, d’ander Jan van Beek
2. de helft van een perceel groes en heij, zijnde nieuw erf, groot voor de helft 1 lopen, een zijde
de gemene straat, d’ander ‘t 2e lot
3. de helft in een perceel land,genaamd ‘t Lepelbroek, groot voor die helft 22 roeden, als voor,
een zijde Peter Bressers, d’ander het 2e lot
4. de helft in een perceel land, genaamd de koeweijsheuvel, voor die helft groot ½ lopen, als
voor, een zijde Johan van Steensel, d’ander het 2e lot
5. Een perceel land, zijnde een gedeelte van het aangelag, genaamd den grooten akker, voor dit
deel groot 1 lopen, als voor, een zijde Jan van Beek, d’ander het 2e lot
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2e lot aan Jennemie Hoppenbrouwers gehuwd Johan Smetsers;
1. een huisje en aangelag, no. 311, groot 2 lopen, onder Spoordonk, een zijde Antonij de Kroon,
d’ander het 1e lot
2. de helft in een perceel groes en heij, zijnde nieuw erf, voor deze helft 1 lopen, als voor. een
zijde de straat, d’ander het 1e lot
3. de helft in perceel land, genaamd het Lepelbroek, voor deze helft 22 roeden, als voor, een
zijde Antonie de Kroon, d’ander het 1e lot
4. de helft in perceel groes, genaamd Koeweijsheuvel, groot voor deze helft ½ lopen, als voor,
een zijde Johan Scheffers, d’ander het 1e lot
Akte 1040: 21-7-1817
Verkoper; Maria Peter Snellaars, arbeidster Oirschot
Een heijkamp, zijnde nieuw erf, groot 3 lopens, onder Spoordonk, een zijde de gemeente, d’ander
Hendrik van Beers, een einde Hermanus de Kroon, d’ander Adriaan van de Loo
Verkregen bij successie van haar ouders in 1817
Koper; Jan Willem van Kollenburg, wever Oirschot, voor f 25,-Akte 1041: 22-7-1817
Verpachting tienden toebehorende; Maximiliaan d’Hoen grave van Geul te Frankimont, opbrengst
f 1626,-Akte 1042: 22-7-1817
Verpachting tienden toebehorende; Petrus Johannes van Bommel c.s., opbremgst f 1627,50
Akte 1043: 22-7-1817
Verpachting tienden toebehorende; Jacob Dirk Baron Sweerts de Landas, heer van Oirschot, wonende
Deventer
de helft van de grove en smalle Novalie tienden, opbrengst f 1212,-Akte 1044: 22-71817
Verpachting tienden toebehorende; Sint Pieterskerk Oirschot, opbrengst f 227,-Akte 1045: 22-7-1817
Onder kerkhof, naastenbest en Spoordonk;
Verpachting tienden toebehorende; juffr. Maria Catharina van Dooren, Rotterdam, opbrengst f 363,-Akte 1046: 22-7-1817
Onder Straten en Notel;
Verpachting tienden toebehorende; Maria Catharina van Dooren te Rotterdam, opbrengst f 218,-Pachter; Nicolaas van Kuijk
Akte 1047: 22-7-1817
Verpachting tienden toebehorende; kinderen van de heer Jeannette Waale te Zwol, opbrengst f 164.50
Akte 1048: 1-8-1817
Verkoper; Jenne Maria Vlemminx gehuwd Hendrik van Vugt, wever Oirschot
1. 1/8e part onbedeeld in een perceel land, groes en hout, genaamd Koppelhorst, in geheel 3
lopens, onder Hedel, een zijde Antonie Dielis de Kroon, d’ander weduwe Lambert van
Haaren, een einde de gemeente, d’ander het volgend perceel
2. 1/8e part onbedeeld in perceel land, groes en hout, genaamd de Kreilman, in geheel 4 lopens,
als voor, een zijde Antonie Dielis de Kroon, d’ander en een einde de gemeente, d’ander einde
het voorgaande perceel
3. 1/8e part onbedeeld in perceel heij en hout, genaamd de Heding, in geheel groot 2 lopen, als
voor, een zijde Peter de Visser, d’ander Hendrik van Overdijk, een einde Cornelis van
Overdijk, d’ander kinderen Jacobus van Bommel
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4. 1/8e part onbedeeld in perceel land, heij en groes, genaamd de kamp aan het Banisveld, een
zijde Hermanus Mikkers, d’ander de gemeente, een einde weduwe Hendrik Meeuwis, d’ander
Arnoldus Huijskens
5. 1/4e part onbedeeld in een huis en aangelag, no. 399, genaamd de Rijt, in geheel 7 lopens, als
voor, een zijde Andries van denEijnde, d’ander Adriaan Kemps, een einde Hermanus Mikkers,
d’ander de gemeente
verkregen de 4 eerste percelen, het 1/8e part bij successie van haar moeder in 1816,het laatste bij
successie van haar vader in 1815
Koper; Antonie Vlemminx, bouwman Oirschot, voor f 115,-Akte 1049: 1-8-1817
Testament; Hendrik Toirkens, wever Oirschot, gehuwd met Catharina van Nuenen
Den kost niet meer kunnende winnen en daarenboven met vele schulden beladen zijnde hun kinderen
Hendrik en Johanna nemen aan de schulden te zullen betalen en hun ouders te voorzien in het nodige.
Worden tot erfgenaam benoemd van de bezittingen.
met uitsluiting van hun zoon Gerrit
bij geen genoegen nemende met het voorschrevene moet Gerrit mee betalen in de schulden en ter zake
van kost, drank en inwoning, te betalen aan Hendrik en Johanna, de som van f 50,-- per jaar
Akte 1050: 1-8-1817
Testament; Catharina van Nuenen gehuwd Hendrik Toirkens, wever Oirschot
Inhoud als akte 1049.
Akte 1051: 1-8-1817
Erfdeling; Wilhelmus Cornelis van Kuijk en Johanna Huijskens
Op heden den eersten Augustus agtienhonderd en zeventien
Compareerden voor mij Jan Schouw, Openbaar Notaris, residerende te Oirschot, district
Eindhoven, Provincie Noordbraband en voor de getuigen hier ondergenoemt:
1. Poulus van Kuyk, brouwer
2. Nicolaas van Kuyk, brouwer
3. Peter van Kuijk, brouwer
4. Jenne Mie van Kuyk, getrouwt met Arnoldus Legius, rademaker.
5. Willemyn van Kuyk, getrouwt met Peter Johannes van Kuyk, bouwman, alle wonende te
Oirschot
6. Maria van Kuyk, getrouwt met Jan van Gestel, brouwer, wonende te Hilvarenbeek
De voorn. vrouws personen met de voorn. haare mans geassisteert, en door dezelve tot het navolgende
geauthoriseerd, kinderen en erfgenamen van wijlen Wilhelmus Cornelis van Kuyk en Johanna
Huyskens, in leven egtelieden en in den jaare agtien hondert zestien alhier overleden, de welke
verklaarden met elkanderen gemaakt te hebben een verdeling in zes egale portiën van de nalatenschap,
door het overleiden van de voorn. hunne ouders op hun gedevolveert en verstorven, zonder dat d’een
den andere deswegen eenige uitkering gedaan heeft of naderhand doen zal, en zulks in maniere, als
volgt:
Eerste Lot; Mits welke partage, ten deele gevallen is aan Poulus van Kuyk;
1. Een huis met hof en aangelag, mitsgaders het gebouw, geschikt voor de brouwerij, met
uitzondering van de brouwketels, kuipen, vaaten, en alle verdere materialen tot de brouwerij
gehorende, gequoteert No. 454, groot omtrent twintig lopens of zo groot en klein het zelve
onder den haartgang van den Notel gemeente van Oirschot gelegen is, aan d’eene zyde
Johannes van der Vleuten, d’andere zyde de condivident, het een einde Nicolaas van Kuyk,
het ander einde de gemeente, jaarlijks belast met eene gulden vijftig cents [ F 1-10-,, ] aan den
Arme van Straten en Notel.
2. Item. Een perceel land genaamt in den Eeuwsel akker, groot omtrent vier lopen, gelegen als
voor op het laageind, aan d’eene zyde Eimbert Snellaars, d’andere zyde Hermanus van de
Sande het een einde Willem van de Ven, het andere einde de gemene straat.
3. Item. Een parceel land, genaamt den Heykamp agter het klooster, groot omtrent vyf lopen,
gelegen onder den Kerkhof, aan d’een zijde de gemeente, d’andere zyde Eimbert Snellaars,
een einde de hey, het ander einde Eimbert Snellaars.
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4. Item. Een parceel groes, genaamt de Vleesslag, groot omtrent drie lopen, gelegen op het
laageind onder Straten, aan de eene zijde de wed. Cornelis van Erp, d’andere zijde en beide de
einde de wed. Antonie van Baar.
5. Item en laatstelijk een parceel groes, gelegen aan den Boxtelsen Dyk, groot omtrent drie
lopen, aan d’eene zyde Cornelis van Berendonk, d’andere zyde Jan van Gils, het een einde de
wed. Johannes van Kuyk, het ander eynde Hendrik van Taartwijk.
Welke voors. goederen by de gezamelijke condividenten zijn gewaardeerd en getaxeert geworden op
eene som van vier duizend gulden. dico f 4000 ----Het tweede Lot; Mits welke partage ten dele gevallen is aan Nicolaas van Kuyk;
1. Een huis met Hof en aangelag, No. 215, groot omtrent vijftien lopen, of zo groot en klein als
2. t ‘zelve onder den haartgang van den Kerkhof aan den Eindhovense dijk gelegen is, aan een
zyde Eimbert Snellaars, d’andere zijde Hendrik van Someren, het een einde de condivident,
het ander einde de Eindhovensen dijk.
3. Item. Een perceel groes genaamt de koewey, groot omtrent drie lopen, gelegen als voor, aan
d’een zijde Nic. van de Sande, d’ander zyde Willem van de Ven, het een einde de wed.
Cornelis van Erp, het ander einde de gemeente.
4. Item. Een perceel land, genaamt de nu lange Jonkers akker, groot omtrent drie lopen, gelegen
als voor, d’een zyde de condivident, d’andere zyde dezelve of het de nieuwen akker, het een
einde Hendrik van Someren, het ander einde Johannes van Roy.
5. Item. Een perceel land, genaamd het Klooster, groot omtrent drie loopenb, gelegen als voor,
aan d’eene zyde de condivident, dànder zyde en een einde Eimbert Snellaars, het andere einde
Johannes van Roy.
6. Een perceel land genaamt de heykamp, groot omtrent twe lopens gelegen als voor, aan dèen
zyde en een einde Eimbert Snellaars, d’ander zyde en ander einde de hey.
7. Item. Een perceel groes, genaamt de bogt of aanstede van van den Heuvel, groot omtrent twee
lopen, gelegen als voor, aan d’een zyde en een einde Eimbert Snellaars, d’andere zyde
Hendrik van den Akker, het andere einde de condivident.
8. Item. Een perceel land genaamt de aanstede van Jan van den Heuvel, groot omtrent drie lopen,
gelegen als voor, aan dèen zyde Peter van Haaren, d’ander zyde Hendrik van den Akker, beide
de einden de gemeente.
9. Item. Een perceel land, genaamt den ouden kamp, groot omtrent twe lopen, gelegen als voor,
aan d’eene zyde Hermanus van de Sande, d’andere zyde de condivident, een einde Antonie
van Item, het ander einde de Eindhovense dyk.
10. Item. Een houtbos, genaamt het bussele aan den Eindhovensen dyk, groot omternt vier lopen,
gelegen als voor, aan beide de zyden de condivident, het een einde Johannes van der Vleuten,
het ander einde de gemeente.
11. Item. Een perceel land, genaamt den ouden kamp van Johannes van Someren, groot omtrent
drie lopen, gelegen onder den Notel, aan d’eene zyde en een einde Cornelis van Berendonk,
d’andere zyde de condivident, het ander einde de gemeente.
12. Item. Een perceel groes, genaamd de Bus, gekomen van het aangelag van de brouwery, groot
omtrent drie lopen, gelegen onder den Notel, aan d’eene zyde Louwies van Someren, d’andere
zyde Jan van Berendonk, het een einde de oude bogt, nu Poulus van Kuyk, het ander einde de
straat.
13. Item. Een perceel groes, genaamt de lange wey van Adriaantje van Roy, groot omtrent vier
lopen, gelegen onder Hedel, aan d’eene zyde Antonie Francis Bolsius, d’ander zyde de
kinderen Smetsers, het een einde de wed. Leonardus de Roy, het ander einde de gemene weg.
14. Item en laatstelyk een hoy en houtveld, genaamt de Kluistermans horst, groot omternt zes
lopen, gelegen aan den langen dyk onder Hedel, aan d’eene zyde Hendrik Willem Schonens,
d’andere zyde de kinderen van Adam Jans van de Ven, het een einde de kind. van Jan Baptist
Schellekens, het ander einde de gemeente.
welke voors; goederen by de gezamelijke condividenten zijn getaxeert en waardig bevonden de som
van drie duizend en twee honderd gulden. dico f 3200,-Hierbij zyn uitzetzel het geen hy aan den boedel schuldig is tot agt honderd gulden. dico f 800,-Maakt alzo de som van vier duizend gulden f 4000,-Het derde Lot; Mits welke partage ten dele gevallen is aan Jenne Mie van Kuijk, in Huwelijk
hebbende Arnoldus Legius;
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1. Eerstelijk. Een huis, hof en aangelag, no. 577, gelegen op den Wevershoek onder Straten,
groot omtrent vijf lopen, aan d’eene zijde de Kastersteeg, d’ander zijde en een einde de wed
Hendrik van Kollenburg, Het ander einde de gemene straat.
2. Item. Een perceel land, genaamt den akker in de Lijkstraat, groot omtrent vier lopens, gelegen
als voor, aan d’eene zijde en een einde de gemene straat, d’andere zijde Wilhelmus van
Gerwen, het ander einde Cornelis Arnoldus van Kerkoerle.
3. Item. Een perceel land, genaamt den Ruten akker, groot omtrent twee lopen, gelegen als voor,
aan d’eene zijde de weduwe Dielis van Kollenburg, d’andere zijde de wed. Hendrik van
Kollenburg, d’een einde dezelve, het andere einde de gemene steeg, belast jaarlijks met zeven
en dartig en een halve cents (0-7-8) in eene meerdere pagt van vijf en zeventig cents (0-15-0)
aan st. Joris gasthuis te Oirschot.
4. Item. Een perceel land, genaamt de staartakker, groot omtrent twee lopen, gelegen als voor,
aan d’eene zijde Peter Jans van den Heuvel, d’andere zijde de wed. Hendrik van Overbeek, het
een einde Johannes Vogels, het ander einde Hendrik Legius.
5. Item. Een perceel land, genaamt de Kastert, groot omtrent drie lopens, gelegen als voor, aan
d’een zijde en een einde Hendrik Legius, d’andere zijde de wed. Jan Smits, het ander einde de
kinderen Dirk van Overbeek.
6. Item. Een perceel land, genaamt de helft van het Bugtje, groot omtrent twee lopen, gelegen als
voor, aan d’een zijde de wed. Dielis van Kollenburg, d’andere zijde Poulus Jan de Weerdt, het
een einde Hendrik Legius, het ander einde de wed. Cornelis Huijskens
7. Item. Een perceel groes, genaamt de koeweij in de Kasteren, groot ontrent twee lopen, gelegen
als voor, aan d’een zijde en een einde Dielis Koppens, d’ander zijde en het ander einde de
weduwe Dielis van Kollenburg.
8. Item. Een perceel groes, genaamt de Schrebber, groot omtrent zes lopen, gelegen op den
Piekenhoek, aan d’ een zijde Hendrik Wouters van de Schoot, d’andere zijde Nicolaas van
Kollenburg, het een einde Daniel van der Heijden, het ander einde de gemeente.
9. Item. Een perceel groes, genaamt de Lieding, groot omtrent drie lopen, gelegen onder Straten,
aan d’een zijde Jan de Brouwer, d’ander zijde de gemeente, het een einde Joseph Essens, het
ander einde de kinderen Lourens Legius.
10. Item. En Laatstelijk, een perceel groes, genaamt ‘thalve Morslaar, groot omtrent twee en een
half lopen, gelegen als voor, aan d’eene zijde Hendrik Wouter van de Schoot, d’andere zijde
de condivident, het een einde Daniel van der Heijden, het ander einde de weduwe J. van
Overbeek, belast jaarlijks met vijftig cents of 10 stuijvers in eene meerdere pagt aan het
Capittel van Oirschot.
Welke voorschr. goederen door de gezamelijke condividenten zijn getaxeert
En waardig bevonden de som van drie duizend en een honderd gulden
Hierbij zijn uitzetsel tgeen hij aan den boedel schuldig is tot
Negen honderd gulden f 900,-Maakt de som van vierduizend gulden f 4000,-Het vierde lot; Mits welke partage ten dele gevallen is aan Maria van Kuijk, in huwelijk Hebbende Jan
van Gestel;
1. Eerstelijk. Een huis, hof en aangelag No. 501, genaamt St. Jorus, groot ontrent twee en een
half lopen of zo groot en klein het zelve onder den jaartgang van de Notel, gemeente van
Oirschot gelegen is, aan d’eene zijde Nicolaas Otters, dandere zijde Adriaan Jan Kemps, het
een einde de gemeene straat, het ander einde de kinderen Wilh. Otters.
2. Item. Een perceel land, genaamt de Startakker, groot omtrent vijf lopen, gelegen als voor, aan
d’eene zijde de gemeene straat, dandere zijde Adriaan Jan Kemps, het een einde Jacobus van
Overbeek, het andere einde …
3. Item. Een huisje met aangelag, groot een lopen een en een halve 4 roede, gelegen als voor, aan
d’eene zijde de kerkpad, d’ander zijde Nicolaas Ottters, het een einde Francis van Vessem, het
ander einde Joh.Kemps
4. Item. Een perceel groes, genaamt het weijken, groot omtrent een en een half lopen, gelegen als
voor, aan d’een zijde en een einde de kinderen Jan van den Einden, d’andere zijde de kinderen
Willem Schepens, het ander einde voor aan de gemeente.
5. Item. Een perceel groes, genaamt de koeweij, groot omtrent drie lopen, gelegen als voor, aan
d’eene zijde Ida Willem Koppens, d’andere zijde Johan van den Heuvel, het eene einde voor
aan de straat.
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6. Item en laatstelijk. Een perceel groes en land, genaamt de Schutterij, groot omtrent drie lopen,
gelegen als voor, aan d’een zijde Walterus van Overdijk, d’andere zijde Nicolaas Otters, het
eene einde de gemeente, het ander einde ……, Welke voors: goederen bij de gezamelijke
condividenten zijn getaxeert en waardig bevonden de som van twee duizend gulden
Item zijn uitzetsel, tgeen hij aan den boedel schuldig is tot twaalf honderd gulden f 1200,-Eindelijk zal dit lot, tot egalisatie van de andere loten uit den gemenen boedel trekken in contanten of
effecten de som van agt honderd gulden.
tesaam vierduizend gulden f 4000,-Het vijfde lot; Mits welke partage ten dele gevallen is aan Peter van Kuijk;
1. Eerstelijk. Een perceel land, genaamt de Standaart, groot omtrent 27 zes lopen, gelegen onder
den Kerkhof, aan de ene zijde Adam Somers, aan de andere zijde Ant: Fr: Bolsius, het een
einde de Molenstraat.
bij de condividenten getaxeert en waardig bevonden vijf honderd gulden f 500,-Item. De brouwketels, kuipen, vaten en alle verdere gereedschappen tot de brouwerij behorende, door
de condividenten getaxeert op de waarde van agt honderd gulden.
Item zijn debet aan den boedel voor het aankopen van een remplacant tot een duizend gulden.
Eindelijk zal dit lot, tot egalisatie van de andere loten, uit den gemenen boedel in contanten of
effecten, trekken de som van zeventien honderd gulden. dico f 1700,-makende te saam vierduizend gulden f 4000,-Het zesde lot; Mits welke partage is aanbedeeld aan geworden aan Willemijn van Kuijk in huwelijk
hebbende Peter Johannes van Kuijk;
Eerstelijk, zijn uitzetsel dat hij genoten heeft tot negentien honderd gulden.
En laatstelijk, tot egalisatie van de overige loten, zal dit lot, uit den gemenen boedel in contanten en
effecten trekken en genieten de som van een en twintig honderd gulden.
Uitmakende vierduizend gulden f 4000,-Voorts is geconditioneert, dat ieder de hem bij deze aanbedeelde goederen aanvaarden zal, te weten de
hoven en grioes te half Maart, de huizingen te Pinxteren en het land te oixt aan de blote stoppelen, en
dat dezelve ook van dien tijd der aanvaarding voor elks last
en onderhoud zijn zullen, en de lasten van den Staat, met de pagten, chijnsen of renten bij deze
begroot door iedere condivident uit de hem aanbedeelde goederen te betalen te rekenen van primo
January agtien honderd en agtien.
Verder, dat alle agterstallige en de nog over dit lopende jaar, verschulde huuren, gelijk mede alle
agterstallige interessen, verschulde capitalen en boekschulden, ten spoedigste zullen ingevorderd
worden, en daarna, als mede wanneer het provenue der reeds gehoude en nog
te houde verkopingen zal ingekomen zijn, als dan yder condivident, aan wien tot egalisatie van zijn
erfdeel, eenige penningen, zo als hier voor vermeld staat, zijn aanbedeeld dezelve als dan trekken en
genieten zal, zonder daar bij eenigen interest te mogen vorderen, zullende de als dan nog overig zijnde
penningen, onder de condividenten egaal, hoofd voor hoofd verdeeld worden.
Weiders indien namaals bevonden mogt worden, dat er uit des een of anders aandeel, nog een pagt,
chijns of rent verschuld was, nu niet bekend en dus hier niet begroot, zo beloven de condividenten in
dat geval, den selven pagt, chijns of rent, gezamelijk te zullen bij betalen, en den genen, wiens goed
daar mede bevonden zal worden, bezwaard te zijn, den zelven te zullen aankoopen volgens de
bestaande wetten.
Eindelijk verklaren de comparanten condividenten, d’een ten behoeve van den anderen, te renuncieren
aan en afstand te doen van alle regt, en aanspraak, hun op het geheel der voor verdeelde goederen
competerende, en zig volkomen te vergenoegen, met het geen aan elk van hun bij deze is aanbedeeld
geworden, om met het zelve voortaan te kunnen doen en handelen, als met hun vrij en eigen goed,
verbindende de comparanten tot nakoming hiervan, elk zijn persoon en goederen, hebbende en
verkreigende als na regten.
Aldus gedaan en gepasseert op dato als boven, in Oirschot, ten kantore van mij Notaris, in presentie
van Karel Johan Latour, molenaar, en Jacobus Marks, kleermaker, beide te Oirschot, getuigen, die
deze met de comparanten en mij Notaris hebben getekend, na gedane voorlezing.
W.v. Cuyck J.W.v. Cuyk M.v.Cuyk Paulus van Kuyk
A. Legius J.van Gestel P.J.v.Cuijck P.W.v.Kuijk
C.J.Latour J.Marks N.van Cuyk J. Schouw.
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Akte 1052: 1-8-1817
Verkoper; Anna Maria Francisse van Rosendaal, arbeidster Oirschot
een perceel heigrond, nu land, genaamd de Uitlegger, groot 1 lopen,onder Verrenbest, beide zijden de
koper, een einde de gemeente, d’ander weduwe Jan Roche.
Verkregen bij successie van haar ouders in 1810
Koper; Hendrien van Roij weduwe Adriaan Blommers, spinster Oirschot, f 30,-Akte 1054 en 1058: 19-8-1817
Verkoper; Cornelia van Gestel, zonder beroep Schijndel
Onder Oirschot
Een huis, no. 71, bestaande uit een keuken en achterkeuken, kamer en opkamer, zoldering en kelder,
staande voor aan in de Koestraat, een zijde Johannes van de Sande, d’ander de vrouw van Adriaan van
Kollenburg, een einde Johannes van de Sande, d’ander voor aan in de Koestraat,
met een perceel hof en de daarin staande schop, groot 12 roeden, gelegen achter de voors. huizing, een
zijde Joseph Wassen, d’ander Goyart van de Ven en de vrouw van Adriaan van Kollenburg, een einde
weduwe Mauritz Adriaan Phaff, d’ander Johannes van de Sande
Tegenwoordige huurder; Jan Francis Vlemminx
Koper; Jan Francis Vlemminx, knoopmaker Oirschot, voor f 450,-Akte 1055 en 1059:
Verkoper; Laurens van Arkel, klompmaker Best
1e koop; een perceel groes, zijnde aangelag, gelegen bij de Schutskooij, groot 4 lopen, onder
Verrenbest, een zijde Joseph van Esch, een einde de gemeente, d'ander Francis van Doremalen
2e koop; een perceel groes, genaamd de koeweij in de Kromsteeg of Kuulenkamp, groot 2 lopen, als
voor, een zijde Jan van Engeland, d'ander Jan van Esch, een einde de gemeente, d'ander Johannes van
de Speijker.
3e koop; een perceel land met het daarbij ingegraven nieuw erf, genaand de kamp aan de Speelheij,
groot 3 lopen, als voor, een zijde Jan van Esch, d'ander en beide einden de gemeente.
4e koop; een perceel land, genaamd den Hogenakker, groot 4 lopen, als voor, een zijde Gerrit Essens,
d'ander Leendert van de Sande, een einde Gerrit van Arkel, d’ander de Karweg.
5e koop; een perceel land, gelegen aan de Zomerpad, groot 3 lopen, als voor, een zijde Gerrit
snellaars, d'ander Gerrit van den Boon, beide einden de gemeente.
6e koop; den opstal van de schuur, staande bij 't huis van den verkoper, voor afbraak.
Kopers:
Koop 1; Johannes Peter Essens, voor f 375,--, moet binnen 24 uur verklaren voor wien koop bestemd
is.
Koop 2; opgehouden.
Koop 3; Cornelis Adriaan van de Sande, voor zijn kinderen Leendert, Willemijn en Francijn van de
Sande, voor f 185,-Koop 4; opgehouden.
Koop 5; Gerrit Hendrik snellaars, klompmaker Best, voor f 135,-Koop 6; opgehouden.
Akte 1056 en 1060: 21-8-1817
Verkoper; Johan Willem Jansen, arbeider Best
een huis, hof en aangelag met het daarbij ingegraven nieuw erf, no. 875, groot 1¾ lopen, onder
Verrenbest, een zijde kinderen Adriaan Peter de Scheper, d'ander Jan de Koninn, een einde Nicolaas
van Roij, d'ander voor aan de straat.
Koper; Willem van Nuenen, herbergier Best, voor f 120,-Akte 1057 en 1061: 21-8-1817
Verkoper; Henrica Jans van Rosendaal weduwe Jan Christiaan Jans van den Boom, dienstmeid
Oirschot, als moeder en voogdes over haar 5 minderjarige kinderen.
Hendrik Christiaan van den Boom, smid Oirschot, als toeziende voogd.
1e Koop; een perceel land, genaamd het Sesterse, groot 1 lopen, onder Verrenbest, een zijde Lambert
Kemps, d'ander en beide einden weduwe Leenert van der Vleuten.
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2e koop; een half huis, bestaande in een keuken met de goot, zolder en kelder, mitsgaders stal, schuur,
hof en aangelag, scheidende op de wederhelft van de huizinge toebehorende Theodorus Vreken, groot
1 lopen, onder Verrenbest aan den straatweg gelegen, een zijde en een einde Theodorus Vreken,
d'ander zijde Lambert Kemps, d’ander einde de straat.
3e koop; de massa.
Koper; Hendrik Peter Schepens, wielemaker Best, voor f 475,-Akte 1062: 21-8-1817
Vermelding koper; de koper van koop 1, in akte 1055 en 1059, Johannes Peter Essens, kuiper Best,
verklaard de koop gedaan te hebben ten behoeve Cornelia van der Vleuten weduwe Jan Roche,
herbergierster Best.
Akte 1063: 23-8-1817
Testament; juffr. Jacoba Maria Roemer, wonende ten huize Adriaan Jacobus Bongart te Oirschot
Erfgenaam; haar vader Jan Pieter Roemer, zowel in eigendom als vruchtgebruik.
Akte 1064: 27-8-1817
Hypotheekgever; Hendrik Dielis de Koning, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Pieter Elias van Nahuys, als rentmeester fundatie heer Amelrijk Boot te Oirschot,
groot f 150,--.
Onderpand onder Best;
1. een huis met schuur, stal, hof en aangelag, groot 1 lopen 44 roeden, met het daar aangelegen
ingegraven nieuw erf, groot 36 roeden, onder Verrenbest, een zijde Johannes van Woensel,
d'ander Willem van Nuenen.
2. een perceel nieuw erf, gelegen op het Broek, groot 3 lopen, een zijde Gerrit van Oirschot,
Akte 1065: 27-8-1817
Hypotheekgever; Hendrik Dirks van de Ven, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Pieter Elias van Nahuys, als rentmeester fundatie heer Amelrijk Boot te Oirschot,
groot f 200,-Onderpand onder Best;
1. een huis, stal met grond en aangelaq, groot 1 lopen , onder Verrenbest, een zijde Peter van de
Ven, d'ander Francis Storms.
2. een perceel land en hout, genaamd de kamp bij Dirk Hermans, groot 2 lopen 18 roeden, als
voor, een zijde den Armen, d'ander de gemeente.
3. een perceel land en groes, genaamd 't Nijt in de Koppelstraat, groot 3 lopen 10 roeden, met het
daarbij ingegraven nieuw erf , groot 1 lopen 21 roeden, als voor, een zijde Francis Storms,
d'ander Jan Peter van de Ven.
Akte 1066: 29-8-1817
Verkopers;
1. Jennemie Smits gehuwd Gerard Timmermans, klompmaker Oirschot
2. Arnoldus Johannes Smits, klompmaker Oirschot
een perceeltje heij en groes, zijnde nieuw erf voor de helft, groot voor het geheel 45 roeden, onder
Aarle, een zijde de wederhelft, d'ander de gemeene straat, een einde Jan Nicolaas Vogels, d'ander
einde Johan Dirk van Mierlo.
Verkregen bij successie van haar moeder in 1817
Kopers; Hendrik Arnoldus van Ekerschot en Lambert van Dijk, bouwlieden Oirschot, voor f 12,-Akte 1067: 29-8-1817
Verkoper; Johannes Willem Hoppenbrouwers, bouwman Oirschot
Een perceel land en groes, genaamd het Ven, groot 3 lopen, onder Straten, een zijde weduwe Adriaan
van Kerkoerle, d’ander Johan Cornelis van Kerkoerle, een einde de
Koper, d’ander weduwe Gijsbert van Overbeek
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1812
Koper; Cornelis Arnoldus van Kerkoerle, bouwman Oirschot, voor f 94,--
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Akte 1068: 3-9-1817
Verkoper; vrouwe Wilhelmina Margaretha Söhngen geboren van Steland, zonder beroep
’s-Hertogenbosch, geauthoriseerd door haar man Johan Söhngen
Een huis, genaamd Koolmont met stal en verder getimmerte, mitsgaders hof, boomgaard, land en
aangelag, groot 4 lopens, onder den kerkhof, een zijde kinderen Jan van Roij, d’ander en een einde
weduwe Cornelis van Erp, d’ander de gemene straat
verkregen bij koop van Gerit van Kemmena in 1809
belast met f 300,-- aan Willem Francis Guljè, med. doctor Oirschot d.d. 24-12-1813
Koper; Johan Christoffel Bressers, looijer Oerle, voor f 450,-Akte 1069: 10-9-1817
Erfdeling; de erfgenamen van Meggelina van Kemmena
1. Hendrina Johannes van Kemmena, arbeidster
2. Hendrik van Kollenburg en Gijsbert van Kronenburg, bouwlieden, als voogden over
Hendriena Meggelina van Kemmena, natuurlijke dochter van Meggelina van Kemnena, allen
Oirschot
3. Geertruida Jans van Kemmena gehuwd Willem van de Laar, arbeider Boxtel.
erfgenaam ieder pro parte van wijlen Meggelina van Kemmena, arbeidster overleden Oirschot in 1817.
1e lot aan Hendrina Jans van Kemmena, broeders dochter van wijlen Meggelina van Kemmena;
1. 3/8 parten in de helft van huis en aangelag, genaamd de aanstede, groot 2 lopen 33 roeden,
item in perceel land, genaamd den Akker neven de Bogt, groot 2 lopen 33 roeden en in land,
zijnde nieuw erf, groot 46 roeden, bij den ander gelegen en voor grootte hierboven In geheel
opgegeven, onder Verrenbest, een zijde Pieter van Kuijk, d'ander Leendert van Kuijk, een
einde de steenweg, d’ander de straat.
2. 3/8 parten in de helft van een perceel land, genaamd de nieuwe kamp, groot 2 lopen 48
roeden, als voor, een zijde gemeentestraat, d'ander den Armen, een einde Hendrik van de Ven,
d’ander weduwe Leendert van der Vleuten.
3. 3. 3/8 parten in de helft van een perceel groes, genaamd de Bogt, in geheel 2 lopen 17 roeden,
als voor, een zijde Antonie van de Meulengraaf, d’ander Ida Koppens, een einde de straat,
d’ander Joseph van Roij.
4. 3/8 parten in de helft van een perceel groes, genaamd de Ginnekes dijk, in geheel 5 lopen 38
roeden, als voor, een zijde Johannes van Lieshout, d’ander Jan Francis de Roij, een einde
weduwe Jan Roche, d'ander Hendrik Ant. van de Sande.
Staat te weten, dat de wederhelft van de voors. goederen op deze condividente reeds verstorven waren,
en dat aan het 2e lot, ten deele gevallen aan Geertruy Jans van Kemmena getrouwd met Willem van de
Laar, in de nalatenschap van Meggelina van Kemmena, voor haar aandeel competeert 1/8 gedeelte,
hetwelk zij bij deze cedeert en mede aandeelt aan de condividente van dit lot, op den last van daarvoor
uit te keren aan den zelve f 47,-de 3/8 parten in de voors. aanbedeelde goederen zijn getaxeert op f 141,-- en het 1/8 part ten deel
gevallen aan het 2e lot op f 47,-2e lot aan Geertruij Jans van Kemmena, gehuwd Willem van de Laar, arbeider Boxtel;
1. de som van f 47,--,te trekken van het 1e lot, ter voldoening van het 1/8 gedeelte, aan deze
goederen andersints In de helft der goederen hiervoor vermeld en door dezelfde aan het 1e lot
gecedeert.
3e lot aan de voogden van Hendrina Meggelina van Kemmena, natuurlijke dochter Meggelina van
Kemmena;
4/8 in de voorschreven nalatenschap
1. het perceel land, genaamd de Legaatakker, groot 2 lopen 26 roeden, onder Verrenbest, een
zijde kinderen Hendrien Storms, d'ander Johanna van Kuijk, een einde Gerrit Essens, d’ander
Arnoldus de Roij, getaxeert óp f 188,-Akte 1070: 11-9-1817
Verkopers;
1. Hendrik Potters, arbeider
2. Francis Potters, kleermaker
3. Margo Potters, boerin
4. Peternel Potters gehuwd Peter van Heertum, bouwman, allen wonende Oirschot
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5. Barbara Potters gehuwd Gerrit Verhoeven, herbergier op Agt, gemeente Woensel
6. Catharina Potters, dienstmaagd ‘s-Hertogenbosch
Allen kinderen en erfgenamen van Jan Potters en Maria van den Heuvel
2 huisjes naast elkander staande, met haar aangelag en het daarbij ingegraven nieuw erf van de
gemeente, groot tezamen 3 lopens, onder Spoordonk, een zijde en einde kinderen van Overbeek,
d’ander zijde en einde de gemeente
verkregen bij successie van hun ouders in 1817
Koper; Hendrik van Vugt, wever Oirschot, voor f 193,50
Akte 1071: 12-9-1817
Verkoop roerende goederen ten verzoeke; weduwe Leonardus van Roij, hoedenfabrikeur Oirschot,
opbrengst f 180,10
Akte 1072: 13-9-1817
Verkoop paarden ten verzoeke; Jan Klerks, koopman te Eeten, opbrengst f 613,70
Akte 1073: 15-9-1817
Verkoper; Maria Catharina Vlemminx weduwe Antonie van Kerkoerle
Arnoldus, Johanna Maria en Johanna Catharina van Kerkoerle, haare kinderen, bouwlieden Best, mede
voor haar ander broeder en zusters.
een perceel nieuw erf, zijnde thans land, groot 3 lopen, onder Naastenbest, een zijde Arnoldus van
Kronenburg, d’ander de verkopers, een einde de Nieuwendijk, d’ander het broek.
Verkregen bij koop van de gemeente Oirschot
Koper; Jan Paulus de Koning, klompmaker Best, voor f 113,-Akte 1074: 15-9-1817
Erfdeling; de erfgenamen van Maria Mercx
1. Jennemie Essens gehuwd Hendrik Arnoldus van Ekerschot, bouwman
2. Willem Lambertus van Dijk weduwnaar Willemijn van Ekerschot, als vader en voogd over
zijn 5 minderjarige kinderen, met name Johanna Maria, Adriana, Anna Maria, Hendrina en
Lambert
kinderen en kindskinderen van wijlen Maria Mercx, eerst weduwe van Arnoldus van Ekerschot en
laatst weduwe van Johannes Smits.
1e lot aan Hendrik Arnoldus van Ekerschot;
1. een perceel land, genaamd Kuiperskamp, groot 1 lopen, onder Verrenbest, een zijde Paulus
Verhagen, d'ander Michiel Jans de Fooij, beide einden de gemeente.
2. een perceel land, genaamd Kerkenakker, groot 1½ lopen, als voor, een zijde Joseph Joseph
Essens, d’ander en een einde weduwe Jan Roche, d'ander einde Jan van Keulen.
3. een perceel groes en hout, genaamd Bakkershurken, groot 3 lopen, als voor, een zijde weduwe
Jan Roche, d'and'er Jan Francis de Rooij
4. een helft in perceel land en groes, genaamd het Kerkerveldje, in geheel 1½ lopen, als voor,
een zijde Gerrit Wijnen, d’ander de wederhelft, een einde weduwe Jan van Ekerschot, d’ander
Hendrik Vogels.
2e lot aan Willem Lambert van Dijk, als vader en voogd over de minderjarigen;
1. een perceel land, genaamd den Boerskamp, met het daarbij ingegraven nieuw erf, groot 5½
lopen, onder Aarle, een zijde Lambert Habraken, d'ander de gemeente, een einde Johannes van
Mierlo, d'ander Jan Vogels.
2. een perceel groes en hout, genaamd de Munniken, groot 6 lopen, als voor, een zijde Peter van
de ven, d’ander Hendrik Mercx, een einde Paulus Bullens
3. de helft in perceel land en groes, genaamd het Kerkenveldje, in geheel groot 1½ lopen, als
voor, aan de zijde Hendrik Joseph Vogels, een zijde Gerrit Wijnen, d’ander de wederhelft, een
einde weduwe Jan van Ekerschot, d'ander Hendrik Vogels.
4. 1/50 part onbedeeld in den Vleutsen korenwindmolen, onder Verrenbest,
Akte 1076: 27-9-1817
Hypotheekgever; Johan Leenderts de Koning, klompmaker Best, gehuwd Johanna Maria de Fooij.
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Hypotheeknemer; Joseph Joseph van der Aa, bouwman Best, als voogd over Joseph Dirk van der Aa,
wonende Best, groot f 150,--.
Onderpand onder Best;
1. een perceel land, genaamd het Bugtje, groot 3½ lopen, onder Verrenbest, een zijde kinderen
Jan van de Laarschot, d’ander Johan Berkvens.
2. en perceel land, genaamd den Broekkamp, groot 4 lopen, als voor, een zijde Jan van Vugt,
d'ander Cornelis van der Heijden.
Akte 1077: 27-9-1817
Hypotheekgevers; Cornelia Timmermans weduwe Jan Boudewijns en haar meerderjarige kinderen
Theodora en Johanna, bouwlieden en Johannes Boudewijns, klompmaker allen wonende Oirschot.
Hypotheeknemers;
1. Hendrik Boudewijns, klompmaker Veghel,
2. Pieter Elias van Nahuys, als rentmeester fundatie Amelrijk Boot, groot f 200,--.
Onderpand onder Best;
1. een perceel land, genaamd Tijssen Drieske, groot 1 lopen 39 roeden, onder Aarle, een zijde de
geloveren, d’ander den Armen.
2. een perceel land en hout, genaamd Jantje Gijpens bogt, groot 5 lopen 17 roeden, als voor, een
zijde de geloveren, d’ander den Armen.
3. een perceel land en groes, zijnde huis en aanstede met den Jan Gijpkens hof en het daarbij
gelegen nieuw erf, groot 6 lopen 26 roeden, als voor, een zijde de straat, d'ander Willem
Schepens.
4. een perceel land en hout, genaamd de nieuw erf aan de Malkersteeg met daarbij gelegen nieuw
erf, groot 3 lopen 25 roeden, als voor, een zijde de eigenaren, d’ander de straat.
Verkregen bij successie ouders van 1e comparant in 1790
Akte 1078: 28-9-1817
Testament; Martinus Maas, wielemaker Best
legaat aan zijn dochter Allegonda gehuwd met Joseph Peter van de Sande, metselaar Best,
- alle meubilaire goederen van huisraad, linnen, wollen en beddegoed en de koe en het kalf
legaat aan zijn zoon Wilhelmus, wielemaker Best,
- al zijn timmermans en wielemakers gereedschap.
Verder tot erfgenaan van het overige, zijn genoemde twee kinderen.
Akte 1079: 1-10-1817
Verkoper; Hendrik de Kroon, timmerman Hilvarenbeek
Een huis en hof, staande in de Nieuwstraat, groot 30 roeden, een zijde de verkoper, d’ander Jordanus
de Weerdt, een einde weduwe Johan van den Heuvel, d’ander voor aan de Nieuwstraat
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1790
Koper; Cornelia van Kerkoerle weduwe Jan de Weerdt, voor f 390,-Akte 1080: 1-10-1817
Verkoper; Peter van den Bergh, bouwman Oirschot
Een perceel heij en groes, genaamd de Heding, groot 15 lopens, onder Lennisheuvel te Boxtel, een
zijde de gemeente van Oirschot, d’ander en een einde de gemeente van Boxtel, d’ande einde Francis
van de Ven
Verkregen bij koop van Geertruij Kemps weduwe Francis Melis (1812)
Koper; Hermanus van der Sande, bouwman Oirschot, voor f 190,-Akte 1081: 1-10-1817
Verkoper; Gerrit Verhoeven, bouwman Agt onder Woensel
1. een huis met schuur, stal, hof en aangelag, groot 7 lopen, op nieuw Agt onder Woensel, een
zijde de gemene heijde, d’ander Arnoldus Rijnders
2. een gedeelte in perceel land, genaamd den Raapakker, groot voor dit deel 4 lopen 21 roeden,
als voor, een zijde Jacobus van den Wildenberg, d’ander de verkoper.
3. een gedeelte in groes en kanten van het voorgaande perceel, groot 4 lopen 21 roeden, als voor,
een zijde Jacobus van den Wildenberg, d'ander de verkoper.
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4. een heijveld, nu land en groes, gelegen aan ’t huis, groot 7 lopen, een zijde Cornelis van de
Ven, d’ander den dijk op Oirschot.
5. een perceel nieuw erf, no. 110, zijnde thans land en groes, groot 15 lopen, als voor, een zijde
de Tegenbosch, d'ander den dijk op Oirschot.
6. een perceel heij en land, groot 7 lopen, als voor, een zijde Hendrik van der Heijden, d'ander de
verkoper.
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1801.
Koper; Hermanus van der Sande, bouwman Oirschot, voor f 1400,-Akte 1082: 5-10-1817
Testament; Cornelis Dirks Merkx, looijer Sint-Oedenrode
erfgenaam; Adriana van Heertum, zijn huisvrouw
Akte 1083: 5-10-1817
Testament; Adriana van Heertum, wonende Sint-Oedenrode
erfgenaam; Cornelis Dirks Mercx, haar echtgenoot.
Akte 1084 en 1087: 8-10-1817 en 15-10-1817
Verkopers;
1. Antonie Klerks, klompmaker Best, gehuwd Catharina van den Berg
2. Helena van den Berg, meerderjarige jonge dochter, wonende Vlijmen
3. Adriana van Rosendaal weduwe Johannes van den Berg, landbouwster Best, als moeder en
voogdes over de minderjarige Allegonda, Francisca en Adriana van den Berg
4. Martinus van den Berg
Nicolaas Peter van Dooremalen, bouwman Schijndel, als toeziende voogd.
1e koop; een huis, no. 948, met stal, schuur, schop, hof en aangelag, groot 1½ lopen, onder Verrenbest
bij de Schutskooij, een zijde weduwe Adriaan Blommers, d’ander Joseph van Esch, een einde Francis
van Dooremalen, d'ander voor aan de straat.
2e koop; een huis met den opstal van de schop en een gedeelte van den hof, groot 1½ lopen, als voor,
een zijde weduwe Adriaan Blommers, d'ander den hof, een einde Francis van Dooremalen, d’ander de
straat.
3e koop; een schuur en stal, staande aan de huizing van de 2e koop, groot 1 lopen, als voor, een zijde
Joseph van Esch, d’ander den hof, een einde Francis van Dooremalen, d’ander 't huis.
4e koop; een perceel land, genaamd de Rijfakker, groot 3½ lopen, als voor, een zijde Hendrik van
Gorcum, d’ander Willemijn van den Boom, d'ander zijde de straat.
5e koop; een perceel land, genaamd den hogen akker, groot 1 lopen, als voor, een zijde Willem van
Nuenen, d’ander Maria Arnoldus van Kuijk, een einde de straat, d’ander Hendrik van Gorcum.
6e koop; een perceel land, genaamd het Kampke, groot 2 lopen, als voor, een zijde Gerrit Essens,
d'ander Jan Klompers, een einde Goyaert van Kronenburg, d’ander Jan van Doremalen.
7e koop; een perceel land, gelegen achter Jan van Esch, groot 1½ lopen, als voor, een zijde Jan van
Keulen, d'ander weduwe Jan Roche, een einde de straat, d’ander Dielis van Kuijk.
8e koop; een perceel land, zijnde geweest huisplaats, groot 2 lopen, als voor, een zijde Stephanus
Romenesco, d'ander Lourens van Arkel, een einde kinderen de Louw, d'ander voor aan de gemene
straat.
Kopers:
Koop 1, 2 en 3; opgehouden.
Koop 4; Gerard van Arkel, bakker Best, ten behoeve van Hendrik Jan van Gorcum, bouwman Best,
voor f 290,-Koop 5; Willem van Nuenen, herbergier Best, voor f 67,-Koop 6; Andries van de Laar, bouwman Best, voor f 130,-Koop 7; Adriaan van der Vleuten, klompmaker Best, ten behoeve van zijn moeder Petronella van
Lievenoogen weduwe Leonardus van der Vleuten, winkelierster Best, voor f 52,-Koop 8; Joseph van Esch, klompmaker Best, voor f 175,-Akte 1085: 11-10-1817
Verkoper; Gijsberdina Hurks weduwe Theodorus Schepens, boerin Best
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eene heijkamp, thans land, genaamd de kale kamp, groot 3 lopen, onder Verrenbest, een zijde
Martinus van den Hurk, d’ander Peter Joseph Vogels, beide einden een steegje
Verkregen bij successie van haar familie in 1804
Koper; Johannes Jan van Liempd, bouwman Best, voor f 130,-Akte 1086: 13-10-1817
Hypotheekgever; Jan Paulus de Koning, klompmaker Best
Hypotheeknemer; Johan Söhngen, fransch kostschoolhouder Oirschot, groot f 200,--.
Onderpand onder Best;
1. een huis, hof en aangelag, groot 3 lopen, onder Verrenbest, een zijde Jan van de Ven, d’ander
de straatweg, beide einden het broek.
2. een perceel land, groot 3 lopen, onder Naastenbest, een zijde Arnoldus van Kronenburg,
d'ander weduwe Ant. van Kerkoerle, een einde de nieuwen dijk, d'ander 't gemeentes broek.
Akte 1088: 18-10-1817
Verhuurder; Maria Anna de Roij, spinster Oirschot, weduwe van Goyart van Herssel
Een huis, genaamd den Eendepoel, met schuur en hof, mitsgaders den hof achter Jan van den Heuvel
en een perceel groes in de Mulkelande
Huurder; Jan Peter van der Linden, bouwman Oirschot, voor f 35,-- per jaar
Akte 1089: 18-10-1817
Verkoper; Maria Anna Verroten weduwe Goyart Koopal, spinster Orschot
1. een huisje met daartegen liggend voorhoofd, groot 15 roeden, onder Aarle, beide zijden en een
einde weduwe Jacobus van Ekerschot, d’ander de straat
2. een perceel groes, groot 1 lopen, als voor, een zijde Dirk van Dooremalen, d'ander de
verkoopster, een einde een weg, d'ander weduwe Jacoba van Ekerschot.
Verkregen bij successie van haar mans familie in 1778
Koper; Johannes Koopal, klompmaker Oirschot, voor f 76,-Akte 1090: 20-10-1817
Erfdeling; de erfgenamen van Antonie van den Berk en Maria van der Wegen
1. Gerard van den Berk, klompenmaker
2. Maria van den Berk, dienstmeid
3. Willemijn van den Berk gehuwd Poulus Neggers, bouwman
4. Cornelia Peter van Boxtel, boerin, weduwe Antonie van den Berk, als moeder en voogdes
over haar minderjarige kinderen Antonie en Peter van den Berk, allen wonende Oirschot
Poulus Neggers, toeziende voogd
Kinderen en kindskinderen wijlen Antonie van den Berk en Maria van der Wegen, overleden in 1802
1e lot aan Gerard van den Berk;
een perceel groes,genaamd de Koeweij, groot 4 lopens, onder den Notel, een zijde Adriaan Kemps,
d’ander Hendrik de Weerdt
2e lot aan Maria van den Berk;
1. een perceel land, genaamd het groot Sonderen, groot 3 lopen, onder den Notel, een zijde
weduwe Willem Timmermans, d’ander de kinderen Peter van de Ven
2. een perceel land, genaamd den langen akker, groot 1 lopen, als voor, een zijde den Armen van
Straten en Notel, d’ander Hendrik van den Heuvel
3e lot aan Willemijn van den Berk getrouwd met Poulus Neggers;
1. een huisje met hof en aangelag, groot 2 lopens, onder den Notel, een zijde weduwe Jan van
den Berk, d’ander de Armen van Straten en Notel
2. een perceel land, genaamd het kampke, groot 1 lopen, als voor, een zijde Arnoldus Smits,
d’ander de straat
4e lot aan Cornelia Peter van Boxtel weduwe Antonie van den Berk, als moeder en voogdes over de
minderjarige Antonie en Peter van den Berk;
1. Een perceel groes, genaamd het klein Sonderen, groot 1 lopen, onder den Notel, een zijde
kinderen Peter van de Ven, d’ander Peter van der Heijden
2. Een perceel land, genaamd de Bogt, groot 2 ½ lopens, als voor, een zijde den Armen van
Straten en Notel, d’ander de gemeente
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Ieder lot gewaardeerd op f 400,-Akte 1091: 20-10-1817
Verkoper; Jennemie Smits gehuwd Gerard Timmermans, klompmaker Oirschot
¼ gedeelte in een perceeltje heij en groes, zijnde nieuw erf, in geheel 45 roeden, onder Aarle, beide
zijden en een einde de overige 3/4 gedeelte van het gehele perceel, d’ander Jan Nicolaas Vogels.
Verkregen bij successie van hun moeder, overleden in 1817
Kopers;
1. Arnoldus Johan Smits, klompmaker Oirschot medeverkoper
2. Hendrik Arnoldus van Ekerschot en Willem Lambert van Dijk, bouwlieden Oirschot, voor
f 6,-Akte 1092: 20-10-1817
Benoeming voogden; Hendrik Adriaan de Weert, bouwman Oirschot, Adriaan Hendrik de Weert, als
administrerend voogd en Adriaan Johan Schepens, bouwman Oirschot, als toeziende voogd over zijn
twee minderjarige kinderen Maria en Cornelis, in huwelijk verwekt bij Jennemaria van Dooremalen.
Akte 1093: 22-10-1817
Verkoop paarden ten verzoeke Francis Twiss, particulier Oirschot, opbrengst f 80,15
Akte 1094: 22-10-1817
Verkopers;
1. Ida Venninx weduwe Thomas van Spreuwel, boerin Oostelbeers
2. Maria Jonkers weduwe Lambert van Mol
3. Thomas en Wouter van Mol, bouwlieden Oostelbeers
4. Johanna van Mol gehuwd Adriaan van de Pol, bouwman Oirschot
5. Cornelia Jonkers, boerin Oirschot
6. Antonie Dielis de Kroon, bouwman Oirschot
een perceel heij en hout, genaamd de kleine Steendonk, gelegen op het Capels broek onder
Oostelbeers, groot 9 lopen, belend oost en noord de koper, west de erfgenamen van de weduwe
Johannes van Bommel, zuid Walterus Wouters
Verkregen bij successie van derzelver respective familieleden, uitgezonderd Antonie Dielis de Kroon,
die zijn aandeel verkregen heeft bij koop van Willem van den Nieuwenhuizen.
- Waarvan Ida Venninx weduwe Thomas van Breugel 1½ 5e part
- Maria Jonkers weduwe Lambert van Mol cs, 1/5 part
- Antonie Dielis de Kroon 1½ 5e part.
Koper; Poulus Emanuel de la Court, ontvanger generaal over de provincie Noord Brabant, wonende te
’s-Hertogenbosch, voor f 450,-Akte 1095: 25-10-1817
Verkoper; Jennemie Walravens weduwe Jan Joseph van der Aa en haar zoon Cornelis van der Aa,
bouwlieden Best
een perceel land, genaamd de Steegakker, groot 1½ lopen, onder Naastenbest, een zijde Jan van
Nieuwland, d'ander de kinderen Arnoldus van Dijk , een einde de kopers, d’ander Gijsbert van
Kronenburg.
Verkregen van der eerste comparante ouders.
Kopers; Johannes, Hendricus en Martinus van de Sande, bouwlieden Best, voor f 90,-Akte 1096: 25-10-1817
Verkoper; Johan Dirkx van Roij, bouwman Haaren
1. een perceel land, genaamd de voorste kamp, groot 1 lopen, onder Aarle, een zijde de Armen,
d’ander Joseph van der Aa, een einde Arnoldus van de Sande, d’ander de straat.
2. een perceel land, genaamd de Goedkoop, groot 1 lopen, als voor, een zijde Willem Schepens,
d’ander en een einde de straat, d’ander einde de koper.
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1800
Koper; Jennemie Walravens weduwe Jan Joseph van der Aa, boerin en Cornelis van der Aa, bouwman
Best, voor f 125,--
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Akte 1097: 27-10-1817
Verkoper; Vrouwe Carolina Frederica von Scheidt de Groulard geboren de Lannoy, zonder beroep
wonende Oisterwijk, gemachtigd door haar man Frederik Herpert von Scheidt de Groulard, zonder
beroep, wonende Thiel
Een huis met stal en hof, scheidende op de muur van de huizing van Wilbord Huysmans, thans
bewoond door Jan van Haaren, groot 18 roeden, onder den Kerkhof in de Koestraat, belend oost de
gereformeerde pastoriehuizing, west Wilbort Huijsmans
Verkregen bij koop van Jacobus van Dooren en zuster te Rotterdam d.d. 2-12-1805, voor f 1300,-Koper; Lodewijk Frederik Zorreth, gepensioneerd luitenant colonel, wonende St. Oedenrode, voor
f 1300,-Akte 1098: 28-10-1817
Verkoper; Hendrik Willem Hoppenbrouwers, wever Oirschot
Een perceel land, genaamd den grooten akker, groot 1 lopen, onder Spoordonk, eene zijde Johan
Smetsers, d’ander Jan van den Berk, een einde Antonie Adriaan de Kroon, d’ander Weduwe Willem
Schraets
Verkregen bij successie van zijn ouders
Koper; Adriaan Jans de Kroon, bouwman Oirschot, voor f 35,-Akte 1099: 29-10-1817
Verkoper; Francis van der Dennen, hoedenmaker Oirschot
¼ in een huisje met aangelegen erf, groot ½ lopen, onder den kerkhof op den Heuvel, een zijde
weduwe Lourens van Leuven, d’ander Peter van Dooremalen, een einde de koper, d’ander voor aan de
gemeente
Verkregen bij koop van de weduwe Lourens vamn Leuven in 1808
Koper; Johannes Jans van Berendonk, bouwman Oirschot, voor f 35,-Akte 1100: 29-10-1817
Verkoop partij masten en essenbomen ten verzoeke; Mej. van Dooren te Rotterdam, opbrengst f 212,Akte 1102: 3-11-1817
Verkoop partij vette varkens ten verzoeke; Sijmon van Lommel, herbergier Moergestel, opbrengst
f 252,25
Akte 1103: 3-11-1817
Verkoper; Theodorus Schellekens, schoenmaker Oirschot
Een huis met stal en hof, genaamd den Oijevaar, groot 15 roeden, onder den kerkhof, een zijde Marjan
Somers, d’ander het Steenstraatje, een einde weduwe Peter van de Laak, d’ander de gemene
Molenstraat
Verkregen in 1806 bij koop van Goyard van Berendonk
Koper; Cornelia van der Velden weduwe Hendrik van Kempen, zonder beroep Oirschot, voor f 415,-Akte 1104: 4-11-1817
Hypotheekgever; Cornelis van Overbeek, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Petronella Baijens, dienstmeid Oirschot, groot f 400,-Onderpand onder Oirschot;
een perceel groes, genaamd de Mortelsgraaf, groot 5 lopen, onder Straten, beide zijden de gemeent
[Uit latere akten blijkt dat ook een gedeelte van de Stratense molen in onderpand gegeven wordt. zie
akte 945: 23-9-1833, waarin zoon Theodorus van Overbeek 3/16e deel van de Stratense molen in
onderpand geeft aan voornoemde schuldeiser. Hypotheek doorgehaald met akte 74: 11-8-1834]
Akte 1105: 7-11-1817
Testament; Wilhelmus Francis van Hout weduwnaar Maria van Heerbeek, bouwman Oirschot
Legaat aan Johanna Adriaan van de Kerkhof, dienstmeid Oirschot, zijn. Toekomstige huisvrouw, al
zijn meubilaire goederen, klederen, linnen, goud en zilver, mitsgaders de haaf en schaar.
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Akte 1106: 7-11-1817
Testament; Johanna Adriaans van de Kerkhof, dienstmeid Oirschot
Legaat aan Wilhelmus Francisse van Hout, bouwman Oirschot, haar toekomstige bruidegom, al haar
meubilaire goederen, klederen, linnen, goud en zilver, haaf en schaar.
Akte 1107: 10-11-1817
Verkoper; Leendert van de Sande, bouwman Oirschot
een perceel land, genaamd de kamp in de Malkersteeg, groot 3 lopen, onder aarle, een zijde weduwe
Jan Merks, d’ander de straat, een einde de koper, d'ander Willem Michiel Kemps
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1787
Koper; Adriaan Peter Leijtens, bouwman Oirschot, voor f 115,-Akte 1108: 10-11-1817
Verkoper; Gerrit Hendriks van der Aa, bouwman Oirschot
een perceel nieuw erf van de geneente, zijnde thans groes, heij en land, groot 10 lopen, onder Aarle,
een zijde Jan Francis de Roij, d'ander de heij, een einde Pieter Elias van Nahuijs.
Verkregen bij koop van Jasper de Roij in 1809
Koper; Godefridus van Bragt, arbeider Oirschot, voor f 100,-Akte 1109: 11-11-1817
Verkoper; Hendrik Goyart Erven, bouwman Oirschot
Een perceel land, genaamd de Hoef, groot 2 lopen, onder den Notel, een eind Nicolaas Otters, het
ander einde en beide zijden de koper
Verkregen bij koop van Hendrik van Overbeek in 1811
Koper; Dimphna Melis, boerin Oirschot, voor f 140,-Akte 1110: 11-11-1817
Verkoop jonge paarden ten verzoeke; Johan Klerks, koopman te Eeten, opbrengst f 256,75
Akte 1111: 11-11-1817
Verkoper; Hendrik Hoppenbrouwers, wever Oirschot
de helft in een perceel land, genaamd het Lepelbroek, groot voor die helft 22 roeden, onder
Spoordonk, een zijde Peter Bressers, d’ander Johan Smetsers no ux
verkregen bij successie van zijn ouders 21-7-1817
Koper; Peter Bressers, bouwman, gehuwd Peternel Adriaans, wonende Oirschot, voor f 34,-Akte 1112: 15-11-1817
Volmachtgever; Jan Pieter Roemer, luitenant colonel bij de infanterie, wonende Oirschot, in garnizoen
te Bouillon
Volmachtnemer; zijn behuwd zuster Helena Maria Hille, wonende Amsterdam, om comparants recht
en interest in en omtrent den boedel en nalatenschap van zijn overleden dochter jonkvrouw Jacoba
Maria Roemer, verwekt bij wijlen zijn overleden echtgenoote Catharina Elisabeth Hille overleden
Oirschot 6-9-1817, en van de goederen verkregen van haar grootvader Dionisius Hille.
Akte 1113: 17-11-1817
Verhuurder; Paulus Verhagen, bouwman Oirschot
Onder Verrenbest;
1. een huis, schuur, stal, hof en bogt, no. 818, groot 2 lopen
2. een perceel land, genaamd Woute kamp, groot 4 lopen
3. een perceel land, genaamd Razenbogt met het daaraan gelegen nieuw erf, groot 5 ½ lopen.
4. een perceel land, genaamd de Broosken, groot 2½ lopen
5. een perceel land, genaamd Huijpekamp, groot 3½ lopen
6. een perceel land, genaamd 't Hopakkerke, groot 1 lopen
7. een perceel groes, genaand 't Hopakkerke, groot 3 lopen
8. een perceel groes, genaamd de klein veldjes, groot 4 lopen
9. een rijdende 3/4 gedeelte in perceel groes, genaamd de Kaveling, in geheel groot 6 lopen.
Huurder; Johannes Jans van den Heuvel, bouwman Oirschot, voor f 98,-- per jaar.
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Akte 1114: 17-11-1817
Testament; Jan van Heumen, koopman Oirschot
Erfgename; Maria Veraa, zijn huisvrouw
Woonde no. 240 aan de Markt
Akte 1115: 17-11-1817
Testament; Maria Veraa, huisvrouw Jan van Heumen, koopman Oirschot
Erfgenaam; Jan van Heumen, haar echtgenoot.
Akte 1116: 20-11-1817
Verkopers;
1. Anna Maria Weijnands weduwe Wilhelmus van Roij, spinster Oirschot
2. Wilhelmus van Roij, metselaar ‘s-Hertogenbosch, haar zoon
Een huis, no. 186, met een tuintje, groot 2 roeden, onder den kerkhof in de Rijkesluisstraat, een zijde
Cornelis Melis, d’ander Jan van Berendonk
Verkregen bij koop van Arnoldus de Haan 30 jaar geleden
Koper; Gerrit van Kemmena, koopman Oirschot, voor f 150,-Akte 1117: 20-11-1817
Afstand togt; Peter Veraa, klompenmaker, weduwnaar Catharina Schellekens, wonende Oirschot
Zulks ten behoeve van zijn voorkinderen verwekt met wijlen Catharina Schellekens, met name Jacoba
Veraa gehuwd Jan Francis Vlemminx, knoopmaker en Maria Veraa gehuwd Jan van Heumen,
koopman, beiden Oirschot.
Voor de helft competerende in;
1. een huis en hof, genaamd Antwerpen, groot 15 roeden, no. 240, staande op de Markt, belend
door heer med. doctor Guljé en Jan Michiel Smits, voormaals verhuurd geweest voor f 40,--,
dus voor de helft f 20,-2. een perceel land, genaamd Hans Fonken akker, groot 2 lopen, als voor, een zijde Arnoldus van
Baar, d’ander weduwe Peter Schellekens, onverhuurd, huurwaarde f 8,--, dus voor de helft
f 4,-3. een hooijveld, genaamd den halven Beemd, groot 1 lopen 12 roeden, in de Broekstraat, een
zijde Jan van der Schoot, d’ander Hermanus de Kroon, onverhuurd, huurwaarde f 4,--, voor de
helft f 2,-Tezamen f 26,-Voorts de helft in alle roerende goederen, vermeld op inventaris d.d. 20-11-1794, waardig in geheel
f 161,30, dus voor de helft f 80,65
(Zie ook akte 1137: 30-12-1817)
Akte 1118: 24-11-1817
Verkoop eijke bomen ten verzoeke; Elisabeth van den Bosch weduwe Tholof van Kronenbug,
opbrengst f 237,10
Akte 1119: 26-11-1817
Testament; Anna Maria van Kollenburg, boerin Oirschot
Legaat aan de Roomsch Katholieke kerk en de publieke Armen van Oirschot, de som van f 500,--, vrij
van alle belasting.
Legaat aan haar broeder Johannes van Kollenburgh, haar aandeel in de volgende vaste goederen,
verkregen bij deling van hun ouders en onbedeeld bezeten;
1. In een huis, hof en aangelag, no. 618, groot 3 lopen, een zijde Theodorus Smits, d’ander de
kinderen Jan de Weerdt
2. in een perceel groes, genaamd den Hof, groot 1½ lopen, een zijde Hendrik Peter van de Ven,
d’ander Nicolaas van Kollenburg.
3. in een perceel land, genaamd de voorste en achterste Kremers, groot 4 lopen , een zijde de
kinderen Peter van de Ven, d'ander Nicolaas van Kollenburg.
4. in een perceel groes, genaamd den Dous, groot 4 lopen, een zijde Goort van de Ven, d'ander
Nicolaas van Kollenburg
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5. in een perceel land, genaamd de Streep, groot 3 lopen, een zijde Goort van de Ven, d’ander
Maria van Kemmena
6. in een perceel land, genaamd den Haagakker, groot 2 lopen, een zijde Goort van de Ven,
d’ander Maria van Keemena
7. in een perceel groes, genaamd een Haag, groot 4 lopen, een zijde Theodorus van de Ven,
d’ander Johan Vogels.
8. in een perceel groes en hout, genaamd de koewei, genaamd de Haag, groot 2½ lopen, een
zijde Eimbert Snellaars, d'ander Goort van de Ven.
9. in een perceel land, genaamd de nieuwe kamp of Poterij, groot 2 lopen, een zijde de gemeente,
d’ander de kinderen Peter van de Ven
10. in een perceel heij, genaamd het Veld, groot 2 lopen, onder Liempde, een zijde de gemeente,
d'ander Hendrik van Kollenburgh
11. in een perceel heij, genaamd de Vaerdingsche heijkens, groot 1 lopen, onder Liempde, een
zijde den Armen van Liempde, d'ander de gemeente
12. in een perceel groes, genaamd het klein weike, groot ½ lopen, een zijde Goort van de Ven,
d’ander Nicolaas van Kollenburg.
De testatrice met de voornoemde haaren broeder aangekomen bij koop van Jan Peter van den Heuvel
de voorgaande 10 percelen gelegen onder Straten.
ender den last om in te brengen de som van f 2500,-Tot erfgenamen van de voorschreven f 2500,-- en alle andere roerende en onroerende goederen, haar
broers en zusters, Johannes, Hendrik, Nicolaas, en Johanna Maria gehuwd met Johannes Adriaan van
der Vleuten, allen wonende Oirschot, hoofd voor hoofd delende.
Akte 1120: 26-11-1817
Verkoop spek ten verzoeke; Gerrit van den Heuvel, drukker Oirschot, opbrengst f 18,40
Akte 1122: 4-12-1817
Verkoper; Cornelia van Hooff weduwe Jan van der Hamsvoort, landbouwster Middelbeers.
een broekveld, genaamd de groote Moor, onder Oostelbeers aan de grens van Oirschot bij de kapel,
groot 8 lopen, belend oost en zuid de koper, west Gerard Timmermans, noord de Kapel
Verkregen bij successie van haar mans familie in 1795
Koper; Poulus Emanuel de la Court, ontvanger generaal der provincie Noord Brabant te
’s-Hertogenbosch, voor f 545,-Akte 1123: 4-12-1817
Verkoper; Jasper Francis Neggers, bouwman Oirschot
Een perceel groes, genaamd de Rijsingen, groot 5 lopen 12 roeden, met daaraan gelegen nieuw erf,
groot 40 roeden, onder den Kerkhof in de Papenvoorte, een zijde kinderen Francis van Beers, d’ander
weduwe Peter Schellekens, een einde Adriaan Francis Neggers, d’ander de gemene straat
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1805
Koper; Vrouwe Dina de Sausin weduwe Mauritz Adriaan Phaff, zonder beroep Oirschot, voor f 275,-Akte 1124: 4-12-1817
Verkoper; Anna Maria Peter Schellekens, zonder beroep Oirschot
Eene obligatie of schepenschuldbrief groot f 150.-- à 5 % ten laste gemeente Oirschot d.d. 7-4-1800
met de verschenen rente sedert 13-7-1817
Verkregen bij koop van haar broeder Theodorus Schellekens 27-4-1803
Koper; Jan Lambert Huijskens, herbergier Oirschot, voor f 76,-Akte 1125: 9-12-1817
Verkoper; Maria Peter Snellaars, spinster, ongehuwd Oirschot
Een perceel heij met de daarop staande hut, groot 3 ½ lopens, onder Spoordonk, rondom in de
gemeente
Gereserveert ‘t gebruik van de hut gedurende haar leven en ¼ lopen van de heij
Een perceeltje heij, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde Poulus Snellaars, d’ander de gemeente
Verkregen bij successie van haar ouders in 1817
Koper; Adriaan van de Pol, bouwman Oirschot, voor f 70,--
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Akte 1126: 12-12-1817
Verkoper; Johanna Bull weduwe wijlen Johan van den Heuvel, koopvrouw Oirschot
een broekveld, genaamd de Papenbeempt, volgens meting onder no. 602 t/m 606, groot 23 lopen,
onder Oostelbeers, een zijde kinderen Reinier van Heumen, d'ander erfgenaeen wenuwe heer Jan van
Bommel, een einde de verkrijger.
Verkregen bij erfenis van haar man in 1792
Koper; Poulus Emanuel de la Court, ontvanger generaal der provincie Noord Brabant te ’sHertogenbosch, voor f 1200,-Akte 1127: 15-12-1817
Verkoper; Johannes Willem Hoppenbrouwers, bouwman Oirschot
1. Een perceeltje land en hout, genaamd het voorste venneken, groot 1 ½ lopen, onder Straten,
een zijde kinderen Jan van den Einden, d’ander Peter Meuwis, een einde weduwe Gijsbert van
Overbeek, d’ander Cornelis van den Heuvel
2. een gedeelte in een perceel heij en land, genaamd den Blaasbalk, voor dit deel groot 1 ½
lopen, als voor, een zijde Adriaan Hoppenbrouwers, d’ander Peter van Overbeek en anderen,
een einde Hendrik Bullens, d’ander de gemene heij
verkregen uit nalatenschap van zijn ouders
Koper; Jan de Bruin, bouwman Oirschot, voor f 36,-Akte 1128: 15-12-1817
Verkoper; Nicolaas van de Sande gehuwd Theodora van den Hurk, koopman Oirschot
een gedeelte in een perceel land, genaamd de Molderij, afgepaald op eenen lindenboom, die in gemeen
eigendom van partijen verblijft, groot voor dit deel 1 lopen, onder den kerkhof, een zijde de koper,
d’ander Hendrik van den Akker, een einde de verkoper, d’ander de straat
verkregen bij successie van zijn vrouws familie 25 jaar herwaarts
Koper; Salomon David Roost, koopman Oirschot, voor f 35,-Akte 1129 en 1132: 15-12-1817 en 22-12-1817
Verkopers;
1. Dina Willem Smetsers weduwe Joseph van Ham als moeder en voogdes over haar onmondige
kinderen verwekt in huwelijk met Joseph van Ham
2. Lourens van Ham, als toeziende voogd
1e koop; een perceel land, genaamd den groten akker, groot 2 lopens, onder Straten, een zijde kinderen
Peter van de Ven, d’ander Adriaan van Ham
Koper; Wilhelmus Peter van de Ven, bouwman Oirschot, mede voor Laurens, Albertus en Elisabeth
van de Ven, zijn broeders en zuster, voor f 225,-2e koop; een broekveld, genaamd den Broekbeempt, groot 7 lopen, onder Aarle, een zijde de
gemeente, d’ander Ant. Fr. Bolsiua
Koper; Jan Christiaan de Weerdt, bouwman Oirschot, voor f 84,-Akte 1130 en 1133: 16-12-1817 en 23-12-1917
Verkoper; Martinus Aarts, bouwman Sint-Oedenrode, als voogd
Leonarcus Schepens, bouwman Oirschot, als toeziende voogd over Antonetta en Hendrica,
minderjarige kinderen wijlen Hendrik van Dooremalen en Anna Maria van de Sande.
1e koop; een perceel land, genaamd het Krimsel, groot 3 lopen, onder Naastenbest, een zijde Arnoldus
van Kronenburg, d’ander Joseph Essens, beide einden de gemeente.
2e koop; een perceel land, genaamd Leen Ooms kampke, groot 3 lopen, als voor, een zijde Joseph van
de Sande, d’ander Antonie van de Sande, een einde Hendrik van Gorcum, d’ander de gemeente.
3e koop; een perceel groes, genaamd de Molenstraat, groot 3 lopen, als voor, een zijde Joseph van de
Sande, d’ander Hendrik van de Sande, een einde de gemeente, d'ander Joseph Hendrik van de Sande.
4e koop; een perceel groes en hout, genaamd het kampke aan de heij, groot 2 lopen, als voor, een zijde
Adriaan van de Sande, d’ander Jan Francis de Roij, een einde Willem Schepens, d’ander de gemene
heij
Kopers:
Koop 1; Arnolrus van Kronenburg, bouwman Oirschot, voor f 249,-Koop 2; Leonardus Schepens, bouwman Oirschot, voor f 210,--
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Koop 3; Jan Hendrik van den Boom, smid Oirschot, voor f 189,-Koop 4; Joseph Hendriks van de Sande, bouwman Oirschot, voor f 144,-Akte 1131 en 1143: 16-12-1817 en 2-1-1818
Inzet en verkoop; Karolus Johannes Antonie Baron de Bock, landeigenaar Oirschot
1e koop;’
1. een huis met schuur, stal,schop, hof en aangelag, groot 2 lopens 6 roeden, aan de Keutelstraat,
onder Straten, thans in huur bij Peter Meuwis, beide zijden en een einde de Verkoper, d’ander
einde de straat
2. een perceel land en groes, genaamd de aanstede daarneven, groot 8 lopens 42 roeden, als voor,
een zijde Peter Meuwis, d’ander een der kinderen van Jan Goorts van de Ven, beide einden de
verkoper.
3. een perceel land en groes, genaamd de Binnenakker, groot 3 lopens 36 roeden, als voor, een
zijde een der kinderen van Lambert Huijskens, d’ander de verkoper, een einde Jan van Hout,
d’ander de straat.
4. een perceel teelland,genaamd Busselens akker, groot 3 lopens 32 roeden, als voor, een zijde
Jan van Hout, dander Peter Meuwis, een einde verkoper, d’ander een der kinderen Lambert
Huijskens
5. een perceel teelland, genaamd den langen akker achter den dries, groot 4 lopens 13 roeden, als
voor, een zijde Peter van de Ven, d’ander de verkoper, een einde een der kinderen Jan Goorts
van de Ven, d’ander de straat
6. een perceel teelland, genaamd Hieronymus akker of moost, groot 4 lopens 1 roede, als voor,
een zijde en eindede verkoper, d’ander Peter Meuwis, d’ander einde een der kinderen Dirk de
Weerdt
7. een perceel groes,genaamd den dries aan Pennincx dijk, groot 2 lopens 9 roeden, als voor, een
zijde Pennincx dijk d’ander en een einde de verkoper, d’ander einde kinderen Antonij Mikkers
8. een perceel groes, heij en hout, genaamd de groote moost, groot 29 lopens 49 roeden, als voor,
beide zijden en een einde de verkoper, d’ander einde een der kinderen Lambert Huijskens
9. een perceel groes, genaamd de dries bij ‘t huijs, groot 1 lopen 25 roeden, als voor, beide zijden
en een einde de verkoper, d’ander einde de straat
10. een perceel teelland en groes, genaamd den koedries, groot 5 lopens 33 roeden, als voor, een
zijde en een einde de verkoper, d’ander kinderen Peter van deVen, d’ander einde kinderen
Antonij Mikkers
Koper; Jan Steijvers, borgermeester Oirschot, voor f 3150, -2e koop;
1. een perceel hooiland en bosch, genaamd Leuskens hooij beempt, groot 10 lopens 19 roeden,
onder Straten m een einde de kwinkersche steeg, d’ander Dielis van Roij, een einde den heer
van Oirschot, d’ander Peter van Overbeek
Koper; Jan Steijvers, borgermeester Oirschot, voor f 192,-Akte 1134: 27-12-1817
Testament; Jan Schepens, herbergier Oirschot
Erfgename; Allegonda van den Oetelaar, zijn huisvrouw
Akte 1135: 27-12-1817
Testament; Allegonda van den Oetelaar, wonende Oirschot
Erfgenaam; Jan Schepens, herbergier Oirschot, haar man
Akte 1136: 29-12-1817
Verkoop klompbomen, sparren en schaarhout ten verzoeke; Peter de Rooij, metselaar, opbrengst
f 311,30
Akte 1137: 30-12-1817
Erfdeling; de erfgenamen van Peter Veraa
1. Peter Veraa, klompenmaker, eerst weduwnaar van Catharina Schellekens, laatst van Elisabeth
Schouten.
2. Jacoba Veraa gehuwd Jan Francis Vlemminx, knoopmaker
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3. Maria Veraa gehuwd Jan van Heumen, koopman
Kinderen van voornoemde Peter Veraa in huwelijk verwekt bij Catharina Schellekens
Voornoemde Peter Veraa, als vader en voogd over de minderjarigen Catharina, Hendrica en
Wilhelmus in huwelijk verwekt bij Elisabeth Schouten
Bernardus Schouten, wonende St. Teunis, land van Kuijk, als toeziende voogd
Jan Veraa, meerderjarige zoon uit laatste huwelijk, klompenmaker Dongen, verklaarde dat 1e
comparant bij akte 1117 dd 20-11-1817, afstand deed van de togt van de roerende goederen bezeten in
het 1e huwelijk, ten behoeve van de 2e en 3e comparanten en dat door Peter en Adriana Veraa,
kinderen uit het 1e huwelijk, een zeker aandeel door recht van afdeling aan dezelven zouden hebben
gecompeteert, dit aandeel aan hun vader geretourneert, en vervolgens op de gezamelijke kinderen van
1e en 2e huwelijk, ieder pro rato hebben gemaakt een waarde bepaling der goederen.
Jacoba Veraa gehuwd Jan Francis Vlemminx is gerechtigd voor 7/16e gedeelte
Maria Veraa gehuwd Jan van Heumen im 7 /16e deel
Peter Veraa, als vader en voogd over de minderjarige Catharina, Hendrica en Wilhelmus, mitsgaders
den meerderjarigen Jan Veraa, een gelijk 2/16e deel
Waardering;
1. Huis, met schuur en hof, no. 240, staande op de Markt, een zijde doctor Guljé, d’ander Jan
Michiel Smits, op f 1000,-2. Het land, genaamd Hans Fonken akker, een zijde Arnoldus van Baar, d’ander weduwe Peter
Schellekens op f 200,-3. Het hooijveld, genaamd den halven beempt in de Broekstraat, een zijde Jan van der Schoot,
d’ander Hermanus de Kroon op f 50,-1e lot aan Maria Veraa gehuwd Jan van Heumen;
1. huis met schuur en hof, no. 240, voor f 1000,-2. de helft in Hans Fonken akker voor f 100,-3. een hooiveld, genaamd den halven beempt voor f 50,-totaal f 1150,-2e lot aan Jacoba Veraa gehuwd Jan Francis Vlemminx;
1. de helft in perceel land, genaamd Hans Fonkenakker voor f 100,-2. Meubilaire goederen en contante penningen f 1050,-Totaal f 1150,-3e lot aan Peter Veraa, de vader, klompenmaker Oirschot;
de som van f 164-5-12
4e lot aam de 4 kinderen uit 2 e huwelijk;
de som van f 164-5-12
Akte 1138: 30-12-1817
Verkoper; Adriaan van der Looij gehuwd Dina Vervest, arbeider Oirschot
Een hutje met aangelag, zijnde nieuw erf, groot 3 lopen, onder Spoordonk, een zijde Willem van de
Ven, d’ander de straat, een einde Maria Peter Snellaars, d’ander de gemeentes dijk
Verkregen bij successie van der comparante ouders in 1810
Koper; Peter Peters van Laarhoven, arbeider Oirschot, voor f 74,-Akte 1139: 30-12-1817
Verkoper; Helena Veraa weduwe Francis van Hout, boerin
een gedeelte in een perceel land,genaamd den akker achter de schuur, groot 1 ½ lopen, onder
Spoordonk, een zijde de koper, d’ander en een einde de verkoopster, d’ander einde Hendrk van de Wal
Verkregen bij successie van haar ouders 30 jaar herwaarts
Koper; Lourens van den Heuvel, bouwman Oirschot, voor f 95,-Akte 1140: 30-12-1817
Verkoper; Johannes van der Looij, klompmaker Oirschot
een perceel land, gelegen aan de heij, genaamd de Kamp, groot ¼ lopen, onder Naastenbest, een zijde
de gemeene weg, d’ander de kinderen Goort van der Loo
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1813
Koper;
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Akte 1141: 30-12-1817
Erfdeling; de erfgenamen van Leendert van der Looij en Johanna van de Wal
1. Hendrik van der Looij
2. Johannes van der Looij, klompmakers Best
kinderen wijlen Leendert van der Looij en Johanna van de Wal, gewoond en overleden Oirschot 1813.
1e lot aan Hendrik van der Looij;
een perceel land, genaamd de Spulheij, groot 2 lopen, onder Verrenbest, een zijde Jan Hollanders,
d’ander de kinderen Adriaan Blommers.
2e lot aan Johannes van der Looij;
1. een half hutje met hof, groot ½ lopen, onder Naastenbest, een zijde de gemeene weg, d’ander
Gijsbert van de Loo
2. een perceel land, genaamd den Bult in de Schepersteeg, groot 35 roeden, als voor, een zijde de
gemene weg, d’ander Gijsbert van der Loo
3. een perceel land, genaamd den Kamp, groot ¼ lopen, als voor, een zijde de gemene weg,
d’ander de kinderen Goort van der Loo
Elk, aandeel waardig f 150,-Akte 1142: 31-12-1817
Verkoop vlas ten verzoeke; Nicolaas van de Sande, koopman Oirschot, opbrengst f 162,15
***

