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N.A. 5200
Akte 1144: 2-1-1818
Verkoper; Hendrik Jacobus van den Bosch, bouwman Oirschot
Een perceel groes, gelegen in twee weijkens, genaamd de Knopsbeempt, groot 2 ½ lopens, gelegen
aan de Broekstraat onder Spoordonk, een zijde en een einde Adriaan de Kroon, d’ander Hermanus de
Kroon, d’ander einde de gemeene straat
Koper; Joseph van Beers, klompenmaker Oirschot, voor f 90,-Akte 1145: 2-1-1818
Erfdeling; de erfgenamen van Hendrik Vlemminx en Maria Josephina Tukkers
1. Jan Francis Vlemminx, knoopmaker
2. Wilhelmus Vlemminx, verver
3. Jacoba Vlemminx, naaister, allen wonende Oirschot
4. Catharina Vlemminx, dienstmeid Turnhout
Kinderen van Hendrik Vlemminx en Maria Josephina Tukkers
1e lot aan Jan Francis Vlemminx;
1. Een perceeltje land en hout, genaamd het nieuw Busselen, groot 1 lopen, onder den Kerkhof,
een zijde Johan Söhngen, voorts rondom in de gemeente.
2. Een houtveld, genaamd de Polsdonk, groot 1 ½ lopen, onder Spoordonk, een zijde Jan van der
Linden, d’ander weduwe Jan de Kroon
3. Een onzeker gedeelte in eenen beempt, genaamd Lemmens beemptjen, gelegen in het Beers
broek, d’een zijde Antonie Dielis de Kroon, d’ander Gerrit van Spaandonk
Geschat no. 1 f 50,-- no. 2 f 30,-- en no, 3 f 10,-- Dus tesamen f 90,-2e lot aan Wilhelmus Vlemminx;
Een bed met zijn toebehoren en een kast, waardig bevonden f 45,-Moet ontvangen uit den gezamelijken boedel F 45,-- Dus tesamen f 90,-3e lot aan Jacoba Vlemminx;
Een bed met zijn toebehoren, een kast, een spiegel en een kist
Waardig bevonden f 55,-- Ontvangt uit den gezamelijken boedel f 35,-- dus tesamen f 90,-4e lot aan Catharina Vlemminx;
Een kast, een kist, 6 stoelen, een tafel, enig tin Waardig bevonden f 42,-en zal uit de gezamelijke boedel ontvangen f 48,-- Dus tesamen f 90,-Worden voor elk der condividenten gereserveerd, het aandeel in de verdere roerende goederen, nadat
deze verkocht zijn.
Akte 1146: 3-1-1818
Testament; Jan Bouwens, wever Oirschot
Erfgename; zijn zuster Johanna gehuwd met Jan Rosekrans
Akte 1147: 3-1-1818
Verkopers;
1. Elisabeth van Kuijk, dienstmeid
2. Christiaan van Kuijk, klompmaker, beide wonende Oirschot
3. Maria van Kuijk, dienstmeid Liempde
3/4 deel onbedeeld in;
1. een huis, hof en aangelag, no. 856, genaamd de aanstede, groot 4 lopens, onder Verrenbest,
een zijde Nicolaas van Boven, d’ander de gemeente.
2. een perceel land, genaamd den akker aan de Kleinstraat of neven de Rotten, groot 3 lopens, als
voor, een zijde erfgenamen Jan van Kemmena, d'ander de verkoper.
3. een perceel land, genaamd den akker aan de Schans, groot 1 lopen 29 roeden, als voor, een
zijde Johannes van Heerbeek, d’ander de verkopers.
4. een perceel, genaamd het weijke aan het Weijerke, groot 2 lopens 17 roeden, als voor, een
zijde Arnoldus de Roij, d’ander de gemeente.
Verkregen bij successie van hun ouders in 1816.
Koper; Jan van Kuijk hun broeder, klompmaker Best, voor f 400,--
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Akte 1148: 5-1-1818
Hypotheekgevers;
1. Maria Catharina Vlemminx weduwe Antonie van Kerkoerle, herbergierster
2. Johanna Maria, Johanna Catharina en Arnoldus van Kerkoerle, mede nog voor hun 2
minderjarige zuster en broeder, wonende Best
Hypotheeknemer; Jan Francis de Roij, particulier te Son, groot f 350,--.
Onderpand onder Best;
een perceel land en groes, genaamd de Slipper of Ros, groot 5 lopens, onder Verrenbest, een zijde
Mattijs van de Velde, d’ander een straatweg.
Akte 1149: 7-1-1818
Verkoper; Jan Steijvers, borgermeester Oirschot, als last en procuratie hebbende van Jacobus Daniel
Tret med. doctor ‘s-Hertogenbosch, als erfgenaam van zijn huisvrouw Adriana van de Ven, voor
notaris van Velsen te Lommel d.d. 17-2-1777
1. een huis, schuur, stal, hof en aangelag, letter A, genaamd het Klavier, groot 16 lopens, onder
den kerkhof, een zijde en een einde de gemeente
2. een perceel teelland, genaamd de nieuwe kamp aan de Oerschoren tegenover ‘t huis, met het
daartegen gelegen houtbusselen, genaamd het heesterbusselen aan Schepersweg, groot 5
lopens, als voor, beide einden de gemeente
3. een perceel weij en hout, genaamd de Oerschoren aan de Paal, groot 5 lopens, als voor, een
zijde de straat, d’ander de gemmene heij
4. een perceel teelland, genaamd de Oerschoren of bij de Paal, groot 5 à 6 lopens, als voor, een
zijde en een einde het voorgaande perceel, d’ander einde de gemeene straat
5. een perceel teelland, genaamd de grote en kleine Steenoven, groot 8 ½ lopens, als voor, een
zijde het aangelag van no 1, d’ander een steegje
6. een perceel weij, nu teulland, genaamd de Leemskuilen, groot 6 lopens, als voor, een zijde de
gemeene straat, d’ander Peter Doorakkers
7. een perceel teelland genaamd de kamp aan de Molen, groot 2 ½ lopens, als voor, een zijde
Adam Somers, d’ander kinderen Jan van Roij
8. een perceel weiland, genaamd de koeweij in de Papenvoorte, groot 3 lopens, als voor, een
zijde Hendrik Huiberts van den Bosch, een einde Arnoldus Lambert Huijskens
9. een perceel nieuw erf van de gemeente, ingegraven bij het perceel genaamd de Kamp aan de
Paal, groot 1 lopen 5 roeden, als voor, belend oost, zuid en noord de gemeente, west de
voorschreven goederen
10. een perceel nieuw erf, als voor, bij de vijvers, groot 1 lopen 10 roeden, belend oost de
voorschreven goederen, west de Spoordonkseweg, zuid en noord de gemeente
11. een perceel nieuw erf, als voor aan de vijvers, groot 1 lopen 3 roeden, belend oost de
Vessemseweg, weduwe Peter van Heerbeek, noord de voorgaande goederen, zuid een
waterloop
Kopers; Peter van Heumen, huiseigenaar, en zijn zuster Maria van Heumen, wonende Oirschot, voor
f 1821,-Akte 1150a: 8-1-1818
Verkopers;
1. Geertruij Verhagen weduwe Johannes Penninx, boerin
2. Hendrik Penninx, klompmaker
3. Jan Penninx, klompmaker
4. Johanna Penninx gehuwd Antonie Jans van de Sande, timmerman
5. Willemijn Penninx, gehuwd Jan van Kollenburg, bouwman, allen wonende Oirschot.
4/6 deel onverdeeld in;
1. een hut of huisje met hof en aangelag, in geheel 3 lopens, onder Verrenbest, een zijde Dirk
van de Meulegraaf, d’ander Jan van de Ven
2. een heijkamp, in geheel 10 lopens, als voor, een zijde weduwe Peter de Scheper, d'ander
weduwe lambert van der Meeren.
3. een broekveldje, genaamd de scheken, groot 1½ lopen, als voor, een zijde Leonardus van de
Sande, d’ander Jan Francis de Roij
Verkregen van Johan Penninx, no. 1 de tocht, de overigen de bloote eigendom.
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Koper; Lambert Penninx, klompmaker Santen, land van Kleef, voor f 116,-Akte 1150b: 10-1-1818
Verkoper; Adriaan Peter van Enetten, bouwman Oirschot
Een perceel land, genaamd de Hoeven akker, groot 1 lopen, onder Spoordonk, een einde de koper,
d’ander zijde Jasper van de Looij, d’ander einde de gemeente
Verkregen bij publieke verkoop van de goederen van zijn ouders omtrent 3 jaren herwaarts
Koper; Peter de Visser, rentenier Oirschot, voor f 46,50
Akte 1151: 13-1-1818
Testament; Anna Maria van Collenburg weduwe Gijsbert Francis van Taartwijk als erfgenaam van
haar man bij testament 20-2-1803
Vermaakt aan haar kinderen Reinier en Cornelia, nog bij haar inwonende, al de haaf en schaar, zo te
velde als in de schuur, mitsgaders den gehelen meubilairen inboedel
Moeten hiervoor n den gemenen boedel inbrengen f 1400,-Erfgenamen; de voornoemde Reinier en Cornelia en de kinderen van wijlen haar dochter Johanna
Maria in huwelijk verwekt met Theodorus Essens, ieder voor 1/3e gedeelte
Benoemt als voogd over de minderjarige kinderen Reinier van Kollenburg, koemeester Oirschot
Hendrik van Taartwijk, bouwman Best, als toeziende voogd.
Testatrice woonde op no. 595
Akte 1153: 13-1-1818
Verkoop schaarhout ten verzoeke; Cornelis van Berendonk, timmerman, opbrengst f 63,65
Akte 1154: 15-1-1818
Verkoop schaarhout ten verzoeke; weduwe Johan Christoffel Dachne, ‘s Gravenhage, opbrengst
f 967,35
Akte 1155: 19-1-1818
Verkoop eikenbomen ten verzoeke; Jan van Kuijck, R.K. pastoor ‘s-Hertogenbosch, opbrengst
f 1045,20
Akte 1156: 19-1-1818
Verkoop eikenbomen ten verzoeke; weduwe Antonie van Baar, als administrerende de goederen van
Mej. van Dooren, Rotterdam, opbrengst f 633,15
Akte 1158: 20-1-1818
Volmachtgever; Lambert Penninx, klompmaker in het land van Kleef
Volmachtnemer; Adriaan van der Velden, broodbakker Oirschot
om al zijn goederen te verkopen.
Akte 1159: 21-1-1818
Hypotheekgever; Johannes Goort Koopal, klompmaker Oirschot
Hypotheeknemer; Adriana Koopal weduwe Jacobus van Ekerschot, boerin Oirschot, groot f 60,-Onderpand onder Best;
1. een huisje met het daartegen liggend voorhoofd, groot 15 roeden, onder Aarle, beide zijden en
een einde weduwe Jacobus van Ekerschot
2. een perceel groes, groot 1 lopen, als voor, een zijde Dirk van Dooremalen, d'ander weduwe
Goort Koopal.
Verkregen bij koop van Maria Anna Verroten weduwe Goyart Kopal.
Akte 1161: 27-1-1818
Verkoop vlas ten verzoeke; Joseph Erven, koopman Oirschot, opbrengst f 232,60
Akte 1162 en 1168: 27-1-1818 en 3-2-1818
Verkopers;
1. Jan van Lieshout, klompmaker
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2. Theodorus van Lieshout , klompmaker
3. Joseph van Lieshout, bouwman, allen wonende Liempde
4. Peter Jan Storms, bouwman, gehuwd Johanna van Lieshout
5. Francis van Kasteren, bouwman, gehuwd Peternel van Lieshout
6. Catharina van Lieshout, dienstmeid Best
1e koop; een huis met schuur, no. 829, thans bewoond bij Joseph Peter van Ham, met de helft in de
Bogt, groot 3 lopens, onder Verrenbest, een zijde volgend perceel, d’ander en een einde de gemeente,
d’ander einde de erfgenamen Francis van der Aa.
2e koop; een klein huis, naast het voorgaande, met de halve bogt erbij, groot 2 lopens, onder
Verrenbest in de Vleut, een zijde ’t voorgaande perceel, voorts rondom in de gemeente, thans in
gebruik bij Joseph van Lieshout
3e koop; een perceel land, genaamd de groote kamp, groot 7 lopens, net het daarbij ingegraven nieuw
erf, groot 1 lopen,onder Verrenbest in de Vleut, beide zijden de gemeente, een einde weduwe Jan van
Vugt, d'ander de Mosselaarskamp.
4e koop; een perceel land, genaamd de kleine kamp, groot 5 lopens, met het daarbij ingegraven nieuw
erf, groot 2 lopens, onder Verrenbest in de Vleut, een zijde Antonie van de Molengraaf, d’ander de
groote kamp, een einde de gemeente, d’ander Jan van Engeland.
5e koop; een perceel land, genaamd 't Heesterbusselen, groot 2 lopens, onder Verrenbest in de Vleut,
een zijde en een einde Jan Berkvens, d'ander Jan Francis de Roij, d’ander einde de gemeente.
6e koop; een perceel groes, genaamd Bekkershurk, groot 8 lopens, onder Verrenbest in de Vleut, een
zijde en een einde Hendrik Antonie van de Sande, d’ander Peter Adriaan van Roij, d’ander einde de
kinderen Peter Jan Symons.
7e koop; de 6 voorschreven kopen in massa.
Koper; Willem Storms, bouwman Oirschot, voor f 1270,-Akte 1163: 29-1-1818
Verkoper; Wilem Cornelis Vennix, schoenmaker Oostelbeers
1/3 gedeelte in een heiveld, gelegen neven de Stroom, onder Spoordonk, groot 3 lopens, een zijde
weduwe Antonie van Baar, d’ander Ceeltjes beempt, een einde den armen van Oostelbeers, d’ander de
Stroom
verkregen bij successie van zijn ouders omtrent 1807
koper; Wouter Antonie Timmer, bouwman Oostelbeers, voor f 35,-Akte 1164: 2-2-1818
Verkopers;
1. Hendrik Potters, arbeider
2. Francis Potters, kleermaker
3. Margo Potters, boerin
4. Peternel Potters gehuwd Peter van Heertum, bouwman, allen wonende Oirschot
5. Catharina Potters, dienstmeid ‘s-Hertogenbosch
5/6 deel onbedeeld in;
1. een huis met hof en aangelag, groot 3 lopens, onder Spoordonk, een zijde Wouter de Koning,
d’ander weduwe Jacobus van Hout
2. een perceel land, genaamd den akker achter Wouters, groot 3 lopens 14 roeden, als voor, een
zijde Hendrik van Hout, d’ander de straat
3. een perceel land, genaamd Lijnen akker, groot 1 lopen 11 R, als voor, een zijde, Lsmbert
Hendrik de Kroon, d’ander Johan van Hout
4. Een perceel groes, genaamd het beemptje, groot 2 lopens, als voor, een zijde weduwe Goyart
van Deursen, d’ander het volgende perceel
5. een perceel land en groes, genaamd de Bogt, groot 6 lopens, als voor, een zijde Francis van
Hout, d’ander Wouter de Koning
6. een perceel land, genaamd den langen akker of hoef, groot 2 lopens 46 roeden, als voor, een
zijde Hendrik Peter van Hout, d’ander Peter Lambert van Haaren
7. een perceel groes en heide, genaamd het oude Eeuwsel, groot 5 lopens, als voor, een zijde
Peter de Roij, d’ander weduwe Johan van den Heuvel en anderen
8. een perceel groes, genaamd den Beemd, groot 5 lopens, als voor, een zijde Cornelis Bolsius,
d’ander de verkopers
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9. een perceel land en groes genaamd de Klaasakker, groot 6½ lopens, als voor, een zijde Jan
Neggers, d’ander een steeg
10. een perceel groes, genaamd het Bugtje, groot 2 lopens, als voor, een zijde Peter Lambert van
Haaren, d’ander Jan Neggers
11. Een perceel groes, begraven in 4 weijkens met het daaraangelegen land, groot 7 lopens, als
voor, een zijde Peter Lambert van Haaren, d’ander Wouter de Koning
12. een perceel groes en land, genaamd Tillemans beempt, groot 2 lopens, als voor, een zijde
weduwe Hendrik Boelands, d’ander de verkopers
13. een perceel weiland, genaamd Tillenbeempse weijkens, groot 6 lopens, als voor, een zijde
Wouter de Koning, d’ander de verkopers
Verkregen bij successie van hun moeder, overleden in 1817
Koper; Gerrit Verhoeven, bouwman Agt onder Woensel, gehuwd Barbara Potters, voor f 1200,-Akte 1165: 2-2-1818
Verkoper; Hendrik Jacobus Vlemminx, bouwman Oirschot
Een perceel bouwland, genaamd het Molenkampke, groot 2 lopens, onder den kerkhof, bij de vijvers
gelegen, een zijde en een einde de koper, d’ander de straat, d’ander einde weduwe Leonardus van Roij
Verkregen bij koop van de heer Poulus Straalman, omtrent 1803
Koper; Ansem Antonij van Hersel, bouwman Oirschot, voor f 53,-Akte 1166: 2-2-1818
Hypotheekgever; Johannes Dirk van Mierlo, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Pieter Elias van Nahuijs, rentmeester fundatie Amelrijk Boot, groot f 300,--.
Onderpand onder Best;
een perceel teelland, genaamd de grooten akker, groot 5 lopens, onder Aarle, een zijde kinderen
Albertus van Nahuijs, d’ander weduwe Jan Merks
Verkregen bij koop van Jan Schepens.
Akte 1167: 3-2-1818
Verkoper; Jan Dielis van Kuijk, klompenmaker Lage Mierde
Een perceel groes en land, genaamd het hoog akkerke, groot 6 lopens, onder Straten, een zijde en een
einde kinderen Jan Smits, d’ander zijde en einde juffrouw Maria van Dooren
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1814
Koper; Josijn Maasakkers weduwe Hendrik Huijskens, boerin Oirschot, voor f 315, -Akte 1169: 4-2-1818
Hypotheekgevers;
1. Cornelia Timmermans weduwe Jan Boudewijns, boerin, en haar kinderen
2. Johannes Boudewijns, klompmaker
3. Theodora Boudewijns, boerin
4. Johanna Boudewijns, boerin, allen wonende Oirschot
Hypotheeknemer; Salomon David Roost, koopman Oirschot, groot f 150,-Onderpand onder Best;
een hooiveld, genaamd 't houtere beemptje, groot 7 lopens, onder Aarle, een zijde Hendrik van Roij,
d’ander Gerrit Jan Wijnen.
Akte1170: 4-2-1818
Verkoper; Joseph Hendrik Matteuws, klompenmaker te Ekeren in Zuid-Brabant
Een perceel land, hout en heij, groot 3 lopens, onder Spoordonk, een zijde Adriaan Snelders, d’ander
Jan Hendrik Matteuws, een einde Antonij Adriaan de Kroon, d’ander Michiel Vissers
Verkregen bij koop van Willem van Bommel in 1808
Koper; Jan Antonij Erven, bouwman Oirschot, voor f 55,-Akte 1171: 4-2-1818
Erfdeling; de erfgenamen van Martinus van Audenhoven en Hendrien Toonders
1. Gerrit van Audenhoven, wever
2. Lourens van Audenhoven, wever
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3. Woutrien van Audenhoven gehuwd Laurens van Nunen, bouwman, allen wonende Oirschot
1e lot aan Gerrit van Audenhoven;
1. Een perceel land, genaamd de uitvang, groot 3 lopen, onder den Notel, een zijde Willem der
Kinderen, d’ander en beide einden Ida Willem Koppens
2. Een perceel land, genaamd de langen akker, groot 2 lopen, als voor, een zijde Nicolaas Otters,
d’ander Johannes Erven
3. Een perceel groes, genaamd den dries over de straat, groot 2 lopen, een zijde den Armen,
d’ander de straat
4. Een perceel groes, genaamd Mosselaars weij, groot 3 lopen, onder Aarle, een zijde kinderen
Theodorus van Overbeek, d’ander een steeg
2e lot aan Lourens van Audenhoven;
Een huisje, hof en aangelag, no. 487, groot 7 lopen, onder den Notel, een zijde Johannes van Heesch,
d’ander Christiaan Neggers
Beide loten waardig geschat f 500,-3e lot aan Woutrien van Audenhoven;
1. Een houtbosch, genaamd de Brempt, groot 6 lopens, onder Hedel, een zijde kinderen Adriaan
van Overdijk, d’ander Jan van der Vleuten. Waardig geschat f 300,-2. Contanten f 200,-Totaal f 500,-Akte 1172: 9-2-1818
Verkoop mastbomen en schaarhout ten verzoeke; Egidius Bressers Oirschot, opbrengst f 117,13
Akte 1173 en 1181: 9-2-1818 en 16-2-1818
Verkopers;
1. Helena Jans van de Ven weduwe Egidius Bressers
2. Reinier van Taartwijk, beide wonende Oirschot
de eerste als moeder en voogdes en de 2e als toeziende voogd over de minderjarige kinderen Egidius
Bressers
1e koop; een huis, hof en aangelag, no. 353, groot 12 lopens, onder Spoordonk, een zijde Francis
Hoppenbrouwers, d’ander Leendert van de Sande.
2e koop; een perceel land, genaamd de ouden akker, groot 1 lopen, onder Spoordonk, een zijde
Antonie van Heerbeek, d’ander de gemeente.
3e koop; een perceel land, genaamd in de aanstede, groot 4 lopens, onder Spoordonk, een zijde en een
einde Peter de Roij, d’ander zijde de verkoopster, d'ander einde de gemeente.
4e koop; een perceel land en groes, genaamd de Vloetakker, onder Spoordonk, een zijde Francis
Hoppenbrouwers, d’ander Adriaan de Roos.
5e koop; een perceel land en groes, genaamd de Kamp, groot 3 lopens, onder Spoordonk, een zijde
Francis hoppenbrouwers, d’ander de gemeente.
6e koop; een perceel land en groes, genaamd de Kamp, groot 3½ lopens, onder Spoordonk, een zijde
de gemeente, d’ander de kinderen Francis van Diessen.
7e koop; een perceel land, genaamd het Slot, groot 1 lopen, onder Spoordonk, een zijde kinderen
Francis van Diessen, d'ander de verkoopster.
8e koop; een perceel broekveld, genaamd het gagelveld, groot 6 lopens, onder Spoordonk, een zijde
Antonie Bolsius, d’ander de kinderen Francis van Diessen
9e koop; een perceel broekland, genaamd het Gagelveld, groot 5 lopens, onder Spoordonk, een zijde
kinderen Francis van Diessen, d'ander de Vluittersteeg.
10e koop; een perceel broekveld, genaamd de Vlutter, groot 7 lopens, onder Spoordonk, een zijde
Francis Hoppenbrouwers, d’ander de schutterse vlutter
11e koop; een perceel broekveld, genaamd het Kapelsveld, groot 6 lopens, onder Spoordonk, een zijde
de gemeente, d’ander Adriaan Smetsers.
Opgehouden; 1e t/m 7e koop.
Kopers:
Koop 8; Jan Verspeek, voor f 22,-Koop 9; opgehouden.
Koop 10; Hendrik van Vugt, voor f 72,-Koop 11; opgehouden.
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Akte 1174 en 1182: 9-2-1818 en 16-2-1818
Verkopers;
1. Hendrik van den Heuvel, bouwman
2. Willem van den Nieuwenhuize, bouwman, gehuwd Johanna van den Heuvel, allen wonende te
Oirschot
3. Adriaan Dekkers, bouwman, gehuwd Maria van den Heuvel, wonende Loon op Zand
kinderen en erfgenamen van Jan van den Heuvel en Annemie Koopal, gewoond en overleden Oirschot
1e koop; een perceel land, groes en heij, genaamd het nieuw erf aan de Soeperdonk, groot 3½ lopens,
onder Spoordonk, een zijde Willem van de Nieuwenhuizen, d’ander en beide einden de gemeente
2e koop; een perceel groes, groot 2 lopens, onder Spoordonk, beide zijden en een einde de kinderen
Theodorus van Overbeek, d’ander Johannes van Steensel.
3e koop; een perceel land, genaamd den halven striepakker, groot 3½ lopens, onder Spoordonk, een
zijde Hendrik Jacobus van den Bosch, d’ander Johannes van Steensel, een einde Wilhelmus van Hout,
d’ander Jan Jacobus van den Heuvel.
Kopers:
Koop 1; Willem van den Nieuwenhuize, voor f 26,-Koop 2 en 3; niet verkocht.
Akte 1175: 11-2-1818
Hypotheekgever; Lambert Hendrik Schepens, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Johan Söhngen, fransch kostschoolhouder Oirschot, groot f 100,--.
Onderpand onder Best;
een perceel teelland, genaamd de Clamergaten, groot 1½ lopen, onder Aarle, een einde Bootsgasthuis,
d’ander de gemeene straat.
Verkregen bij koop van de kinderen Hendrik Veroten in 1808
Akte 1176: 12-2-1818
Verhuurder; Hendrik van Kollenburg, bouwman, als voogd over Meggelina van Kemmena te
Oirschot.
een perceel land, genaamd de Legaatakker, groot 3 lopens, onder Verrenbest.
Thans in huur bij Johan Kusters
Huurder; Johannes Kusters, bouwman Oirschot, voor f 14,50 per jaar.
Akte 1177 en 1184: 12-2-1818 en 19-2-1818
Verkoper; Adriaan van der Velden, broodbakker Best, als last en procuratie hebbende van Lambert
Penninx, klompmaker in het land van Kleef.
1e koop; een huisje met hof en aangelag, no. 867, groot 4 lopens, onder Verrenbest, een zijde Jan van
de Ven, d’ander Dirk van de Morselaar
2e koop; een heijkamp of nieuw erf, groot 10 lopens, onder Verrenbest, een zijde weduwe Peter de
Scheper, d'ander weduwe Lambert van der Meeren.
3e koop; een broekveld, genaamd de Scheken, groot 1½ lopen, onder Verrenbest, een zijde Leendert
van de Sande, d’ander Jan Francis de Roij.
opgehouden.
Akte 1178 en 1185: 12-2-1818 en 19-2-1818
Verkopers;
1. Leonardus Strijbosch, bouwman, voor zich en als in huwelijk hebbende Anna van Mierlo, en
als lasthebber van;
2. Johannes en Arnoldus van Mierlo, klompmakers
3. Joseph de Brouwer, klompmaker, gehuwd Helena van Mierlo
4. Peter van Haaren weduwnaar wijlen Elisabet van Mierlo, als vader en voogd over Johannes,
verwekt in huwelijk bij Elisabeth van Mierlo.
Adriaan Leijtens, als toeziende voogd.
Leonardus Strijbos, als voogd en Andries van de Laar, als toeziende voogd over den inocenten,
Adriaan en zijn minderjarige zusters Adriana en Francijna, kinderen van wijlen Johanna van Mierlo
verwekt in huwelijk met wijlen Evert van de Laar, allen wonende Oirschot.
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1e koop; een huis, hof en aangelag, no. 681, groot 8 lopens, onder Aarle, een zijde de gemeente,
d'ander Jan Gerrit Merks, een einde de verkopers, d’ander Jacobus Vissers.
2e koop; een perceel land, genaamd den Ouden akker, groot 3 lopens, onder Aarle, een zijde en een
einde Jacobus Vissers, d'ander zijde kinderen Lambert Huijskens, d’ander einde de verkopers.
3e koop; een perceel land, genaamd het Klaaskens of 't hoogveld, groot 2 lopens, onder Aarle, een
zijde Jacobus Vissers, d’ander de kinderen Lambert Huijskens, een einde de verkopers, d’ander
Hendrik van de Sande.
4e koop; de 3 voorschreven kopen in massa.
5e koop; een perceel groes, genaamd de Scheken, groot 8 lopens, onder Verrenbest in de Vleut, een
zijde weduwe Jan Roche, d’ander Evert Jans van Kuijk, een einde Lambert Kemps.
6e koop; een perceel land, genaamd de Springheester, groot 3½ lopens, onder Verrenbest, een zijde
kinderen Jan de Louw, d’ander Hendrik Cornelis van de Sande, een einde Adriaan Schepens, d’ander
Joseph van de Sande.
7e koop; een perceel groes, genaamd 't hoog driesken, groot 2 lopens, onder Aarle, een zijde Johannes
van de Sande, d'ander kinderen Albertus van Nahuijs, een einde Jan Schepens, d’ander de kinderen
Adriaan Essens.
8e koop; een perceel groes, zijnde nieuw erf, groot 6 lopens, onder Aarle, een zijde weduwe Jan
Merks, d'ander Wilhelmus Leijtens, een einde de gemeente, d'ander Cornelis van Someren.
9e koop; een perceel land, genaamd de Steenoven, groot 3 lopens, onder Aarle, een zijde Adriaan
Schepens, d’ander Arnoldus van Mierlo, een einde Hendrik van de Sande, d'ander weduwe Hendrik
van de Sande.
10e koop; 1/6 deel in een broekveld, genaamd den Broekbeempt, groot 2 lopens, onder Aarle, een
zijde Hendrik Legius, d’ander den Armen, een einde Antonie Franciscus Bolsius, d’ander de
gemeente.
opgehouden 1e, 2e en 3e koop.
Kopers:
Koop 4; Willen van Overbeek, bouwman Oirschot, voor f 950,-Koop 5: Andries van de Laar, voor f 105,-Koop 6; Hendrik Arnoldus van Ekerschot, bouwman Oirschot, voor f 237,-Koop 7; Johannes Jans van de Sande, mede voor zijn broeder Peter, voor f 145,-Koop 8; Jan Francis de Roij, voor f 16,-Koop 9; Jan van Nieuwland, voor f 45,-Koop 10; Hendrik Arnoldus van Ekerschot, voor f 31,-Akte 1179: 14-2-1818
Verkopers;
1. Maria Catharina Vlemminx weduwe Antonie van Kerkoerle, herbergierster
2. Johanna Maria, Johanna Catharina en Arnoldus van Kerkoerle, haar meerderjarige kinderen,
mede voor 2 meerderjarige zusters en broeder, allen wonende Oirschot.
een perceel nieuw erf, groot 5 lopens, onder Verrenbest, een zijde de straatweg, d'ander en een einde
Dielis van Kuijk, d'ander einde een steegje.
Hun vader aangekomen van de gemeente.
Koper; Jan Francis de Rooij, rentenier Son, voor f 50,-Akte 1180: 14-2-1818
Testament; Johan Baumgartner, gepensioneerd soldaat
Erfgenaam; de Diaconie Armelast van het gereformeerd kerkgenootschap te Oirschot.
Akte 1183: 18-2-1818
Verkoper; Elisabeth Wijnen weduwe Arnoldus van den Berk, boerin Oirschot.
1. een huis en aanstede, no. 750, groot 2 lopens, onder Naastenbest, beide zijden Jan Francis de
Roij
2. een perceel land, genaamd de helft van Duiven en Nijen braken, groot 2½ lopens, als voor,
een zijde weduwe Arnoldus van der Aa, d'ander Jan Nicolaas Vogels.
3. een perceel land, genaamd Joost Krel van de Brake en nieuw erf, groot 2 lopens, een zijde
kinderen Johannes de Louw, d’ander Peter van Kronenburg.
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4. een perceel, genaamd de Brake of Dulf Brabershof, op kohier den Braakakker voor de helft en
den halven Braakakker, groot 4 lopens, als voor, een zijde Wilhelmus Schepens, d'ander
Henrik van Heerbeek.
5. een perceel groes, genaamd de helft van de kamp op het Broek, groot 2 lopens, als voor, een
zijde Jan van Kleinenbreugel, d'ander Jan Marcelis Legius.
6. een perceel groes, genaamd het nieuw erf aan het Broek , groot 2½ lopens, als voor, een zijde
weduwe Johannes van de Sande, d'ander Jan Steijvers.
7. een perceel land, genaamd Kremmersakker, groot 2 lopens, als voor, een zijde Jordanus de
Brouwer, d’ander weduwe Johan Bernardus van de Sande.
8. een perceel groes, genaamd den Broekbeempt, groot 2½ lopens, als voor, een zijde weduwe
Jasper de Roij, d’ander Lambert van Dooremalen.
Koper; Jan Thomasse, klompmaker Oirschot, voor f 1012,-Akte 1186: 20-2-1818
Verkoop eikenbomen ten verzoeke; Cornelia Bles weduwe Johan Cristoffel Dachne, ‘s Gravenhage,
opbrengst f 1432.Akte 1187: 23-2-1818
Hypotheekgever; Gerrit Verhoeven, bouwman Acht onder Woensel
Hypotheeknemers;
1. Francis Potters, kleermaker
2. Margo Potters, boerin, beiden Oirschot
3. Catharina Potters, dienstmeid ’s-Hertogenbosch, groot f 1500,--.
Onderpand onder Oirschot;
1. een huis, hof en aangelag, groot 3 lopens, onder Spoordonk, een zijde Wouter de Koning,
d’ander weduwe Jacobus van Hout.
2. een perceel land, genaamd den akker achter Wouters, groot 3 lopens 14 roeden, als voor, een
zijde Hendrik van Hout, d’ander de straat.
3. een perceel land, genaamd Lijnenakker, groot 1 lopen 11 roeden, als voor, een zijde Lambert
Hendrik de Kroon, d’ander Johan van Hout.
4. een perceel groes, genaamd het Beemptje, groot 2 lopens, als voor, een zijde weduwe Goyart
van Deursen, d’ander het volgende perceel.
5. een perceel land en groes, genaamd de Bogt, groot 6 lopens, als voor, een zijde weduwe Jan
Francis van Hout, d’ander Wouter de Koning.
6. een perceel land, genaamd de lange akker of hoef , groot 2 lopens 46 roeden, als voor, een
zijde Hendrik Peter van Hout, d’ander Peter Lambert van Haaren.
7. een perceel groes en heide, genaamd het out eeuwsel, groot 5 lopens, als voor, een zijde Peter
de Roij, d’ander weduwe Johan van den Heuvel en anderen.
8. een perceel groes, genaamd den Beemt, groot 5 lopens, als voor, een zijde Cornelis Bolsius,
d’ander de kinderen Potters.
9. een perceel land en groes, genaamd de Klaasakker, groot 6½ lopens, als voor, een zijde Jan
Neggers, d’ander een steeg.
10. een perceel groes, genaamd het Bugtje, groot 2 lopens, als voor, een zijde Peter Lambert van
Haaren, d’ander Jan Neggers.
11. een perceel groes, begraven in 4 weijkens, met het daaraan gelegen land, groot 7 lopens, als
voor, een zijde Peter Lambert van Haaren, d’ander Wouter de Koning.
12. een perceel land en groes, genaamd Thielemans beempt, groot 2 lopen, als voor, een zijde
weduwe Hendrik Boelands, d'ander kinderen Potters.
13. een perceel groes, genaamd de Tillenbeempse weijkens, groot 6 lopens, als voor, een zijde
Wouter de Koning, d'ander de kinderen Potters.
Akte 1188: 23-2-1818
Testament; Theodorus Schellekens, meerderjarig, schoenmaker Oirschot
Erfgenaam; Anna Maria Schellekens, zijn zuster
Akte 1189: 24-2-1818
Verkopers;
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1. Jan van den Brand, timmerman
2. Johanna van den Brand weduwe Willem Verhees, arbeidster beiden wonende Oirschot
Een huisje met erf en hof, no. 204, groot ½ lopen, onder den kerkhof, in het Steenstraatje, een zijde
kinderen Jan van Heumen, d’ander Francis van de Sande, een einde kinderen Peter Stans, d’ander het
Steenstraatje
Verkregen bij koop van Jan Steijvers in 1807
Koper; Francis van Kasteren, arbeider Oirschot, voor f 235,-Akte 1190: 26-2-1818
Hypotheekgevers;
1. Hendrien Hendriks weduwe Dielis de Kroon, arbeidster Best
2. Anna Marina de Kroon, arbeidster Best
3. Joseph de Kroon, klompmaker Best
Hypotheeknemer; Adriaan van der Velden, broodbakker, groot f 100,--.
Onderpand onder Best;
een perceel land, genaamd de oude bogt, groot 8 lopens, onder Naastenbest, een zijde Hendrik van de
Sande, d’ander Aart van Santvoort.
Akte 1191: 26-2-1818
Verkoper; Jan Hendrik Schepens, herbergier Oirschot
1. een perceel groes, genaamd de Groting, groot 2½ lopens, onder Aarle, een zijde en een einde
weduwe Jan Gerrit Merks, d’ander zijde kinderen Albertus van Nahuijs, d'ander einde de
gemeente.
2. een perceel land, genaamd het Geerken, groot 1½ lopen, als voor, een zijde Johan van Mierlo,
d'ander een steegje, d'ander einde de weduwe Leijtens.
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1805
Koper; Wilhelmus Adriaan van Overdijk, klompmaker, voor f 555,-Akte 1192: 26-2-1818
Verkoper; Hendrik Arnoldus van Ekerschot, bouwman Oirschot
een perceel land, genaamd de Kamp, groot 5 lopens, onder Verrenbest in de Vleut, een zijde Paulus
Verhagen, d'ander Michiel Jans de Rooij, beide einden de straat.
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1817
Koper; Gerrit Hendrik Essens, klompmaker Oirschot, voor f 290,-Akte 1193: 27-2-1818
Verhuurder; Jan Christiaan de Weerdt, bouwman Oirschot
Een stede met aanhorende groes en weilanden, onder Straten
Huurder Theodorus Martinus van den Hurk, bouwman Oirschot, voor f 115,-- per jaar
Akte 1194: 28-2-1818
Verkopers;
1. Hendrik van den Heuvel, bouwman
2. Willem van den Nieuwenhuize, bouwman, gehuwd Johanna van den Heuvel, beiden wonende
Oirschot
3. Adriaan Dekkers, bouwman, gehuwd Maria van den Heuvel, wonende Loon op Zand
Een perceel groes, groot 2 lopens, onder Spoordonk, beide zijden en een einde kinderen Theodorus
van Overbeek, d’ander einde Johan van den Heuvel
De helft in een perceel land, genaamd de Streepakker, groot 3½ lopens voor die helft, als voor, een
zijde Hendrik Jacobus van den Bosch, d’ander zijde Johan van Steensel, een einde kinderen
Wilhelmus van Hout, d’ander Jan Jacobus van den Heuvel
Verkregen bij successie van hun ouders in 1817
Koper; Peter Smits, bouwman Oirschot, voor f 300,-Akte 1195: 2-3-1818
Aanbieding wissel ten verzoeke; de heren Diepen Jellinhaus en Co
ten laste; J.F. de Lannoy, gepensioneerd majoor Oirschot, woonde op no. 81, groot f 158,70
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Akte 1196: 4-3-1818
Verkoper; Petronella van Lievenoogen weduwe Leonardus van der Vleuten, koopvrouw Oirschot
een perceel land, gelegen achter Jan van Esch, groot 1½ lopen, onder Verrenbest, een zijde Jan van
Keulen, d’ander de weduwe Jan Roche, een einde de straat, d’ander Dielis van Kuijk
Verkregen bij koop van de weduwe Johannes van den Berg in 1817
Koper; Hendrik Arnoldus van Ekerschot, bouwman Oirschot, voor f 50,-Akte 1198: 6-3-1818
Hypotheekgever; Peter van Eerdt, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Johan Söhngen, frans kostschoolhouder Oirschot, groot f 150,-Onderpand onder Oirschot;
huis, hof en aangelag, groot 6 lopens, onder Spoordonk , een zijde weduwe Hendrik Meuwis, d'ander
de comparant met een perceel groes, genaamd het weijken.
Verkregen bij successie van zijn vrouws ouders in 1808
Akte 1199: 9-3-1818
Vordering; Peter van Kuijk, particulier Oirschot
Ten laste; Wouter de Koning, herbergier Oirschot, groot f 200,-getekend d.d. 9-3-1817
Akte 1200: 13-3-1818
Verkopers;
1. Dielis Koppens, bouwman Oirschot
2. Maria Jans Koppens, naaister Oirschot
3. Arnoldus Merks, bouwman
4. Hendrik Merks, bouwman
5. Hendrik van Hees gehuwd Maria Merks, bouwman, allen wonende Oirschot
Erfgenamen van Hendrik Joorden Koppens, overleden in 1817
Een perceel broekland, genaamd de Schoordonk, groot 6 lopens, onder Straten, een zijde de
Kwinkersche steeg. d’ander de kinderen Dirk van Overbeek, een einde Johannes van Dijk, d’ander de
Schoordonkschendijk
Koper; Johan Hendrik de Weerdt, molenaarsknecht Oirschot, voor f 250,-Akte 1201 en 1206: 17-3-1818 en 20-3-1818
Inzet en verkoop; Helena Jans van de Ven weduwe Egidius Bressers met minderjarige kinderen, met
als toeziende voogd Reinier van Taartwijk, bouwman Oirschot
1e koop een perceel land, genaamd den ronden akker, groot 1 ½ lopen, onder Spoordonk, een zijde
Antonie van Heerbeek, d’ander de gemeente
een perceel land en groes, genaamd de vloedakker, groot 4 lopens, als voor, een zijde Francis
Hoppenbrouwers, d’ander Adriaan de Roos
koper; Joseph Hendrik van Beers, klompenmaker Oirschot, voor f 260,-2e koop; 1/4e in een perceel land en groes, genaamd de Kamp, groot 3 ½ lopens in het geheel, onder
Spoordonk, een zijde de gemeente, d’ander de kinderen Francis van Diessen
Koper; Johan Willem van Beers, wever Oirschot, voor f 36. –
3e koop; een broekveld, genaamd het kapelsveld, onder Spoordonk, groot 6 lopens, een zijde de
gemeente, d’ander Adriaan Smetsers
Koper; Theodorus van de Ven, arbeider Oirschot, voor f 56,-Akte 1202: 18-3-1818
Erfdeling; de erfgenamen van Jan van Heumen en Johanna Stands
1. Arnoldus, Jan, Ida en Johanna van Heumen
2. Petronella van Heumen gehuwd Mattijs Gruijthuizen, allen wonende Oirschot
Kinderen en erfgenamen van Jan van Heumen en Johanna Stands.
1e lot aan Jan van Heumen;
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1. Een perceel land genaamd den akker aan de Lurpeloop, groot 3 lopen 38 roeden., onder den
Kerkhof, een zijde kinderen Adriaan van Overdijk. d’ander weduwe Cornelis Beekmans, een
einde de Lurpeloop, d’ander Hendrik van de Schoot
2. Een houtbosch, genaamd de Heding of Rouwveld, groot 11 lopen 22 roeden, onder Hedel, een
zijde Salomon David Roost, d’ander Adriaan Schepens, een einde de gemeente, d’ander Peter
Hobbelen
3. Een perceel nieuw erf, zijnde hout en weij, groot 3 lopen 13 roeden, onder den Kerkhof, een
zijde weduwe Leendert Schellekens, d’ander weduwe Jan van Berendonk, beide einden de
gemeente
Waardig bevonden f 900,-Ontvangt tot egalisatie uit de gemene boedel f 400,-Totaal f 1300,-2e lot aan Petronella van Heumen gehuwd Mattijs Gruijthuizen;
1. Een perceel land, zijnde thans hof, groot 1 lopen 12 roeden, onder den Kerkhof, in het
Steenstraatje, een zijde Francis van Kasteren, d’ander de Molenweg, een einde Francis
Kraans, d’ander de gemene steeg
2. Een perceel land, genaamd de Schuurakker, groot 2 lopen 18 roeden, onder den Notel, een
zijde Jacobus van Overbeek en Willem van de Ven, d’ander Johannes van der Vleuten en
Nicolaas van de Sanden, een eijnde Nicolaas van Kuijk, d’ander de gemeente
3. Een perceel groes en hout, genaamd de Moost, groot 3 lopen, onder den Kerkhof, een zijde
kinderen Antonie van Hersel en Francis de Kroon, d’ander Wlhelmus van Santvoort, een
einde weduwe Jan de Kroon, d’ander Johannes van Hout
waardig bevonden f 900,-- Moet uit de gemene boedel trekken f 400,-Totaal f 1300,-3e lot aan Arnoldus, Ida en Johanna van Heumen;
1. een huis en hof, no. 201, groot 12½ roeden, onder den Kerkhof, een zijde Salomon David
Roost, d’ander Hyacinthus van Eersel, een einde Louis Spapen, d’ander voor aan de
Molenstraat
2. Een perceel groes en hout, genaamd het heijvekd bij de Deuschoren, groot 8 lopen 28 roeden,
als voor, een zijde Peter van Heumen, d’ander St, Jorisgasthuis, een einde de gemeente,
d’ander weduwe Hendrik Smetsers
3. Een perceel land en hout, genaamd de Moostakker, goot 4 lopen 38 roeden, als voor, een zijde
Cornelis Wouters, d’ander weduwe Peter van Gerwen, een einde Arnoldus Huijskens, d,ander
weduwe Hendrik Smetsers
4. een perceel land en hout, genaamd de lange kamp bij ‘t Hemelrijk, groot 6 ¾ lopen, als voor
een zijde weduwe Cornelis van Erp, d’ander weduwe Jacobus van Haaren, een einde Jan van
Kollenburg, d’ander Cornelis de Bruijn
5. Een perceel groes, omzet met schaarhout en bomen, genaamd de Moesbroeken, groot 1 lopen
41 roeden, als voor, een zijde weduwe Johan van den Heuvel, d’ander en beide einden
weduwe Antonie van Baar
6. Een perceel groes en hout, genaamd ‘t heijveld in de Moost, groot 7 lopen 2 roeden, onder
Spoordonk, een zijde Jan Jacobus van den Heuvel, d’ander Peter van Dooremalen, een einde
de gemeente, d’ander Johanna Peter van Beers
7. Een perceel land, bepoot met schaarhout, genaamd de Eggendonk, groot 3 lopen 4 roeden,
onder den Notel, een zijde Nicolaas Otters, d’ander Jordanus de Weerdt, een einde de
gemeente
8. Een perceel groes en hout, genaamd de Bodemsteeg, groot 4 lopen 35 roeden, onder
Naastenbest, een zijde erfgenamen Ida van de Sande, d’ander en beide einden de gemeente
9. Een perceel land, genaamd de Reut, groot 2 lopen 48 roeden, onder Aarle, een zijde kinderen
Jan de Louw, d’ander Jan Nicolaas Vogels, een einde weduwe Adriaan van Kerkoerle, d’ander
weduwe Adriaan van der Heijden
10. Een perceel land, genaamd de Koningsakker, groot 3 lopen, onder Aarle, een zijde Johan
Latijnhouwers, d’ander de kinderen Willem Peter Merks, een einde Theodorus Legius,
d’ander de gemeene weg
Waardig bevonden f 3900,-Genealogie:
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van Heumen, Jan
z. Arnoldus en Petronella Joannes Baijens
Ged. Oirschot 1-5-1741
Gehuwd Oirschot 10-9-1769
Stants, Joanna
d. Jan
Ged. Oostelbeers
Uit dit huwelijk geboren;
Arnoldus 4-7-1770 Oirschot
Ida 26-1-1772Oirschot
Petonella 17-11-1773Oirschot
Geh. Mathijs Gruijthuijsen 2-10-1814
Joanna Maria 21-6-1777 Oirschot, overl. 14-5-1861
Joannes 10-1-1781 Oirschot, overl. 18-3-1859
Geh. Maria Elisabeth Veraa 9-2-1817
Akte 1203: 18-3-1818
Schuldbekentenis; Cornelis Peter van de Schoot en Johannes Cornelis van de Schoot, zijnde vader en
zoon, beide bouwlieden Oirschot
Aan; Leonardus Strijbos, bouwman Oirschot, groot f 100,-Borgen; Adriaan Neggers en Jan Peter van de Schoot, bouwlieden Oirschot.
Akte 1204: 19-3-1818
Volmachtgever; Johan Cornelis van de Schoot, bouwman Oirschot
Volmachtnemer; zijn vader Cornelis Peter van de Schoot, bouwman Oirschot, tot verkoop onroerende
goederen, door constituants moeder Paulina van Santvoort, in tocht bezeten.
Akte 1205 en 1210: 19-3-1818 en 26-3-1818
Inzet en verkoop;
1. Tholof Bogaars, arbeider Best
2. Jan Bogaars
3. Hendrik Bogaars, klompmakers Schijndel
4. Jacobus Jansen, arbeider, gehuwd Willemijn Bogaars, Best
mede voor de verdere geïnteresseerden.
1e koop; een perceel land, waarop een huisje heeft gestaan, groot 2 lopens, onder Naastenbest, beide
zijden Hendrik van de Sande, een einde Arnoldus van Mierlo, d’ander de gemene straat
Koper; Joseph Hendrik van de Sande, bouwman Oirschot, voor f 225,-Akte 1207: 20-3-1818
Verkoper; Antonie Arnoldus de Koning, metselaar Oirschot
Een perceel land, genaamd de Kasteren, groot 2 lopens, onder Straten, een zijde Jacobus Vissers c.s,
d’ander Eimbert Snellaars, een einde weduwe Antonie van Baar, d’ander weduwe Gijsbert van
Overbeek
Verkregen bij successie van zijn ouders
Koper; Anna Maria van Kollenburg weduwe Gijsbert van Taartwijk, landbouwster Oirschot, voor
f 95,-Akte 1208: 20-3-1818
Hypotheekgever; Martinus Essens, metselaar Oirschot
Hypotheeknemer; Johan Söhngen, frans kostschoolhouder Oirschot, groot f 250,-Onderpand onder Oirschot;
een houtveld, genaamd de kampkens achter de molen, groot 7 lopens, onder den Kerkhof, een zijde en
een einde weduwe Cornelis van Erp, d’ander zijde de gemeene straat, d’ander einde Jan van Gils.
Akte 1209: 24-3-1818
Volmachtgever; Hendrien van de Schoot gehuwd Johannes Schellekens, bouwman Boxtel

Notariële akten

Oirschots Heem

Tijdvak

Datum

Pagina

1818

2019-04-22

14/40

Volmachtnemer; Cornelis Peter van de Schoot hun vader, bouwman Oirschot
te verkopen de vaste en onroerende goederen, door hem met wijlen haar moeder en schoonmoeder in
togt bezeten
Akte 1211, 1218 en 1229: 27-3-1818, 9-4-1818 en 6-5-1818
Inzet en verkoop; Helena Veraa weduwe en erfgename ex testament Francis Peters van Hout, boerin
Oirschot
1. een huis, stal, schuur met schop hof en aangelag, no.265, groot 6 lopens, onder Spoordonk,
een zijde Laurens Johan van den Heuvel, d’ander de kleine A, een einde de gemeente, d’ander
Hendrik van de Wal
2. een perceel land, genaamd de sluisakker, groot 4 lopens, onder Spoordonk, beide zijden en een
einde Peter de Visser, d’ander einde de gemeente
3. een perceel groes en land, genaamd ‘t heijveld, groot 5 lopens.onder Spoordonk, een zijde
Laurens van den Heuvel, d’ander weduwe Goyart van Deursen, aan het einde de kleine Aa
4. een perceel groes thans land, genaamd het Neyt, groot 2 lopens, onder Spoordonk, een zijde
verkoopster, d’ander Peter Doorakkers, een einde Laurens van den Heuvel, d’ander Jan Veraa
5. een perceel groes, liggende begraven in 5 weijden, genaamd de Lamme Eeuwsels, groot 8
lopens, onder Spoordonk,beide zijden Jan Veraa, een einde weduwe Goyart van Deursen,
d’ander Laurens vanden Heuvel
6. een perceel land en groes genaamd den nieuwen akker, groot 8 lopens, onder Spoordonk, een
zijde en een einde weduwe Goyart van Deursen, d’ander zijde Jan Veraa, d’ander einde
Adriaan Peter van Hout
7. een perceel groes genaamd de Langendonkse Del, groot 2½ lopens, onder Spoordonk, een
zijde en een einde Laurens van den Heuvel, d’ander zijde weduwe Goyart van Deursen,
d’ander einde Adriaan Peter van Hout
8. een perceel groes genaamd het Beemptje, groot 2 lopens, onder Spoordonk, een zijde Wouter
de Koning, d’ander Adriaan Peter van Hout een einde weduwe Goyart van Deursen, d’ander
weduwe Gerrit Peter van Hout
9. een heijveld, genaamd de Langendonk, groot 6 lopens, onder Spoordonk, een zijde Hendrik
van de Wal, d’ander weduwe Goyart van Deursen, een einde Laurens van den Heuvel, d’ander
Jan Veraa
10. een heijveld, genaamd de Dekensbeempt, groot 6 lopens, onder Spoordonk, een zijde Laurens
van den Heuvel, d’ander en beide einden Hendrik van de Wal
11. een heijveld, genaamd den nieuwen beempt, groot 5 lopens, onder Spoordonk, een zijde
Laurens van den Heuvel, d’ander en beide einden Hendrik van de Wal
12. een perceel groes, heij en hout, genaamd de Vloedbeempt, groot 5 lopens, onder Spoordonk,
een zijde Laurens van den Heuvel, d’ander weduwe van Baar, een einde Hendrik van de
Wal,d’ander de gemeente
Koper; Paulus Neggers, bouwman Oirschot, voor f 1800,-Akte 1212: 27-3-1818
Hypotheekgever; Gerrit van den Boom, bouwman Best
Hypotheeknemer; Salomon David Roost, koopman Oirschot, groot f 300,--.
Onderpand onder Best;
1. een perceel land, genaamd de grootakker, groot 3 lopens, onder Naastenbest, een zijde Jan van
Kleijnenbreugel, d'ander de kinderen Hendrik van de Sanden.
2. een perceel land, genaamd de Kerkakker, groot 3 lopens, als voor, een zijde Gerrit Snellaars,
d’ander Gijsbert van Kronenburg.
3. een perceel land, genaamd den Uitlegger, groot 2 lopens, onder Verrenbest, een zijde Martinus
van den Hurk, d’ander Nicolaas Goossens.
Akte 1213 en 1216: 27-3-1818 en 8-4-1818
Inzet en verkoop;
1. Peternel van de Sande weduwe Adriaan Hoppenbrouwers, spinster
2. Laurens Hoppenbrouwers, wever, beiden Oirschot
Een houtbusselen, groot 4½ lopens, onder Straten op het Laageind, een zijde kinderen Jan van Ham,
d’ander Johannes van Kerkoerle, een einde Peter van de Ven, d’ander de straat
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Koper; Jan van Laarhoven, bouwman Oirschot, voor f 82,-Akte 1215: 6-4-1818
Verkoper; Catharina Francisca van Gulik weduwe Constantinus van Oirschot, in leven koopman te
‘s-Hertogenbosch, bij testament voor notaris Petrus Henricus van Fenema te ‘s-Hertogenbosch d.d. 1211-1811
1. een perceel groes of broekland, genaamd de agtbunders, een einde Antonie van de Wouw te
Moergestel, d’ander Mej. Maria van Dooren te Rotterdam
2. een perceel groes of broekland, genaamd het vrouwenbroek, een zijde het voorgaande perceel,
d’ander Johan Francis van Hout een einde de rivier de Aa
3. een perceel groes of broekland, genaamd Teunis beempt, een einde de rivier de Aa, een zijde
Hendrik Jans Verhoeven, d’ander zijde weduwe Heeren te Moergestel
tesamen groot 87 lopens, gelegen bij de Logtse velden, onder Spoordonk.
lasten; jaarlijkse rente van f 91,-- aan Antonie van Gils president seminarie te Halder
Kopers; Peter van Heumen en Maria van Heumen, beiden wonende Oirschot, voor f 1400,-Akte 1217: 8-4-1818
Verkoop meubelen ten verzoeke; Adam Hendrik Guljé, Rotterdam en Willem Francis Guljé, Oirschot,
opbrengst f 345, 30
Akte 1219: 9-4-1818
Verkopers;
1. Annemie Hassenberg weduwe Adriaan Baijens, spinster
2. Catharina Baijens, haar dochter, gehuwd Peter van Kronenburg, wonende Best.
Onder Best;
1. een perceel land, genaamd Teunis Kampke, groot 1½ lopen, onder Naastenbest, een zijde
Hendrik Peter van de Sande, d'ander Hendrik Antonie van de Sande, een einde de koper,
d’ander fundatie Adriaan van Ham.
2. een perceel groes, genaamd de Nieuw steeg, groot 2 lopens, als voor, een zijde Jan van
Lievenoge, d’ander Marcelis Legius, een einde de gemeente, d'ander de weduwe Hendrik van
Doremalen.
Koper; Willem Schepens, bouwman Oirschot, voor f 160,-Akte 1220: 9-4-1818
Hypotheekgever; Marten Essens, metselaar, gehuwd Cornelia van den Heuvel, wonende Oirschot
Hypotheeknemer; Theodora Houtmans, dienstmeid Oirschot, groot f 300,--.
Onderpand onder Oirschot;
huis en erf, no. 134, onder den Kerkhof , een zijde weduwe Hendrik Meeuwis, d'ander Wilhelmus van
Overdijk , een einde de comparanten, d'ander gemeene straat.
Akte 1221: 10-4-1818
Verkoop partij haver, boekweijt en granen ten verzoeke; Peter van Kuijk, koopman Oirschot,
opbrengst f 220,60
Akte 1222: 11-4-1818
Verkoper; Laurens van Arkel, klompmaker Best
1. een perceel groes, genaamd de koeweij in de Kromsteeg of Kulenkamp, groot 2 lopen, onder
verrenbest, een zijde Jan van Engeland, d'ander Jan van Esch, een einde de gemeente, d’ander
Johannes van de Spijker.
2. een perceel land, genaamd den hogenakker, groot 4 lopens, als voor, een zijde Gerrit Essens,
d'ander Leendert van de Sande, een einde de koper, d’ander een karweg.
Verkregen bij koop van Willem van Kuijk in 1778
Koper; Gerard van Arkel, herbergier Best, voor f 150,-Akte 1223 en 1227: 22-4-1818 en 29-4-1818
Verkopers;
1. Cornelia de Brouwer gehuwd Wouter Gares, hovenier Eindhoven
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2. Maria de Brouwer, dienstmeid Eindhoven
3. Johanna de Brouwer, dienstmeid Boxtel
4. Peternel de Brouwer, dienstmeid Best
5. Dielis de Brouwer, klompmaker Best
een perceel land, genaamd den Riel, groot 3 lopens, onder Verrenbest op de Maust, een zijde weduwe
Josephus van de Sande, d’ander Jan van Lievenoge, een einde Hendrik Bukus, d'ander Dirk van de
Molegraaf.
Koper; Wouter Gares, hovenier Eindhoven, voor f 166,-Akte 1224: 22-4-1818
Verkoop meubelen ten verzoeke; kinderen Mattijs de Brouwer en Willenijn van Rosendaal te Best,
opbrengst f 42,55
Akte 1226: 1-5-1818
Verkoper; Cornelia Melis, spinster Oirschot
Een perceel groes, genaamd de Zworter, groot 1 lopen, onder Hedel, een zijde Jan Melis, d’ander
Cornelis van den Heuvel, een einde Hermanus van de Sande, d’ander Johannes van der Vleuten
Verkregen bij successie van haar ouders in 1803
Koper; Jan Cornelis van Loon, wever Oirschot, voor f 75,-Akte 1227: 1-5-1818
Verkoper; Jacobus van de Morselaar, bouwman Best
een perceel nieuw erf, zijnde thans groes en land, groot 1 lopen, onder Verrenbest in de Vleut, een
zijde de verkoper, d’ander de koper, beide einden de gemeente.
Verkregen bij koop van de gemeente.
Koper; Martinus de Koning, bouwman Best, voor f 50,-Akte 1228: 5-5-1818
Erfdeling; de erfgenamen van Catharina Donkers
1. Francis de Roij, kuiper
2. Cornelis de Roij, smid
3. Marjan de Roij, zonder beroep
4. Cornelia van den Heuvel gehuwd Martinus Essens, metselaar, allen wonende Oirschot
Erfgenamen bij successie van hun tante Catharina Donkers, zonder beroep, overleden Oirschot 1817
1e lot aan Francis, Cornelis en Marjan de Roij;
Een perceel land, genaamd den Boterwijksen akker, groot 3 lopen, onder Spoordonk, Boterwijk, een
zijde weduwe Francis van Taartwijk, d’ander Johannes van den Heuvel
Gewaardeerd op f 225,-2e lot aan Cornelia van den Heuvel gehuwd Marten Essens;
Een houtveld, genaamd het Kampke, groot 1 lopen, onder den Kerkhof, een zijde kinderen Jacobus
van den Heuvel, d’ander de gemeente
Gewaardeerd op f 75,-Akte 1230: 7-5-1818
Verkoper; Maria Anna Verroten, spinster, weduwe Goyart Koopal, wonende Oirschot
een perceel groes, genaamd de Vennen, groot 1½ lopen, onder Aarle, een zijde de Armehoef, d'ander
de verkoopster, een einde Johannes Leijtens.
Verkregen bij koop van Willem Merks in 1791
Koper; Gerard Hendrik Schepens, bouwman Oirschot, voor f 70,-Akte 1231: 12-5-1818
Ruiling;
1. Poulus Verhagen, bouwman Best
eigenaar van Perceel land, genaamd de vier lopen, groot 4 lopens, onder Verrenbest, een zijde den
Arme, d'ander Martinus de Koning, een einde weduwe Paulus van Kronenburq, d’ander Theodorus
van Kronenburg
2. Gerrit Essens, klompmaker Best
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eigenaar van perceel land, genaamd de kamp of Kuiperskamp, groot 5 lopens, onder Verrenbest, een
zijde Paulus Verhagen, d’ander Michiel Jans de Fooij, beide einden de gemene straat.
no. 1 moet bijbetalen f 90,-Akte 1232: 12-5-1818
Verkoper; Jan Daniel van Kleinenbreugel, kleermaker, weduwnaar wijlen Agnes van Santvoort.
een huis en aangelag, no. 777, groot 4 lopens, onder Naastenbest, een zijde Andries van Lievenoge,
voorts de gemeene straten.
Verkregen bij koop van Hendrik Essens omstreeks 1780
Koper; Adriaan van der Velden, broodbakker Best, voor f 500,-Akte 1234: 25-5-1818
Verkoper; Daniel de Roij, commies bij de accijnsen, gestationeert te Megen
Een perceel land, genaamd het Brewater, groot 1 lopen, onder den kerkhof, een zijde Adriaan Neggers,
d’ander Johan van Hout, een einde weduwe Leonardus de Roij, d’ander de straat
Verkregen bij deling van zijn ouders in 1810
Koper; Jan Huijskens, veearts Oirschot, voor f 50,-Akte 1235: 25-5-1818
Verhuurer; Daniel de Roij, commies bij de accijnsen te Megen
Eene stede met aanhorende landerijen, genaamd het Staakshoefke, groot 20 lopens, onder Hedel, thans
in huur bij Hendrik van Berendonk
Huurder; Peter Lambert van Haaren, bouwman Oirschot, voor f 50,-- per jaar
Akte1236: 25-5-1818
Testament; Anna Smetsers, spinster Oirschot
Erfgenaam; de gezamelijke voor en nakinderen van haar zuster Elisabeth Smetsers verwekt bij wijlen
Gerrit Verhoeven en bij haar tegenwoordige man Antonie Teurlinx, bouwman Udenhout
Akte 1238: 28-5-1818
Verkoper; Anna Smetsers, spinster Oirschot
Een perceel land, genaamd den kwaden akker, groot 4 lopens, onder den Kerkhof, een zijde Antonie
Franciscus Bolsius, d’ander weduwe Thielemans, een einde Hendrik Vlemminx, d’ander Gijsbert
Smetsers
Verkregen bij successie van haar ouders omtrent 1806
Koper; Nicolaas Otters, bouwman Oirschot, voor f 475, -Akte 1239: 28-5-1818
Hypotheekgever; Andries van Eijk, bouwman, gehuwd Johanna Maria van Nuenen, wonende Oirschot
Hypotheeknemers; Arnoldus, Ida en Johanna van Heumen, groot f 150,-Onderpand onder Oirschot;
een huis net hof en aangelag, groot 6 lopens, onder Hedel, een zijde Hendrik van Overdijk, d'ander
Cornelis van Overdijk
Verkregen bij successie van hun ouders omtrent 1806
Akte 1240: 29-5-1818
Testament; Andries van Eijk, bouwman Oirschot
Erfgenaam; Johanna Maria van Nuenen, zijn huisvrouw
Akte 1241: 29-5-1818
Testament; Johanna Maria van Nuenen
Erfgenaam; Andries van Eijk, bouwman Oirschot, haar man
Akte 1242: 29-5-1818
Testament; Adriana van de Meulbregt, wonende Oirschot
herroept testament met akte 878: 6-11-1816
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erfgenaam; Hendrik Vlemminx, haar echtgenoot en Wilhelmina van Meulbregt, spinster, ieder voor de
helft
Akte 1243: 29-5-1818
Verkoper; Joseph de Brouwer, klompmaker Best
een perceel land, genaamd de Kelderse hoef, groot 1½ lopen, onder Verrenbest, een zijde Lambert van
Roij, d'ander de verkoper, een einde Johannes van Liempd, d'ander weduwe Arnoldus van der Aa.
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1812
Koper; Gerrit Essens, klompmaker Best, voor f 115,-Akte 1244: 30-5-1818
Verkopers;
Adriaan Peijnenborg, arbeider, gehuwd Helena van den Akker, wonende Oirschot
Pieter Ansems, arbeider, gehuwd Johanna Maria van den Akker, wonende Vught.
Johan Michiel van den Akker, klompmaker Gelderland.
een perceel land en groes, genaamd de verloren kost, groot 1 lopen, onder Naastenbest, een zijde de
koper, d’ander Jan Francis de Rooij, een einde Arnoldus van Mierlo, d’ander Johan van den Akker.
Verkregen bij successie van hun ouders in 1817
Koper; Andries van Lievenoogen, bouwman Oirschot, ten behoeve van Johanna Maria van Nuenen,
zijn huisvrouw, voor f 15,-Akte 1245: 3-6-1818
Hypotheekgever; Joseph Hendrik de Brouwer, klompmaker Oirschot
Hypotheeknemer; Leonardus Strijbos, bouwman Oirschot, groot f 125,--.
Onderpand onder Best;
een huis, hof en aangelag, groot 4½ lopens, onder Verrenbest, een zijde Andries van de Laar, d’ander
Jan van de Spijker
Verkregen bij koop van Johan Klompers omtrent 1804
Koper; ?
Akte 1246: 5-6-1818
Verkoper; Louis Cornelis Schepens, klompmaker Best
een perceel land in de Bogt, groot 1 lopen, onder Verrenbest, een zijde de koper, d’ander de verkoper,
een einde weduwe Francis de Brouwer, d'ander de gemeente.
Verkregen bij koop van Adriaan Hurks in 1812
Koper; jan Johannes van de Spijker, bouwman Best, voor f 90,-Akte 1247: 9-6-1818
Hypotheekgever; Joseph Vergeten, bouwman Best
Hypotheeknemer; Willem van Nuenen, herbergier Best, groot f 150,--.
Onderpand onder Best;
1. een huis en hof, no. 892, groot 1 lopen, onder Verrenbest, belend zuid Hendrik Verstegen, noord Jan
van Esch, oost een straatweg.
2. een perceel land, tegenover 't huis, groot 1 lopen, belend west de straatweg, oost Gerard Hurks, zuid
weduwe van den Bosch, noord weduwe Jos. van de Sande.
3. een perceel land, groot ¼ lopen, als voor, belend oost Hendrik Verstegen, verder de gemeente.
Akte 1248 en 1253: 9-6-1818 en 16-6-1818
Verkopers;
Gijsbertus Engels, timmerman Sint-Oedenrode, gehuwd Johanna Doorleijers
Diena Doorleijers, dienstmeid Schijndel
Catharina Doorleijers, dienstmeid Schijndel
1e koop; een perceel land, genaamd de korte stukken, groot 2½ lopens, onder Verrenbest, een zijde
weduwe Mattijs van der Vleuten, d’ander de straatweg, een einde Jan van Vugt, d’ander Jan van
Liempd.
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2e koop; een perceel land, genaamd de grootakker, groot 3½ lopens, onder Verrenbest, een zijde Gerrit
Essens, d’ander einden Willem van Nuenen, een einde Hendrik van Taartwijk, d’ander Mattijs van der
Velden.
3e koop; een hooiveld, genaamd de Oubeempt, groot ruim 4 lopens, onder Verrenbest, een zijde
Nicolaas Jan Vogels, d'ander Jan Peters van de Ven, beide einden de gemeente.
Kopers:
Koop 1; Willem van Nuenen, herbergier Best, voor f 156,-Koop 2; Adriaan van der Vleuten, klompmaker Best, voor f 341,-Koop 3; Peter Vlemminx, bouwman Best, voor f 150,-Akte 1249: 12-6-1818
Verkoop meubelen ten verzoeke; Karel de Bock, rentenier Oirschot, opbrengst f 19, 80
Akte 1250: 14-6-1818
Testament; Hendrik Timmermans, schoenmaker Best
Erfgenaam; Paulina van der Haagen, zijn huisvrouw
Van de goederen van haar zijde gekomen.
Verder het vruchtgebruik van alle overige goederen en den bloote eigendom aan zijn broeder Antonie
Timmermans, bouwman Best, onder den last van aan de kinderen van zijn zuster Johanna Maria
verwekt in huwelijk met Adriaan van der Vleuten, bouwman Zeelst, uit te keren de som van f 1000,-in 5 termijnen.
ingetrokken 15-9-1848
Akte 1251: 15-6-1818
Hypotheekgever; Amarens van Laarhoven weduwe Hendrik van de Sande, smid
Hypotheeknemer; Amarens Vogels weduwe Jan van Laarhoven, boerin Best, groot f 100,-Onderpand onder Best;
een perceel land, genaamd den Aarenbeempt, groot 2 lopens, onder Aarle, een zijde Willem Kemps,
d'ander den zelven.
Akte 1252: 16-6-1818
Afstand tocht en vrije inwoning; Hendrien Willems weduwe Johannes van Kemena, klompmaker,
thans gehuwd net Johannes Kusters, bouwman Best, ter eenre
Hendrien van Kemmena, haar dochter, boerin Best, ter andere zijde
Staat aan haar moeder toe vrije inwoning in huis
Akte 1254: 25-6-1818
Verkoop meubelen ten verzoeke;
Gerrit, Antonie, Johannes, Andries en Gijsbert de Roos, molenaars
Poulus van Kuijk, brouwer, gehuwd Margo de Roos, allen wonende Oirschot, opbrengst f 737,55
Akte 1255: 29-6-1818
Erfdeling; de erfgenamen van Leendert Roefs en Adriana van Heerbeek
1. Hendrik Roefs, bouwman
2. Willemijn Roefs gehuwd Lambert Jan Habraken, bouwman Oirschot
3. Maria Roefs gehuwd Pieter van Oirschot, bouwman op de Logt onder Oisterwijk
Kinderen van Leendert Roefs en Adriana van Heerbeek
1e lot aan Hendrik Roefs;
1. Een huis en aanstede no. 271, groot 5 lopen, onder Spoordonk, een zijde Hendrik Jacobus van
den Bosch, d’ander de gemene straat, een einde de grote Aa
2. Een perceel land, genaamd Bergsbogt, groot 3 lopen, als voor, een zijde de kinderen van
Overbeek, d’ander Adriaan de Roos, beide einden de gemeente
3. Een perceel groes en land, voor aan de grote Aa, groot 5 lopen, als voor, een zijde Jan Dirks
van Heerbeek, d’ander Jan Antonie van de Wal, een einde de condividente, d’ander Hendrik
van de Wal
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4. Een perceel land, genaamd de Leusdonken, groot 2 lopen, als voor, een zijde Adriaan de
Kroon, d’ander de condividenten, een einde Jan van de Schoot, d’ander de kinderen van
Overbeek
Waardig geschat op f 550,-2e lot aan Willemijn Roefs gehuwd Lambert Jan Habraken en Maria Roefs gehuwd Pieter van
Oirschot;
de gehele meubilaire inboedel met kasten, kisten, koper en tin, bedden en beddegoed, linnen en pellen,
stoelen en tafels en alles war verder tot den inboedel behoort
De haaf en schaar, zo die te velde staat, als die nog in de schuur was.
Gewaardeerd op f 1082,-Contant geld f 18,-- Tesamen f 1100,-De overige contanten en vorderingen zullen na aftrek der schulden onderling worden verdeeld.
Akte 1256: 30-6-1818
Hypotheekgever; Gerrit de Roos, molenaar Oirschot
Hypotheeknemer; Johan Söhngen, frans kostschoolhouder Oirschot, groot f 600,-Onderpand onder Oirschot;
den kooren en olywatermolen met de daaraangehorende huizing en aangelag, groot ruim 30 lopens,
onder Spoordonk
Verkregen bij koop van de heer Paulus Straalman, omstreeks 1801
Akte 1257: 1-7-1818
Afstand tocht; Anna Maria van den Boom weduwe en erfgename Albertus van Haaren, bouwman
Oirschot, overleden in 1806
Heeft onverdeeld bezeten met zijn broeder Hendrik van Haaren, na overlijden van haar man, zijn de
goederen eigendom voor de ene helft aan de van de voormelde Hendrik en voor de andere helft, de
tocht aan Anna Maria van den Boom en de bloote eigendom aan haar kinderen.
Door overlijden van Hendrik van Haaren in 1811, direct gekomen aan haar kinderen.
Anna Maria van den Boon geeft haaren tocht over aan haar kinderen Peter van Haaren en Hendrien
van Haaren gehuwd Andries van de Ven.
1. twee huizen met hof en aangelag, aan elkander gelegen, groot tesamen 14 lopens, onder den
Notel, een zijde Eimbert Snellaars, d'ander en een einde Jacobus van Overbeek, d’ander einde
de gemeente.
2. een perceel groes, genaamd den Tip, groot 2 lopens, als voor, een zijde en een einde Louis van
Someren, d’ander zijde Eimbert Snellaars, d'ander einde de comparante.
3. een perceel groes, genaamd het Kanpke, groot 3 lopens, als voor, een zijde Wilhelmus
Timmermans, d'ander Ida Koppens, een einde Hendrik van Overbeek, d'ander de gemeente.
4. een perceel land, genaamd de Lurpeloop, groot 12 lopens, als voor, een zijde Arnoldus van
Heumen, d’ander de Lurpeloop, een einde de gemene straat, d’ander Jacobus Melis.
5. een perceel land, genaamd Grietenakker, groot 2 lopens, als voor, een zijde Adriaan Kemps,
d’ander Jacobus Melis, een einde de straat, d'ander weduwe Johannes van Kuijk.
6. een houtveld, genaamd de Brempt, groot 10 lopens, onder Hedel, een zijde de gemeente,
d’ander en een einde Hendrik Lemmens, d’ander einde Adriaan Kemps.
7. een perceel groes, genaamd de Vinkendonk, groot 5 lopens, als voor, een zijde Eimbert
Snellaars, d’ander Adriaan van Overdijk, een einde de gemeente, d’ander Gijsbert Smetsers.
8. een perceel groes, genaamd het Schoom, groot 15 lopens, als voor, beide zijden en een einde
de gemeente, d’ander einde weduwe Goyart van Deursen.
9. een perceel land, genaamd den heijakker, groot 2 lopens, onder den Notel , een zijde en einde
Eimbert Snellaars, d’ander zijde Nicolaas van de Sande, d’ander einde Nicolaas van Kuijk.
10. een huis,hof en aanstede, groot 2 lopens, onder Spoordonk, een zijde Hendrik van Hout,
d’ander en een einde de gemene straat, d'ander einde Gerrit Verhoeven.
11. een perceel land, genaamd de Ganschbraken, groot 6 lopens, als voor, een zijde weduwe
Jacobus van Hout, d’ander Wouter de Koning, een einde Peter van Hout, d’ander de straat.
12. een perceél groes, genaamd de Kivitse hoef, groot 4 lopens, als voor, een zijde en einde de
straat, d’ander einde weduwe Hendrik Boelands, d'ander einde kinderen Dielis van Nuenen.
13. een perceel land, genaamd den Krommenakker, groot 4 lopens, als voor, een zijde en einde
weduwe Jacobus van Hout, d'ander zijde Wouter de Koning, d’ander einde de gemene straat.
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14. een perceel land, genaamd den achtersten akker, groot 5 lopens, als voor, een zijde en einde
Wouter de Koning, d'ander zijde Gerrit Verhoeven, d’ander einde de straat.
15. een houtveld, genaamd koeweijs busselen, groot 5 lopens, als voor, beide zijden Gerrit
Verhoeven, een einde Jan van Nuenen, d'ander einde weduwe Jan van den Heuvel.
16. een perceel groes, genaamd de Koewejj, groot 3 lopens, als voor, een zijde Hendrik van Hout,
d’ander Cornelis Bolsius, een einde Wouter de Koning, d'ander weduwe Peter van Haaren.
17. een perceel groes, genaamd het Vrouweveld, groot 5 lopens, als voor, een zijde Thomas van
Kronenburg, d'ander Adriaan de Kroon, een einde de kleine stroom, d’ander weduwe van
Berendonk.
18. een perceel groes, genaamd den Bonderd, groot 5 lopens, als voor, een zijde Willem van de
Ven , een einde weduwe Antony van Baar, d'ander einde Francis van Berendonk.
19. een houtbosch, genaamd Kuipershorst, groot 10 lopens, onder Hedel, een zijde Hendrik
Vlemminx, een einde de gemene straat, d’ander einde Antonie de Kroon.
Dit alles onder voorwaarden, dat haar kinderen, haar gedurende haar leven, van al het nodige zullen
voorzien, mitsgaders inwoning.
Mocht zij op zichzelf gaan wonen, moeten zij jaarlijks uitkeren f 30,-Akte 1258: 6-7-1818
Verkoop gras ten verzoeke; Cornelia Bles weduwe Johan Christoffel Dachne, won, ‘s Gravenhage,
opbrengst f 407,-Akte 1259 en 1270: 8-7-1818 en 15-7-1818
Verkopers;
1. Willem van Nuenen, herbergier Oirschot
Mathijs van Kemenade, deurwaarder Sint-Oedenrode als lasthebber van ;
2. Adriaan Brox, particulier
3. Theodorus Cordewinder gehuwd Maria Catharina Brox, zonder beroep
4. Anna Maria Brox gehuwd Mathijs van Kemenade, deurwaarder, allen wonende St. Oedenrode
Verkregen van hun ouders Cornelis Brox en Maria Hurx
1e koop; een houtbosch, genaamd de grote Zeeldrayer, groot 12 lopens, onder Spoordonk, een zijde
Peter de Visser, d’ander en een einde de gemeente, d’ander einde Arnoldus Huijskens
2e koop; een houtbosch, genaamd de kleine Zeeldrayer, groot 5 lopens, onder Spoordonk, een zijde
Adriaan de Kroon, d’ander en een einde de gemeente
3e koop de massa
Koper; Hendrik van Beers, verver Oirschot, voor f 322,-Akte 1260: 13-7-1818
Inventarisatie ten verzoeke; Jan van Diest, bouwman, weduwnaar wijlen Maria Kluitmans met 5
kinderen, waaronder 4 minderjarigen met name Dina, Antonia, Willem en Helena, wonende Oirschot
Cornelis van de Looij, toeziende voogd
waarde roerende goederen f 611,-heeft geen vaste goederen bezeten.
betaald aan begrafenis en dokterskosten f 40,-huur land f 35,50
Akte 1261: 13-7-1818
Hypotheekgever; Gerrit van den Boom, bouwman, gehuwd Johanna Maria van de Sande, wonende
Best
Hypotheeknemer; Salomon David Roost, koopman Oirschot, groot f 300,--.
Onderpand onder Best;
1. een huis, hof en aangelag, groot 3 lopens, onder Verrenbest, een zijde Nicolaas Goossens,
d’ander de oude kerk.
2. een perceel land, genaamd de Burgakker, groot 8 lopens, onder Naastenbest, een zijde Peter
van Roij, d’ander Willem Schepens.
Akte 1262: 13-7-1818
Verpachting ten verzoeke; Antonie Loutermans, fabrikant ‘s-Hertogenbosch
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toebehorende Juffr. Maria van Dooren te Rotterdam
de grove en smalle Grevenbroekse tienden onder Notel en Straten
Pachter; Hendrik Gerrit van den Heuvel, opbrengst f 385,-Akte 1263: 13-7-1818
Verpachting ten verzoeke; de erfgenamen vrouwe Agnes Vercamp weduwe Johan van Bommel te ’s
Hertogenbosch
de tienden onder Oirschot, reidende tegen de tienden van het Land en van den Grave van Geul
opbrengst f 1748,50
Akte 1264: 13-7-1818
Verpachting de tienden; toebehorende Mej. van Dooren te Rotterdam
genaamd de Kampe, Ackermans en Spoordonkse tienden, gelegen onder den Kerkhof, Spoordonk en
Naastenbest, opbrengst f 566.50
Akte 1265: 13-7-1818
Verpachting de grove en smalle tienden ten verzoeke; Hendrik van den Heuvel, Oirschot,
toebehorende aan st. Pieterskerk Oirschot, opbrengst f 177,-Akte 1266: 13-7-1818
Verpachting ten verzoeke; P.H. van Fenema, notaris ‘s-Hertogenbosch
de helft van 3/5e parten van de tiende, zo grove als smalle, geheven wordende onder Spoordonk
toebehorende aan de kinderen heer Daniel Jeannette Wale te Zwal, opbrengst f 200,50
Akte 1267: 13-7-1818
Verpachting ten verzoeke; Pieter Elias van Nahuys
de novale tienden
toebehorende Jacobus Dirk Baron Sweerts de Landas, heer van Oirschot, opbrengst f 1392,-Akte 1268: 13-7-1818
Verpachting ten verzoeke; Willem van Gulik te ‘s-Hertogenbosch
de tienden onder Oirschot, toebehorende aan den heere M de Hoen, grave van Geul, opbrengst
f 2715,15
Akte 1269: 14-7-1818
Verkoop gras ten verzoeke;
Mej. Maria Catharina van Dooren te Rotterdam
Peter en Maria van Heumen
Hermanus Mikkers te Oirschot, opbrengst f 410.55
Akte 1271: 16-7-1818
Erfdeling; de erfgenamen van Hendrik van Haaren en Lambert van Haaren
1. Peter Lambert van Haaren
2. Hendrien van Haaren gehuwd Andries van de Ven, bouwman
Aangekomen voor de helft van wijlen Hendrik van Haaren, overleden Oirschot 1811
voor 1/4 gedeelte door overlijden van hun vader Lambert van Haaren, overleden in 1806
en voor 1/4 door afstand tocht van hun moeder Anna Maria van den Boom
1e lot aan Hendrien van Haaren;
1. twee huizen met hof en aangelag, aan elkander gelegen, groot tezamen 14 lopens, onder den
Notel, een zijde Eimbert Snellaars, d’ander en een einde Jacobus van Overbeek, d’ander einde
de gemeente
2. Een perceel groes, genaamd den Tip, groot 2 lopens, als voor, een zijde en een einde Louis
van Soneren, d’ander zijde Eimbert Snellaars, d’ander einde de comparante
3. Een perceel groes, genaamd het Kampke, groot 3 lopens, als voor, een zijde Wilhelmus
Timmermans, d’ander Ida Koppens, een einde Hendrik van Overbeek, d’ander de gemeente
4. Een perceel land, genaamd de Lurpeloop, groot 12 lopens, als voor, een zijde Arnoldus van
Heumen, d’ander de Lurpeloop, een einde de gemene straat, d’ander Jacobus Melis
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5. Een perceel land, genaamd Grietenakker, groot 2 lopens, als voor, een zijde Adriaan Kemps,
d’ander Jacobus Melis, een einde de straat, d’ander weduwe Johannes van Kuijk
6. Een houtveld, genaamd de Brempt, groot 10 lopens, onder Hedel, een zijde de gemeente,
d’ander en een einde Hendrik Lemmens, d’ander einde Adriaan Kemps
7. Een perceel groes, genaamd de Vinkendonk, groot 5 lopens, als voor, een zijde Eimbert
Snellaars, d’ander Adriaan van Overdijk, een einde de gemeente, d’ander Gijsbert Smetsers
8. Een perceel groes, genaamd het Schoom, groot 15 lopens, beide zijden en een einde de
gemeente, d’ander einde weduwe Goyart van Deursen
9. Een perceel land, genaamd den Heijakker, groot 2 lopens, onder den Notel, een zijde en einde
Eimbert Snellaars, d’ander zijde Nicolaas van de Sande, d’ander einde Nicolaas van Kuijk
2e lot aan Peter van Haaren;
1. Een huis, hof en aansteede, groot 2 lopens, onder Spoordonk, een zijde Hendrik van Hout,
d’ander en een einde de gemene straat, d’ander einde Gerrit Verhoeven
2. Een perceel land, genaamd de Ganschbraken, groot 6 lopens, als voor, een zijde weduwe
Jacobus van Hout, d’ander Wouter de Koning, een einde Peter van Hout, d’ander de straat
3. Een perceel groes, genaamd de Kivitse hoef, groot 4 lopens, als voor, een zijde en einde de
straat, d’ander zijde weduwe Hendrik Boelands, d’ander einde kinderen Dielis van Nunen
4. Een perceel land, genaamd den Krommenakker, groot 4 lopens, als voor, een zijde en einde
weduwe Jacobus van Hout, d’ander zijde Wouter de Koning, d’ander einde de gemene straat
5. Een perceel land, genaamd den achtersten akker, groot 5 lopens, als voor,een zijde en einde
Wouter de Koning, d’ander zijde Gerrit Verhoeven, d’ander einde de straat
6. Een houtveld, genaamd Koeweijs busselen, groot 5 lopens, als voor, beide zijden Gerrit
Verhoeven, een einde Jan van Nunen, d’ander einde weduwe Jan van den Heuvel
7. een perceel groes, genaamd de koeweij, groot 3 lopens, als voor, een zijde Hendrik van Hout,
d’ander Cornelis Bolsius, een einde Wouter de Koning, d’ander weduwe Peter van Haaren
8. een perceel groes, genaamd het Vrouweveld, groot 5 lopens, als voor, een zijde Thomas van
Kronenburg, d’ander Adriaan de Kroon, een einde de kleine stroom, d’ander weduwe van
Berendonk
9. Een perceel groes, genaamd den Bongerd, groot 5 lopens, als voor, een zijde Willem van de
Ven, een einde weduwe Antonie van Baar, d’ander einde Francis van Berendonk
10. Een houtbosch, genaamd Kuipershorst, groot 1 lopens, onder Hedel, een zijde Hendrik
Vlemminx, een einde de gemene straat, d’ander einde Antonie de Kroon
Anna Maria van den Boom deed afstand van vruchtgebruik met akte 1257: 1-7-1818, Dit alles onder
voorwaarden, dat haar kinderen, haar gedurende haar leven, van al het nodige zullen voorzien,
mitsgaders inwoning.
Mocht zij op zichzelf gaan wonen, moeten zij jaarlijks uitkeren f 30,-Genealogie;
van Haaren, Lambert
z. Peter en Hendrien Joseph van de Laack
ged. Oirschot 24-2-1743 overl. 1-7-1806
gehuwd Oirschot 9-5-1790
van den Boom, Anna Maria
d. Goort en Maria Jacobus van de Kamme
ged. Best 30-5-1756 overl. 15-2-1825
uit dit huwelijk geboren;
Petrus 10-3-1792 Oirschot overl 27-4-1832
geh. Louisa van der Schoot 9-12-1810
Hendrien 18-11-1797 Oirschot overl. 20-12-1870
Geh. Andries van de Ven 21-1-1816.
Akte 1272: 16-7-1818
Verhuurder; Helena van Kemena weduwe Goyart van Deursen, boerin Oirschot
Een stede met aanhorende groes en teellanden, onder Spoordonk
Huurder; Francis Jacobus van Hout, bouwman Oirschot, voor f 150,-- per jaar
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Akte 1273: 25-7-1818
Hypotheekgever; Hendrik Legius, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Hermanus Mikkers, koopman Oirschot, groot f 100,-Onderpand onder Oirschot;
perceel land, genaamd den tiendvrijen akker, groot ruim 3 lopens, onder Straten, een zijde weduwe
Daniel Smits, d’ander de gemeene weg.
Verkregen bij successie van zijn vrouws ouders in 1799
Akte 1274: 27-7-1818
Verkoop diverse soorten lakens ten verzoeke; Jan van Kol, koopman Eindhoven, opbrengst f 46,96
Akte 1275: 4-8-1818
Hypotheekgever; Adriaan Hendrik van Roij, wever Oirschot
Hypotheeknemer; Willem van de Ven, klompenmaker Oirschot, groot f 50,-onderpand onder Oirschot;
een huisje en aangelegen erf, no. 325, groot 1 lopen, in het Pandgat onder Spoordonk
verkregen bij koop van Peternel van Berendonk in 1806
Akte 1276: 5-8-1818
Verkoper; Joseph Hendrik van Beers, klompemmaker Oirschot
1. de helft in een kwaad huis en aangelag, genaamd Helensbogt, groot voor de helft 2 lopens,
onder Spoordonk, een zijde Jan van Gils, d’ander Peter Hendrik Smits
2. de helft in een perceel weij.genaamd de Voort, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijnde Johan van
Steensel, d’ander Hendrik Willem Smits
3. de helft in een heijveld, genaamd Arieken rijte, groot 1 lopen, als voor, een zijde Jan van
Steensel, d’ander de kinderen van Overbeek
4. de helft in een perceel land, genaamd Trond akker, als voor, een zijde Antonie Peter van
Heerbeek, d’ander de gemeente
5. de helft in een perceel land en groes, genaamd de Vloedakker, groot 3 lopens, al voor, een
zijde Adriaan de Roos, d’ander weduwe Jacobus van Berendonk
6. een perceel groes, genaamd de Knorsbeempt, groot 2 lopens, als voor, een zijde Hermanus de
Kroon. d’ander Adriaan de Kroon
Verkregen de 3 eerste percelen bij successie van zijn ouders in 1806, de 3 laatste percelen bij koop
Koper; Hendrien van Beers weduwe Jacobus Merks, boerin Oirschot, voor f 400,-Akte 1277: 6-8-1818
Verkopers;
1. Peter Adriaan van Roij
2. Hendrien Adriaan van Roij gehuwd Joh.J. van den Heuvel, bouwlieden Oirschot.
Onder Best;
1. een perceel land, genaamd de Aarle akker, groot 1 lopen, onder Aarle, een zijde Antonie de
Koning, d’ander Lambert Habraken
2. een perceel land, genaamd den Aarselsen akker, groot 1½ lopen, als voor, een zijde Gerrit van
Nuenen, d’ander Jan Francis de Roij
Verkregen bij successie van hun ouders.
Koper; Johan Francis van der Aa, bouwman Best, voor f 250,-Akte 1278: 8-8-1818
Erfdeling; de erfgenamen van Johannes van Kollenburg en Catharina van Dooremalen
1. Martinus, Jan, Helena, Cornelia, Adriaan, Johanna Leonardus van Kollenburg
2. Johanna Vogels weduwe Hendricus van Kollenburg, als moeder en voogdes over haar
minderjarige kinderen Martinus, Catharina en Maria, verwekt in huwelijk bij Hendricus van
Kollenburg, allen bouwlieden Best
Kinderen en kindskinderen wijlen Johannes van Kollenburg en Catharina van Dooremalen.
1e lot aan Martinus van Kollenburg;
1. een perceel groes en de helft van het daaraangehorende land, genaamd de Paljard, groot 3
lopens 44 roeden, onder Verrenbest, belend oost Mattijs van der Velden, west Gerrit Essens.
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2. de helft in een perceel land, in den Heijkamp, groot 2¾, belend oost Jan van Koolen, west
Cornelia van Kollenburg.
2e lot aan Jan van Kollenburg;
1. de helft van 't perceel land, genaamd den Paljard, groot 2 lopens 16 roeden, onder Verrenbest,
belend oost Mattijs van der Velden, west weduwe Leendert van der Vleuten.
2. de helft in een perceel land, genaamd den Heijkamp, als voor, belend oost Hendrik van
Koolen, west Adriaan van Kollenburg,
3e lot aan Helena van Kollenburg;
1. een gedeelte van het perceel land, genaamd de lange kamp, groot 3 lopen 30 roeden, belend
oost Cornelis van Kollenburg, west Gerardus Hurks.
2. Een gedeelte van eenen heijkamp, voor dit deel 2 lopens 35 roeden, belend oost Hendrik van
Keulen, west Johanna van Kollenburg.
4e lot aan Cornelia van Kollenburg;
1. een gedeelte nieuw erf in de lange kamp, groot 3 lopens 10 roeden, onder Verrenbest, belend
oost de gemene straat, west Helena van Kollenburg.
2. een gedeelte van den heijkamp voor aan de steeg, groot 2 lopens, als voor, belend oost
Martinus van Kollenburg, west de gemene straat
5e lot aan Adriaan van Kollenburg;
1. een perceel land, genaamd de laarakker, groot 2 lopens 16 roeden, onder Verrenbest, belend
oost Gerrit van de Nieuwelaar, west Joseph van de Sande.
2. een gedeelte in heij, van den tweeden kamp langs de straat, groot 2 lopens 33 roeden, als voor,
belend oost Johannes van Kollenburg, west Cornelia van Kollenburg.
6e lot aan Johanna van Kollenburg;
1. een perceel land, genaamd het Salderen, groot 2 lopen 11 roeden, onder Verrenbest, belend
oost Adriaan de Scheper, west weduwe Leendert van der Vleuten.
2. een gedeelte van de heij of heijvennen, groot 2 lopens 35 roeden, als voor, belend oost de
gemene heij, west Adriaan van Kollenburg.
3. een gedeelte in een perceel land, genaamd den Brakenbeempt, groot 2 lopens 10 roeden, als
voor, belend oost Johannes de Weerdt, west de gemeente.
7e lot aan Johanna Vogels weduwe Hendricus van Kollenburg, als moeder en voogdes over haar
minderjarige kinderen;
1. een perceel land, genaamd de Kromsteeg, groot 2 lopens 25 roeden, onder Verrenbest, belend
oost Jan van de Ven, west de straatweg.
2. een perceel groes, genaamd het Ravenbroek, groot 2 lopens 25 roeden, als voor, belend oost
en zuid de gemeene heij, noord Antonie van de Sande
8e lot aan Leonardus van Kollenburg;
1. een huis met aangelag, no. 886, groot 2 lopens 40 roeden, onder Verrenbest, belend oost en
zuid Johannes de Weerdt, west de stad ’s-Hertogenbosch, noord de gemene straat.
Akte 1281: 11-8-1818
Hypotheekgever; Peter Leendert van Kronenburg, klompmaker Best
Hypotheeknemer; heer Jan van Koll, koopman Eindhoven, groot f 150,--.
Onderpand onder Best;
Gesteld door borg Theodorus van de Morselaar
een huis, hof en aangelag, groot ruim 4 lopens, onder Verrenbest, een zijde erfgenamen Johan
Penninx, d’ander Gerrit van Son.
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1811.
Akte 1282: 19-8-1818
Verhuurders; Jacobus Vissers, Lambert Kemps en Pieter Elias van Nahuijs, leden van het Armbestuur
Oirschot
Eene stede met alle bijbehorende landerijen en weilanden, Thans in huur bij de kinderen Jan van den
Einde
Huurder; Adriaan Jan van den Eijnden, bouwman Oirschot, voor f 155,-- per jaar
Akte 1284: 21-8-1815
Verkoper; Jan Steijvers, provisionele burgemeester Oirschot en Best
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Een perceel heigrond, de gemeente Oirschot en Best toekomende, gelegen aan de rechter zijde van den
grooten weg no. 11 van Utrecht naar Eindhoven, tussen de Barrier van Best en Agt, lang 5 ellen, breed
50 ellen, ofwel 2500 kwadraat ellen, onder Verrenbest, belende percelen oost de straatweg, verder de
gemene heij
Koper; A. Goedkoop, hoofdingenieur Waterstaat en Publieke werken in het 4e district der provincie
Noord Brabant, voor f 20,-Akte 1285: 22-8-1818
Verkoper; Willemijn Joseph van Hout gehuwd Jan Cornelis Hoppenbrouwers, arbeidster Oirschot
De helft onbedeeld in een perceel hooi en houtland, genaamd de koeweij, groot 2 lopens, onder
Spoordonk, een zijde Hendrik van Berendonk, d’ander Peter de Visser, een einde de gemeente,
d’ander Gerrit Verheijen
Koper; Joseph van Hout, wever, Diessen, voor f 30,-Akte 1286: 22-8-1818
Verkoper; Pieter Antonie van Item, keurslijfmaker Oirschot
Een huisje met hof, no. 441, groot ½ lopen, onder den Notel, een zijde Hendrik van Boxtel, d’ander en
een einde de gemeente, d’ander einde Jacobus van Overbeek
Verkregen bij koop van Bartel Smulders in 1802
Koper; Cornelis Hendriks van de Looij, klompenmaker Oirschot, voor f 225,-Akte 1287: 24-8-1818
Hypotheekgever; Cornelis Hendriks van de Looij, klompenmaker
Hypotheeknemer; Salomon David Roost, koopman Oirschot, groot f 100,-huisje met hof, no. 441
Verkregen van Pieter Antonie van Item
Akte 1288: 24-8-1818
Verkoper; Jan Hendrik Schepens, herbergier Oirschot
Een perceel weiland en hout, genaamd koeweijskamp, groot 2 lopens 15 roeden, onder Aarle, een
zijde weduwe Hendrik Huijskens, d’ander en een einde de straat, d’ander einde weduwe Jan de
Weerdt
Verkregen bij koop van Hendrik Wouter van de Schoot c.s in 1809
Koper; Johan van Hees, bouwman Oirschot, voor f 110,-Akte 1289: 25-8-1818
Hypotheekgever; Jan Hendrik van der Vleuten, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Salomon David Roost, koopman Oirschot, groot f 100,-Onderpand onder Oirschot;
Huis, hof en aangelag, no. 400, groot 8 lopens, onder Hedel, een zijde de gemeente, d'ander Hendrik
van Straten
Verkregen bij successie van zijn vrouws ouders in 1803
[Zie ook akte 1320 dd 19-10-1818]
Akte 1290: 26-8-1818
Verkopers;
1. Maria de Weerdt weduwe Cornelis Gerrits van den Heuvel, landbouwer Oirschot
2. Gerardus van den Heuvel, student in de Godgeleerdheid op ‘t seminarie te Halder
Een perceel land, genaamd de Aarselakker, groot 1 lopen, onder Straten, een zijde Hendrik van de
Schoot, d’ander de kinderen Jan van den Eijnden, een einde weduwe Cornelis de Brouwer, d’ander de
straat
Koper; Hendrik van den Heuvel, bouwman Oirschot, voor f 90,-Akte 1291: 26-8-1818
Erfdeling; de erfgenamen van Johannes Joseph Vogels en Allegonda Essens
1. Jan Johannes Vogels, zoon wijlen Johannes Joseph Vogels in huwelijk verwekt bij wijlen
Hendrien Legius, ter eenre
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2. Maria Catharina, Willem en Adriaan van den Heuvel, kinderen van Cornelis Lucas van den
Heuvel, in huwelijk verwekt bij Elisabeth Essens, zuster van Allegonda Essens, gewezen
huisvrouw van Johannes Josephus Vogels, bouwlieden, allen wonende Oirschot.
Verdeling in de vaste goederen door Johannes Joseph Vogels, staande huwelijk met wijlen zijn 2e
huisvrouw Allegonda Essens aangekocht.
1e lot aan Jan Johannes Vogels;
een perceel groes, genaamd de nieuw erf in de nieuw steeg, groot 1½ lopen, onder Aarle, een zijde
Leendert de Koning, d'ander kinderen Dielis Koopal, een einde Dirk van Dooremalen, d'ander de
straat.
een perceel land, genaamd de Weuwenakker, groot 2 lopens, als voor, een zijde Hendrik van den
Heuvel, d’ander en een einde kinderen Cornelis van den Heuvel, d’ander einde Antonie de Koning.
waardig bevonden f 250,-2e lot aan Maria Catharina, Willem en Adriaan van den Heuvel;
een perceel land, genaamd de Borgt, groot 3 lopens, onder Aarle, een zijde weduwe Antonie van Baar,
d’ander de Armehoef, een einde deze condividenten, d’ander de straat.
waardig bevonden f 250,-Akte 1292: 26-8-1818
Verkoper; Maria Catharina, Willem en Adriaan van den Heuvel, bouwlieden Best
een huisje en dries, no. 655, groot 1½ lopens, onder Aarle, een zijde Theodorus Legius, d’ander
weduwe Cornelis van Kronenburg, een einde Theodorus Legius, d'ander de straat.
een perceel land, genaamd 't Huifken, groot 1½ lopens, als voor, een zijde Dirk van Heerbeek, d’ander
weduwe Tholof van Ekerschot, een einde weduwe Jacobus van Ekerschot, d’ander de gemene straat.
Verkregen bij successie van hun tante Allegonda Essens in 1815
Koper; Dirk van Dooremalen, bouwman Best, voor f 273,-Akte 1293 en 1295: 7-9-1818 en 14-9-1818
Verkopers;
1. Jan Francis van Rosendaal gehuwd Johanna de Jongh, weduwe wijlen Joseph de Brouwer
2. Joseph de Brouwer
3. Anna Maria de Brouwer
4. Johannes de Brouwer, bouwlieden Oirschot
5. Pieter de Brouwer, klompmaker Son
6. Daniel de Brouwer, bouwman Oirschot
1e koop; een huis, hof en aangelag, zonder de kamer, no. 852, groot 2 lopens, onder Verrenbest, een
zijde en einde Jan van de Spijker, d'ander einde Jan Louis Schepens, d'ander de gemeente.
2e koop; een perceel land, genaamd de Molenkamp, groot 3 lopens, onder Verrenbest, een zijde Dirk
van de Molengraaf, d’ander Hendrik van den Boom, een einde Willem Schepens, d’ander de
gemeente.
3e koop; een perceel nieuw erf, groot 8 lopens, onder Verrenbest, een zijde Joseph de Brouwer, voorts
rondom in de gemeente.
Kopers:
Koop 1; Pieter de Brouwer, voor f 246,-Koop 2; Cornelis Jan Vogels, bouwman Oirschot, voor f 218,-Koop 3; Willem van Nuenen, herbergier Best, voor f 112,-Akte 1294 en 1296: 7-9-1818 en 14-9-1818
Verkopers;
1. Joseph van Heerbeek, klompmaker Helmond
2. Jennemie van Heerbeek, zonder beroep
3. Adriaan van Heerbeek, klompmaker
4. Helena van Heerbeek weduwe Adriaan Verbunt, thans gehuwd Nicolaas Goossens, herbergier,
wonende Best.
1e koop; een perceel land en groes, genaamd Gijskens akker, groot 4½ lopens, onder Verrenbest, een
zijde Lambert van Roij, d’ander Johan Penninx, een einde Gerrit Essens, dander de straat.
2e koop; een perceel land, genaand den ouden kamp, groot 2 lopens, onder Aarle, beide zijden Adriaan
Krielaars, een einde de erfgenamen Johannes Vogels, d’ander de erfgenamen Francis van der Aa
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opgehouden.
Akte 1297: 14-9-1818
Testament; Peter van Heumen, landeigenaar Oirschot
Erfgenamen;
het vruchtgebruik aan zijn zuster Maria van Heumen
Den eigendom aan zijn naaste familieleden met uitzondering van de velden, genaamd de
Bisschopsvelden, onder Spoordonk, die na overlijden van zijn zuster gelegateerd worden aan den
publieken armen van Oirschot met den last daarop staande, vermeld In koopakte 6-4-1818, onder
voorwaarde, dat indien een van zijn nabestaande van vaders of moederszijde tot in de 3e generatie,
behoeftig zijn of komen mochten, aan dezelve bij voorkeur boven andere behoeftigen worden
uitgereikt de helft van het zuiver provenu der voorschreven velden
Akte 1298: 14-9-1818
Testament; Maria van Heumen, zonder beroep Oirschot
Erfgenaam; vruchtgebruik haar broeder Peter van Heumen.
Verdere inhoud als in akte 1297.
Akte 1299: 18-9-1818
Verkoper; Hendrik Peter Merks, bouwman Oirschot
een perceel land en groes, genaamd het Brouwerke, groot 1½ lopens, onder Naastenbest, een zijde Jan
van Keulen, d’ander een steeg, een einde Jan van Keulen, d'ander de gemeente.
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1794
Koper; Christiaan Merks, bouwman Oirschot, voor f 78,-Akte 1300: 21-9-1818
Erfdeling; de erfgenamen van Johannes Sengers en Johanna Rijkers
1. Dionysius Sengers, schoenmaker Oerle
2. Adriaan Tops weduwnaar wijlen Willemijn Sengers, schoolmeester Oerle, als vader en voogd
over de minderjarige Johannes, Maria en Hendricus, in huwelijk verwekt net wijlen Willemijn
Sengers
3. Thomas Schoenmakers weduwnaar Maria Sengers, schoenmaker Vessen, als vader en voogd
over de minderjarige Thomas, Leonardus en Cornelis, in huwelijk verwekt met wijlen Maria
Sengers en haar meerder jarige kinderen Willen en Johannes Schoenmakers, allen wonende te
Vessem.
Kinderen en kindskinderen van wijlen Johannes Sengers en Johanna Rijkers, bouwlieden, gewoond en
overleden te Oerle
Goederen verkregen voor 3/4 gedeelte van hun ouders, het overige 1/4 deel is door wijlen Hendrik
Sengers, bouwman Oerle, onbedoeld verkocht aan Dionysius Sengers, bij akte 2-12-1816, voor notaris
Jan Francis de Wit te Veldhoven.
1e lot aan Dionysius Sengers te Oerle;
1. ¾ deel in 2 huisjes met hoven, groot 1½ lopen, onder Kerkoerle, belend oost Joseph
Tielemans, west de gemene straat.
2. ¾ deel in een kamer en hof, groot 6 roeden, als voor, belend oost de gemene straat, west Peter
Jasper Sengers.
3. ¾ deel in een perceel groes, groot 8 lopens, als voor, belend oost Peter Jasper Sengers, west
Dirk Hagelaars.
4. ¾ deel in een perceel land, genaamd den langen akker, groot 7 lopens, als voor, belend oost de
kinderen Francis van de Ven, west Jan van Rijt cs.
5. ¾ deel van een perceel land aan den Botersloterakker, groot 4 lopens, als voor, belend oost
Louis van Loenhout, west dezelve.
6. ¾ deel in een perceel land, genaamd den Loker, groot 2½ lopens, als voor, belend oost Peter
Lathouwers, west Jan Hasenbosch.
7. ¾ deel in een perceel land en hout, genaamd het Kerkstraatje, groot 2½ lopens, als voor,
belend oost Peter van Dooren, west Peter Jasper Sengers.
8. ¾ deel in een perceel land, genaamd de weijerdries, groot 2 lopen, als voor, belend oost de
kinderen Francis van de Ven, west Hendrik van Hout.
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9. ¾ deel in een perceel land, genaamd het Kroske, groot ½ lopen, als voor, belend oost Peter
Lathouwers, west Martien van Wetten.
10. ¾ deel in een perceel land, genaamd het Sandoers bugtje, groot 1½ lopen, onder Sandoers,
belend oost Peter Heijmans, west Christiaan Hagelaars.
11. ¾ deel in een perceel land, genaamd den hoogeindschen dries, onder Kerkoerle, belend oost
Johannes Bressers, west Adriaan Bressers.
12. ¾ deel in een perceel schaarbosch, groot 6 lopens, als voor, belend oost Willem Coppens, west
een straatje.
13. ¾ deel in een perceel schaarbosch, genaamd de Ierishoef, groot 1½ lopen, als voor, belend
oost de gemene straat, west Hendrik Lathouwers.
14. ¾ deel in eenen beempt, groot 2 lopens, onder Blaarthem, belend oost Arnoldus Borgers, west
Jan P. Baselmans.
Waardig bevonden f 720,-2e lot aan Adriaan Tops, als vader en voogd;
1. een perceel land, genaamd den Tielisakker, groot 2½ lopens, onder Oerle, belend oost Peter
van Doren, west Goort Smetsers.
2. een perceel groes, genaamd den Dries, groot 1 lopen 25 roeden, als voor, belend oost en west
Joseph Tielemans.
deze 2 percelen waardig bevonden f 250,-3. een onderhandse obligatie ten laste Jan Roest te Oerle, intrest 3½%, groot f 400,-4. Contanten uit den gemeenen boedel f 170,-3e lot aan Thomas Schoenmakers, als vader en voogd;
1. een onderhandse obligatie ten laste Willem van de Oetelaar, te Oerle, rente 4%, groot f 400,-2. een onderhandse obligatie ten laste Peter Smits te Oerle, rente 4%, groot f 300,-3. Contanten uit de gemene boedel f 20,-totaal f 720,-Akte 1301: 21-9-1918
Testament; Johannes van den Heuvel, bouwman Oirschot
Herroept alle voorgaande testamenten, speciaal het testament met Catharina Kemps d.d.23-4-1800
voor schepenen te Oirschot
Legateert aan; zijn huisvrouw Catharina Kemps, den eigendom van ‘t huis en hof staande in de
Nieuwstraat, staande hun huwelijk tesamen aangekocht
Verder aan zijn huisvrouw het vruchtgebruik van alle onroerende goederen van zijn zijde aangekomen,
en den eigendom aan zijn naaste familie de doode hand delende met de levende.
Begeert dat na beider overlijden, de roerende goederen zonder uitzondering in twee gelijke delen
zullen worden geërfd door beider naaste familieleden
Akte 1302: 21-9-1818
Testament; Catharina Kemps, zonder beroep Oirschot
herroept alle testamenten, evenals voor.
legateert aan haar man Johannes van den heuvel
het vruchtgebruik van alle onroerende goederen van haar zijde aangekomen, en die zij met haar
staande huwelijk heeft aangekocht en den eigendom aan haar naaste familieleden, de doode hand
delende met de levende.
de roerende goederen, na beider overlijden, gelijk als voor in akte 1301
Akte 1303: 21-9-1818
Huwelijkse voorwaarden; Jan Symon de Bruijn, landbouwer Oirschot. ter eenre
Catharina Snellaars weduwe Jacobus van Haaren, boerin ter andere zijden
1. Huwelijk wordt aangegaan in gemeenschap van goederen
2. Bij vooroverlijden zal langstlevende blijven in het bezit van den boedel en het vruchtgebruik
genieten
3. Eventuele kinderen zullen met de voorkinderen van de bruid gezamenlijk egaal hoofd voor
hoofd erven, uitgenomen dat de voorkinderen ieder vooraf zullen ontvangen f 100,-4. Bij hertrouwen van 1e comparant, zonder dat er kinderen geboren worden, zal hij uit den
boedel niets nemen dan zijn lijfgoed
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Akte 1304: 22-9-1818
Verkoop paarden ten verzoeke; Johan Klerks, koopman Eeten, opbrengst f 636,60
Akte 1305 en 1309: 23-9-1818 en 30-9-1818
Inzet en verkoop;
1. Cornelis Peters van de Schoot, bouwman Oirschot, voor zich en voor zijn zoon, Jan Cornelis
van de Schoot, bouwman Oirschot en voor zijn dochter Hendrien van de Schoot, gehuwd
Johannes Schellekens, bouwman Boxtel.
2. Antonie van de Schoot, arbeider Oirschot
1e koop; een huis, hof en aangelag, no. 224, groot 5 lopens, onder Sint-Oedenrode in het gehucht
Rijsinge, thans in gebruik bij Goyart van Stralen, beide zijden weduwe Jacob Kien, een einde de straat.
2e koop; een perceel land, genaamd de Aarsbil, groot 2 lopens, onder Olland, belend oost de
erfgenamen juffr. Diest, west en zuid de kinderen Dirk van Santvoort, noord Lambert Rovers cs.
Kopers:
Koop 1; Stephanus Perkin, zadelmaker Rooij, voor f 265,-Koop 2; Dirk Dielis de Koning, bouwman Rooij, voor f 130,-Akte 1306: 24-9-1818
Huwelijkse voorwaarden; Peter Lathouwers, schoenmaker Oerle, ter eenre
Willemijn Bressers weduwe hendrik Sengers, landbouwster Oerle, ter andere zijde.
1. huwelijk in gemeenschap van goederen, in een boedel in te brengen alles wat zij bezitten en
verkrijgen.
2. de toekomstige kinderen zullen hoofd voor hoofd delen met de voorkinderen van de bruid.
3. bij vooroverlijden van de bruid zal de bruidegom het vruchtgebruik ontvangen.
4. bij hertrouwen bruidegom, zal bruidegom uit gemenen boedel gaan en tot zich nemen alles
wat hij heeft ingebracht en de helft van tijdens het huwelijk is aangekocht.
5. bij overlijden zonder kinderen na te laten, komt alles wat hij heeft ingebracht en de helft van 't
geen tijdens huwelijk is aangekocht, na overlijden van de bruid, aan zijn naaste familie.
6. bij vooroverlijden van de bruidegom, zal de bruid het vruchtgebruik blijven genieten en na
haar overlijden, zal hetgene zij heeft ingebracht en de helft Van hetgene tijdens huwelijk is
aangekocht, worden geërfd door haar kinderen.
Akte 1307: 29-9-1818
Erfdeling; de erfgenamen van Antonius Wilhelmus van de Ven uit 1e en 2e huwelijk met resp. wijlen
Maria Catharina de Kroon en wijlen Allegonda van Haaren.
1. Theodorus van de Ven, arbeider Oirschot, zoon van Antonius Wilhelmus van de Ven uit
huwelijk met Maria Catharina Franciscus de Croon
2. Wilhelmus en Christina, beiden minderjarig, uit 2e huwelijk van Antonius Wilhelmus van de
Ven met Aldegonda van Haaren
Johannes van de Pol, bouwman als voogd
Wilhelmus van Haaren, arbeider Vught, als toeziende voogd over Wilhelmus en Chtistina van de Ven
uit het 1e en 2e huwelijk van wijlen Antoniie van de Ven verwekt bij wijlen Catharina de Kroon en
wijlen Allegonda van Haaren
1e lot aan Theodorus van de Ven, arbeider Oirschot;
1. Een huijsje met hof en aangelag, no. 8 onder den Kerkhof, groot 4 lopens, een zijde Johannes
van Hout, d’ander de gemeente
2. Een perceel groes, genaamd de koeweij, groot 4 lopens, als voor, een zijde Johannes van Hout,
d’ander Cornelis Kloeks
Waardig bevonden f 635,-Moet uitkeren aan het 2e lot f 635, -2e lot aan Wilhelmus en Christina van de Ven;
de som van f 635, -- uit te keren door het 1e lot
Akte 1308: 29-9-1818
Verkoper; Jan van Kollenburg, bouwman Best
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1. de helft in een perceel land, genaamd de Paljard, groot 2 lopens 16 roeden, onder Verrenbest,
een zijde Mattijs van de Velde, d’ander weduwe Leendert van der Vleuten
2. een perceel land, genaamd den heijkamp, groot 2 lopens 33 roeden, als voor, een zijde
Hendrik Koolen, d'ander Adriaan van Kollenburg
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1813.
Koper; Martinus van Kollenburg, bouwman Best, voor f 203,-Akte 1312: 9-10-1818
Verhuurder; Jan Schepens, herbergier Oirschot
een huis met stal, schuur, schop en varkenskooij met de daar aan gehorende hof, van ouds genaamd
het Molentje, staande in de Bestschestraat, thans bewoond door den verhuurder
huurder Peter Wilhelmus van Kuijk, zonder beroep Oirschot, voor f 60,-- per jaar

Akte 1313: 10-10-1818
Verkoper; Cornelis Klompers, klompmaker Best
een huisje met hof en aangelag, groot ½ lopen, onder Naastenbest, een zijde Adriaan van de Sande,
d'ander weduwe Peter van Kronenburg.
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1805
Koper; Willem Peter van Kronenburg, klompmaker Best, voor f 80,-Akte 1314: 10-10-1818
Verkoper; Cornelis Klompers, klompmaker Best
een perceel land, genaamd 't Hoolstraatje, groot 1 lopen, onder Verrenbest, een zijde en een einde
fundatie Jan van de Ven, d'ander Martinus Maas, d’ander einde Arnoldus van de Sande.
Verkregen bij successe van zijn ouders in 1805
Koper; Antonie Hendrik Josephs van de Sande, bouwman Best, voor f 50,-Akte 1315: 10-10-1818
Hypotheekgevers;
1. Elisabeth van den Bosch weduwe Tholof van Kronenburg, zonder beroep
2. Peter Tholof van Kronenburg, schoenmaker, beiden wonende Best
Hypotheeknemer; Jan van Bockhoven, koopman ’s-Hertogenbosch, groot f 200,-Onderpand onder Oirschot;
een perceel land en weij, genaamd 't heijveld in het Rot, groot 10 lopens, onder den Notel, een zijde
Peter Vogels, d’ander Johan Gerrits van den Heuvel.
Akte 1316: 13-10-1818
Verkopers;
1. Jan van Engeland, zonder beroep Best
2. Johannes Bekkers, molenaar Uden
1. ¼ deel in een perceel groes, genaamd het aangelag van Jan Deelen gekomen van Jan Thijs,
met den hoogen dries daaraan gelegen, staande in 2 percelen, groot in het geheel 3 lopens 6
roeden, op den Hurk onder Heeze, een zijde Jan Maas, d’ander een straatje.
2. ¼ deel in een perceel land, genaamd de voorsten haas of Mechele, in geheel 1 lopen 36
roeden, als voor, een zijde Peter Hermes of van Dijk, d’ander de erfgenamen Govert Hesius.
3. ¼ deel in perceel land, genaamd het Bergske van Dielis Koopal, in geheel 25 roeden, als voor,
een zijde Gerrit Hesius, d'ander Mattijs van Gaal.
4. ¼ deel in perceel land, genaamd het veld aan 't Ven van Sone Willem van Noten, in geheel 2
lopen 4 roeden, als voor, een zijde Thomas van Stiphout, d'ander de weduwe Willem
Vromans.
5. ¼ deel in een houtbosch, genaamd den akker bij Jan Thijs van Gerrit van Daalsen, in geheel
44 roeden, als voor, een zijde Paulus Smulders, d'ander een straatje.
6. ¼ deel in perceel erf, genaamd den Haasdries van Cornelis Thijs, den groten akker van den
zelven en den halven Hazenakker van Klaas Kusters, staande in 3 percelen, groot tezamen
voor het geheel 2 lopen 29 roeden, als voor, een zijde Jan Willem Deelen, d'ander de kinderen
Peter Thijs
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7. ¼ deel in perceel erf, genaamd het Batenveld van den boom van Gerrit Hanssen, in geheel 1
lopen 24 roeden, als voor, een zijde Thomas van Stiphout, d'ander weduwe Wilhelmus
Vromans.
8. 1/8 deel in eenen beempt, in geheel 2 lopen, als voor, een zijde weduwe Peter Selen, d’ander
Arnoldus Schepens.
9. 1/8 deel in eenen beempt, groot 1 lopen, als voor, een zijde Marten van Boekel, d’ander
Francis van de Poel.
10. 1/8 deel in een perceel weiland, in geheel 1 lopen, als voor, een zijde Jacobus van de Poel.
11. 1/8 deel in perceel land, in geheel 3 lopens, als voor, een zijde Peter Willem Delen, d’ander
Jan Snoeijen.
12. 1/8 deel in perceel land, genaamd de Gasthoef, in geheel 1 lopen 10 roeden, als voor, een zijde
en een einde den vorige eigenaar, d'ander zijde een straatje.
13. 1/8 deel in een erf, genaamd het Meggelen, in geheel 2 lopen, als voor, een zijde Gerrit van
Dijk, d’ander Gerrit Hesius.
14. 1/8 deel in een perceel land, in geheel 4 lopen 25 roeden, als voor, een zijde de kinderen Jan
van Meel, d’ander Cornelis Vromans.
15. 1/8 deel in perceel land, genaamd den Posakker, in geheel 2 lopen, als voor, een zijde weduwe
Willem Schovers, d’ander Bartel van Veldhoven
Koper; Jan Francis de Rooij, rentenier Son, voor f 70,-Akte 1317: 14-10-1818
Verkoper; Maria van Rosendaal, arbeidster Best
De helft onbedeeld in een huisje en erf, in geheel groot 1½ lopen, onder Aarle, een zijde weduwe
Adriaan van der Heijden, d’ander Gerrit van Nuenen.
Verkregen bij successie van haar ouders in 1812
Koper; Jan Wouter Hendriks, arbeider Best, voor f 50,-Akte 1318: 15-10-1818
Erfdeling; de erfgenamen van Hendrik Meuwis en Maria Cornelis de Kroon
1. Theodorus van de Ven, bouwman, gehuwd Maria Elisabeth Meuwis, wonende Oirschot, voor
zich en als voogd
2. Nicolaas van Laarhoven, als toeziende voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Jan
van de Biggelaar, smid en Adriana Meuwis, met name Hendrica, Wilhelmina, Peter en
Hendrik, allen wonende Oirschot
Verkregen van hun ouders en grootouders Hendrik Meuwis en Maria Cornelis de Kroon
1e lot aan Theodorus van de Ven
1. Een perceel land, genaamd de Stassenakker of Ketelmuts, groot 4 lopen 48 roeden, onder den
Kerkhof, een zijde Jan van der Linden, d’ander de gemene straat
2. een perceel land, genaamd de kalverhoef, groot 3 lopen 16 roeden, als voor, een zijde Hendrik
van de Schoot, d’ander weduwe Jan de Kroon
3. een perceel land, genaamd dem Boerekamp, groot 4 lopens 41 roeden, onder Hedel, beide
zijden de gemeente
4. Een perceel land, genaamd den Haverdries, groot 3 Lopen 49 roeden, als voor, een zijde
Daniel de Rooij, d’ander Jan van Overdijk
5. Een perceel land, genaamd de aanstede, groot 4 lopen 18 roeden, als voor, een zijde Leendert
van de Sande, d’ander de gemene straat
6. Een perceel land en groes, genaamd de aanstede, groot 3 lopen 33 roeden,, als voor, een zijde
Peter van Heumen, d’ander Leendert van de Sande
7. Een perceel groes, genaamd de aanstede, groot 5 lopen 17 roeden, als voor, een zijde Leendert
van de Sande, d’ander de gemeente
8. Een perceel groes en land, genaamd de aanstede no. 424 groot 10 lopen 12 roeden, als voor,
een zijde Leendert van de Sande, d’ander de gemeente
9. Een perceel land en groes, genaamd het Rouwveld, groot 5 lopen, als voor, een zijde Lambert
van Straten, d’ander Theodorus van de Ven
10. Een perceel groes en hout, genaamd de kleine Pluijs, groot 5 lopen 8 roeden, als voor een zijde
Hendrik Kemps, d’ander de gemeente

Notariële akten

Oirschots Heem

Tijdvak

Datum

Pagina

1818

2019-04-22

33/40

11. Een perceel groes en hout, genaamd de nieuwe Wetering, groot 4 lopen 13 roeden, als voor,
een zijde Hermanus Mikkers, d’ander de gemeente
12. Een perceel groes en hout, genaamd de Blake Schoomdonk, groot 3 lopen 34 roeden, onder
Straten, een zijde Cornelis van Boshuizen. d’ander Hendrik Bullens
13. Een perceel groes en hout, genaamd de Blake Schoomdonk, groot 3 lopen 29 roeden, als voor,
een zijde Peter Vogels, d’ander de gemeente
14. Een perceel groes en hout, genaamd het Sonderen, groot 3 lopen 29 roeden, onder den Notel,
een zijde de gemeente d’ander dezelve
2e lot aan de kinderen Jan van de Biggelaar en Adriana Meuwis;
1. Een huis en hof, no. 135, groot 25 roeden, onder den Kerkhof, een zijde de Begijnhof, d’ander
Martinus Essens
2. Een perceel bosch en groes, genaamd de vier Driessen, groot 4 lopen 21 roeden, als voor. een
zijde Johannes van den Heuvel, d’ander de gemeente
3. een perceel groes, genaamd den dries de Ketelmuts, groot 2 lopen 4 roeden, als voor, een zijde
Peter van Heumen, d’ander Hendrik van de Schoot
4. Een perceel land, genaamd de Ketelmuts, groot 3 lopen 6 roeden, als voor, een zijde Hendrik
van de Schoot, dander de kinderen Jam Liebregts
5. Een perceel groes, genaamd het Schoorbeemptje, groot 2 lopen 47 roeden, onder Spoordonk,
een zijde Daniel de Rooij, d’ander de gemeente
6. Een perceel land, genaamd het Bugtje, groot 2 lopen 22 roeden, als voor, een zijde Daniel de
Rooij, d’ander de gemeente
7. Een perceel land, genaamd uit de aanstede, groot 2 lopen 16 roeden, als voor, een zijde Peter
de Rooij, d’ander de gemeente
8. Een perceel land, genaamd het Bugtje bij Jan Melis, groot 1 lopen 22 roeden, een zijde Peter
van Eerdt, d’ander Jan Matteeuwissen
9. Een perceel land en groes, genaamd de Magerman, groot 4 lopen 12 roeden, als voor, een
zijde Jan Verbeek. d’ander de gemeente
10. Een perceel land, genaamd het Vrijlaar, groot 4 lopen 12 roeden, ald voor, een zijde Hendrik
van de Schoot, d’ander de gemeente
11. Een perceel land, genaamd het Vrouwenlaar, groot 5 lopen 17 roeden, als voor Een zijde
Hendrik van de Schoot, d’ander de gemeente
12. Een perceel groes, genaamd het Gelienbeempt, groot 3 lopen 39 roeden, als voor, een zijde
Theodorus Heuvelmans, d’ander de condividenten
13. Een perceel land, genaamd Lijskens Goossen akker, groot 3 lopen 12 roeden, als voor, beide
zijden Peter de Roij
14. Een huis met land en groes no 359, groot 48 roeden, als voor, een zijde Peter de Rooij, d’ander
de gemeente
15. Een perceel land en groes, genaamd de aanstede, groot 1 lopen 41 roeden, als voor, beide
zijden de condividenten
16. Een perceel land, genaamd het Bugtje agter Hanken, groot 3 lopen 13 roeden, als voor, beide
zijden Peter de Rooij
17. Een perceel groes, hout en heij, genaamd het Hendrikslaar, groot 3 lopen 4 roeden, als voor,
een zijde Jan van Herssel, d’ander de gemeente
18. Een perceel groes en hout, genaamd Loenisbeempt, groot 6 lopen 26 roeden, onder Hedel, een
zijde Hendrik van Overdijk, d’ander Jan van der Vleuten
19. Een perceel land, genaamd de koeweij of gagelveld, groot 5 lopen 16 roeden, als voor, beide
zijden Adriaan van de Kerkhof
20. Een perceel groes en hout, genaamd de helft in het Deursken, groot 3 lopen 16 roeden, als
voor, een zijde Hendrik van Straten, d’ander de gemeente
21. Een perceel hout en groes, genaamd de nieuw Wetering, groot 4 lopen 40 roeden, als voor,
beide zijden de gemeente
Akte 1319: 19-10-1818
Verkoper; Pieter de Brouwer, bouwman Son
een huis, hof en aangelag, zonder de kamer, scheidende op den halven schoorsteen, met de helft in de
Bogt en den kelder, no. 852, groot 2 lopen, onder Verrenbest, een zijde en ene einde jan van de
Spijker, d'ander Jan Louis Schepens, d'ander einde de gemeente.
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Verkregen bij koop van Jan van Rosendaal cs. in 1818
Koper; Hendrik van der Velden, wever Best, voor f 246,-Akte 1320: 19-10-1818
Verkoper; Jan Hendriks van der Vleuten, bouwman Oirschot
Een perceel land, genaamd het eeuwsel, groot 3 lopen, onder Hedel, een zijde Arnoldus de Roij,
d’ander de verkoper, een einde Peter Jans van Berendonk, d’ander de kinderen Hendrik Meuwis
Hierop hypotheek van f 100,-- ten behoeve Salomon David Roost met akte 1289: 25-8-1818
Koper; Hendrik Cornelis van Straten, bouwman Oirschot, voor f 138,-Akte 1321: 20-10-1818
Verkoper; Antonij de Roos, oliemolenaar Oirschot
1. 1/6e part onvedeeld in den Spoordonksen koren en olie watermolen met de daarbij gelegen
huizing, hof, water en aangelag, groot in geheel 26 lopen
2. 1/6e deel in perceel land en hout, genaamd de Busjes akker, in geheel groot 6 lopen, als voor,
een zijde Joseph van Beers, d’ander de gemeente, een einde de gemene weg, d’ander Hendrik
van den Bosch
3. 1/6e deel in perceel land, genaamd den Boterwijksen akker, in geheel groot 4 lopen, als voor,
een zijde weduwe Antonij van Baar, d’ander en een einde Hermanus Mikkers, d’ander einde
de straat
4. 1/6e in een houtbosch, genaamd ‘t kampke in het Lieveld, in geheel 3 lopen, als voor, een
zijde Johan Francis van Hout, een einde Arnoldus Huijskens, dànder een steeg
5. 1/6e in een houtbosch, genaamd ‘t nieuw erf aan ‘t broek, in geheel 3 lopen, op den
Piekenhoek onder Straten, een zijde Hendrik van Nuenen, d’ander Guilielmus van Baar, een
einde de gemeente
Koper; Poulus van Kuijk, bierbrouwer Oirschot, voor f 1200,-Akte 1322: 28-10-1818
Verhuurder; Peter Lambert van Haaren, bouwman Oirschot
Huis, schuur, stal en hof met de aanhorende teel en weilanden en de helft in den Heijakker
Huurder; Peter van Heertum, bouwman Oirschot, voor f 70,-- per jaar en 8 boekweit en 11 vaten rogge
Akte 1324: 29-10-1818
Verkoper; Gijsberdien van Nunen, dienstmeid Oirschot
Een perceel land, genaamd den langen akker, groot 4 lopens, onder den kerkhof, een zijde weduwe
Francis van Gerwen, d’ander weduwe Johan van den Heuvel, een einde Antonie Franciscus Bolsius,
d’ander Hendrik Lemmens
Verkregen bij koop van Reinier van Hout d.d. 11-6-1816
Koper; Hendrik van Berendonk, bouwman Oirschot, voor f 250,-Akte 1325: 6-11-1818
Verkoper; Adriaan van der Velden, broodbakker Best, als lasthebber van Albert Penninx,
klompmaker, wonende in het Land van Kleef
1. een huisje met hof en aangelag, no. 867, groot 4 lopen, onder Verrenbest, een zijde Jan van de
Ven, d'ander Dirk van de Morselaar, een einde Martinus van den Hurk, d’ander de kinderen
Peter van Heerbeek.
2. de helft in eenen heijkamp of nieuw erf, in geheel 10 lopen, als voor, een zijde weduwe Peter
de Scheper, d’ander weduwe van der Meere, een einde de heij, d’ander Jan van Kollenburg.
3. een broekveld, genaamd de Burggraaf, groot 2 lopen, als voor, een zijde Johannes de
Brouwer, d’ander Leendert van de Sande, een einde Antonie van de Sande, d’ander Jan
Francis de Roij
Verkregen bij successie van zijn ouders
Koper; Jan Johannes van Kollenburg, voor f 350,--, waarvan ƒ 250,-- contant en de overige f 100,-te betalen over 6 jaar à 5% intrest.
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Akte 1326: 7-11-1818
Verkoper; Adriaan van der Velden, broodbakker Best, als lasthebber van Lambert Penninx,
klompmaker, wonende in het land van Kleef.
de helft in eenen heikamp of nieuw erf, in geheel 10 lopen, onder Verrenbest, een zijde weduwe Peter
de Scheper, d'ander weduwe van der Meere, een einde de heij, d'ander Jan van Kollenburg
Verkregen bij successie van zijn ouders.
Koper; Symon van der Linden, arbeider Best, voor f 75,-Akte 1327: 7-11-1818
Hypotheekgever; Sijmon van der Linden, arbeider Best
Hypotheeknemer; Lambert Broks, bouwman Best, groot f 100,--.
Onderpand onder Best;
de helft in eenen heijkamp of perceel nieuw erf, groot 5 lopen, een zijde weduwe Peter de Scheper,
d’ander weduwe van der Meere.
Akte 1328: 7-11-1818
Hypotheekgever; Jan Jans van Heumen, koopman Oirschot
Hypotheeknemer; Theodora Houtmans, dienstmeid Oirschot, groot f 500,-Onderpand onder Oirschot;
een huis met stal, schuur en hof, genaamd Antwerpen staande op het marktveld, groot 30 roeden, een
zijde heer Willem Guljé, d’ander Jan Smits
Verkregen van zijn vrouws ouders bij afstand van togt en erfrecht d.d. 20-11-1817 en 30-12-1817
Akte 1329: 9-11-1818
Volmachtgever; Petrus Jacobus Somers, wonende Oirschot
Volmachtnemer; Francis Twiss te Oirschot
Om in naam van den comparant aflevering te doen van de door hem aangenomen scheepsplaten aan
John Willen Larking te Dordrecht, alsmede van de door hem aangenomen piketpalen aan de heren
Hooglander en Hamelen te Dordrecht.
De penningen daarvoor te ontvangen en te kwiteren.
Akte 1330: 9-11-1818
Hypotheekgever; Johannes Hendrik de Brouwer, klompmaker Best
Hypotheeknemer; Theodora Houtmans, dienstmeid Oirschot, groot f 200,--.
Onderpand onder Best;
een huis met schuur, stal, hof en aangelag, groot 6 lopen, onder Verrenbest op de Schans, een zijde
Louis Schepens, d'ander Gerrit Jan Storms.
Verkregen bij successie van zijn vrouws ouders in 1815.
Akte 1331: 9-11-1818
Hypotheekgever; Hendrik Dominicus van der Sanden, goud en zilversmid Oirschot
Hypotheeknemer; Cornelis van de Schoot, bouwman Oirschot, groot f 125,-Onderpand onder Oirschot;
Huis en hof, no. 84, staande aan het Marktveld, een zijde Hendrik van de Sande, d’ander Nicolaas van
Beurden.
Akte 1333: 12-11-1818
Volmachtgever; Adriaan van Kollenburg, timmerman Rotterdam
Volmachtnemer; Hendrik van de Louw, schoenmaker Oirschot
om te verkopen de vaste en onroerende goederen, afkomstig van zijn ouders, gelegen te Oirschot
Akte 1334: 14-11-1818
Testament; Johanna Willems van Hoek bejaarde jonge dochter, gediend hebbende als dienstmeid,
thans zonder beroep.
- Wil dat haar testament van 20-1-1815 zijn geheel effect vervangen zal.
- Voegt toe een legaat aan de huisarmen van Woensel, eene rente van f 350,-- ten laste
gemeente Woensel
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- eene rente van f 700,--,ten laste weduwe Godefridus van Vlokhoven, wonende Woensel
- Verder aan den publieken armen van Woensel, al haar onroerende goederen.
benoemt tot executeur Antonie Spoorenberg, smid te Woensel.
Akte 1335: 16-11-1818
Verkoop meubelen ten verzoeke; Peter Antonie van Item, keurslijfmaker Oirschot, opbrengst f 47,55
Akte 1336 en 1339: 17-11-1818 en 24-11-1818
Inzet en verkoop; Jonkheer Antonius Josephus Johannes Casper de Vocht, lid der gedeputeerde staten
der provincie Noord-Brabant, als lasthebber van Theodorus Jan Victor Baron de Heusch de la
Zangerije wonende te Vliermaal en van Vrouwe Maria Christina Baronesse de Heusch de la Zangerije,
wonende te Diest
een broekveld met houtgewas, genaamd de Mortel, groot 3 lopens, onder Straten, een zijde Theodorus
Schellekens, d’ander Theodorus van de Ven, een einde de gemeente, d’ander Peter Vogels
koper; Adriaan Francis Melis, bouwman Oirschot, voor f 84,-Akte 1337: 18-11-1818
Verkopers;
1. Cornelis van Boxtel
2. Mattijs van Boxtel, beiden wevers Oirschot
2/3e onbedeeld in een huijsje met hof, no. 484, groot ½ lopen, onder den Notel, een zijde Wilhelmus
Timmermans, d’ander Jacobus van Overbeek, een einde kinderen Johannes van Kuijk, d’ander voor
aan de straat
verkregen bij successie van hun ouders in 1813
Koper; Hendrik de Leest, wever Oirschot hun zwager, voor f 75,-Akte 1338: 18-11-1818
Erfdeling; de erfgenamen van Willem Cornelis Schepens en Adriana van Kollenburg
1. Johan Hendrik de Brouwer, bouwman, gehuwd Maria Schepens
2. Johanna Schepens weduwe Jan de Leest, boerin, allen wonende Oirschot
Vaste goederen afkomstig van Willem Cornelis Schepens en Adriana van Kollenburg, hun ouders,
overleden in 1815
1e lot aan Johannes Hendrik de Brouwer;
1. een huis met hof, no. 850, en de halve bogt daaraan gelegen, groot 4 lopens, onder Verrenbest,
een zijde het 2e lot, d’ander de condivident, een einde Gerrit Jan Storms, d’ander de straat.
2. een perceel nieuw erf, groot 1 lopen, als voor, beide zijden en een einde de gemeente, d'ander
einde Gerrit Storms.
2e lot aan Johanna Schepens weduwe Jan de Leest;
1. de helft van de Bogt achter 't huis, ten dele gevallen aan het 1e lot, groot voor deze helft 4
lopen, onder Verrenbest, een zijde het 1e lot, d’ander Johan de Brouwer, een einde Louis
Schepens, d’ander Gerrit Storms.
2. een perceel land, genaamd het Molenkampke, groot 1 lopen, als voor, een zijde Joseph van
Rooij, d’ander Johan Klompers, een einde Dirk Dielis de Koning, d’ander Dirk van de
molengraaf.
3. een perceel nieuw erf, groot ½ lopen, als voor, een zijde Jan de Koning, d’ander Adriaan
Schepens, een einde Adriaan van der Vleuten, d'ander de Broekstraat.
Akte 1340: 24-11-1818
Hypotheekgever; Adriaan Willem Hoppenbrouwers, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Hendrik van Ravesteijn, commies bij de in en uitgaande rechten, wonende
Dordrecht, groot f 100,-Onderpand onder Oirschot;
huis, hof en aangelag, groot 2 lopen, onder Straten, ene zijde Hendrik Gerrit van den Heuvel, d'ander
Johan Hendrik van Dijk.
Verkregen bij successie van hun ouders in 1813
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Akte 1341: 26-11-1818
Verkoop partij klompbomen ten verzoeke; erfgenamen wijlen Arnoldus van Dijk, opbrengst f 192,-Akte 1342 en 1348: 24-11-1818 en 1-12-1818
Verkoper; Jan Francis de Rooij, rentenier Son, als lasthebber van;
1. Maria van Dijk, wonende Oirschot
2. Antony van Dijk
3. Jan van Dijk, bakkers
4. Arnoldus van Dijk, verver
5. Petronella van Dijk gehuwd Jacobus van Peer te Abcoude
6. Geertruij Smits weduwe Leendert van Dijk, particuliere Venraij
1e koop; een perceel groes, genaamd de huisplaats, groot 3 lopen, onder Verrenbest, beide zijden en
een einde Hendrik van Taartwijk, d'ander de gemeente.
2e koop; een perceel land, genaamd den Hulsbos, groot 2 lopen, onder Verrenbest, een zijde.
en een einde de verkopers, d’ander zijde en einde de gemene weg.
3e koop; een perceel groes, genaamd de koeweij, groot 2 lopen, onder Naastenbest, een zijde Jacobus
Timmermans, d’ander Joseph Johannes Essens, een einde weduwe Jan van der Aa, d’ander de Cantorij
4e koop; een perceel groes, genaamd Raijmakersbeempt, groot 3 lopen, onder Verrenbest, een zijde
Hendrik van Taartwijk, d’ander en beide einden de gemeente.
Kopers:
Koop 1; Hendrik van Taartwijk, bouwman Best, voor f 320,-Koop 2; dezelfde voor f 220,-Koop 3; Jan van Nieuwland, bouwman Oirschot, voor f 212,-Koop 4; Willem van Nuenen, herbergier Best, voor f 105,-De goederen waren afkomstig van hun grootvader Arnoldus van Dijk.
Akte 1343 en 1349: 26-11-1818 en 3-12-1818
Inzet en verkoop; Johannes Berkvens, klompmaker Gierle, Zuid-Brabant
1e koop; een huizing met hof, no. 801, groot ½ lopen, onder Verrenbest, een zijde erfgenamen Johan
van Lieshout, d’ander Johan Leendert de Koning
2e koop; een perceel land, zijnde aangelag, groot 3 lopen, als voor, een zijde Johan Leenderts van
Gestel, d’ander Jan Francis de Roij.
3e koop; de massa.
opgehouden.
Akte 1344: 1-12-1818
Verkoper; Johannes de Kroon, arbeider Oirschot
1/3 in de bogt van Hendrik van der Vleuten, groot 3 lopen, onder Aarle, een zijde kinderen van
Kemmena, d’ander Hendrik van Kollenburg, een einde weduwe Hendrik Vogels, d’ander kinderen
Hendrik van der Vleuten.
Verkregen bij successie van wijlen zijn vrouws ouders in 1814
Koper; Wilhelmus Leijtens, bouwman Oirschot, voor f 135,-Akte 1345: 1-12-1818
Verkoper; Hendrik Wouters van de Schoot, broodbakker Oirschot, gehuwd Willemijn de Kroon
1. een huis met schuur, stalling, klein huisje, brouwerij, hoven, dries en erven, alle aan den ander
gelegen, groot 8 lopens, onder Spoordonk, een zijde Hendrik van Berendonk, d’ander en een
einde de Straat, d’ander einde weduwe Gijsbert van Taartwijk
2. een perceel land, genaamd de Woestenburg, groot 3 lopens, als voor, een zijde Piet Aarts,
d’ander Jan Stans, een einde het Vloedsteegje, d’ander de Hofstadsteeg
3. een perceel land, genaamd den Langen akker, groot 4 ½ lopens, als voor, een zijde Hendrik
van Overdijk, d’ander en een einde een steegje, d’ander einde Peter de Roij
4. een perceel land, genaamd de Hofstadakker, groot 7 lopen, als voor, een zijde Peter Smits,
d’ander de straat, een einde kinderen Willem Smits, d’ander de Hofstadsteeg
5. een perceel land, genaamd den Lubberstraatsen akker en het schuurakker, staande in 2
percelen, groot tesamen 8 lopens, als voor, een zijde het Beersveld, d’ander de straat, een
einde kinderen Jan van de Biggelaar, d’ander Peter de Roij
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6. 1/3e gedeelte in een perceel groes, groot voor dit deel 3 lopens, als voor, genaamd Breijkens
beempt, een zijde de koper, d’ander en een einde Hendrik van Berendonk, d’ander weduwe
Gijsbert van Taartwijk
Verkregen het 1e, 2e en 3e perceel bij successie van zijn vrouws ouders in 1787
Het 4e en 5e perceel van zijn vrouws grootouders van vaderszijde in 1786
Het 6e perceel van zijn vrouws grootouders van haar moederszijde in 1793
Koper; Antonie Dielis de Kroon, bouwman Oirschot, voor de huizing met de grond f 3700,-- van de
bomen en verdere houtwas f 1700,-Akte 1346: 1-12-1818
Verkoop meubelen ten verzoeke; kinderen Dielis Walterus van Kollenburg, opbrengst f 108,55
Akte 1347 en 1353: 1-12-1818 en 15-12-1818
Inzet en verkoop;
1. Walterus van Kollenburg, bouwman op de Logt onder Oisterwijk
2. Poulus Jans de Weerdt, bouwman Oirschot, gehuwd Ida van Kollenburg
3. Hendrik de Louw, schoenmaker Oirschot, als lasthebber van Adriaan van Kollenburg,
timmerman Rotterdam
1e koop; ’t huis, no. 333, met schuur, stal, werkhuis en varkenskot met het aangelag, groot tezamen 6
lopens met het streepje groes, gelegen langs de gemene straat en het mede aldaar gelegen perceel
groes, genaamd den Dries, groot 2½ lopen, onder Spoordonk, een zijde de gemene straat, d’ander Jan
van Beek en Jacobus Matteuws, een einde Jan Adriaan de Kroon, d’ander Lambert van den Broek
2e koop; een perceel groes met het daarbij aangelegen nieuw erf, genaamd de grote weij, groot 3
lopens, onder Spoordonk, beide zijden en een einde de straat, d’ander einde Hendrik van den Bosch
3e koop; een perceel land, genaamd de Kuijlekamp, groot 4 lopens, onder Spoordonk.
beide zijden de gemeente, een einde Hendrik van den Bosch, d‘ander de verkopers
4e koop; een perceel land, genaamd de Hoeven, groot 2 ½ lopens, onder Spoordonk,
een zijde weduwe Nicolaas van Spaandonk, d’ander weduwe Gijsbert van Taartwijk, een einde
weduwe Antonie van Baar,d ‘ander Peter Jacobus van den Heuvel
5e koop; een perceel land, genaamd de kamp op ‘t Lieveld met daaraan gelegen nieuw erf, groot 4
lopens, onder Spoordonk. beide zijden en een einde de gemene straat, d’ander Sint-Jorisgasthuijs
6e koop; een perceel groes en land, genaamd het kampke op het Lieveld, groot 2 lopen, onder
Spoordonk, beide zijden de gemene straat, een einde Adriaan van Berendonk, d’ander Jenneken Jans
van Berendonk
7e koop; de helft in een perceel groes, genaamd de Plasbeempt,waarvan de wederhelft competeerd
Francis van de Meijnenborg te Moergestel, voor deze helft groot 2 lopens, onder Spoordonk agter de
Achtbunders, een zijde Peter van Heumen, d’ander weduwe Leonardus van Roij, een einde juffr. van
Dooren, d’ander Johan Peijnenborg, Moergestel
8e koop; een perceel schaarbosch, genaamd de Ketter, groot 1½ lopen, onder den Notel, beide zijden
de gemeente, een einde Hendrik van Kollenburg, d’ander weduwe Peter van Gerwen
9e koop; een perceel hooiland, genaamd de Woekert, groot 6 lopen, onder Straten, een zijde mevrouw
Dachne, d’ander Jacobus van den Einde, een einde Hendrik van Erp te Boxtel, d’ander Cornelis
Bolsius
10e koop; de massa van de eerste 7 percelen
opgehouden
Akte 1350: 12-12-1818
Verkoper; Arnoldus Leendert Merks, bouwman Oirschot
Een broekveld, genaamd de Berendonk, groot 7 lopens, onder den Notel, een zijde Hendrik Peter van
de Ven, d’ander Jan Huijskens, een einde Hendrik Gerrit van den Heuvel, d’ander de kinderen Jan van
den Einde
Koper; Jan van Laarhoven, bouwman Oirschot, voor f 100,-Akte 1351: 14-12-1818
Hypotheekgever; Peter van Eerdt, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Theodora Houtmans, dienstmeid Oirschot, groot f 200,-Onderpand onder Oirschot;
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een perceel weiland, genaamd de groten beempt voor de deur, groot 4 lopen, onder Spoordonk, een
zijde Peter de Roij, d’ander de straat
Akte 1352: 14-12-1818
Hypotheekgever; Willem van Beers, koopman Oirschot
Hypotheeknemer; Theodora Houtmans, dienstmeid Oirschot, groot f 200,-Onderpand onder Oirschot;
Een huis, no. 173, staande aan de Bestsestraat, onder den kerkhof, belend door kinderen Peter Stans en
Cornelis Meeuwis.
Akte 1354: 17-12-1818
Verkoop bomen en schaarhout ten verzoeke; juffrouw van Baar Oirschot, opbrengst f 533,90
Akte 1355: 19-12-1818
Verkoper; Cornelis Merks, looijer Sint-Oedenrode
een huis met schuur, stal, hof en aangelag, no. 720, groot 5 lopen, onder Naastenbest, beide zijden
Joseph Essens, een einde Adriaan Schepens, d'ander de gemeente.
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1798
Koper; Joseph Joseph Essens, bouwman Oirschot, voor f 812,-Akte 1358: 31-12-1818
Boedeldeling uit de nalatenschap van Hendrik van Beers [zie akte 893: 9-12-1816];
1. Cornelis Kloeks, wever, gehuwd Hendrien van Beers
2. Jan Hendrik de Kroon, bouwman, gehuwd Johanna van Beers, allen wonende Oirschot
Erfgenamen van hun broeder Hendrik van Beers, overleden in 1817
1e lot aan Johan Hendriks de Kroon;
een huis, hof en aangelag, no. 2, groot 7 lopen, onder den Kerkhof, een zijde Jan Huijskens, d’ander de
straat, een einde Jan Smits, d’ander Joseph van Woensel
2e lot aan Cornelis Kloeks;
een perceel land, genaamd den akker over de straat, groot 5 lopen, onder den kerkhof, een zijde
Antonie Dielis de Kroon, een einde de kinderen van Bommel, d’ander de straat
een perceel land, genaamd het nieuw erf op ‘t Lieveld, groot 3 lopen, onder den kerkhof, beide zijden
en een einde de gemeente, d’ander Jan Huijskens
Akte 1359: 31-12-1818
Hypotheekgevers;
1. Walterus van Kollenburg, bouwman op de Logt, onder Oisterwijk
2. Poulus Jan de Weerdt, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Arnoldus van Boxtel, klompenmaker Oirschot, groot f 1000,-Onderpand onder Oirschot;
1. ’t huis, no. 333, met schuur, stal, werkhuis en varkenskot met het aangelag, groot tezamen 6
lopens met het streepje groes, gelegen langs de gemene straat en het mede aldaar gelegen
perceel groes, genaamd den Dries, groot 2½ lopen, onder Spoordonk, een zijde de gemene
straat, d’ander Jan van Beek en Jacobus Matteuws, een einde Jan Adriaan de Kroon, d’ander
Lambert van den Broek
2. een perceel groes met het daarbij aangelegen nieuw erf, genaamd de grote weij, groot 3
lopens, onder Spoordonk, beide zijden en een einde de straat, d’ander einde Hendrik van den
Bosch
3. een perceel land, genaamd de Kuijlekamp, groot 4 lopens, onder Spoordonk.
beide zijden de gemeente, een einde Hendrik van den Bosch, d‘ander de verkopers
4. een perceel land, genaamd de Hoeven, groot 2 ½ lopens, onder Spoordonk,
een zijde weduwe Nicolaas van Spaandonk, d’ander weduwe Gijsbert van Taartwijk, een einde
weduwe Antonie van Baar, d‘ander Peter Jacobus van den Heuvel
5. een perceel land, genaamd de kamp op ‘t Lieveld met daaraan gelegen nieuw erf, groot 4
lopens, onder Spoordonk. beide zijden en een einde de gemene straat, d’ander SintJorisgasthuijs
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6. een perceel groes en land, genaamd het kampke op het Lieveld, groot 2 lopen, onder
Spoordonk, beide zijden de gemene straat, een einde Adriaan van Berendonk, d’ander
Jenneken Jans van Berendonk
7. de helft in een perceel groes, genaamd de Plasbeempt,waarvan de wederhelft competeerd
Francis van de Meijnenborg te Moergestel, voor deze helft groot 2 lopens, onder Spoordonk
agter de Achtbunders, een zijde Peter van Heumen, d’ander weduwe Leonardus van Roij, een
einde juffr. van Dooren, d’ander Johan Peijnenborg, Moergestel
***

