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Akte 714: 3-1-1816
Testament; Barbara van Woensel, boerin Oirschot, meerderjarig ongehuwd, woont op no. 373
Boterwijk
Erfgenamen; Peter en Maria van Woensel, haar broer en zuster
Akte 715: 5-1-1816
Verkoper; Nicolaas van den Heuvel, bouwman Best
een perceel land, genaamd in het Bugtje, groot 1 lopen, onder Aarle, een zijde erfgenamen Franciscus
van der Aa, d'ander de verkoper, een einde weduwe Andries van Ekerschot, d’ander Lambert
Habraken
Verkregen bij successie van zijn ouders, ruim 12 jaar geleden
Koper; Johan Francis van der Aa, bouwman Best, voor f 80,-Akte 716: 10-1-1816
Erfdeling;
1. Henricus van Kuijk, klompmaker Oirschot
2. Jan van Kuijk, klompmaker Liempde
3. Elisabeth van Kuijk, dienstmeid Oirschot
4. Maria van Kuijk, dienstmaagd Liempde
5. Christiaan van Kuijk, klompmaker Oirschot
kinderen van Peter Hendrik van Kuijk, klompmaker en Johana van den Heuvel.
1e lot aan Hendricus van Kuijk;
een perceel groes, genaamd de nieuw erf kamp in de Koppelstraat, groot 3 lopen, onder Verrenbest,
een zijde den Armekamp, d'ander de gemeene weg, waardig bevonden f 200,-2e, 3e, 4e en 5e lot aan Jan, Elisabeth, Maria en Christiaan, gezamelijk en onverdeeld;
1. een huis, hof en aangelag no. 856, groot 4 lopen, onder Verrenbest, een zijde Nicolaas van
Boven, d’ander de gemeente, waardig f 635,-2. de helft in een perceel land, genaamd in de Steenovensteeg, in geheel 2 ½ lopen, als voor, een
zijde Jan van Kemmena, d’ander de condividenten, waardig f 45,-3. de helft in perceel groes, genaamd het Steenovensveldje, in geheel 1 lopen, als voor, een zijde
weduwe Arnoldus de Roij, d’ander de gemene weg, waardig f 45,-4. een perceel land in de Steenovenssteeg, groot 1 lopen, als voor, een zijde Joseph van
Heerbeek, d’ander de condividenten, waardig f 50,-5. een perceel land, genaamd het nieuw erf, groot ½ lopen, als voor, een zijde de gemene weg,
d’ander de condividenten, waardig f 25,-Totaal der 4 portien f 800,-Akte 717: 10-1-1816
Taxatie ten verzoeke; Johanna de jong weduwe Francis de Brouwer, boerin Best
ten behoeve van;
1. Pieter de Brouwer, klompmaker Son
2. Daniel Hendrik de Brouwer, bouwman Best
3. Anna Maria de Brouwer weduwe Johannes van de Sande, boerin Best
totale waarde inboedel f 236,40
aan onroerende goederen;
1. een huis, schuur met hof en aangelag, onder Verrenbest, een zijde en een einde Louis
Schepens, d’ander zijde Jan van de Spijker, d’ander einde voor aan de gemeente, verkregen bij
koop van Adriaan Hendrik Hurks 19-1-1813
2. de helft in een perceel nieuw erf of voorpoting, groot voor deze helft 3 lopen 35 roeden, als
voor, een zijde de Sonsendijk, d'ander de kleine steeg, een einde de Molenweg, d’ander
weduwe Hendrik de Brouwer, verkregen bij koop van Adriaan Hendrik de Brouwer 20-2-1807
3. een perceel, genaamd de nieuwe kamp aan de molen, groot 2 lopen 19 roeden, als voor, een
zijde Dirk van de Molengraaf, d’ander Johannes de Weerdt, een einde Willem Schepens,
d’ander de gemene weg, verkregen bij deling uit nalatenschap Hendrik de rouwer en Ida de
Gruiter 17-10-1810
totale schulden f 301-10-2
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Akte 718: 10-1-1816
Testament; Lourens van Arkel, bouwman Best
legaat na zijn dood en van zijn huisvrouw Catharina Smits, aan zijn dochter Hendrien
de helft van f 72,-- in geld en de helft van f 25,-- in geld tot een uitzetsel, gelijk zijn overige kinderen
reeds gehad hebben.
legaat aan dezelve voor getrouwe dienst, de som van f 50,--, het beste bed met peluw, 2 kussens, 2
paar de beste slaaplakens en de beste wollen deken.
benoemt tot erfgenaam; zijn huisvrouw Catharina Smits
woonde te Best op no. 951
Akte 719: 10-1-1816
Testament; Catharina Smits, boerin Best
legaten, als voor
erfgenaam Lourens van Arkel, haar man.
Akte 720: 10-1-1816
Testament; Hendrik van Doremalen weduwnaar Anne Mie Peters van de Sande, bouwman Best.
legaat aan zijn tegenwoordige huisvrouw Francijn van Gerwen 1/4 deel van al zijn bezittingen en van
het overige 3/4 deel het vruchtgebruik, haar leven lang gedurende.
woonde Naastenbest no. 757
Akte 721: 11-1-1816
Verkoop schaarhout, brandhout en sparren ten verzoeke; Cornelia Bles weduwe Johan Christoffel
Dachne, wonende ‘s-Gravenhage, opbrengst f 1275,55
Akte 722, 742, 751: 12-1-1816, 20-2-1816 en 6-3-1816
Afstand togt en verkoop;
1. Johanna Hendriks van den Berk weduwe Cornelis Adriaan van Kronenburg, boerin Best
2. Hendrik Antonie van de Sande, bouwman Best, als lasthebber van Adriaan en Hendricus van
Kronenburg, klompmakers Stevort, departement van de Nedermaas
3. Jan van Kronenburg, klompmaker Vuuren, district Gorinchem
4. Jennemie van Kronenburg, spinster Best, tezamen voor de overige erfgenamen.
1e koop; een huis, hof en aangelag no. 656, groot 3 lopen, onder Aarle, een zijde Johannes vogels,
d’ander en een einde de straat, d'ander einde Theodorus Legius.
2e koop; een perceel land en groes, genaamd het Roosen, groot 5 lopen, onder Aarle, een zijde
kinderen Peter Merks, d’ander de gemene straat, een einde dezelve, d’ander de kinderen Gijsbert
Habraken.
3e koop; een perceel land, genaamd het Kampke, groot 2 lopen, onder Aarle, een zijde Adriaan
Krielaars, d’ander en een einde de gemeente, d'ander Jan Nicolaas Vogels.
4e koop; een perceel land, genaamd de Milsberg, groot 2 lopen, onder Aarle, een zijde weduwe
Jacobus van Laarhoven, d'ander en een einde de gemeene heij, d’ander Peter Joseph Vogels.
Koop 1; opgehouden.
Kopers:
Koop 2; Dirk van Doormalen, bouwman Best, voor f 300,-Koop 3; dezelfde voor f 141,-Koop 4; Adriaan van de Molegraaf, bouwman Best, voor f 38,-Akte 723: 13-1-1816
Afstamd togt; Jacobus Timmermans weduwnaar Hendrien Merks, bouwman Best
voor 1/3 gedeelte in;
1. de oude huisplaats en aangelag, groot 2 lopen 22 roeden
2. een perceel, genaamd de Achterste Grootakker en d’eeuwsel, groot 6 lopen 41 roeden
3. een perceel, genaamd de Baanrijt, groot 1 ½ lopen
4. een Perceel, genaamd de Diepsteeg, groot 2 ½ lopen
5. een perceel, genaamd de halve Koewei of Blakebeempt, groot 1 lopen
6. een perceel, genaamd den Bergsakker, groot 40 roeden 5 voet
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7.
8.
9.
10.

de helft van een perceel, genaamd de achterste Kruisbeemden, groot 1 lopen 29 roeden
een perceel, genaamd de Streepakker, groot 1 lopen 44 roeden
een perceel, genaamd 't Papenven, groot 40 roeden
een perceel, genaamd de nieuwe kamp, groot 2 lopen 42 ½ roeden, gelegen onder Verrenbest
en Naastenbest
aan zijn dochter Johanna Maria gehuwd Adriaan van der Vleuten, bouwman Zeelst, voor de som van
f 15,-- eens.
Akte 724: 15-1-1816
Verkoop klompbomen ten verzoeke; Maria Petronella Pijnenborgh weduwe Antonie van Baar,
wonende Oirschot, opbrengst f 987,20
Akte 725: 16-1-1816
Verkoop schaarhout ten verzoeke; mej. Maria Catharina van Dooren te Rotterdam, opbrengst f 160,-Akte 726: 17-1-1816
Verkoop bomen en schaarhout ten verzoeke; Jacob Dirk Baron Sweerts de Landas, Heer van Oirschot,
luitenant generaal in dienst Z.M de Koning van Holland, opbrengst f 3756, 45
Akte 727: 19-1-1816
Testament; Hendrik van Lievenoogen, konstapel in 5e compagnie van het 3e battaillon troepen van
Ligne, in garnizoen te Maastricht
Erfgenaam vruchtgebruik zijn stiefmoeder Johanna van Nuenen, wonende Best, van al zijn
bezittingen.
Na haar overlijden den eigendom voor 1/4 deel aan Adriaan van Lievenoogen, arbeider Best
de overige 3/4 parten aan de kinderen van zijn stiefmoeder, verwekt bij zijn vader Andries van
Lievenoogen, met name Johannes, Adriaan en Jan.
Akte 728: 19-1-1816
Verkoper; Adriaan van der Vleuten, bouwman Zeelst, gehuwd Johanna Maria Timmermans
1/3 gedeelte in;
1. een perceel groes, zijnde de huisplaats, waarop de huizing no. G 49 gestaan heeft, groot 2
lopen 22 roeden, een zijde Johannes van den Akker, d'ander Gijsbert van Kronenburg.
2. een perceel land, genaamd de achterste Grootakker, met het daaraan gelegen eeuwsel, groot 6
lopen 41 roeden, een zijde Adriaan van der Heijden, d’ander de kinderen Hendrik van der
Sande
3. een perceel groes, genaamd de Baanrijt, groot 1 ½ lopen, een zijde Cornelis Merks, d’ander de
kinderen Jan van Dooremaalen
4. een perceel groes, genaamd de Diepsteeg, groot 2 ½ lopen, een zijde Johannes van der Aa,
d’ander Martinus Bloks
5. een perceel groes, genaamd de halve Koeweij ook genaamd de Blakebeempt, groot 1 lopen,
een zijde Jan van den Boom, d’ander de kinderen Hendrik van de Sande.
6. een perceel land, genaamd Bergsakker, groot 40 roeden 5 voet, een zijde Jan van den Boom,
d'ander de kinderen Hendrik van de Sande.
7. een perceel groes, genaamd de achterste Kruisbeemden, groot 1 lopen 29 roeden, een zijde
Peter der Kinderen, d’ander Adriaan Schepens.
8. een perceel land, genaamd de Streepakker, groot 1 lopen 44 roeden, een zijde Johan van den
Akker, d'ander Gijsbert van Kronenburg.
9. een perceel land, genaamd het Papeven, groot 40 roeden, een zijde kinderen Hendrik van de
Sande, d'ander Dirk van Dooremalen.
10. een perceel land, genaamd de nieuwe kamp, groot 2 lopen 42 ½ roeden,
Alles gelegen onder Verrenbest en Naastenbest
Verkregen bij afstand vruchtgebruik door Jacobus Timmermans 13-1-1816
Kopers; Hendrik Timmermans, schoenmaker en Antonie Timmermans, bouwman, beiden wonende
Best, voor f 250,--
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Akte 729: 22-1-1816
Verkoper; Adriaan Dielis van Hout, arbeider Oirschot
Een gedeelte van den hof achter zijn huis, voor dit deel groot 12 roeden, onder den Notel.beide zijden
de koper, een einde weduwe van Overbeek, d’ander de straat
Verkregen bij overlijden van zijn vader in 1815
Koper; Christiaan Neggers, bouwman Oirschot, voor f 17,-Akte 730: 22-1-1816
Verkoper; Adriaan Gerrits van de Ven, koopman Oirschot
Een perceel land, genaamd het Bugtje, onder Aarle, groot ½ lopen, een zijde Lambert van
Dooremalen, d’ander de straat, een einde de gemene weg, d’ander Jan Claas Vogels
Verkregen bij successie van zijn ouders
Koper; Hendrik Bullens, bouwman Oirschot, voor f 30,-Akte 731: 22-1-1816
Huwelijkse voorwaarden; Poulus Verhagen, bouwman Best, weduwnaar Cornelia Marks en Johanna
van der Velden, boerin Best, weduwe Arnoldus de Rooij.
- de bruid vermaakt aan bruidegom en na zijn overlijden aan zijn kinderen en haar naaste
familie alle haare goederen
- de bruid reserveert voor zich het vruchtgebruik
- de bruid bepaalt dat na beider overlijden aan de familie van haar eerdere man Arnoldus de
Rooij, f 200,-- moeten worden uitgekeerd.
- bij vooroverlijden van de bruidegom zal de bruid jaarlijks f 35,-- genieten
Akte 732: 22-1-1816
Staat van goederen; Johanna van der Velden weduwe Arnoldus de Rooij, zonder beroep Best,
toekomstlge bruid van Paulus Verhagen
brengt in in haar aanstaande huwelijk;
1. een huis, hof en aangelag, groot 2 lopen, onder Verrenbest, verkregen bij koop van Peter van
Engeland 12-8-1795
2. een perceel teelland en groes, genaamd de Hopakkerkens in 2 gedeelt aan wederzijde van de
straatweg te Best, verkregen bij koop van Mattijs Marten van der Velden no ux, d.d. 11-61803
verder diverse roerende goederen.
Akte 733: 29-1-1816
Verkoop eijken, maste en witbomen en schaarhout ten verzoeke;
1. Cornelis Bolsius, notaris Oisterwijk
2. Jan Bolsius, chirurgijn, Tilburg
3. Johanna Bolsius, zonder beroep Oirschott
4. Jacoba Petronella Bolsius gehuwd Hermanus van de Medegaai, goudsmid Grave
5. Hendricus Bolsius, lakenfabrikant Geldrop
Als erfgenamen van Jan Jans de Kroon, overleden te Oirschot, opbrengst f 2649,25
Akte 734: 6-2-1816
Verkoper; Jasper Neggers, bouwman Oirschot
een perceel land,genaamd Morenakker, groot 4 lopen, onder den kerkhof, een zijde Hendrik Neggers,
d’ander Antonie Franciscus Bolsius, een einde de straat, d’ander Daniel de Rooij
verkregen bij successie van zijn ouders in 1805
Koper; Johanna Koppens weduwe Peter van Gerwen, boerin Oirschot, voor f 150,-Akte 735: 12-2-1816
Verkoop takkenbossen ten verzoeke; Willem van de Ven, klompenmaker Oirschot, opbrengst f 91,70
Akte 736: 13-2-1816
Verkoper; Hendrik Jacobus van den Bosch, bouwman Oirschot
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Een perceel land, genaamd Kukersakker, groot 3 lopens, onder Spoordonk, een zijde de koper, d’ander
Hendrik van de Wal, een einde kinderen Leendert Roefs, d’ander weduwe Peter Stands
Verkregen bij successie van wijlen zijn vrouws familie in 1808
Koper; Jan Dirks van Heerbeek, bouwman Oirschot, voor f 250,-Akte 737: 13-2-1816
Testament; Jan Andries Mattheuws, wever Oirschot
Erfgenaam; Allegonda van de Pol
Akte 738: 13-2-1816
Testament; Allegonda van de Pol, boerin Oirschot
Erfgenaam; Jan Andries Mattheuws, haar man
Akte 740: 19-2-1816
Verkoop meubelen; Johan Adriaan Korver, particulier Oirschot, opbrengst f 380,50
Akte 741: 20-2-1816
Verkoper; Adriaan Kemps, broodbakker Oirschot
Een hut of huisje met aangelag, groot 1 lopen, onder den kerkhof, een zijde Hendrik van den Bosch,
d’ander weduwe Jan de Kroon, een einde de gemeente, d’ander weduwe Leendert Schellekens
Verkregen bij koop van de weduwe Jacobus van de Lusdonk in 1806
Koper; Gerrit van Beers, bouwman Oirschot, voor f 90,-Akte 743: 22-2-1816
Verkoper; Hermanus van de Sande, bouwman Oirschot
Een perceel heij en houtgrond, genaamd de Vennekes, groot 5 lopens, onder den Kerkhof, een zijde
kinderen Lambert van Aggel, d’ander de verkoper, een einde Christiaan Vlemminx, d’ander de
gemeente
Verkregen bij koop van Johannes van Erp in 1806
Koper; Peter van den Berg, bouwman Oirschot, voor f 70,-Akte 745: 23-2-1816
Benoeming administrateur; Arnoldus Francis van der Aa, bouwman Best
als administrateur der vaste goederen, nagelaten door heer Laurentius van der Aa, pastoor Emnes,
provincie Utrecht, gelegen te Best, moetende worden uitgedeeld aan diens familie bij testament 7-111775 en 15-2-1776, volgens akte van zijn vader Francis van der Aa 5-1-1813.
benoemt tot opvolger als administrateur zijn zoon Johannes Arnoldus van der Aa, zodra hij
meerderjarig is en tot dan toe zijn twee broeders Johannes en Laurens van der Aa, bouwlieden Best
Akte 746: 28-2-1816
Testament; Adriaan Jans van der Heijden [+ 18-3-1816], bouwman Best
legateerd na zijn overlijden van zijn huisvrouw Maria Aart Speeks, aan zijn naaste familie f 200,-benoemt tot erfgenaam zijn huisvrouw Maria Aart Speeks.
woonde no. 703 onder Aarle bij st. Anna kapel
Akte 747: 28-2-1816
Verhuurder; Joseph Joseph Essens, bouwman Best
een huis, schuur, stal, hof, groes en teellanden, onder Aarle
Huurder; Peter Willems van Gerwen, bouwman Best, voor f 100,-- per jaar.
Akte 748: 28-2-1816
Verkoop neubelen ten verzoeke;
- Francijn van Gerwen weduwe Hendrik van Doremalen, boerin Oirschot
- Leonardus Schepens te Oirschot
- Martinus Aarts te Rooij, als voogden over Antonetta en Hendrika, onmondige kinderen wijlen
voornoemde Hendrik van Dorenalen verwekt met wijlen Anne Mie van de Sande, opbrengst
f 553,55
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Akte 749: 29-2-1816
Verkoop meubelen ten verzoeke; Paulus Verhagen, bouwman Best, opbrengst f 281,45
Akte 750: 4-3-1816
Verkoper; Hendrik Jacobus van den Bosch, bouwman Oirschot
Een perceel groes, groot ½ lopen, onder Spoordonk, een zijde Jan Dirks van Heerbeek, d’ander Peter
Veraa, een einde Jan van de Schoot, d’ander de gemeene straat
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1811
Koper; Hermanus Adriaan de Kroon, bouwman Oirschot, voor f 50,-Akte 752: 7-3-1816
Hypotheekgever; Johanna Hendriks van den Berk weduwe Cornelis Adriaan van Kronenburg, boerin
Best, mede voor haar gezamenlijke kinderen
Hypotheeknemer; Hendrik Antonie van de Sande, bouwman Best, groot f 200,--.
Onderpand onder Best;
Huis en hof no. 656, groot 3 lopen, onder Aarle, een zijde Johannes Vogels, d’ander en een einde de
gemeene straat.
Akte 753: 11-3-1816
Erfdeling; de erfgenamen van Jan van Dooremalen, bouwman, en Hendrien van Roij
1. Peter van Roij, bouwman, gehuwd Jennemie van Doormalen, wonende Best
2. Johan Lambert van den Akker weduwnaar Maria van Doormalen, bouwman Best
3. Leendert van Oirschot, bouwman Roij, als voogd over Lambert, Willemijn en Jan,
minderjarige kinderen van voornoemde Johan Lambert van den Akker.
4. Francijn van Gerwen weduwe Hendrik van Dooremalen, boerin Best
5. Martinus Aarts, bouwman Roij en Leonardus Schepens, bouwman Best, als voogden over
Antonet en Hendrica van Doormalen, door voornoemde Hendrik van Dooremalen in huwelijk
verwekt bij wijlen Annemie Peters van de Sande
6. Peter van Roij, bouwman Best, als voogd over Johanna Maria in huwelijk verwekt door
voornoemde Hendrik met Francijn van Gerwen
kinderen en kindskinderen wijlen Jan van Dooremalen, bouwman, en Hendrien van Roij.
1e lot aan Peter van Roij gehuwd Jennemie van Doormalen;
1. een huis met hof en aangelag no. 766, groot 8 lopen, onder Naastenbest, een zijde Jan
Marcelis Legius, d’ander Arnoldus van Kronenburg, geschat f 400,-2. een perceel groes, genaamd den Beempt, groot 4 lopen, als voor, een zijde Jan van Keulen,
d’ander Willem Schepens, geschat f 200,-3. een perceel land, genaamd de Kamp in de nieuw steeg, groot 6 lopen, als voor, een zijde Jan
Marcelis Legius, d’ander weduwe Jan Roché, geschat op f 300,-4. een perceel land en groes, genaamd de Aartsteeg met de Baanreit, groot 4 lopen, als voor, een
zijde Jan Marcelis Legius, d'ander de kinderen Hendrik van de Sande, geschat op f 200,-5. een perceel land, genaamd het achterste Houtere beemptje, groot 2 lopen, als voor, een zijde
den publieken armen, d’ander de condividenten, geschat op f 50,-6. een perceel land, genaamd de Verlore Bogt, groot 1 lopen, als voor, een zijde Jan Francis de
Roij, d’ander dezelve, geschat op f 50,-7. een perceel land, genaamd de nieuw erf in de Vleut, groot 1 lopen 20 roeden, onder
Verrenbest, een zijde Joost van Lieshout, d’ander de gemene straat, geschat op f 50,-8. een perceel land, genaamd het nieuw erf aan den Ekelkamp, groot 5 lopen, onder Naastenbest,
een zijde Leonardus Schepens, d’ander de gemene straat, geschat op f 100,-Totale waarde f 1350,-2e lot aan Francijn van Gerwen weduwe Hendrik van Doormalen, Antonet en Hendrica van
Doormalen, uit huwelijk met Annemie Peters van de Sande, Johanna Maria van Doormalen uit
huwelijk met Francijn van Gerwen;
1. een huis met hof en aangelag in het Vossenhool no. 757, groot 11 lopen, onder Maastenbest,
een zijde Cornelis van Lievenoge, d’ander de condividenten, waardig bevonden f 550,-2. een perceel groes, genaamd de Hagelaarswei, groot 2 lopen, als voor, een zijde Hendrik van
de Sande, d’ander Lambert Schepens, geschat op f 100,--
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3. een perceel land en groes, genaamd de kamp aan het Broek, groot 4 lopen, als voor, een zijde
Jan van Kleinenbreugel, d'ander Jan van Lievenoge, geschat op f 200,-4. een perceel groes, genaamd de achterste Baanreit, groot 4 lopen, als voor, een zijde Christiaan
Merks, d’ander Johan van den Akker, geschat op f 300,-5. een perceel land, genaamd het Kremselen, groot 3 lopen, als voor, een zijde Arnoldus van
Kronenburg, d’ander Peter der Kinderen, geschat op f 150,-6. een perceel land, genaamd het voorste houtere beemtje, groot 1 lopen 20 roeden, als voor, een
zijde Johan van den Akker, d’ander de condividenten, geschat op f 50,--.
Totaal f 1350,-3e lot aan Jan Lambert van den Akker weduwnaar Maria van Doormalen en zijn minderjarige
kinderen Lambert, Willenijn en Jan;
1. een huis, hof en aangelag no. 787, genaamd van Malderenshuis, groot 3 lopen, onder
Naastenbest, een zijde Adriaan Schepens,d’ander Jan van Nieuwland, geschat op f 150,-2. een perceel land en groes, genaamd het oud Vossenhol, groot 4 lopen, als voor, een zijde
Joseph Essens, d’ander de condividenten, geschat op f 150,-3. een perceel land, genaamd de kamp in de Schepersteeg, groot 5 lopen, als voor, een zijde Aart
van Santvoort, d’ander de gemene straat, geschat op f 250,-4. een perceel land, genaamd het akkerke op de Moust, groot 3 lopen, als voor, een zijde weduwe
Jan Roché, d'ander Wilhelmus van Kuijk, geschat op f 150,-5. een perceel land, genaamd het Salderer, groot 1 lopen, als voor, een zijde Jan van
Kleinenbreugel, d’ander den Armen, geschat op f 50,-6. een perceel land, genaamd Burgerakker, groot 4 lopen, als voor, een zijde kinderen Hendrik
van de Sande, d’ander Jan Francis de Roij, geschat op f 200,-7. een perceel land, genaamd Vissersakkerken in de Broekstraat, groot 1 lopen, als voor, een
zijde Jan Francis de Roij, d’ander de condividenten, geschat op f 50,-8. een perceel groes en land, genaamd de nieuw erf in de Nieuwsteeg, groot 4 lopen, als voor,
een zijde Joseph van de Sande, d'ander de condividenten, geschat op f 150,-9. een perceel groes en land, genaamd de Baanrijt, groot 2 lopen, als voor, een zijde Jan Marcelis
Legius, d’ander de condividenten, geschat op f 100,-10. een perceel groes, genaamd de nieuw erf, groot 2 lopen, als voor, een zijde Arnoldus van
Kronenburg, d'ander de condividenten, geschat op f 100,-11. een perceel groes, genaamd Geenkenseijk, groot 3 lopen, als voor, een zijde Arnoldus de Roij,
d’ander Gijsbert van Kronenburg, geschat op f 50,--.
Totaal f 1350,-Akte 754: 11-3-1816
Verkopers;
1. Cornelia van de Molegraaf gehuwd Johan van Mierlo, arbeider
2. Maria van de Molegraaf gehuwd Marten van Mierlo, arbeider
3. Ardina van de Molegraaf gehuwd Peter Dijkmans, arbeider
4. Johanna van de Molegraaf gehuwd Cornelis Kluitmans, klompmaker, allen wonende Best
5. Catharina van de Molegraaf, dienstmeid Schijndel
kinderen van Francis van de Molegraaf, schutter, en Gordina van Roij
een huisje met hof en aangelag no. 834, groot 2 ½ lopen, onder Verrenbest, een zijde Johanna Maria
van der Meere, d’ander Cornelis Kluitmans, een einde Jan van Vugt, d’ander de gemene straat.
Verkregen bij successie van hun ouders in 1815
Koper; Symon van der Linden, bouwman Best, voor f 150,-Akte 755: 11-3-1816
Verdeling;
1. Johanna van de Molegraaf gehuwd Cornelis Kluitmans, klompmaker Best
2. Catharina van de Molegraaf, dienstmeid Schijndel
kinderen van Francis van de Molegraaf en Ardina van Roij
1e lot aan Catharina van de Molegraa, dienstmeid Schijndel;
de helft van een perceel land, genaamd den akker van Heijn van de Ven, gelegen in het noorden, in
geheel 3 lopen, onder Verrebest, een zijde Peter van Ham, d'ander de wederhelft, een einde Symon van
der Linden, d'ander een straat, geschat op f 50,--
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2e lot aan Johanna van de Molegraaf gehuwd Cornelis Kluitmans;
de zuidelijke helft van voormeld perceel, een zijde en een einde de gemeene straat, d'ander zijde de
wederhelft, d’ander einde Symon van der Linden, geschat op f 50,-Akte 756: 13-3-1816
Testament; Henricus van Kollenburg, veearts Oirschot
Erfgenaam; Willemijn van Kuijk zijn huisvrouw
Onder bepaling;
Indien zijn zoon Rogier haar niet overleeft zullen de goederen door hem ten huwelijk ingebracht
worden geërfd door zijn zuster Annemie weduwe Gijsbert van Taartwijk en door de kinderen van zijn
overleden broeder Dielis van Kollenburg, staaksgewijze
De goederen tijdens huwelijk aangekocht worden voor de helft geërfd door de voornoemden
Hierbij gerekend ook het perceel groes, genaamd het Kasteleintje onder Straten, voor huwelijk
aangekocht, doch met beider penningen voldaan
Woonde op no. 576 in de Wevershoek onder Straten.
Akte 757: 13-3-1816
Testament; Willemijn van Cuijk, boerin Oirschot
Erfgenaam; haar man Hendrik van Kollenburg
Onder bepaling;
- indien haar zoon Rogier hem niet overleefd, zullen de goederen door haar ingebracht, worden
geërfd door haar naaste familie staaksgewijze.
- de goederen tijdens huwelijk aangekocht, inclusief het Kasteleintje, voor de helft op gelijke
wijze.
Akte 758: 15-3-1816
Testament; Jennemie van Kronenburg, boerin Best
benoemt tot erfgenaam haar man jan Francis van Rosendaal
woonde op no. 820 staande in de Vleut onder Verrenbest
Akte 760: 19-3-1816
Onderlinge schikking;
Hyacinthus van Eerssel, bakker Oirschot, ter eenre
Francis van Eerssel, bakker Antwerpen, mede voor zijn broeders en zuster, ter andere zijde
Betreffende nalatenschap Cornelis Josephus van Eerssel, overleden in de colonie de Berbiaen
De vader Hyacinthus van Eerssel doet afstand van de algehele nalatenschap ten behoeve van zijn
andere kinderen, onder voorwaarde dat hij zal trekken 1/6 deel uit het zuiver provenu der
nalatenschap.
Voornoemde zoon Cornelis Josephus heeft per schepenschuldbrief d.d. 1810 ontvangen f 1200,-- à 3%
Akte 761: 20-3-1816
Afstand togt; Joseph Essens weduwnaar wijlen Helena Maria Snellaars, metselaar Oirschot
Doet afstand als bezitter van de helft van de togt in;
1. een huis en hof, genaamd den Bonten Os, staande op de Markt no. 83,belend door de kinderen
Nicolaas van Beurden en Arnoldus Spapen, in huur bij Nathan Roost voor f 60,-- per jaar
2. een perceel land, genaamd het Hengsteveld, groot 2 lopen, onder Spoordonk, beide zijden de
Diaconie Armen
3. een perceel land, genaamd het Horstje, groot 1 lopen, als voor, een zijde weduwe Jan van den
Heuvel, d’ander Jan Adriaan van Beek
4. een perceel land, genaamd ’t Morenland, groot 2 lopen, als voor, een zijde kinderen Antonie
van Herssel, d’ander Arnoldus Huijskens
5. in een uitgemoerd broekveld, groot 6 lopen, onder Spoordonk
ten behoeve van zijn kinderen, zijnde;
1. Hendrik Essens, metselaar Oirschot
2. Barbara Essens, dienstmaagd Sint-Oedenrode
3. Cornelis Essens, knoopmaker Oirschot
4. Jan Essens, metselaar Oirschot
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5. Martinus Essens, metselaar Oirschot
6. Helena Essens, dienstmaagd Veghel
7. Wilhelmus Essens, metselaar Oirschot
Onder voorwaarden, hem gedurende zijn leven van het nodige te voorzien en de schulden, die hij tot
heden gemaakt heeft voor hem te betalen
[Met akte 796 en 805: 27-6-1816 en 10-7-1816 wordt dit huis door de kinderen verkocht]
Akte 762: 20-3-1816
Verdeling vaste goederen; de erfgenamen van;
1. Jan van Doormalen en Hendrien van Roij
2. Hendrik van Doormalen en Annemie van de Sande
Erfgenamen;
1. Francijn van Gerwen weduwe Hendrik van Doormalen, boerin Best
2. Peter van Roij, bouwman Best, als voogd over Johanna Maria in huwelijk verwekt door
voornoemde Hendrik van Doormalen
3. Martinus Aarts, bouwman Sint-Oedenrode en Leonardus Schepens, bouwman Best, als
voogden over Antonet en Hendrica verwekt door voornoeede Hendrik van Doormalen bij
Anna Maria Peters van de Sande.
eerstelijk de goederen verstorven door Jan van Doormalen, bouwman, en Hendrien van Roij,
grootouders van de onmondigen.
ten tweede de goederen hun aangekomen door overlijden van hun vader Hendrik van Doormalen en
Annemie van de Sande
De voorkinderen ontvangen 3/4 deel uit beider nalatenschappen.
Francijn van Gerwen weduwe Hendrik van Doormalen met het voorschreven nakind zal 1/4 deel
ontvangen.
1e lot aan de beide voorkinderen;
1. een huis met hof en aangelag in 't Vossenhool,no.757, groot 10 lopen onder Naastenbest, een
zijde Cornelis van Lievenoogen, d’ander de condividenten, waardig f 510,-2. een perceel groes, genaamd 't Hagelaar weij, groot 2 lopen, als voor, een zijde Hendrik van de
Sande, d’ander Lambert Schepens, waardig f 100,-3. een perceel groes, genaamd de achterste baanreit, groot 4 lopen, als voor, een zijde Christiaan
Merks, d’ander Johan van den Akker, waardig f 300,-4. een perceel groes, genaamd het Kremselen, groot 3 lopen, als voor, een zijde Arnoldus van
Kronenburg, d’ander Peter der Kinderen, waardig f 150,-5. uit verdeling der vaste goederen willen Jan van Doormalen en zijn huisvrouw Hendrika van
Roij, volgens akte 11-3-1816 is vergeten geworden te verdelen, een perceel nieuw erf gelegen
aan het Broek, in geheel 12 lopen, aan dit lot competeert 3/4 deel van 1/3 deel en hier
ingebracht getaxeert op f 24,-volgen alhier de goederen dit lot toekomende, vermeld op een inventaris van Hendrik van Doormalen
d.d. 7-11-1815
- eerstelijk een perceel land, genaamd het Looyken, groot 2 lopen, onder Naastenbest, waardig
f 100,-- de helft In een perceel land, genaamd de Schobsbraak, in geheel 1 lopen, als voor, waardig
f 25,-- een perceel land, genaamd aan de heij, groot 1 lopen, als voor, waardig f 60,-- een perceel land, genaamd de kamp in de Rechtesteeg, groot 2 lopen, als voor, waardig f 120,Totaal f 1389,-2e lot aan de weduwe en haar kind;
1. een perceel land en groes, genaamd de kamp aan het Broek, groot 4 lopen, onder Naastenbest,
een zijde Jan van Kleinenbreugel,d’ander Jan van Lievenoogen, waardig f 175,-2. een perceel land, genaamd het voorste houtere Beemptje, groot 1 lopen 20 roeden, als voor,
een zijde Johannes van den Akker, d’ander de condividenten, waardig f 50,-3. een perceel nieuw erf, bij generale verdeling d.d. 11-3-1816, geregistreerd onder het aangelag
van ‘t huis in 't Vossenhool, groot 1 lopen, als voor, een zijde Johan van den Akker, d’ander 't
voorgaande lot, waarde f 40,--
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4. uit verdeling vaste goederen wijlen Jan van Doormalen en Hendrien van Roij volgens akte 113-1816, het vergeten perceel, waarvan dit lot competeert 1/4 van 1/3 gedeelte voor dat deel,
waardig f 8,-Verder uit inventaris Hendrik van Doormalen d.d. 7-11-1815;
- een perceel groes en hout, genaamd het Rouwveld, groot 2 lopen, onder Naastenbest, waarde
f 50,-- de helft in perceel land, genaamd de schobsbraak, in geheel 1 lopen, waardig f 25,-Totaal f 348,-Akte 763: 25-3-1816
Machtiging;
1. Hendrik Essens, metselaar Oirschot
2. Barbara Essens, dienstmaagd Sint-Oedenrode
3. Jan Essens, metselaar Oirschot
4. Helena Essens, dienstmaagd Veghel
5. Wilhelmus Essens, metselaar Oirschot
Aan hun broeder Cornelis Essens, knoopmaker Oirschot om de gezamelijke goederen te administreren,
verhuren of verkopen, hun gezamenlijk schulden te betalen etc.
Akte 764: 27-3-1816
Hypotheekgever; Cornelis Merks, looijer Sint-Oedenrode
Hypotheeknemer; Johanna Catharina Coolen weduwe Francis Guljè, rentenierster Oirschot, groot
f 700,-Onderpand onder Oirschot;
1. Een perceel land, genaamd den Bol, groot 4 lopen, onder Straten, beide zijden de gemeente
2. Een perceel land, genaamd de Lepper, groot 3 lopen, als voor, een zijde Willem Smits,
d’ander Joseph van der Burg
3. Een perceel land, genaamd het Casteren, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde Hendrik Legius,
d’ander Jan Dirk Smits
4. Een perceel hout, land en groes, genaamd de nieuwe dijk, groot 4 lopen, als voor, een zijde
den Armen, d’ander Jacobus van Laarhoven
5. Een huis, hof en aangelag, groot 6 lopen, onder Naastenbest, een zijde de gemeente, d’ander
en beide einden Joseph Josephs Essens
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1804
Akte 765: 29-3-1816
Verkopers;
1. Anneke van Elderen weduwe Francis van Santvoort, boerin
2. Johannes van Santvoort, boer
3. Adriana van Santvoort, boer, allen wonende Oirschot
Een perceel weiland, in 3 partijen aan elkander, genaamd de koeijweij, groot 3 1/.2 lopens, onder
Spoordonk, een zijde Peter van Heertum, d’ander en beide einden Hendrik Meuws, d’ander einde de
koper en Theodorus Heuvelmans
Verkregen bij successie van hun ouders
Koper; Peter de Rooij, metselaar Oirschot, voor f 280,-Akte 769: 5-4-1816
Inventarisatie;
1. Gerardus van Remunt weduwnaar Petronella Alemans. met een kind genaamd Elisabeth
2. Antonie Hobbelen, klompenmaker Oirschot, woont in den Notel no. 471
waarde roerende goederen in totaal f 178,40
van de zijde van zijn vrouw aangekomen;
een hooij en houtveld, genaamd de Langendijk, groot 6 lopen, onder den Notel, een zijde kinderen
willem Koppens, d’ander Hendrik van Taartwijk
verkregen bij successie van haar oom Adriaan Hobbelen.
een perceel groes en hout, genaamd de Rotten, groot 3 lopen, als voor, een zijde Adriaan Kemps,
d’ander Johan van den Heuvel
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Verkregen bij successie van haar ouders
De goederen staande huwelijk aangekocht;
een huis en hof no. 471, groot ½ lopen, onder den Notel, een zijde kinderen Willem Koppens, d’ander
Gerrit Timmermans,
verkregen bij koop van de erfgenamen Hendrik van den Bosch 24-1-1815
schulden;
Begrafeniskosten en enige winkelschulden f 50,-belastingschulden f 15,--.
Totaal f 65,-Akte 770: 16-4-1816
Verkoper; Johanna Maria Donkers weduwe Adrianus van Antwerpen, spinster Oirschot
Een huis met schuur, hof en erf in de Nieuwstraat no. 97, groot 34 roeden, een zijde Coenraad de Weij,
d’ander Jan Francis van de Sande
Verkregen bij vernadering van Hendrik Eijmbert Vlemminx in 1762
Koper; Cornelis Antonie Verhoeven, grutter Oirschot, voor f 640,-Akte 771: 19-4-1816
Erfdeling; Hendrik van Beers
Erfgenamen;
1. Cornelis Kloeks
2. Adriaan van Elderen
3. Johannes Henricus de Croon
Ondr meer een huis met aangelag in de Kerkhof no. A 2. Zie akte 893 d.d. 9-12-1816.
Akte 772: 26-4-1816
Verkoper; Gerard Hendrik Schepens, bouwman Oirschot
Een perceeltje land, genaamd den Aarsel akker, groot ½ lopen, onder Straten, een zijde de koper,
d’ander Hendrik Jan van de Schoot, een einde Hendrik van Dijk, d’ander de straat
Koper; Cornelis Gerrits van den Heuvel, bouwman Oirschot, voor f 18,-Akte 773: 27-4-1816
Verkoper; Johannes van de Poel, bakker Diessen
een perceel groes, genaamd den Broekbeempt, groot 3 lopen, onder Naastenbest, een zijde weduwe
van Taartwijk, d’ander Johannes de Weerdt
Verkregen bij successie van zijn oom Marten Joorden Smits in 1807
Koper; Leonardus Strijbos, bouwman Oirschot, voor f 95,-Akte 774 en 777: 27-4-1816 en 1-5-1816
Verkopers;
1. Wouter van Kerkoerle, timmerman Best
2. Willem Wartenberg, koopman 's-Hertogenbosch, gehuwd Maria Catharina van Kerkoerle
3. Maria Catharina Vlemminx weduwe Antonie van Kerkoerle, herbergierster Best
4. Anna Maria van Kerkoerle, zonder beroep Best
5. Johanna Catharina van Kerkoerle, zonder beroep Best
6. Arnoldus van Kerkoerle, klompmaker Best
Gezamelijk voor de verdere erfgenamen
Onder Best;
een huis, hof en aangelag met schuur en brandhuis, van ouds genaamd Oijevaar, bestaande in een
groot voorhuis, drie zo groote als kleine vertrekken, mitsgaders een opkamertje en 2 kelders, no. 969,
tegenover de Roomsche kerk, groot 2 lopen 29 roeden, een zijde Gerrit van Arkel, d’ander Hendricus
Merks
Koper; Willem Wartenberg, koopman ’s-Hertogenbosch, voor f 1160,-Akte 775: 29-4-1816
Verkoper; Peter van Roij, bouwman Best
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een perceel land, genaamd de nieuw erf, groot 1 lopen, onder Verrenbest, een zijde de koper, voorts
rondom in de gemeente.
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1815
Koper; Hendrik van Kronenburg, bouwman Best, voor f 85,-Akte 776: 30-4-1816
Verkoop meubelen ten verzoeke; Cornelia van Gestel, zonder beroep Oirschot, opbrengst f 269,75
Akte 778: 1-5-1816
Verkoper; Valentein Tiesse, bouwman Oirschot
Een huis en hof met aangelegen erf, nos. 110 en 111 in de Nieuwstraat, groot 16 roeden. een zijde
Hendrik van Berendonk, d’ander Jan van Beers, een einde weduwe Franken, d’ander de Nieuwstraat
Verkregen de eene helft bij koop van Hendrien Jans de Weerd 22-12-1810, d’andere helft bij koop van
Francis van der Dennen 7-10-1812
Koper; Peternel van Gerwen weduwe Jan Verheijen, smid Oirschot, voor f 487,50
Akte 779: 2-5-1816
Testament; Elisabeth Minderhout weduwe Johannes Venninx, boerin Oostelbeers
wijlen haar dochter Johanna Maria, gehuwd geweest met Johannes Marken wonende te Dessel in
Brabant, heeft reeds ontvangen in totaal f 775,-Willem Venninx, haar zoon, heeft reeds ontvangen f 733,--, Deze moet na haar overlijden nog
ontvangen f 42,-Haar zonen Wouter en Stephanus Venninx, zullen ieder na haar overlijden ontvangen f 775,--.
heeft ontvangen van haar zoon Stephanus voor de opvoeding van zijn dochter Adriana f 280,-Hiervoor kunnen de anderen hem niet meer aanspreken.
Woonde op no. 63 op het Hoogeinde te Oostelbeers
Akte 780: 4-5-1816
Verhuurder; Elisabeth van Minderhout weduwe Johannes Venninx, boerin Oostelbeers
een stede met schuur, stal, hof en aangelag, groes en teellanden
Huurders; Stephanus en Wouter Venninx, haar 2 zonen, voor f 55,-- per jaar, te vereffenen met kost en
inwoning van de verhuurster.
Akte 781: 6-5-1816
Verkoper; Maria van Erffoort weduwe Peter van de Laarschot, spinster Oirschot
Een perceel land, genaamd den huisakker, groot 2 lopens, onder den Notel, een zijde en een einde de
koper, d’ander zijde weduwe Peter van Boxtel, d’ander einde Johan Tamsons
Verkregen bij successie van haar broeder Antonie van Erffoort, ruim 20 jaar geleden
Koper; Adriaan Jan Kemps, bouwman Oirschot, voor f 180,-Akte 782: 8-5-1816
Hypotheekgever; Hendrik Joorden Koppens, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Jan Hendrik de Weerdt, bouwman Oirschot, groot f 800,-Onderpand onder Oirschot;
een perceel groes en hout, genaamd de Schoordonk, groot 6 lopen, onder Straten, een zijde de
kinderen Dirk van Overbeek, d’ander Eimbert Snellaars, een einde Johannes van Dijk, d’ander de
Kwinksesteeg.
Verder al zijn meubilaire goederen, lijfgoed, haaf en schaar, die hij op den dag van zijn overlijden zal
bezitten.
Akte 784: 10-5-1816
Verkoper; Johannes Jans de Kroon, arbeider Oirschot
De helft in een huijsje en erf no. 42, groot 18 roeden, scheidende op de schoorsteen van de wederhelft,
staande in de Koestsraat, een zijde de koper, d’ander Joseph van den Biggelaar, een einde Peter van
Gerwen, d’ander vooraan in de Koestraat
Verkregen bij koop vanb Rut van de Wetering 20-4-1814
Koper; Arnoldus van Leuven, arbeider Oirschot, voor f 150,--
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Akte 786: 20-5-1816
Verhuurder; Adriaan Gerrit Krielaars, klompmaker Best
een huizing, hof, groes en teellanden, groot 9 lopen, onder Aarle,
gereserveerd voor verhuurder de kamer met den halven hof en 2 veldjes achter 't huis, genaamd de
Kamp
Huurder; Willem Vingerhoeds, bouwman Best, voor f 42,-- per jaar.
Akte 787: 25-5-1816
Verkoper; Leonardus van Roij, fabrikeur in hoeden Oirschot
Een huis met werkhuis en hof no. 126, staande aan het einde van de Nieuwstraat, groot 1 lopen, een
zijde weduwe Johan van den Heuvel, scheidende tegen dezelve, op de halve heg, d’ander zijde de
Lijkstraat, een einde Peter Veraa, d’ander einde voor aan de Nieuwstraat
Verkregen bij successie van zijn broeder Francis van Roij, overleden Oirschot september 1813
Koper; Arnoldus Theodorus van Baar, fabrikeur Oirschot, voor f 1500,-Akte 788: 27-5-1816
Verkoper; Adriaan Dielis van Hout, arbeider Oirschot
Een huisje en hof, groot ¼ lopen, onder den Notel, beide zijden en een einde de koper, d’ander de
gemeente
Verkregen bij successie van zijn grootouders
Koper; Christiaan Neggers, bouwman Oirschot, voor f 75,-Akte 789: 3-6-1816
Testament; Barbara Jans van Nunen huisvrouw Nicolaas Jans van Kollenburg
Erfgenaam; Nicolaas Jans van Kollenburg, haar man
benoemt tot voogden over haar minderjarige kinderen;
- Johannes van Kollenburg als administrerende
- Hendricusvan Kollenburg, toeziend voogd, beiden bouwlieden Oirschot.
woonde op no. 617 onder Straten
Akte 790: 4-6-1816
Verkoop klaver te velde ten verzoeke; Leonardus van Roij, hoedenfabrikeur Oirschot, opbrengst f 59,Akte 792: 11-6-1816
Verkoper; Reinier van Hout, bouwman, woonde op no. 370 in de Boterwijksestraat onder Spoordonk
De helft van den gehelen boedel die zij tezaam in gemeenschap bezitten, zo van meubelen, linnen,
pellen, koper, tin, haaf en schaar
Koper; Cornelis van Hout, bouwman Oirschot, broeder van voornoemde, voor f 350,-Akte 793: 11-6-1816
Verkoper; Reinier van Hout, bouwman Oirschot
Een perceel land, genaamd den langen akker, groot 4 lopen, onder den Kerkhof, een zijde weduwe
Francis van Gerwen, d’ander weduwe Jan van den Heuvel, een einde Antonie Franciscus Bolsius,
d’ander Hendrik Lemmens
Verkregen bij koop van mevrouw Loijens in 1801
Koper; Gijsberdien van Nuenen, dienstmaagd Oirschot, voor f 200,--

Akte 796 en 805: 27-6-1816 en 10-7-1816
Koop 1; een huis, stal en hof, genaamd den Bonten Os, staande op de Markt, een zijde Nicolaas van
Beurden, d’ander Arnoldus Spapen, een einde de heer Dirk Wuijster, d’ander voor aan de Markt, in
huur bij Nathan Roost voor f 60,-- per jaar
Koper; Wilhelmus van Gerwen metselaar Oirschot, voor f 970,-Koop 2; een perceel land, genaamd Morenakker, groot 2 lopen op de Oerschoren onder den Kerkhof,
een zijde de kinderen Antonie van Hersel, d’ander de gemene straat, een einde Arnoldus Huijskens,
d’ander weduwe Jan de Kroon.
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Opgehouden
Koop 3; een perceel land, genaamd 't Hengsteveld, groot 2 lopen, onder Spoordonk, beide zijden de
Diaconie Armen, een einde de gemene straat.
Koop 4; een perceel land, genaamd 't Horstje, groot 1 lopen, onder Spoordonk, een zijde weduwe
Johan van den Heuvel, d’ander Jan Adriaan van Beek, een einde de gemene straat.
opgehouden
Koop 5 een uitgemoerd broekveld, groot 6 lopens, onder Spoordonk, een zijde Arnoldus Huijskens,
d’ander Eijmbert van Berendonk
Koper; Jan Dirks van Heerbeek, bouwman Oirschot, voor f 30,-Akte 797: 27-6-1816
Verkoop meubelen ten verzoeke; Johanna van Santvoort, wonende Stratum en Willem van Santvoort,
wonende Oirschot en Helena van Santvoort, wonende Aalst
Kinderen van Dirk van Santvoort en Anneke van Rosendaal, opbrengst f 148,40
Akte 798: 28-6-1816
Verkoper; Leendert Jans van de Sande, bouwman Oirschot
een perceel land, genaamd de Kuipershoef, groot 1 ½ lopen, onder Aarle, een zijde Johan Francis van
der Aa, d'ander Lambert Habraken, een einde Leendert de Koning, d’ander de gemeene straat.
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1782
Koper; Hendrien Jan Storms weduwe Arnoldus Francisse van der Aa, boerin Best, voor f 100,-Akte 799: 28-6-1816
Verkoper; Adriaan van Nahuijs, klompenmaker Oirschot
Een huis en hof met het klein hofke erbij, in de Koestraat, no. 53, groot ½ lopen, een zijde Cornelis
van Boxtel, d’ander Jennemie van Berendonk, een einde weduwe Johan van den Heuvel, d’ander voor
aan in de Koestraat
Verkregen bij successie van zijn vrouws ouders omtrent 30 jaar geleden
Koper; Cornelis Jans de Rooij, klompenmaker Oirschot, voor f 200,-Akte 800: 29-6-1816
Verkoper; Jan van den Hoorn weduwnaar Elisabeth Willem Meuwis, bouwman Diessen
Een perceel groes, genaamd de Hanendonken, groot 2 lopen, onder den Notel, een zijde Gerrit van
Ravestein, d’ander de gemeente
Verkregen bij successie van zij vrouws familie
Koper; Adriaan, Jacobus en Catharina van den Einden, bouwlieden Oirschot, voor f 65,-Akte 801: 29-6-1816
Verkoper; Allegonda van de Pol weduwe Jan Matteuws, arbeidster Oirschot
Een perceel land, genaamd de Lubbers, groot 1 ¾ lopen, onder Spoordonk, een zijde Lourens Erven,
d’ander Adriaan Jacobus Snellaars
Verkregen bij successie van haar mans ouders in 1816
Koper; Jan Antonie Erven, bouwman Oirschot, voor f 93,-Akte 802: 2-7-1816
Verkoper; Adriaan van Nahuijs, klompenmaker Oirschot
Zijn gehele meubilaire inboedel, lijfgoed en klompenmakers gereedschap
Koper; Cornelis Jan de Rooij, wonende Oirschot, voor f 90,-Akte 803: 8-7-1816
Verkoper; Leonardus van Roij, fabrikeur in hoeden Oirschot
een huisje staande op de Markt, een zijde Marjan Somers, d’ander weduwe Leonardus de Roij, een
einde Marjan Somers, d’ander de Markt.
Een perceeltje hof, groot 12 roeden, onder den Kerkhof, een zijde het Steenstraatje, d'ander Marjan
Somers, een einde Theodorus Schellekens, d'ander weduwe Leonardus de Roij
verkregen bij successie van zijn broeder Fancis van Roij, overleden in 1813
Koper; Johanna Meuwis weduwe Peter van de Laak, herbergierster Oirschot, voor f 400,--
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Akte 804: 9-7-1816
Verkoop rabouwen, spaanders en schabben ten verzoeke; Willem Hogerwouw, koopman Boxtel,
opbrengst f 158,45
Akte 806: 12-7-1816
Verkopers;
1. Cornelis Essens, knoopmaker Oirschot
2. Hendrik, Jan en Wilhelmus Essens, metselaars Oirschot
3. Barbara Essens, dienstmaagd Sint-Oedenrode
4. Helena Essens, dienstmaagd Veghel
5. Martinus Essens, metselaar Oirschot
een perceel land,genaamd ‘t Morenakker, groot 2 lopen, op de Oerschoren onder den Kerkhof, een
zijde kinderen Antonie van Hersel, d’ander de gemene straat, een einde Arnoldus Huijskens, d’ander
weduwe Jan de Kroon
verkregen bij successie van hun moeder en afstand togt van hun vader Joost Essens 20-3-1816
Koper; Ansem Antonie van Hersel, bouwman Oirschot, voor f 70,-Akte 807: 12-7-1816
Verkopers; de erfgenamen van Peter van Straten en Willemijn van der Horst, zijnde;
1. Jan Smetsers gehuwd Anna van Nunen, wever
2. Lourens van Bavel gehuwd Barbara van Straten, wever
3. Adriaan van Straten, bouwman
4. Poulus van Veldhoven gehuwd Maria van Straten, bouwman, allen wonende Oirschot
Een huisje en hof no. 182 staande aan de Rijkersluis, onder den kerkhof, een zijde Hendrik Bullens,
d’ander weduwe Jordanus de Kroon, een einde Adriaan Kemps, d’ander de gemene straat
Verkregen bij successie van hun familie in 1815
Koper; Wilhelmus van de Sande, wever Oirschot, voor f 150,-Akte 808: 13-7-1816
Hypotheekgever; Wilhelmus van de Sande, wever Oirschot
Hypotheeknemer; Cornelis van Heck, koopman Oirschot, groot f 100,-Onderpand onder Oirschot;
huis en hof no. 182 in de Rijkersluis onder den Kerkhof, een zijde Hendrik Bullens, d’ander weduwe
Jordanus de Kroon.
Verkregen bij koop van Jan Smetsers in 1816
Akte 809: 16-7-1816
Hypotheekgever; Cornelis Verhoeven, grutter Oirschot
Hypotheeknemer; Norbertus Gerardus Arnoldus van Hooff, ontvanger registratie Oirschot, groot
f 300,-Onderpand onder Oirschot;
een huis met schuur, hof en erf, staande in de Nieuwstraat no. 97, groot 34 roeden, een zijde Coenraad
de Weij, d’ander Jan Francis van de Sanden
Verkregen bij koop van Johanna Maria Donkers weduwe Adriaan van Antwerpen
Akte 810: 20-7-1816
Verkoper; Willem van Santvoort, herbergier, gehuwd Barbara Baselmans, wonende Best
de helft in een huis, hof en aangelag, met den geheelen stal en schuur, thans bewoond bij de weduwe
Adriaan van Hooren, no. 914, voor de helft groot 1 lopen, onder Verrenbest, een zijde en een einde
weduwe Leendert van der Vleuten, d’ander zijde Adriaan de Scheper, d'ander einde voor aan de straat
De comparante Barbara Baselmans heeft het verkregen bij successie van haar 1e man Lambert
Arnoldus van de Sande
Koper; Leendert Arnoldus van de Sande, bouwman Best, voor f 250,-Akte 811: 26-7-1816
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Verkoop rogge, erwten, duivebonen en gepelde gerst ten verzoeke; Symon van Lommel, herbergier
Moergestel, opbrengst f 193-10-4
Akte 812: 27-7-1816
Hypotheekgever; Hendrik Louis van Someren, voerman Oirschot
Hypotheeknemer; Johanna Bull weduwe Johan van den Heuvel, koopvrouw Oirschot, groot f 150,--.
Onderpand onder Oirschot;
een perceel land, genaamd den Blommendaal, groot 10 lopen, onder den Notel, een zijde de
groensteeg, d'ander Eimbert van Berendonk, een einde de gemeente, d’ander Jan van Laarhoven.
Verkregen bij koop van zijn moeder.
Akte 814: 27-7-1816
Hypotheekgever; Jan Adriaan Goyaarts, bouwman Schijndel
Hypotheeknemer; Norbertus Gerardus Arnoldus van Hooff, ontvanger registratie Oirschot en
Hilvarenbeek, wonende Oirschot, groot f 620,--.
Onderpand onder Schijndel
Akte 815: 29-7-1816
Verpachting tienden ten verzoeke; Maximiliaan de Hoen, grave van Geul, wonende te Francquemont,
opbrengst f 2340,10
Akte 816: 29-7-1816
Verpachting tienden ten verzoeke; Maria Agnes Vercamp weduwe Johan van Bommel te ‘sHertogenbosch, opbrengst f 1574,-Akte 817: 29-7-1816
Verpachting tienden ten verzoeke; Jacob Dirk Baron Sweerts de Landas, luitenant generaal, won.
Deventer, opbrengst f 1259,-Akte 818: 29-7-1816
Verpachting tienden ten verzoeke; St. Pieterskerk Oirschot, opbrengst f 194,-Akte 819: 29-7-1816
Verpachting tienden ten verzoeke; Johan Jacob Christoffel de Sablomère als voogd over de
minderjarige kinderen van Daniel Jeanette Wale te Zwol, opbrengst f 386,-Akte 820: 29-7-1816
Verpachting tienden ten verzoeke; mej. Maria Catharina van Dooren te Rotterdam, opbrengst f 516,55
Akte 821: 29-7-816
Verpachting tienden ten verzoeke; mej. Maria Catharina van Dooren te Rotterdam, opbrengst f 362,-Akte 822: 30-7-1816
Verkoop gras ten verzoeke; Cornelia Bles weduwe Johan Christoffel Dachne te ‘s-Gravenhage,
opbrengst f 709,20
Akte 823: 2-8-1816
Verkoper; Pieter Kusters, klompenmaker Oirschot
een huisje om af te breken, met het daar aanhorende land en groes, groot 3 lopens,
onder den Notel, een zijde Johan Latijnhouwers, d’ander Johannes Schepens, een einde kinderen
Johannes van Mierlo, d’ander de gemene straat
verkregen bij koop van de weduwe Johan Melis
Kopers; Adriaan, Jacobus en Catharina van den Einden, bouwlieden Oirschot, voor f 250,-Akte 824: 2-8-1816
Verkoper; Leendert Roeff, huzaar in het 1e regiment blauwe huzaren, in garnisoen te Heerlen.
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een huis met hof en aangelag no. 778, genaamd het akkerke aan de Cantorsbogt, groot 1 lopen, onder
Naastenbest, een zijde Arnoldus Bouwens, d'ander en een einde de gemeente, d’ander Gijsbert van
Kronenburg.
een perceel land, genaamd Breugelshof, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde de verkoper, d’ander
Arnoldus Bouwens, een einde Gijsbert van Kronenburg, d’ander de gemeente.
Verkregen bij koop van Symon van den Hurk en Gijsbert van Kronenburg in 1809.
Koper; Pieter Kusters, klompmaker Oirschot, voor f 200,-Akte 825: 5-8-1816
Hypotheekgever; Hendrik Louis van Someren, voerman Oirschot
Hypotheeknemer; Maria Petronella Peijnenborgh weduwe Antonie van Baar, koopvrouw Oirschot,
groot f 100,-Onderpand onder Oirschot;
een perceel, genaamd de nieuw erf, groot 2 lopen, onder den Notel, een zijde de comparant,voorts
rondom in de gemeente.
Akte 826: 7-8-1816
Verkoop schaar te velde ten verzoeke; Francijn van Gerwen weduwe Hendrik van Doormalen, Best,
opbrengst f 121,15
Akte 827: 9-8-1816
Volmachtgever; Hendrik Freher, particulier Oirschot
Volmachtnemer; weduwe Vereul en zoon, kooplieden Amsterdam, om zijn belangen te behartigen in
4/12 aandeel in de plantagien Charlottenburg, Weltevreden en den grond Leyersdorp.
Akte 828: 10-8-1816
Verkoper; Arnoldus Hendriks van Hout, bouwman Oirschot
De schuur en halve stal met ½ lopen land, no. 531, onder den Notel, een zijde Peter van de Ven,
d’ander de gemene straat
Verkregen bij successie van zijn ouders
Koper; Hendrik Marten Dekkers, wever Oirschot, voor f 60,-Akte 829 en 834: 12-8-1816 en 19-8-1816
Verkoper; Wouter de Koning, herbergier Oirschot
1e koop; een perceel land, genaamd den ouden of voorste kamp, ook wel Baartmanskamp, groot 8
lopen, onder Verrenbest, een zijde Jan van Esch, d'ander de gemene straat.
2e koop; een houtbos, genaamd het Rouwveld, groot 4 lopen, onder Naastenbest, een zijde Joseph
Essens, d'ander Peter van den Hurk.
3e koop; een perceel groes, genaamd het Broekveld, groot 3 lopen, onder Verrenbest, een zijde de
gemeente, d'ander de kinderen Joseph van Doesburg.
Kopers:
Koop 1; Leonardus Schepens, bouwman Oirschot, voor f 350,-Koop 2; Adriaan Leendert van der Vleuten ten behoeve van zijn moeder Petronella van Lievenooge
weduwe Leendert van der Vleuten, voor f 134,-Koop 3; Gerard van Arkel, herbergier Oirschot, voor f 140,-Akte 831: 19-8-1816
Verkoper; Adriaan Hendrik van Straten, bouwman Oirschot
Een heijveld, genaamd het Tregelaar, groot 4 lopen, onder Hedel, een zijde Hendrik Cornelis van
Straten, d’ander Theodorus Heuvelmans en einde de erfgenamen Hendrik Meuwis, d’ander het
Tregelaar
Verkregen bij koop van Willem Blonket in 1800
Koper; Peter van den Bergh, bouwman Oirschot, voor f 17,-Akte 832: 19-8-1816
Verkoper; Adriaan van de Ven, koopman Oirschot
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Een houtveld, genaamd de halve eegd, groot 3 lopen, onder den Notel, een zijde Peter Antonij
Hobbelen, d’ander de gemeente, een einde kinderen Jan van Heumen, d’ander kinderen Peter Antonij
Hobbelen
Verkregen bij koop van de kinderen Johannes Jans van Roij in 1804
Koper; Levi Philip Levis, koopman Oirschot, voor f 100,-Akte 833: 19-8-1816
Verkoper; Johannes de Kroon, arbeider Oirschot
Een perceel land, genaamd de Bogt, groot 2 ½ lopen, onder Aarle, een zijde Peter van de Ven, d’ander
de gemene weg, een einde de koper, d’ander Christiaan Schepens
Verkregen bij successie van zijn vrouw in 1815
Koper; Wilhelmus Jacobus Leijtens, bouwman Oirschot, voor f 150,-Akte 835: 19-8-1816
Verkoper; Hendrik Adriaan Merks, schoenmaker Oirschot
een perceel land en groes, genaamd het veld in de nieuw steeg, groot 2 ½ lopen, onder Naastenbest,
een zijde Arnoldus van Kronenburg, d’ander Hendrik van de Sande, een einde Jan Legius, d’ander de
gemene weg.
Verkregen bij successie van zijn ouders
Koper; Peter Adriaan van Roij, bouwman Oirschot, voor f 150,-Akte 836: 20-8-1816
Verhuurder; Maria Petronella Peijnenborgh weduwe Antonie van Baar, koopvrouw Oirschot, als
administrerende de zaken van mej. Maria Catharina van Dooren, eigenaresse te Rotterdam
De stede, genaamd Trompenhoef mo. 584, bestaande uit huis, stal, schuur, hof en bijbehorende erven,
teul- en weilanden.
Huurder; Paulus Jan de Weerd, voor f 150,-- per jaar
Akte 837: 21-8-1816
Verkopers;
1. Jan van Erp, bouwman Liempde
2. Louis van Someren, voerman Oirschot
Een houtveld, genaamd de Leuwerik, groot 5 lopens, onder den Kerkhof, een zijde het Jodenkerkhof,
voorts rondom in de gemeemte
Verkregen bij versterf van hun moeder Helena Maria van Kuijk in 1793
Koper; Levi Philip Levi, koopman Oirschot, voor f 180,-Akte 838: 22-8-1816
Verkoper; Adriaan van de Ven, koopman Oirschot
Een huis met achterhuijs en bakkerij erin en verder aangebouwd erf, no. 191, staande voor aan de
Bestsestraat bij de Markt, een zijde Gerard van den Heuvel, d’ander Hendrik Vlemminx, een einde
Leonardus van Roij, d’ander voor aan de straat
Verkregen bij successie van zijn oom Hendrik Schonens, overleden Oirschot in 1796
Koper; Ida Jans van Heumen, geestelijke jongedochter Oirschot, voor f 480,-Akte 839 en 846: 24-8-1816 en 31-8-1816
Verkopers;
1. Arnoldus van Laarhoven, wever Oirschot
2. Peter van Laarhoven, arbeider
3. Antonet van Laarhoven gehuwd Hendrik Hoppenbrouwers, wever, allen wonende. Oirschot
4. Cornelia van Laarhoven gehuwd Hendrik Vissers, schrijnwerker Haaren
Een huis no. 317 met hof en aangelegende land, groes en houtvelden, visvijver, met al het
daaropstaande opgaande en schaarhout, genaamd de Wijnkamp, groot 12 lopens, onder Spoordonk,
een zijde Jan Adriaan van Beek, d’ander Hermanus de Kroon, een einde Paulus Snellaars, d’ander de
gemeene straat
Koper; Johannes van Steensel, bouwman Oirschot, ten behoeve Jan Adriaan van Beek, bouwman
Oirschot, voor f 530,--
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Akte 841: 26-8-1816
Verkoper; Paulus Verhoeven, schoolonderwijzer Hulsel
Een huis met halve stal en erf, genaamd het Gareel, staande op de Markt, een zijde kinderen ‘Jan
Merks, d’ander Abraham Davids, een einde Michiel Vissers, d’ander voor aan de Markt
Verkregen bij successie van hun ouders in 1807
Koper; Mattijs Gruijthuijzen, bakker Oirschot, voor f 1300,-Akte 842: 27-8-1816
Verhuurders;
1. Nicolaas van Laarhoven
2. Theodorus van de Ven, bouwlieden, als voogden over Hendrica, Willemijn, Peter en Hendrik,
minderjarige kinderen wijlen Jan van den Biggelaar, smid en wijlen Adriana Meuwis
Een huis met schuur, stal, schop en hof, groot 1 lopen, in de Nieuwstraat, een zijde Jacobus Vissers,
d’ander Hendrik Meuwis, een einde kinderen Adriaan van Overdijk, d’ander voor aan de Nieuwstraat
Huursom; f 95,-Akte 843: 28-8-1816
Verkoop meubelen ten verzoeke; Adriaan van de Ven, koopman Oirschot, opbrengst f 385,70
Akte 844: 31-8-1816
Testament; Hendrik van Aarle [+ 24-9-1816], bouwman Oirschot, weduwnaar Catharina van Houtum,
thans getrouwt met Johanna Habraken.
legaat aan zijn kinderen uit 1e en 2e huwelijk, ieder f 150,-- tot een uitzet en nadat zijn zoon Adriaan
voorschreven som reeds genoten heeft.
Indien een van zijn kinderen in militaire dienst moet, zal voor gezamelijke rekening replacant
aangekocht worden.
de goederen uit 1e huwelijk zullen worden geërfd door kinderen van eersten bedde.
Erfgenaam vruchtgebruik; Johanna Habraken zijn huisvrouw
de goederen tijdens tweede huwelijk verkregen, zullen door voor- en nakinderen worden geërfd.
Tot voogd over de minderjarige kinderen Peter van Heertum, bouwman Oirschot.
Akte 845: 31-8-1816
Testament; Johanna Habraken gehuwd Hendrik van Aarle, wonende Oirschot
Legaat aan kinderen uit 1e huwelijk van haar man en die uit het tegenwoordig huwelijk, ieder f 150,-tot uitzet.
nadien dat de voorzoon, genaamd Adriaan, dit bedrag reeds ontvangen heeft.
De kosten van replacant zullen gezamenlijk gedragen worden.
De goederen van haar zijde aangekomen, zullen door kinderen uit 2e huwelijk geërfd worden.
Tot voogd over de minderjarige kinderen Peter van Heertum, bouwman Oirschot.
Akte 847: 7-9-1816
Verkoper; Jennemie van Nunen echtgenote van Jan Hendriks van der Vleuten, bouwvrouw Oirschot
3 percelen land, groed en gagel, aan elkander gelegen, genaamd de Polsdonk, Beempt en Heerkens
akker, groot tezamen 8 lopens, onder Hedel, een zijde Peter de Visser, d’ander Hendrik Meuwis, een
einde kinderen Adriaan van Overdijk, d’ander de gemene straat
verkregen bij successie van haar ouders in 1806
Koper; Adriaan van de Kerkhof, bouwman Oirschot, voor f 350,-Akte 848: 9-9-1816
Hypotheekgever; Jan Adriaan van Beek, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Hermanus en Ivo Mikkers, kooplieden Oirschot, groot f 600,-Onderpand onder Oirschot;
een huis no. 317 met hof en aanhorend land, groes en houtvelden en vijver, genaamd de Wijnkamp, in
geheel groot 12 lopen, onder Spoordonk, een zijde Jan Adriaan van Beek, d'ander Hermanus de
Kroon, een einde Paulus Snellaars, d'ander de gemeene straat.
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een huis en aangelag, groot 8 lopen, als voor, een zijde Antonij de Kroon, d’ander Adriaan Snellaars,
een einde Johannes van Steensel, d'ander de straat.
Akte 849: 10-9-1816
Testament; Johannes Jans van Lieshout [+ 30-5-1817], bouwman Oirschot
Erfgenaam; Catharina Jans van den Hurk, zijn huisvrouw
Akte 850: 10-9-1816
Testament; Catharina Jans van den Hurk, boerin Oirschot
Erfgenaam; Johannes Jans van Lieshout, haar man
Akte 851: 10-9-1816
Erfdeling; de erfgenamen van Dirk van Santvoort en Anneke van Rosendaal
1. Willem van Santvoort, bouwman en herbergier Oirschot
2. Helena van Santvoort gehuwd Peter van den Hurk, herbergier Aalst
3. Johanna van Santvoort weduwe Hendrik Lourens Leijtens, herbergierster Stratum
kinderen wijlen Dirk van Santvoort en Anneke van Rosendaal
1e lot aan Helena van Santvoort en Johanna van Santvoort;
1. een huijs en aangelag, genaamd de Tullebogt, groot 3 lopen, onder Verrenbest, een zijde
Willemijn van ham, d'ander de kinderen Jan van Kemena
2. een perceel land, genaamd de Kamp, groot 2 ½ lopen, als voor, een zijde Johannes van
Lieshout, d’ander de gemeente.
3. de helft in een perceel groes, genaamd het Sonsteren, groot voor die helft 1 1/2 lopen, als voor
in de Scheken, een zijde Peter van den Hurk, d'ander de Cantorse velden.
waardig geschat f 1050,--.
moet uitkeren aan Willem van Santvoort in het 2e lot f 250,--.
Blijft dus f 800,-2e lot aan Willem van Santvoort;
1. een perceel groes en land, genaamd Hoppenkampke, groot 4 lopen,onder Verrenbest, beide
zijden de gemeente.
2. een perceel land, genaamd de Nieuwe Steenkuilen, groot 1 lopen, als voor, een zijde Nicolaas
van Roij, d’ander Adriaan van der Velden
waardig bevonden f 150,--.
Moet ontvangen van het 1e lot f 250,-Totaal f 400,--.
Akte 852 en 857: 10-9-1816 en 17-9-1816
Verkopers;
1. Johanna van Santvoort weduwe Hendrik Lourens Leijtens, herbergierster Stratum.
2. Helena van Santvoort gehuwd Peter van den Hurk, herbergier Aalst
1e koop; een perceel land, genaamd de Kamp, groot 2 ½ lopen, onder Verrenbest, een zijde Johannes
van Lieshout, d'ander de gemeente.
2e koop; de helft in een perceel groes, genaamd het Sonsteren, groot 1 ½ lopen, onder Verrenbest, een
zijde Peter van den Hurk, d'ander de Cantorse velden.
Kopers:
Koop 1; Willem van Santvoort, herbergier Best, voor f 158,-Koop 2; Hendrik Vereggen, klompmaker Best, voor f 50,-Akte 853: 11-9-1816
Verkoop gras ten verzoeke; mej. Maria Catharina van Dooren te Rotterdam, opbrengst f 12,40
Akte 854: 14-9-1816
Doorhaling hypotheek; Hendrik Lemmens, rentenier Oirschot
Ten laste van; Arnoldus van Heck, bouwman Oirschot d.d. 22-11-1796, groot f 1200,-Akte 855: 16-9-1816
Verhuurder; Hendrik van Voorst, administrateur goederen der gereformeerde diaconie Oirschot
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Stede genaamd den Boussem met bijbehorende groes en teellanden
Huurder; Adriaan van Enetten, bouwman Oirschot, voor f 60,-- per jaar
Akte 856: 17-9-1816
Verkopers;
1. Johanna van Santvoort weduwe Hendrik Lourens Leijtens, herbergierster Stratum.
2. Helena van Santvoort gehuwd Peter van den Hurk, herbergier Aalst
een huis en aangelegen hof en erf, genaamd de Tullebogt, groot 3 lopen 34 roeden, onder Verrenbest,
een zijde Willemijn van Ham, d’ander de kinderen Jan van Kemena.
Verkregen bij successie van hun ouders in 1816
Koper; Antonie van de Molegraaf, bouwman Best, voor f 1300,-Akte 858: 21-9-1816
Verkoper; Arnoldus van Heck, eigenaar en rentenier Oirschot
1. een huis, stal, schuur en schop, genaamd de Heijbloem met hof en aangelag, groot 2 lopens 30
roeden, onder Spoordonk op het Geeneinde, een zijde weduwe Jan Potters, d’ander Jacobus
van Hout, een einde weduwe Jan van de Pol, d’ander voor aan de gemeene straat
2. een perceel land, genaamd het klein Akkerken, groot 1 lopen 13 roeden, als voor, een zijde
weduwe Jan Potters, d’ander Peter van Haaren, een einde dezelve, d’ander de verkoper
3. een perceel land,genaamd de groote Gansbraak, groot 2 lopen 19 roeden, als voor, beide
zijden Peter van Hout, een einde Peter van Haaren, d’ander de gemeente
4. een perceel genaamd de koeweij op de Kattenberg, groot 4 lopens, als voor, een zijde weduwe
Francis Verheijen, d’ander de gemene straat, een einde Peter van Hout, d’ander de kinderen
Jan Peijnenborg
5. een perceel genaamd de Heijakker, groot 5 lopens 17 roeden, als voor, een zijde Francis
Francisse van Hout, d’ander en beide einden de gemeente
6. een perceel genaamd de Hoef over de Loop, groot 1 lopen 36 roeden, als voor, een zijde Peter
van Haaren, d’ander Hendrik van Hout, een einde weduwe Jan Potters, d’ander de gemene
straat
7. een perceel genaamd de Markolf en de koeweij aan de Diepreit, groot 5 lopens, als voor, een
zijde Jan Neggers, d’ander kinderen Peter van Enetten, een einde weduwe Jan Potters, d’ander
Peter van Haaren e.a.
8. een perceel land, genaamd de Markolf, groot 4 lopen, als voor, een zijde verkoper, d’ander
Peter van Haaren
9. een broekveld, gelegen op de Logt onder Oisterwijk, groot 4 lopens, een zijde Antonie van
den Boer, d’ander de stroom
10. een broekveld, groot 2 lopens, gelegen als voor, een zijde Jan van der Agter
verkregen bij vernadering van Dielis Cornelis de Croon in 1774
Koper; Wouter de Koning, herbergier Oirschot, voor f 2800,-Akte 859: 27-9-1816
Volmachtgever; Hendrik Ficher, particulier Oirschot
Volmachtnemer; weduwe Vereul en zonen, kooplieden Amsterdam.
Akte 860: 28-9-1816
Verhuurder; Dirk van de Meulegraaf, herbergier Best
een huizing met schuur, stal, schop en hof en 36 lopen zo groes als teelland aan den Sonsendijk onder
Verrenbest.
thans in huur bij Antonie van de Molengraaf, bouwman Best.
huurder; Peter Willem van Gerwen, bouwman Best, voor f 100,-- per jaar.
Akte 861: 1-10-1816
Verhuurder; Willem van de Ven, klompenmaker Oirschot
8 weefgetouwen, land en huizingen, thans in huur bij Frans Smeijers
En huijsinge thans in huur bij Hendrik Marten Dekkers
Huurders hebben huizen gewisseld, elk voor f 14,-- per jaar
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Akte 862: 2-10-1816
Erfdeling; de erfgenamen van Francis van der Aa en Jenneke van Roij
1. Lourens van der Aa, bouwman
2. Hendrien Storms weduwe Arnoldus van der Aa, boerin, als moeder en voogdes met Lourens
van der Aa als toeziende voogd, over haar onmondige kinderen met name Johannes, Hendrien
en Francijn
3. Jan Vogels, bouwman, weduwnaar Clara van der Aa, als vader en voogd over zijn
minderjarige kinderen met name Martinus en Maria. Nicolaas Vogels, toezienre voogd.
4. Cornelis en Johannes, meerderjarige kinderen van voornoemde Jan Vogels, allen wonende
Best.
kinderen en kindskinderen wijlen Francis van der Aa en Jenneke van Roij
1e lot aan Laurens van der Aa;
1. een huis en hof met aangelegen groes en teelland no. 669, groot 6 ½ lopen, genaamd 't groot
huis, onder Aarle, een zijde Lambert Habraken, d'ander Leendert de Koning, een einde
Lambert Habraken, d’ander de gemeente.
2. een perceel land, genaamd 't Heijkampke, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde Peter van
Doormalen, d’ander de kinderen Peter Merks, een einde de gemeente, d’ander Adriaan
Krielaars.
3. een perceel land, genaamd het Breukelen of de langen akker, groot 2 lopen 10 roeden, als
voor, een zijde Hendrik van Kollenburg, d’ander Gijsbert van Overbeek, een einde weduwe
Dielis van Kollenburg, d’ander de kinderen Antonie van Hersel.
4. een afgepaald deel in een perceel groes, genaamd 't Hagelaar, groot voor dit deel 2 lopen, als
voor, een zijde Cornelis van Kerkoerle, d'ander weduwe Antonie van Baar, een einde de
gemeente, d’ander Jan Vogels.
5. de helft in een perceel groes, genaamd Raijmakersbeempt, groot voor dit deel 3 lopen, als
voor, een zijde Hendrik van Taartwijk, d’ander en een einde de gemeente, d’ander einde
Arnoldus van der Aa.
6. de helft in perceel land, genaamd de grote kamp of de kamp aan de Baan, groot 3 lopen, als
voor in de Vleut, een zijde de gemeente, d'ander Arnoldus van der Aa, een einde Jan Vogels,
d’ander Martinus van den Hurk.
7. 1/3 part in een onbedeeld perceel groes of hooijland, genaand den Broekbeempt of in den
Braakbeempt, voor dit deel groot 1 lopen 17 roeden, als voor, een zijde en een einde Hendrik
van de Sande, d'ander zijde Daniel de Brouwer, d’ander einde de gemeente.
2e lot aan Hendrien Storms weduwe Arnoldus van der Aa en haar minderjarige kinderen;
1. een huis, hof en aangelag no. 671, groot 2 lopen 4 roeden, onder Aarle, een zijde Johan
Gijsberts van Roij, d'ander Lambert Habraken, een einde Arnoldus van de Sande, d'ander de
gemeente.
2. een perceel land, genaamd de lange braken of ¼ in de Braakakker, groot 1 lopen 2 roeden 11
voet, als voor, een zijde weduwe Arnoldus van den Berk, d’ander Hendrik Gijsbert van Roij,
een einde de gemeente, d'ander de kinderen Hendrik van de Sande.
3. een perceel land, genaamd de aanstede, groot 1 lopen 26 roeden, als voor, een zijde weduwe
Arnoldus van de Molegraaf, d'ander en een einde Arnoldus van de Sande, d’ander einde de
gemeente.
4. een perceel land, genaamd de aanstede of 1/3 in de aanstede, groot 1 lopen 28 roeden, als
voor, een zijde en een einde Cornelis Walravens, d'ander zijde Leendert van de Meulegraaf,
d’ander einde Arnoldus van de Sande.
5. een perceel land, genaamd het Bugtje, groot 2 lopen 12 roeden, als voor, een zijde Johannes
van Heerbeek, d’ander Johannes Latijnhouwers, een einde Jan Gerrit Merks, d’ander de
kinderen Jan van de Sande.
6. een perceel land, genaamd het kampke in de Broeksteeg of Dielis kampke, groot 2 lopen 29
roeden, als voor,beide zijden en een einde de gemeente, d'ander einde Willem Michiel Kemps.
7. de helft in een perceel groes, genaamd Raaijmakersbeempt, groot 3 lopen, een zijde Hendrik
van Taartwijk, d'ander en een einde de gemeente, d’ander einde Laurens van der Aa.
8. een perceel land, genaamd de helft van de groote kamp of de helft van den akker aan het
Laageind, groot 45 roeden, in de Vleut, een zijde Arnoldus de Rooij, d'ander Laurens van der
Aa, een einde Jan Vogels, d'ander Martinus van den Hurk
3e lot aan Johannes van der Aa, bouwman Oirschot;

Notariële akten

Oirschots Heem

Tijdvak

Datum

Pagina

1816

2019-01-13

23/37

1. een perceel land, genaamd Hagelaarsenakker of de streep driehoekse en Aart Omenakker,
groot 3 lopen 40 roeden, onder Aarle, een zijde Lambert Schepens, d'ander Marten van
Collenburg, een einde Willem Michiel Kemps
2. een gedeelte in een perceel groes, genaamd 't Hagelaar, voor dit deel 3 lopen, als voor, een
zijde Jan Vogels, d’ander Hendrik van Collenburg, een einde weduwe Antonie van Baar,
d’ander Arnoldus van der Aa.
3. een perceel land, genaamd de Reutenakker, groot 2 lopen, als voor, een zijde Lambert van
Doormalen, d’ander Jan Vogels, een einde Lambert Habraken, d'ander weduwe Andries van
Ekerschot.
4. een perceel land, genaamd Kuipershoef, groot 2 lopen 35 roeden, als voor, een zijde Johan
Gijsbert van Roij, d’ander Leendert van de Sande, een einde de gemeente, d’ander Johannes
van Roij.
5. een perceel land, genaamd de nieuwe kamp in het steegje, groot 2 lopen, een zijde weduwe
Arnoldus de Roij, d’ander Johannes van Kronenburg, een einde Adriaan Schepens, d’ander de
gemeente.
6. een perceel groes voor de helft, genaamd de Veerding of de Steenvelde, groot 3 lopen, als
voor, een zijde Wilhelmus van Overdijk, d'ander en een einde Jan Vogels, d’ander einde de
gemeente.
4e lot aan Jan Vogels weduwnaar Clara van der Aa en zijn kinderen;
1. een perceel land, genaamd den Burgt, groot 2 lopen, onder Aarle, een zijde en een einde Johan
Vogels, d’ander lambert van Dooremalen, d'ander einde de gemeente.
2. een perceel land, genaamd de Reut, groot 2 lopen 4 roeden, als voor, een zijde Joseph Dirk
van der Aa, d’ander de kinderen Jan van Heumen, een einde weduwe Adriaan van Kerkoerle,
d'ander Johannes van der Aa.
3. een perceel land, genaamd de aanstede of een akker ten einde den hof, groot 1 lopen, een zijde
weduwe Andries van Ekerschot, d’ander en een einde Johannes van der Aa, d’ander einde
Lambert Habraken.
4. een gedeelte in een perceel groes, genaamd 't Hagelaar, voor dit deel 2 lopen, als voor, een
zijde Johannes van der Aa, d’ander Lourens van der Aa, een einde weduwe Antonie van Baar,
d’ander Cornelis van Kerkoerle.
5. een perceel land, genaamd de lange braken of de helft van de duive en nieuwe braken, groot 2
lopen 2 roeden, als voor, een zijde Hendrik van Rooij, d’ander Arnoldus van den Berk, een
einde de geneente, d'ander Francis de Roij.
6. een perceel land, genaamd de Schote of de Schootakker, groot 2 lopen 7 roeden, als voor, een
zijde Johannes van Heerbeek, d’ander Hendrik van de Sande, een einde Lambert Habraken,
d’ander Joseph Essens.
7. een perceel land, genaamd de middelste kamp of de kamp tussen de steeg, groot 4 lopen 12
roeden, in de Vleut, een zijde Lourens van der Aa, d’ander Johannes van Kronenburg, een
einde de gemeente, d’ander Maria Verhagen.
8. een perceel groes, genaamd de Kouterman, groot 1 ½ lopen, onder Aarle, een zijde Eimbert
Snellaars, d’ander weduwe Jacobus van Laarhoven, een einde de gemeente, d’ander Peter
Verhoeven.
9. een gedeelte in een perceel groes, genaamd de Vaarding naast den heijbult of de steenvelde
met het achterste veldje, tesamen 4 lopen, als voor, een zijde kinderen Adriaan Leijtens,
d’ander Johannes van der Aa, een einde Leendert van de Sande, d’ander de gemeente.
Ieder lot waardig f 1400,--.
Akte 863: 7-10-1816
Verkopers;
1. Barbara Legius weduwe Dielis van Kollenburg
2. Rogier van Kollenburg
3. Johanna van Kollenburg
4. Annemie van Kollenburg
5. Cornelia van Kollenburg gehuwd Adriaan van Aarle, allen bouwlieden Oirschot
Een heijveld, genaamd de Munnik, groot 8 lopen, onder Straten, een zijde de koper, d’ander en een
einde de gemeente, d’ander Johannes van Kollenburg
Verkregen bij koop van Hendrik Walterus van Kollenburg in 1786
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Koper; Peter Jans van de Ven, bouwman Oirschot, voor f 95,-Akte 864: 7-10-1816
Verkoper; Hendrik Adriaan Vlemminx, wever Oirschot
een huisje met brandhuis en hof, no. 190, groot 6 roeden, onder den kerkhof in de Bestsestraat, een
zijde Ida van Heumen, d’ander Gerrit van Kemmena, een einde Leonardus van Roij, d’ander voor aan
de straat
verkregen bij koop van Wouter Koolen in 1810
Koper; Wilhelmus Francisse van Hout, bouwman Oirschot, voor f 210,-Akte 865: 12-10-1816
Verkoper; Jennemie Peter Smits, dienstmaagd Oirschot
Een perceel land, genaamd de Braak of het veld achter de doorne heg, groot 1 lopen, onder Straten,
een zijde en een einde de verkoper, d’ander zijde Catharina Jan de Weerd, d’ander einde weduwe
Dielis van Roij
verkregen bij successie van haar ouders in 1795
Koper; Cornelis van Kerkoerle, bouwman Oirschot, voor f 50,-Akte 866: 12-10-1816
Verkoper; Johanna Hasselmans weduwe Jan van der Meijden, boerin Oerle
Een perceel land, genaamd de Braken, groot 1 lopen, onder Straten, een zijde de koper, d’ander
Jennemie Peter Smits, een einde de koper, d’ander weduwe Dielis van Roij
Verkregen bij successie van haar ouders in 1796
Koper; Cornelis van Kerkoerle, bouwman Oirschot, voor f 55,-Akte 867: 12-10-1816
Verkoper; Jennemie Peter Smits, dienstmaagd Oirschot
Een perceel land, genaamd het Kampke aan de heij, groot 1 ½ lopen, onder Straten, een zijde en beide
einden de gemeente, d’ander zijde Cornelis van Overbeek
Verkregen bij successie van haar ouders in 1795
Koper; Hendrik van den Heuvel, bouwman Oirschot, voor f 52,-Akte 868: 12-10-1816
Verkoop paarden ten verzoeke; Jan de Groot, koopman te Oud Blokland, opbrengst f 779.14.00
Akte 869: 14-10-1816
Verkoop meubelen ten verzoeke; Peternel van Hout, arbeidster Oirschot, opbrengst f 72-3-0
Akte 870 en 871: 21-10-1816
Inzet en verkoop;
1. Peternel Arn. van Hout, arbeidster Oirschot
2. Hendrik Marten Dekkers, wever Oirschot
Het erf met het aangelag van de huizing no 531, onder den Notel, groot 1 lopen, een zijde Peter van de
Ven, d’ander de gemeente, een einde den Armen, d’ander de gemeente
Koper; Peter Jans van de Ven, bouwman Oirschot, voor f 104,-Akte 872: 23-10-1816
Inventarisatie; Jan van Rosendaal, bouwman, weduwnaar met 2 kinderen van wijlen Jennemie van
Kronenburg, wonende Best.
ten behoeve Hendricus van Kronenburg, bouwman Best, als voogd over Cornelis en Jennemie,
onmondige kinderen requirant.
waarde roerende goederen f 86.17.-onroerende goederen;
- een huis en hof met aangelegen erf no. 820, in geheel 7 lopen, onder Verrenbest.
- een perceel groes, genaamd de Weikes in de Grintesnaren, groot 2 lopen, als voor.
Totale schulden f 501.10.--
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Akte 873: 25-10-1816
Verkoper; Hendrik Adriaan Merks, schoenmaker Best
1. een perceel land, genaamd de kamp bij de Schutsboom, groot 2 lopen, onder Naastenbest, een
zijde Leonardus Schepens, d’ander Arnoldus Versantvoort, een einde Jan van den Boom,
d’ander Arnoldus van de Sande.
2. een perceel land, genaamd de kamp bij de Molenstraat, groot 1 lopen, als voor, een zijde
Gerrit Essens cs, d’ander Joseph Jans van de Sande, een einde Leonardus Schepens, d’ander
Arnoldus van de Sande.
3. een perceel land, genaamd het Soerland, groot 2 lopen, onder Verrenbest, een zijde den
Armen, d’ander Martinus Bloks, een einde kinderen Jan de Louw, d'ander een weg.
Verkregen de 2 eerste percelen bij successie van zijn ouders in 1793
het 3e bij koop van de erfgenamen van den Boom in 1813
Koper; Antonie Hendriks van de Sande, bouwman Best, voor f 190,-Akte 874: 29-10-1816
Hypotheekgever; Cornelis Mercks, looijer Sint-Oedenrode
Hypotheeknemer; Dirk Jans van Dooremalen, groot f 800,-Onderpand onder Best;
1. een perceel land, genaamd de middelste Braken, groot 3 lopen, onder Aarle, een zijde Hendrik
van den Heuvel, d’ander kinderen Jan Joseph van de Sanden.
2. een perceel land, genaamd de achterste Braken, groot 2 lopen, als voor, een zijde Jan Francis
de Roij, d’ander Jan Nicolaas Vogels.
3. een perceel land, genaamd den akker in de Reuten, groot 3 lopen, als voor, een zijde Hendrik
Gijsbert van Roij, d’ander Willem Kemps
4. een perceel land, genaamd het Olland, groot 3 lopen, als voor, een zijde Nicolaas Antonie
Speeks, d’ander weduwe Jan van Laarhoven.
5. een perceel land en groes, genaamd den akker in de Broeksteeg, groot 3 lopen, als voor, een
zijde Johan Gijsbert van Roij, d’ander Dirk Joseph van der Aa,
6. een houtveld gelegen aan den nieuwendijk, groot 3 lopen, als voor, een zijde kinderen Jan
Joseph van de Sande, d’ander de gemeente.
Verkregen bij successie van zijn ouders in 1798
Akte 875: 29-10-1816
Huwelijkse voorwaarden; Jan van Rosendaal weduwnaar Jenne Maria van Kronenburg, bouwman
Best, ter eenre
Johanna de Jongh weduwe Francis de Brouwer, bruid, ter andere zijde.
trouwen in gemeenschap van goederen, met inbreng van beider goederen zoals op inventarissen
vermeld.
Bij overlijden één hunner, blijft de langstlevende in bezit goederen.
Indien er geen kinderen uit dit huwelijk worden geboren, gaan alle goederen door no. 1 ingebracht en
de helft van de goederen van no.2 naar de kinderen uit zijn 1e huwelijk.
Als er wel kinderen worden geboren, wordt egaal hoofd voor hoofd gedeelc.
Akte 876: 30-10-1816
Verkopers;
1. Hendrik Schraats, wever
2. Lambert Schraats arbeider Oirschot
Onder Oirschot;
1. een perceel land,genaamd de Postelman, groot 1 ½ lopen, onder Spoordonk, een zijde Peter
van Beers, d’ander Antonie Erven, een einde weduwe Willem Schraats, d’ander weduwe
Johan van den Heuvel
2. Een perceel land, zijnde de gewezen huisplaats, groot ½ lopen, als voor, een zijde weduwe
Willem Schraats, d’ander de gemeente, een einde Adriaan de Kroon, d’ander weduwe Johan
van den Heuvel
3. Een perceel heij, land en groes, genaamd den Hurk, groot 1 ½ Lopen, als voor, een zijde en
einde de gemeente, d’ander zijde Adriaan de Kroon, d’ander einde Adriaan Erven
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4. Een heijveld, genaamd den Hurk, groot 2 lopen, als voor, een zijde weduwe Leendert van de
Sande, d’ander weduwe Tholof van den Heuvel, een einde Jan Willem Smits, d’ander Adriaan
Erven
Verkregen bij successie ouders in 1807
Koper; Hendrik Peter van Beers, bouwman Oirschot, voor f 160,-Akte 877: 2-11-1816
Verkoper; Peternel van Gerwen weduwe Jan Verheijen, smid Oirschot
Het erf van haar afgebrande huis met de daar aangelegen hof, groot 1 lopen, onder Straten, een zijde
en een einde Theodorus Legius, d’ander zijde en einde de gemeente
Verkregen bij koop van Johannes Verhoeven in 1800,
Koper; Willem Krielaars, klompenmaker Oirschot, voor;
- de koren en geldpachten, zijnde 3 ¼ vat rogge aan Armen van ‘s-Hertogenbosch
- 1 gulden 14 stuivers aan Amelrijk Boots fundatie
- 1 stuiver en 4 penningen aan weduwe Cornelis Schepens te Oirschot
Akte 878: 6-11-1816
Testament; Adriana van de Meulbregt, huisvrouw van Hendrik Vlemminx, boerin Oirschot
Erfgenaam; Hendrik Vlemminx, haar man
Woonde op 479 in de Notel
[Zie herroeping; akte 1241: 29-5-1818]
Akte 879 en 883: 11-11-1816 en 18-11-1816
Verkoper; Antonie Jans van de Sande, timmerman Best, als vader en voogd
Jan van Esch, bouwman Best, als toeziende voogd, over de 3 minderjarige kinderen, nagelaten bij
wijlen Johanna Jacobus van Rooij en Antonie Jans van de Sande voornoemd.
een huis en hof, genaamd het klein Barierken, aan de straatweg onder Verrenbest, groot 18 roeden, een
zijde Willem van Santvoort, d’ander den Broekdijk, een einde de Hokkelstraat, d’ander de straatweg.
Koper; Willem van Santvoort, herbergier Best, voor f 324,-Akte 879: 11-11-1816
Verkoper; Jennemie van de Wal gehuwd Andries Sebregts, bouwman Oirschot
Een perceel groes, genaamd den hogen dries, groot 1 ½ lopen., onder Spoordonk, een zijde Hendrik
van den Bosch, d’ander de stroom, een einde kinderen Leendert Roefs, d’ander kinderen van
Overbeek
Verkregen bij successie ouders in 1784
Koper; Jan Antonie van de Wal, bouwman Oirschot, voor f 55,-Akte 881: 18-11-1816
Testament; Jan Christiaan de Weerdt [+ 21-3-1827], bouwman Oirschot
Erfgenaam; Maria Bullens, zijn huisvrouw
Woonde op no. 479 in de Notel
Akte 882: 18-11-1816
Testament; Maria Bullens, boerin Oirschot
Erfgenaam; Jan Christiaan de Weerdt, haar man
Akte 885: 23-11-1816
Hypotheekgever; Peternel van Overdijk, eerst weduwe Jan Volders, laatst wediuwe van Tholof van
den Heuvel, spinster Oirschot
Hypotheeknemer; Gerardus van Kemmena, koopman Oirschot, groot f 100,--.
Onderpand onder Oirschot;
een perceel land, genaamd de Bogt, groot 11 lopen, onder Spoordonk, een zijde weduwe Nicolaas van
Spaandonk, d’ander de gemeente.
Akte 886: 25-11-1816
Erfdeling; de erfgenamen van Gijsbert Habraken en Maria Catharina van Gorcum
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1. Catharina Habraken, dienstmaagd
2. Jacoba Habraken gehuwd Nicolaas Vogels, bouwman
3. Johanna Habraken, dienstmaagd
4. Johanna Maria Habraken gehuwd Arnoldus van Heerbeek, bouwman
5. Jan Cornelis Habraken, arbeider
Hendrik van Gorcum en Martinus Bloks, als voogden over de minderjarige kinderen, met name
Adriana en Willem, allen wonende Best
kinderen wijlen Gijsbert Habraken, bouwman, en Maria Catharina van Gorcum, overleden in 1813.
1e lot aan Catharina Habraken;
1. ‘t huis met de bogt, groot 5 lopen 15 roeden, onder Aarle, een zijde Marcelis van Dooren,
voorts in de gemeente.
Moet uitkeren aan den gemenen boedel f 180,-2e lot aan Jacoba Habraken gehuwd Nicolaas vogels;
1. een perceel land, genaamd de Braake, groot 3 lopen 16 roeden, onder Aarle, een zijde Cornelis
Merks, d’ander Adriaan Peter Leijtens.
2. een broekveld, genaamd den ouden beempt, groot 4 lopen, onder Verrenbest, een zijde
kinderen Johannes van Collenburg, d'ander Willem van Roij,
Moet ontvangen van het 1e en 5e lot f 23,-3e lot aan Johanna Habraken;
1. de helft in een perceel groes, genaamd den ouden kamp, in geheel 3 lopen 45 roeden, onder
Aarle, beide zijden kinderen Jan van Dooremalen.
2. de helft in een perceel land, genaand de Schoten, in geheel 3 lopen, als voor, een zijde Jan
Claas Vogels, d’ander Johan Gijsberts van Roij
3. 1/4 in een perceel groes, genaamd de Voort, in geheel 4 lopen, als voor, een zijde Hendrik
Gijsberts van Roij, d’ander Hendrik Antonie van de Sande
Moet ontvangen van het 1e en 5e lot f 23,-4e lot aan Johanna Maria Habraken gehuwd Arnoldus van Heerbeek;
1. een perceel land, zijnde nieuw erf, groot 4 lopen, onder Aarle, een zijde Peter Joseph Vogels,
d’ander de gemeente.
2. Het achterste 1/3 part in een perceel teelland, genaamd den nieuwen akker achtersten akker en
nieuwe kamp bij 't huis, in geheel 6 lopen 45 roeden, een zijde Hendrik de Weerdt, d’ander
Willem Gerrit Habraken.
3. een broekveld, genaamd de Ginnekesdijk, groot 1 ½ lopen, onder Verrenbest, een zijde
Arnoldus van de Sande, d'ander kinderen Albertus van Nahuys.
Moeten ontvangen van het 1e en 5e lot f 29,-5e lot aan Jan Cornelis Habraken;
1. een perceel land en groes, genaamd den akker aan de hoef of in de aanstede, groot 5 lopen,
onder Aarle, een zijde Jordanus de Weerdt, d’ander de Arme hoef.
2. een houtbos, genaamd het slege ven, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde Lambert van
Doormalen, d’ander Paulus Bullens.
Moet uitkeren aan gezamelijke boedel f 45,-6e lot aan de minderjarige Adriana Habraken;
1. een perceel land, genaamd de Capeldries, groot 1 lopen, onder Aarle, een zijde Lambert van
Dooremalen, d’ander Dirk van Heerebeek.
2. Het voorste 1/3 deel in perceel land, genaamd den nieuwen akker of achterste akkerke en
nieuwe kamp bij 't huis, in geheel 6 lopen 45 roeden, als voor, een zijde de gemeente, d'ander
Willem Gerrit Habraken,
3. een perceel groes, genaamd de Bijving, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde Jan Francis de
Roij, d’ander Johan de Kroon.
Ontvangt uit gemene boedel, in te brengen voor 1e en 5e lot f 75,-7e lot aan de minderjarige Willem Habraken;
1. een perceel groes, genaamd de weij op 't Hagelaar, groot 2 lopen, onder Aarle, een zijde
Hendrik Antonie van de Sande, d'ander Martinus Bloks.
2. Het middelste 1/3 deel in perceel land, genaamd de nieuwe kamp bij 't huis, in geheel 6 lopen
45 roeden, als voor, een zijde Adriaan Habraken, d'ander Arnoldus van Heerbeek.
3. een perceel groes en heij, genaamd de kruisbeempt, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde het
Firoek, d’ander Johan Essens cs.
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Ontvangt uit gemene boedel, in te brengen door 1e en 5e lot f 75,--.
Akte 887: 26-11-1816
Verkoop meubelen ten verzoeke; Abraham Davids, koopman Oirschot, opbrengst f 223-19-0
Akte 888: 27-11-1816
Verkoop meubelen, paarden en beesten ten verzoeke; de erfgenamen wijlen Wilhelmus van Kuijk,
opbrengst f 896.19.0
[In de bijlage de originele akten]

Akte 889: 3-12-1816
Verkopers;
1. Cornelis Bolsius, notaris Oisterwijk
2. Jan Bolsius, heel en vroedmeester Tilburg als erfgenamen van Jan de Kroon
Onder Oirschot;
1. een huis met stal, schuur, brandhuis en hof, groot 1 ½ lopen, in de Bestsestraat onder den
Kerkhof,een zijde het volgend perceel, d’ander Hendrik Teurlincx, een einde dezelve, d’ander
de straat
2. een perceel groes,genaamd Jan Aarts dries, groot 5 lopens, als voor, een zijde voorgaand
perceel, d’ander Jenne Maria van Berendonk, een einde Adriaan Kemps, d’ander de straat
3. een perceel land, genaamd ‘t Hoog Koolmond, groot 8 lopens, als voor, een zijde Peter van
Heumen, d’ander weduwe Jordanus de Kroon, een einde weduwe Peter Stands, d’ander het
volgend perceel;
4. een perceel groes, genaamd ‘t laag koolmond, groot 7 lopens, als voor, een zijde het voorgaa
dperceel, d’ander Nicolaas van de Sande, een einde de Cantorij akker en Eimbert Snellaars,
d’ander weduwe Cornelus van Erp
5. een perceel hof en land, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde Louis Teurlincx, d’ander de
straat, een einde weduwe Jordanus de Kroon, d’ander weduwe de Brouwer
6. een perceel land, genaamd de Lurpeloop, groot 2 lopens, als voor, een zijde Cornelis
Beekmans, d’ander weduwe Jordanus de Kroon,beide einden Sint Jorisgasthuis
7. een perceel groes, genaamd de Hilweij, groot 3 ½ lopens, als voor, eem zijde Jan Baptist
Smits, d’ander Dina en Helena Somers, een einde kinderen Jan van den Biggelaar, d’ander
Kinderen Adriaan van Overdijk
8. een perceel groes,genaamd de Voortweij, groot 3 ½ lopens, onder Spoordonk, een zijde
Francis van Beers, d’ander weduwe Gijsbert van Taartwijk, een einde de straat
9. een perceel bosch,genaamd de Polsdonk, groot 6 lopens, als voor, een zijde Peter van den
Heuvel, een einde Gerrit van Ravesteijn, d’ ander Hermanus en Ivo Mikkers,
Verkregen bij successie van hun grootvader Jan de Kroon in 1814
Koper; Peter Nicolaas Vogels, bouwman Oirschot, voor f 2532,-Akte 890: 5-12-1816
Verkopers;
1. Jan van Heerbeek en Dielis Jan Rosen, landbouwers Oirschot, als voogd en toeziende voogd
over de minderjarige kinderen wijlen Adriaan van Elderen en Petronella Rosen
2. Jenne Maria, Willemijn en Petronella van Elderen, dienstmaagden Moergestel, meerderjarige
kinderen wijlen Jan van Elderen
Onder Oirschot;
1e koop; een huisje, scheidende op het scheigebont, met ‘t half bakhuis en halve oven, no. 355, groot 2
lopen, onder Spoordonk, een zijde kinderen Francis van Diessen, d’ander Peter de Rooij, een einde de
verkoper, d’ander de straat
Koper; Jan van de Schoot, bouwman Oirschot, voor f 176,-2e koop; een perceel groes, groot 2 lopens, als voor, een zijde weduwe Hendrik Meuwis, d’ander
Hendrik Wouter van de Schoot, een einde dezelve, d’ander de verkopers
Koper; Peter van Eerdt, bouwman Oirschot, voor f 110,-3e koop; de massa van 1e en 2e koop
Opgehouden
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4e koop; een perceel land en groes, genaamd ‘t heijveld, groot 6 lopens, onder Spoordonk, een zijde
Hermanus en Ivo Mikkers, d’ander Peter van Eerdt, een einde voornd. Mikkers, toebehorend voor 1/5e
aan de minderjarigen en voor 4/5e aan de voormelde meerderjarigen
Koper; Adriaan Ansem van Elderen, wever Oirschot, voor f 288,-5e koop; een broekveld, genaamd de Boendert, groot 4 lopens, onder Spoordonk, een zijde Lambert de
Kroon, d’ander weduwe van Haaren, een einde Francis van Berendonk, d’ander Jan van Bommel
Koper; Willem Jacobus van de Ven, klompenmaker Oirschot, voor f 133,-Akte 891: 9-12-1816
Erfdeling; de erfgenamen van Cornelis van Kerkoerle en Maria van Overbeek
1. Johannes van Kerkoerle, bouwman
2. Johanna van Kerkoerle gehuwd Josephus Jansen, bouwman
3. Cornelia van Kerkoerle weduwe Jan de Weert, als moeder en voogdes
4. Wilhelmus van Overdijk, klompenmaker, als toeziende voogd over de minderjarige Cornelis
en Jan de Weerdt
5. Jenne Maria van Kerkoerle gehuwd Peter van den Heuvel, bouwman, allen wonende Oirschot
Kinderen en erfgenamen wijlen Cornelis van Kerkoerle en Maria van Overbeek
1e lot aan Johannes van Kerkoerle;
1. huis, hof en aangelag, no. 536, groot 4 lopen, onder Straten, beide zijden en beide einden de
gemeente
2. een perceel land, genaamd den tiendelozen akker, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde Hendrik
Legius, d’ander Jan Vogels, een einde de straat, d’ander Jan Huijskens
3. een perceel groes en land, genaamd ‘t Heijveld, groot 3 lopens, als voor, een zijde Johannes
Hoppenbrouwers, d’ander Jan de Bruin, een einde Jordanus de Weerdt, d’ander Cornelis van
Kerkoerle
4. een perceel land, genaamd den uitlegger, zijnde nieuw erf, groot 3 lopen, als voor, een zijde de
gemene heij, d’ander weduwe Dielis van Roij,een einde Jan Smits, d’ander Cornelis Gerardus
van den Heuvel
5. een perceel land, genaamd de Leuwerik of nieuw erf, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde Jan
Francis de Rooij, d’ander Peter van Overbeek, een einde de gemeente, d’ander den Armen
6. een perceel groes genaamd het Ravenbroek, groot 2 lopen, onder Aarle, een zijde kinderen
Hendrik van Dooremalen, d’ander de gemeente
7. een bosch, gelegen op het Sonderen, groot 2 lopens, onder Straten, een zijde Gerrit van
Ravesteijn, d’ander Adriaan Hoppenbrouwers, een einde de gemeente
2e lot aan Johanna van Kerkoerle gehuwd Josephus Janse;
1. een huis, hof en aangelag, no. 495, groot 3 lopens, onder den Notel, beide zijden en einden
Johannes Kemps
2. een perceel land, genaamd den Krommemakker, groot 3 lopens, als voor, een zijde Christiaan
Neggers, d’ander de gemene weg, een einde weduwe Hendrik van Overbeek, d’ander de
gemene weg
3. een perceel land,genaamd den korten akker, groot 2 lopens, als voor, een zijde weduwe Johan
van Kuijk, d’ander weduwe Hendrik van Overbeek, een einde de gemeente
4. een perceel groes, genaamd de Keij, groot 4 lopens, als voor, een zijde Wilhelmus van
Overdijk, d’ander en een einde de gemeente
3e lot aan Cornelia van Kerkoerle weduwe Jan de Weerd en haar minderjarige kinderen;
1. een perceel groes en land, genaamd den groten dries en klarenbogt, groot 4 lopens, onder
Straten, een zijde Johannes van Dijk, d’ander weduwe Johan Potters, beide einden de gemene
weg
2. een perceel land, genaamd het Hultje, groot 2 lopens, als voor,een zijde Hendrik Wouters van
de Schoot, d’ander weduwe Hendrik van Kollenburg, een einde de gemene weg
3. een perceel groes, genaamd de Kwinkert, groot 4 lopens als voor, een zijde Jan de Weerdt,
d’ander en een einde de gemene weg, d’ander einde Johannes van Dijk
4. een perceel land, genaamd de nieuw erf kamp, groot 2 lopens, als voor, een zijde en een einde
Jan de Weerdt, d’ander zijde weduwe van der Meijden, d’ander einde de heij
5. een perceel land, genaamd den Aarlsen akker, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde weduwe
Wouter van de Schoot, een einde de molenweg, d’ander Hendrik Gerrits van den Heuvel
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6. een perceel land, genaamd Mollenkamp, groot 2 lopens, als voor, een zijde heer Dirk
Wuijster, d’ander en een einde de gemeente
7. een perceel land, genaamd de Hoeven, groot 1 ½ lopen,als voor, een zijde Jan van Laarhoven,
d’ander Cornelis de Jongh, een einde de gemeente, d’ander Jan van Laarhoven
4e lot aan Jenne Maria van Kerkoerle gehuwd Jan van den Heuvel;
1. een perceel land, genaamd de Kriekamp, groot 6 lopens, onder Straten, een zijde kinderen
Gijsbert van de Schoot, d’ander weduwe Dielis van Roij, een einde Jordanus de Weerdt,
d’ander Jan de Weerdt
2. een perceel land, genaamd de nieuw erf kamp, groot 3 lopens, als voor, een zijde en een einde
de gemeente, d’ander zijde Peter van Overbeek, d’ander einde Hendrik Wouters van de
Schoot
3. een perceel land, genaamd den Aarlsen akker, groot 2 lopens, als voor, een zijde den Armen,
een einde de Molenweg, d’ander weduwe Wouter van de Schoot
4. een perceel land, genaamd Jan Peren akker, groot 2 lopens, als voor, een zijde Wilhelmus van
Gerwen, d’ander zijde en een einde weduwe Gijsbert van Overbeek, d’ander einde Jan
Huijskens
5. een perceel land, genaamd de Pad akker, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde Wilhelmus van
Gerwen, d’ander kinderen Dirk van Overbeek, een einde Arnoldus de Jongh, d’ander
Arnoldus Legius
6. een perceel groes, genaamd den Hult, groot 3 lopens, als voor, een zijde Dirk Wuijster,
d’ander weduwe Dielis van Roij, een einde Dielis Koppens, d’ander Hendrik van Taartwijk
7. een perceel groes, genaamd den Broekbeempt, groot 5 lopens, onder Aarle, een zijde
Leonardus Strijbosch, d’ander de gemeente
Ieder lot is waardig bevonden f 800,-Akte 893: 9-12-1816
Verkoper; Adriaan van Elderen gehuwd Agnes van Beers
1. een onverdeeld derde part in een huis, hof en aangelag, no. 2, onder den Kerkhof, groot 6
lopens 31 roeden, een zijde Jan Michiel Smits, d’ander Joseph van Woensel
2. een onverdeeld derde part in een perceel land en groes, genaamd den akker over de straat,
groot 4 lopens 4 roeden, onder Spoordonk, een zijde Francis de Kroon, d’ander weduwe Jan
de Kroon
3. een onverdeeld derde part in een perceel teulland, genaamd het nieuwe erf, groot 2 lopen,
onder den Kerkhof, beide zijden en een einde de gemeente, d’ander einde Jan Lambert
Huijskens
verkregen van der 2e comparante broeder Hendrik van Beers, bouwman, bij successie overleden
Oirschot 19-4-1816
Kopers; Jan Hendriks de Kroon en Cornelis Kloeks, beiden bouwlieden Oirschot, voor f 175,-Akte 895: 11-12-1816
Testament; Jan Antonie van de Wal, bouwman Oirschot
Erfgenaam; Maria Hendrik Bremmers, zijn huisvrouw
Akte 897: 13-12-1816
Verkoop takkebossen ten verzoeke; Salomon Davids en weduwe Peter van Gerwen, beiden te
Oirschot, opbrengst f 20-7-0
Akte 898: 14-12-1816
Verkoper; Willem van Santvoort, bouwman Best
een perceel land, genaamd Luijkskamp, groot 1 ½ lopen, onder Verrenbest, een zijde de koper,
d’ander Annemie van Son, een einde erfgenamen Jan van Rosendaal, d’ander Willem Schepens.
Verkregen bij koop van Jan Kusters in 1811
Koper; Johannes Klompers, klompmaker Sint-Oedenrode, voor f 75,-Akte 900: 16-12-1816
Verhuurder; Abraham David Roost, koopman Oirschot
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Een huis no. 238 met stal, slagthuis en hof, staande aan de Markt, belend Willem Francis Guljé en
Gerrit Gruijthijzen
Huurder; Natan Abraham Roost, slagter Oirschot, voor f 25,-- per jaar
Akte 901 en 905 17-12-1816 en 24-12-1816
Inzet en verkoop; Adriaan van Bavelaar, bouwman Dongen, gehuwd Johanna van Beers
een perceel land, genaamd den Heuvel, groot 3 lopen, onder Spoordonk aan het Lieveld, een zijde
kinderen Jan van Heumen, d’ander Daandel van Beers, een einde weduwe van Taartwijk, d’ander
Peter van Dooremalen.
opgehouden.
Akte 902: 17-12-1816
Verkoop meubelen en vee ten verzoeke; Anneke van Elderen weduwe Hendrik Kemps, boerin
Oirschot, opbrengst f 132.11.0
Akte 903: 19-12-1816
Verkoop eijke, maste en lindenbomen ten verzoeke; Luitenant generaal Baron Sweerts de Landas,
opbrengst f 2757-6-0
Akte 904: 23-12-1816
Verkoop meubelen ten verzoeke; Francis Adriaan van Berendonk, bouwman Oirschot, opbrengst
f 261-19-0
Akte 906: 24-12-1816
Testament; Cornelis Melis, metselaar Oirschot
Erfgenaam; Anna Catharina Wolters, zijn huisvrouw
Woonde in de Bestsestraat no. 187
Akte 907: 24-12-1816
Testament; Anna Catharina Wolters, arbeidster Oirschot
Erfgenaam; Cornelis Melis, haar man
Akte 910: 30-12-1816
Verkoper; Johannes Dirks van Roij, bouwman Haaren
1. een perceel land, genaamd het veldje, groot 2 lopen, onder Aarle, een zijde Willem Kemps,
d’ander Dirk van Dooremalen, een einde Johannes Josephus van der Aa, d’ander de
Morselaarsstraat.
2. een perceel groes en land, genaamd Morselaars weiken en veldje, groot 4 lopen, als voor, een
zijde Adriaan van Roij, d’ander Willem Kemps, een einde Dielis Daniel Smits, d’ander de
Morselaarsstraat.
3. een perceel land, genaamd 't hoog driesken, groot 1 ½ lopen, als voor, een zijde Willem
Kemps, d’ander het Morselaarsveldje, een einde het Morselaars weike, d’ander de
Morselaarsstraat.
Verkregen bij successie van zijn ouders.
Koper; Martinus Albert van Kollenburg, klompmaker Oirschot, voor f 390,-Akte 911: 30-12-1816
Verkoop takkebossen ten verzoeke; Salomon David Roost, opbrengst f 58,-Akte 912: 31-12-1816
Verkoper; Casimier Coulon, particulier, gehuwd Maria Catharina van Eyndhoven
een perceel land en groes, genaamd de weij aan de Engsteegjes, groot 3 lopen, onder Naastenbest, een
zijde kinderen Johan van den Akker, d'ander Joseph Peter Essens, een einde Johan Legius, d'ander
Joseph Josephs Essens.
Verkregen bij koop van de erfgenamen van de heer van Heck in 1804
Koper; Peter Adriaan van Roij, bouwman Best, voor f 300,-***

Notariële akten

Oirschots Heem

Tijdvak

Datum

Pagina

1816

2019-01-13

32/37

Bijlage
Extract uit het register der voorlopige verklaringen tot het houden van verkopingen van meubelen
Akte 1475: 23-11-1816
Op den drie en twintigste November 1816 compareerde Jan Schouw Notaris te Oirschot te kenne
geevende, dat hij op den zeven en twintigste dezer maand in het openbaar verkopen zal, ten huize van
Wilhelmus van Kuyk, in den Notel, gemeente van Oirschot, meubelen en vee, toebehorende aan
Willemyn van Kuyk, getrouwt met Peter Johannes van Kuyk, bouwman, Jenne Mie van Kuyk,
getrouwt met Arnoldus Legius, wielemaker, Nicolaas van Kuyk, brouwer, Peter van Kuyk,
brouwer,alle wonende te Oirschot, Maria van Kuyk, getrouwt met Jan van Gestel, brouwer, te
Hilvarenbeek, en Poulus van Kuyk, brouwer, te Esch, waarvan hij acte verzogt en getekend heeft.
Op heden den zeven en twintigste November agtien honderd en zestien zal de Notaris Jan Schouwt te
Oirschot, district Eindhoven, Provincie Noordbraband voor Willemyn van Kuyk, getrouwt met Peter
Johannes van Kuyk, bouwman, Jennemie van Kuyk, getrouwt met Arnoldus Legius, wielemaker,
Nicolaas van Kuyk, brouwer, Peter van Kuyk, brouwer, alle wonende te Oirschot, Maria van Kuyk,
getrouwt met Jan van Gestel, brouwer te Hilvarenbeek, en Poulus van Kuyk, brouwer te Esch, publiek
verkopen, allerhande meubelen, paarden, beesten etc; en zulks onder de volgende voorwaarden:
artikel 1
De verkoping geschied in hollands geld, en de betaling moet gedaan worden voor primo October
agtien honderd en zeventien, op de boete van twee stuivers per gulden te verbeuren door die na dien
tijd komen betalen.
artikel 2
De verkoping geschied bij in zetting, op bieding, afhanging en meining, moetende het geen drie
gulden en daarboven geld beslagen worden met slagen van zes stuivers half af half aan, en ‘t geen
onder de drie gulden in geld, aanstonds worden betaalt, alles met twee stuivers per gulden opgeld,
voor honorair van den Notaris en de registratie regten.
Artikel 3
De kopers zijn verpligt te stellen twee borgen ten genoege van den Notaris, die zig yder in solidum, tot
de voldoening dezer conditie verbinden, ten dien einde renuncierende aan de exceptien ordinis en
divisionis, de betekenis hier van hun houdende voor bekend.
artikel 4.
Indien de afhanger zig vergiste word voor hem gereserveert zijn vrij verhaal, en indien er verschillen
mogten ontstaan, zullen dezelve dadelijk door den Notaris worden gedecideerd, zonder tegen zeggen
van ymand.
Na gedane voorlezing word te koop gepresenteert.
Bruin ruynpaard; Nicolaas van Kuyk honderd vier en vijftig gulden f 154, -30 slagen Jac. Rijke te Tilburg twee slagen
vier gulden zestien stuivers 4,16
borg Poulus van Kuyk en Wouter de Koning
Vale koe; Hartog Doctors agt en veertig gulden 48,-20 slagen. Gerrit de Roos 10 sl; de Meinder 10 sl; zes gulden 6, zonder borgen f 212,16
grijze koe; Johan van Helmond twee en veertig gulden 42,-4 slagen; Antonie Dielis de Kroon 8 sl. de Meinder 4 slagen
twee gulden agt stuivers 2. 8
borgen [ Ant.D.de Kroon; Ant. Hend. van Kempen
Zwart bonte koe; Peter van Haaren zeven en dertig gulden 37. 4 slagen: dezelve 4 slagen eene gulden vier stuivers 1. 4
borgen: Adriaan Neggers en Poulus Neggers
Vaal bonten os; Hermanus van de Sande, een en veertig gulden 41. 4 slagen; Hartog 8 sl. Ant.Diel. de Kroon 4 sl. twee gulden agt stuivers 2. 8
zonder borgen.
Witbont kalf; Natan Abrams twaalf gulden 12. 6 slagen; Levi 4 sl: Hartog 6 sl; tweegulden agt stuivers 2. 8
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zonder borgen.
Dito; Adriaan Neggers. agt gulden tien stuivers 8.10
2 slagen; Joh. Van Heerbeek 2 sl; de Meinder 2 sl; agtien stuivers --.18
zonder borgen
Zwarte vaars van Jan Dirk van Heerbeek; Jasper Neggers zes en twintig gulden 26, -4 slagen; twaalf stuivers --. 12
borgen; Adr: Neggers en Arn: Bogaars f 176. 8
Hoogkar No. 1; Johannes Jan van Ham te Oostelbeers. zeven en vijftig gulden 57. 2 slagen; Leonardus van Roij 8 sl. eene gulden tien stuivers 1.10
zonder borgen
Aardkar No. 1; Jan Gerrit van den Heuvel vijftien gulden tien stuivers 15. 10
8 slagen eene gulden vier stuivers 1 - 4
borgen; Jos: Hendr: van de Sande en Adriaan Neggers.
Dito No 2; Joh: Will: Hoppenbrouwers negen gulden tien stuivers 9 - 10
2 slagen: zes stuivers 6
borgen: Jos: Joh: van Kronenburg en Mattijs en Jan van Boxtel
Ploeg; Peter Hendr. van Beers, negen gulden vijf stuivers 9 - 5
3 slagen negen stuivers 9
borgen; Jan Neggers en Wilh: van de Laak
Haam; Arnoldus Legius, zeven gulden vijf stuivers 7 - 5
2 slagen. Evert van Aarle 2 sl. twaalf stuivers
zonder borgen
Zadel; Martinus van Esch twee gulden 2. Ligt; Nic: van der Heyde, eene gulden twee stuivers 1. 2
Zadel; Jan Gerr: van den Heuvel, drie gulden vijftien stuivers 3. 15
2 slagen; Martinus van Esch te Boxtel 3 sl. vijftien stuivers 15
borgen; Adriaan Neggers en Jordanus de Kroon
Ligt; Jan Gerr: van den Heuvel, zes gulden 6. 2 slagen; zes stuivers 6
borgen als voor
116 - 9
Startleer; Gerrit van Arkel, eene gulden twaalf stuivers 1 -12
Toom; Joh: Maasakkers., eene gulden veertien stuivers 1 -14
Startleer; Hendr: van de Kerkhof, een gulden vier stuivers 1 - 4
Hagten; Th: van Kerkoerle, eene gulden agtien stuivers 1 - 18
Dito; Jac: Klessens te Oostelbeers, drie gulden 3 -, 1 slag 3 stuivers ‘’ - 3
borg; Nicolaas van Kuyk
Rijtoom; Poulus Neggers, vijftien stuivers, - 15
Rijkussen; Th: van Kerkoerle, twee gulden agtien stuivers 2 -18
800 kilo Roggestrooij; Arn: Bogaars, agt gulden twaalf stuivers 8 - 12
2 slagen; zes stuivers, - 6
borgen; Jan Pet: Schepens en Jasper Neggers
800 kilo dito; Jan Pet: Schepens, agt gulden twaalf stuivers 8 -12
2 slagen; zes stuivers, - 6
borgen; Willem van de Laak en Arn: Bogaars
800 kilo havere strooij; Arn: Bogaars, zes gulden twaalf stuivers 6 - 12
2 slagen; zes stuivers ‘’ - 6
borgen als voor.
800 kilo hooij; Nicolaas van Kuyk, agt gulden 8 -,
4 slagen. Carel Latour 4 sl; eene gulden vier stuivers 1 - 4
zonder borgen.
100 kilo dito; a f 11, -- Nic: van der Heyden te Boxtel
en neemt 600 kilo, zes gulden zes stuivers 6 - 6
1 slag, drie stuivers, - 3
borgen; Jan Neggers en Adriaan Neggers.
800 kilo toemaat; Huyb: van de Nieuwenhuize, zeven gulden twaalf stuivers 7 -12
2 slagen; zes stuivers, - 6

Notariële akten

Oirschots Heem

Tijdvak

Datum

Pagina

1816

2019-01-13

34/37

borgen; Adriaan Neggers en Jos van Kronenburg ------------61,19
Kafmolen; Nicolaas Jan Vogels. agt gulden 8. 4 slagen; twaalf stuivers,. 12
zonder borgen.
8 vat aardappelen; Theodorus Leppers 6 - 5
2 slagen; Hendr: Gerr: van Hout 1 sl. negen stuivers, - 9
borgen; Willem van de Laak en Jan Peter Schepens
8 vat dito; Gerrit van Tra, te Boxtel, zesgulden twaalf stuivers 6 -12
1 slag 3 stuivers, -3
borgen; Poulus van Kuyk en Willem van de Laak
8 vat dito; Bastiaan van Iersel, zes gulden zeventien stuivers 6 -17
1 slag, 3 stuivers, - 3
borgen; Arnoldus Bogaars en Arnoldus Jan Smetsers
8 vat dito; Jan Pet: Schepens, zes gulden 12 stuivers 6 - 12
2 slagen, zes stuivers, - 6
borgen als voor.
2 vat zomerzaad; Gerrit Jan Erven, vijf gulden zeven stuivers 5 - 7
1 slag, 3 stuivers, - 3
borgen; Jan Jos: van de Schoot en Gerrit Jan Timmermans
2 vat dito; Arnoldus Bogaars, vijf gulden twee stuivers 5 - 2
1 slag; drie stuivers, - 3
borgen als voor;
4 vat dito; Gerrit Jan Erven, tien gulden zes stuivers 10 - 6
2 slagen; zes stuivers, - 6
borgen als voor
kopere ketel; Jos: Joh: van Kronenburg, zestien gulden tien stuivers 16 - 10
6 slagen; agtien stuivers, - 18
zonder borgen
f 74 - 14
dito; Gerrit de Roos,elf gulden tien stuivers 11 - 10
2 slagen; zes stuivers, - 6
zonder borgen
dito; Dielis Willem van Kollenburg, veertien gulden tien stuivers 14 -10
4 slagen, twaalf stuivers, - 12
borgen JanWillem van Kollenburg en Peter Hendr: van Beers
kleine moor; Peter Jan van den Heuvel, vier gulden 4 -,
2 slagen; zes stuivers, - 6
borgen als voor
moor en handketel; Salomon, twee gulden vier stuivers 2 - 4
beddepan; Hendr; Gerr: van Hout, drie gulden vier stuivers 3 - 4
1 slag; drie stuivers, - 3
borgen als voor
koffyketel; Willem Verhees, twee gulden negen stuivers 2 - 9
Roomzeef; Cornelis Boshuizen, twee gulden twee stuivers 2 - 2
Kopere lamp; Jan Douzijn, twee gulden 2 -,
Vijzel; Salomon, eene gulden drie stuivers 1 - 3
2 kandelaren; dezelve, eene gulden elf stuivers 1 -11
lamp; Gerrit Jan Habrake, eene gulden zes stuivers 1 - 6
koffykan; Walterus Wouters, zestien stuivers, - 16
braadpan; Salomon, eene gulden tien stuivers 1 - 10
2 schalen; dezelve, zestien stuivers, - 16
roomzeef; dezelve, tien stuivers, - 10
tabaksconfoir; Arn. Spape, negentien stuivers, - 19
tinne kom; wed. Jan Roche, twee gulden zes stuivers 2 - 6
dito; Salomon, eene gulden tien stuivers 1 - 10
tinne schotel; Dielis van Collenburg, eene gulden agt stuivers 1 - 8
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dito; Salomon, eene gulden zes stuivers 1 - 6
waterpot; Adriaan Neggers, eene gulden vijf stuivers 1 -5
bierkan; Jan Douzijn, agtien stuivers, - 18
f 60 - 10
mostard pot; Adriaan de Roos, agtien stuivers, - 18
theepot; Dielis van Collenburg, zestien stuivers, - 16
theegoed; Jan Peter van Haare, tien stuivers, - 10
mandje met fleskes; dezelve, vier stuivers, - 4
Streikijzer; Jan Schouw, eene gulden zestien stuivers 1 - 16
Gieter; Jan van de Wijngaarde, agt stuivers, - 8
4 schilderijkes; Arnoldus Spape, eene gulden zes stuivers 1 - 6
4 dito; dezelve eene gulden agt stuivers 1 - 8
2 dito; de wed. Jan Roche, eene gulden twee stuivers 1 - 2
lantaarn; Johan van Erp, vijftien stuivers, - 15
dito; Gerard Meijers, tien stuivers, - 10
zeef; Hermanus van de Sande, tien stuivers, - 10
stilleke; Wilhelmus Verhees, eene gulden twaalf stuivers 1 - 12
spinnewiel; M. van Santvoort, eene gulden vier stuivers 1 - 4
dito; Cornelis Blankers, eene gulden vier stuivers 1 - 4
pot met bonen; Peter Jan van den Heuvel
drie gulden veertien stuivers 3 - 14
1 slag, drie stuivers, - 3
borgen als voor
1 dito; Hendrik Adriaan Vlemminx, vier gulden twee stuivers 4 - 2
1 slag; drie stuivers, - 3
zonder borgen
mand met flessen; Jan Schouw, eene gulden agt stuivers 1 - 8
Eizere ketel; Walterus Wouters eene gulden twaalf stuivers 1 - 12
Moespot; Antonie de Kroon, eene gulden twee stuivers 1 - 2
Dito; Th: Smits, tien stuivers, - 10
Dito; Wilhelmus Verhees, veertien stuivers, -14
Ketel; Mart, van Item, zestien stuivers, - 16
Koekepan; Peter van den Heuvel, eene gulden agt stuuivers 1 - 8
2 zeven; dezelve, twaalf stuivers, - 12
boterpot; Johan van Mierlo, zeventien stuivers, - 17
de huisklok; Poulus Neggers, dertien gulden tien stuivers 13 -10
14 slagen; twee gulden twee stuivers 2 - 2
zonder borgen f 46 -16
schenkblok; Leonardus van Roij, eene gulden agt stuivers 1 - 8
de kast in de kamer No. 3; Jordaan Dielis Koppens
zes gulden vijf stuivers 6 - 5
2 slagen; zes stuivers, - 6
borgen; Ant: Smolders en Peter Jans van den Heuvel
tafel; Jordanus Koppens, eene gulden twaalf stuivers 1 - 12
trog; Peter van Kuyk, zes gulden vijf stuivers 6 - 5
4 slagen, twaalf stuivers, - 12
zonder borgen
dito; Arnoldus van Leuven; eene gulden agtien astuivers 1 - 18
lezenaar; Jan van de Schoot, agtien stuivers, - 18
kruywagen; Leon: Strijbos, eene gulden agt stuivers 1 - 8
2 planken; Leonardus van Roy, twee gulden veertien stuivers 2 - 14
2 dito; Jacobus Vissers, eene gulden vier stuivers 1 - 4
2 dito; Leonardus van Roy, twee gulden twaalf stuivers 2 - 12
Rommel; Jordanus Koppens, zes stuivers, - 6
Braak; Willem van de Laak, zes stuivers, - 6
Sligtmessen; A:H: Bekkers, zeventien stuivers, - 17
Confoir; Arnoldus Spape, veertien stuivers, - 14
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Vlagzeysie Hendrik Santegoets, eene gulden 1 -,
Schup; Reinier van Collenburg, zeventien stuivers, - 17
Mesthak; Jos van de Sande, eene gulden 1 -,
Riek etc. de Heer Messing, twaalf stuivers, -12
Koetuyers; Jan Francis van de Sande, twaalf stuivers, -12
Hak en ax; Leonardus van Roy, eene gulden vier stuivers 1 - 4
Ax; Francis van Eyk, eene gulden tien stuivers 1 - 10
Draagton; Leonardus van Roy, eene gulden veertien stuivers 1 - 14
?; Ant: van de Sande, agt stuivers, - 8
roomtob; Jan van de Looij, eene gulden vier stuivers 1 - 4
kuip en ton; Jan van Berendonk, twaalf stuivers, - 12
3 tonnekes; Ad: Hoppenbrouwers, zeventien stuivers, - 17
Roomtob; wed. Roche, eene gulden tien stuivers 1 - 10
Koebakken; Martinus van Es, twaalf stuivers, - 12
Melktob; Jordanus de Kroon, eene gulden 1 -, f 43 - 17
schup en tang; Adr. van Aarle, twaalf stuivers, -12
haal etc. Jan Legius, eene gulden 1 -,
confoir; Ger: van den Heuvel, zeventien stuivers, -17
tafel; Mart: van Item. eene gulden en zes stuivers 1 - 6
stand; Johan van Kerkoerle, twee gulden vier stuivers 2 - 4
wan; Antony de Kroon, eene gulden 1 -,
spurriezaad; Leonardus van Roy, eene gulden agtien stuivers 1 -18
Erten; Hendrik Swienen, twee gulden zestien stuivers 2 -16
Dito; Leonardus van Roy, zestien stuivers, -16
Tafel; Arnoldus Smetsers, vier stuivers, - 4
2 koebakken; Peter van Haare, zeventien stuivers, -17
2 dito; Hendrik Vlemmincx, vier stuivers, - 4
tafel; Arnoldus Smetsers;, elf stuivers, -11
2 stallampen; Adr; van Aarle, elf stuivers, - 11
2 stoelen; Gerardus Meijers, eene gulden zes stuivers 1 - 6
2 dito; dezelve, eene gulden tien stuivers 1 - 10
2 dito; Poulus de Weerdt, eene gulden 1 -,
2 dito; dezelve, eene gulden 1 -,
2 dito; Peter de Weerd, zeven stuivers, - 7
2 dito; Jan Legius, eene gulden twee stuivers 1 - 2
2 dito; dezelve, eene gulden twee stuivers 1 - 2
Eegd; Adriaan Neggers, tien stuivers, - 10
Erte strooy; Leonardus van Roy, drie gulden vier stuivers 3 - 4
2 slagen; zes stuivers, - 6
zonder borgen.
Boekwijtekaf. Ant: Hobbelen, dertien stuivers, - 13
Roggekaf; Johan van Hout, zeventien stuivers, - 17
Dito; Leonardus van Roy, eene gulden 1 -,
Roggekaf; dezelve; eene gulden agt stuivers 1 - 8
Boekwijtestrooij; Jordanus Koppens, drie gulden 3 -,
2 slagen, Leonardus van Roy 2 sl. Twaalf stuivers, - 12
zonder borgen.
No. 1 Eyke stam, Arnoldus Legius, vijf gulden vijf stuivers 5 - 5
4 slagen, Godefridus Verbruggen2 sl. Jan Wouter van de Schoot 2 sl.
eene gulden vier stuivers 1- 4
zonder borgen.
2 dito; Hendrik van den Heuvel, teww gulden 12 stuivers 2 -12- f 42 -14
1 dito; Leonardus van Roy vijf gulden vijf stuivers 5- 5
2 slagen, zes stuivers, - 6
zonder borgen.
5 masten. Hendrik Vlemminx, twee gulden twaalf stuivers 2 -12
brandhout; Natan Davids, vier gulden zes stuivers 4 -6
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1 slag, drie stuivers, -3
zonder borgen
brandhout; Louis Spape, eene gulden zestien stuivers 1 - 16
dito; Jan Douzijn, vier gulden zestien stuivers 4 -16
1 slag; 3 stuivers, - 3
borgen als voor.
dito; A:H: Bekkers, drie gulden vier stuivers 3 - 4
1 slag, Jan Douzijn 2 sl. De meinder 2 sl. Vijftien stuivers, - 15
zonder borgen
Spaanderen en mutserd, Peter van Item twee gulden twaalf stuivers 2 -12
Dito; Mattijs van Boxtel, twee gulden agtien stuivers 2 - 18
Spaander; Arnoldus van Heumen, zes gulden 6 -,
Agt slagen. eene gulden vier stuivers 1 - 4
Zonder borgen
dito; Gerrit de Roos, zeven gulden 7, -1 slag, Ant: de Kroon 3 sl. A. H. Bekkers 2 sl. agtien stuivers, -18
zonder borgen
200 mutsard; Peter Leendert van Kronenburg, vijf gulden tien stuivers 5 - 10
1 slag, Hartog 1 sl. de meinder 1 sl. negen stuivers ‘’ - 9
borgen; Jos: Hend: van de Sande en mart. Leppers f 49 -17
200 dito; Thomas Verhoeven, vijf gulden twee stuivers 5 - 2
1 slag. Jan van Rixel 1 sl. Hartog 1 sl ‘de meinder 1 sl. twaalf stuivers, -12
zonder borgen.
200 dito; Theodorus de Lepper; vijf gulden twaalf stuivers 5-12
1 slag, drie stuivers, - 3
borgen; Jan Jos: van de Schoot en Peter Leendert van Kronenburg f 11-9
Totaal agt honderd zes en negentig gulden negentien stuivers f 896-19
Herslagen f 15-6
Borgstelling f 449-7
Aldus gedaan en verkogt op dato als boven, in Oirschot, ten huize van wijlen Wilhelmus van Kuik, in
presentie van Carel Johan Latour, molenaar, en Jacobus Marks, kleermaker, beiden te Oirschot,
getuigen, die deze met mij Notaris hebben getekend, na gedane voorlezing.
C J Latour J Marks J.Schouw
Geregistreerd te Oirschot den tweeden December 1816 fol: 114 R afd.: 1. Ontvangen vijf en twintig
guldens vijftien stuivers
get. van Hooff

