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N.A. 5201
Akte 1360: 2-1-1819
Verkopers;
1. Cornelia van de Meulegraaf weduwe Johannes van Mierlo, arbiedster
2. Thomas van Mierlo, klompmaker
3. Adriaan Luijkx, arbeider, gehuwd Hendrina van Mierlo, allen wonende Schijndel
Een huisje of hut met aangelag, groot 1 lopen, onder Verrenbest in de Vleut, een zijde Cornelis
Klompers, d’ander de kinderen Jan van der Meeren, een einde Dirk van de Meulengraaf, d’ander de
straat
Koper; Cornelis van der Meeren, klompmaker Oirschot, voor f 60,-Akte 1361: 2-1-1819
Verkopers;
1. Hendrien Hendriks weduwe Dielis de Kroon, spinster
2. Joseph de Kroon, klompmaker
3. Gerrit de Kroon, klompmaker, allen wonende Best
4. Johanna de Kroon, dienstmeid Son
5. Adriana de Kroon, dienstmeid Best
Een perceel land en heij, genaamd den ouden kamp aan de heij, groot 4 lopens, onder Naastenbest, een
zijde de koper, d'ander de gemeente heij, een einde Hendrik van de Sande, d’ander een steeg.
Koper; Christiaan Peter Merks, bouwman Best, voor f 100,-Akte 1362: 4-1-1819
Huwelijkscontract; Jan Bullens weduwnaar Lucia Kouwenberg, metselaar Best
Helena van Kronenburg, arbeidster Best
1. huwelijk wordt gesloten in gemeenschap van goederen
2. de langstlevende zal in bezit van gehele boedel blijven
3. bij beider overlijden gaan de goederen naar de zijde van waar zij gekomen zijn en wel aan de
naaste erven.
4. Indien er uit dit huwelijk kinderen zullen worden geboren, zullen deze met de voorkinderen
erven zoals onder punt 3 vermeld is
5. de goederen tijdens dit huwelijk gewonnen, zullen de voorkinderen van beide zijden, met de
nog geboren wordende kinderen hoofd voor hoofd erven.
Akte 1363: 5-1-1819
Aanbesteding;
1. Willem van Nuenen, herbergier
2. Lambert Habraken, bouwman
3. Joseph Hendrik van de Sande, bouwman, allen wonende Best, als kerkmeesters R.K.
kerkgenootschap Best
het vergroten van de Sint-Odulphuskerk.
aanbesteding in 4 afzonderlijke delen
1. het metselwerk
2. het timmerwerk
3. het leijendak
4. het plafoneren der kerk.
Aannemers respectievelijk;
1. Joseph Peter van de Sande, metselaar Best, voor f 350,-2. Joseph van Lieshout, timmerman Sint-Oedenrode, voor f 249,90
3. Peter van Laarhoven, leijdekker Best, voor f 75,-4. Antonie Taabe, metselaar Eindhoven, voor f 139,-Akte 1364 en 1367: 8-1-1819 en 15-1-1819
Verhuurders;
1. Jan Francis de Rooij, rentenier Son
2. Jan van Engeland, rentenier
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3. Nicolaas Goossens, herbergier
4. Adriaan Schepens, bouwman
5. Adriaantje Schepens weduwe Hubertus Schets
6. Cornelis van Oirschot, bouwman
7. Hendrik Antonie van de Sande, bouwman, allen wonende Best
eigenaars van een Vleutsen koren windmolen best, mede voor de verdere eigenaren.
Huurder; Jacobus Jaspers, bakker Eersel, voor f 583,-- per jaar.
Akte 1365: 9-1-1819
Verkoper; Willem van Overbeek, bouwman Oirschot
Een huijsje met hof, no. 590, met de helft in de daarbij gelegen waterput, groot 20 roeden, onder
Straten, een zijde en een einde Paulus Jan de Weerdt, d’ander zijde en einde de gemeente
verkregen bij successie van zijn broeder Adriaan van Overbeek d.d. 26-11-1811)
Koper; Nicolaas Kuijpers, Smid, voor f 170,-Akte 1366: 12-1-1819
Verkoop schaarhout ten verzoeke; vrouwe Cornelia Bles, douairière wijlen Johan Christoffel Dachne
te ‘s-Gravenhage, opbrengst f 486,90
Akte 1369: 16-1-1819
Verkoper; Louis van Someren, voerman Oirschot
Een heijveld, genaamd ‘t Hemelrijk, groot 2 lopens, onder den Kerkhof, beide zijden Jan van Gils een
einde Joh. van Erp
Koper; Peter Wilhelmus van Kuijk, brouwer Oirschot, voor f 55,-Akte 1370: 18-1-1819
Taxatie; Cornelia van Kerkoerle weduwe Jan Jans de Weerdt, boerin, met minderjarig kind Cornelis,
hertrouwt met Jasper Erven, klompenmaker
Wilhelmus van Overdijk, klompenmaker, toeziende voogd.
Waarde roerende goederen f 1247,45
Schulden f 1286,10, waarvan f 500,-- voor aankoop deel van haar zwager Wilhelmus van Overdijk.
De uitkering tot egalisatie aan voormelde f 250,-Verder het overgrote deel voor reparatie huis, zijnde f 536,10 minus f 70,-- begrafenis en
dokterskosten en f 53,25 voor andere schulden
Verder aangekomen van haar overleden man Jan de Weerdt;
1. een perceel land en hout, genaamd de Kriekenkamp, groot 5 lopens 4 roeden
2. een perceel land, genaamd de nieuwen kamp, groot 3 lopens 17 roeden
3. een perceel land en groes, genaamd de aanstede met huis, hof, stal en schuur, no. 548, groot 3
lopens 6 roeden
4. een perceel land en hout, genaamd de Geelst of Bittenakker, groot 2 lopens 8 roeden
5. een perceel groes, groot 2 lopens 49 roeden
6. een perceel land, genaamd Lintermans Aarle akker, groot 2 lopens
7. een perceel land en groes, genaamd de achterste Geelst of Vogelsven, groot 1 lopen 30 roeden
8. een perceel land, genaamd de nieuwe Braak, groot 45 roeden
9. een perceel land, genaamd achter de aanstede of Bogt, groot 2 lopens 22 roeden
10. een perceel land en groes, genaamd de aanstede met huis en stal, schuur en hof, no. 547, groot
7 lopens 30 roeden
11. een perceel groes, genaamd de Hult, groot 2 lopens 22 roeden
12. een perceel groes en hout, genaamd de Nageldonk, groot 3 lopens 46 roeden
13. een perceel groes en hout, genaamd Leuwenveldjes, groot 4 lopens 45 roeden.
Verkregen bij akte deling, voor notaris Adriaan Hordijk te Vessem d.d. 12-11-1814 onder letter A
Verkregen van haar ouders;
1. een perceel groes en land, genaamd de grooten Dries of Klaarenbogt, groot 4 lopens
2. een perceel land, genaamd ‘t Hultje, groot 2 lopens
3. een perceel groes, genaamd de Kwinkert, groot 4 lopens
4. een perceel land, genaamd de nieuw erf kamp groot 2 lopens
5. een perceel land, genaamd de Aerlsele akker, groot 1½ lopen
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6. een perceel land, genaamd Mollenkamp, groot 2 lopens
7. een perceel land, genaamd de Hoeven, groot 1 ½ lopen
Verkregen bij akte deling 9-12-1816, geregistreerd onder letter B
Akte 1371: 18-1-1819
Schuldbekentenis; Hendrik van de Looij, bouwman Oirschot
Aan; Cornelis van de Looij, bouwman, zoon van voornoemde, groot f 100,--. voor verschuldigde
kostgelden
Onderpand; Alle zijne meubilaire goederen en kleragiën.
Akte 1372: 19-1-1819
Hypotheekgever; Jan Peters van Kuijk, bouwman Best
Hypotheeknemer; Petronella Peijnenborg weduwe Antony van Baar, koopvrouw Oirschot, groot
f 200,--.
Onderpand onder Best;
een huis, hof en aangelag, no. 856, groot 3 lopens, onder Verrenbest, een zijde Nicolaas van Boven,
d'ander de gemeente.
Akte 1373: 19-1-1819
Verkoper; Adriaan van Kollenburg, timmermansknecht Rotterdam
1/3e gedeelte in;
1. een huis, no. 333 met schuur, stal, werkhuis en varkenskot met het aangelag, groot 6 lopens en
met een streepje groes, gelegen langs de gemeene straat en het daarbij gelegen perceel groes,
genaamd den Dries, groot 2 ½ lopens, onder Spoordonk.een zijde de gemeene straat, d’ander
Jan van Beek en Jacobus Matteuwis, een einde Jan Adriaan de Kroon. d’ander Lambert van
den Broek
2. een perceel groes, genaamd de grote wei met het daarbij aangelegen nieuw erf. in het geheel 3
lopens, als voor, beide zijden en een einde de straat, d’ander Hendrik van den Bosch
3. een perceel land, genaamd de Kuilekamp, in geheel 4 lopens, als voor, beide zijden de
gemeente, een einde Hendrik van den Bosch, d’ander de verkoper
4. een perceel land, genaamd de Hoeven, in geheel 2 ½ lopens, als voor, een zijde weduwe
Nicolaas van Spaandonk en andere, d’ander weduwe Gijsbert van Taartwijk, een einde
weduwe Antonij van Baar, d’ander Peter Jacobus van den Heuvel
5. een perceel land, genaamd de Kamp op het Lieveld met het daarbij ingegraven nieuw erf, in
geheel lopens, als voor, beide zijden en een einde de gemeene straat, d’ander het St,Joris
gasthuis
6. een perceel groes en land, genaamd het kampke op het Lieveld, groot 2 lopens, als voor, beide
zijden de gemeene straat, een einde Adriaan van Berendonk, d’ander Jenneken Jans van
Berendonk
7. de helft van een perceel groes, genaamd de Plasbeemd, waarvan de wederhelft competeerd aan
Francis van de Meijnenborg te Moergestel, in geheel 4 lopens, als voor, een zijde Peter en
Maria van Heumen, d’ander Leonardus van Roij, een einde Mej. van Doren, d’ander Johan
Peijnenborg
8. een perceel schaarbosch, genaamd de Ketter, in geheel 1 ½ lopens, onder den Notel, beide
zijden de gemeente, een einde Hendrik van Kollenburg, d’ander weduwe Peter van Gerwen
9. een perceel hooiland, genaamd de Woekert, in geheel 6 lopens, onder Straten, een zijde
mevrouw Dachne, d’ander Jacobus van den Einden, een einde Hendrik van Erp, d’ander
Cornelis Bolsius
De goederen zijn verkregen bij successie van zijn ouders
Kopers;
1. Walterus van Kollenburg, bouwman op de Logt onder Oisterwijk
2. Poulus Jan de Weerdt, bouwman Oirschot, zijn zwager, voor f 822,-Akte 1375: 25-1-1819
Verkoper; Adriaan van Enetten, bouwman Oirschot
Een heiveld, gelegen in de Diepreit, groot 2 lopens, onder Spoordonk, een
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zijde weduwe Johan van den Heuvel, d’ander Jan Neggers, een einde kinderen Jan Potters, d’ander de
gemeente
Koper; Diliana Merks weduwe Dielis van Nunen, arbeidster Oirschot, voor f 37,-Akte 1376: 25-1-1819
Erfdeling; erfgenamen van Hendrik van den Oever en Willemijn van Heesch
1. Christien van den Oever gehuwd Adriaan van Santvoort, bouwman Sint-Oedenrode
2. Jennemie van Eerdt weduwe Joseph van den Oever, in leven klompmaker Sint-Oedenrode, als
moeder en voogdes over haar 6 minderjarige kinderen, Willemijn, Hendrik, Maria, Lambert,
Willem en Adriaan.
Hendrik van Kronenburg, bouwman Oirschot, als toeziende voogd
Kinderen en kindskinderen van Hendrik van den Oever en Willemijn van Heesch, gewoond en
overleden te Oirschot.
3. Hendrik van Kronenburg, bouwman
4. Leonardus van Kronenburg, bouwman
5. Jan van Rosendaal weduwnaar wijlen Jennemie van Kronenburg, bouwman Oirschot
Voornoemde Jan van Rosendaal als vader en voogd over zijn minderjarig kind Maria, kinderen en
kindskinderen van voornoemde Willemijn van Heesch, in 2e huwelijk verwekt met Johannes van
Kronenburg, beiden gewoond en overleden Oirschot.
1e lot aan Hendrik van Kronenburg;
1. een huis, schuur, hof en aangelag, no. 817, groot 4 lopens, onder Verrenbest, een zijde Paulus
Verhagen, d'ander weduwe Leendert van der Vleuten.
2. een perceel groes, genaamd de Kuilen, groot 1½ lopen, als voor, beide zijden de gemene weg.
3. een perceel land, genaamd de Straatakker, groot 2 lopens, als voor, beide zijden kinderen
Paulus van Kronenburg
4. een perceel land, genaamd de Mispelakker, groot 1½ lopen, als voor, een zijde doctor
Arnoldus de Rooij, d’ander een fundatie.
5. een perceel land, genaamd de voorste hitkamp met het daarbij ingegraven nieuw erf, tesamen
groot 4 lopens, als voor, een zijde de gemene weg, d’ander dit lot.
6. een perceel land, genaamd den achtersten hitkamp, groot 3½ lopen, als voor, beide zijden
Gerrit Essens.
7. ¼ gedeelte in perceel groes en heij, genaamd Taertwijken beempt, in geheel 6 lopens, als voor,
een zijde Dielis de Koning, d’ander weduwe Jan van Hooren.
8. een perceel groes, genaamd de veldjes, groot 3 lopens, als voor, een zijde Peternel van
Rosendaal, d'ander Leendert van de Sande
Waardig geschat f 1080,-uitkeren tot egalisatie aan het 4e en 5e lot, ieder f 360,-2e lot aan Leonardus van Kronenburg;
1. een perceel land en groes, genaamd de Bogt, groot 5 lopens, onder Verrenbest, een zijde het
1e lot, d’ander fundatie Laurentius van der Aa.
2. een perceel land, genaamd de Molenkamp, groot 3 lopens, als voor, een zijde Gerrit Essens,
d’ander Martinus de Koning.
Waardig geschat f 360,-3e lot aan Jan van Rosendaal, als vader en voogd over zijn minderjarig kind Maria;
1. een perceel groes, genaamd de Kupper, groot 2 lopens, onder Verrenbest, een zijde Dirk van
de Molengraaf, d’ander Hendrik van de Ven.
2. een perceel land, genaamd de Baankamp, groot 4 lopens, als voor, een zijde Johannes van der
Aa, d’ander Maria van Rosendaal.
3. een perceel land, genaamd het klein kampke, groot 1 lopen, als voor, een zijde de gemeene
weg, d’ander Jan Nicolaas Vogels.
Waardig geschat f '360,-4e lot aan Christien van den Oever gehuwd Adriaan van Santvoort;
Contanten f 360,--. te ontvangen van het 1e lot.
5e lot aan Jennemie van Eerdt weduwe Joseph van den Oever, als moeder en voogdes over haar
minderjarige kinderen;
Contanten f 360,-- te ontvangen van het 1e lot.
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Akte 1377 en 1383: 27-1-1819 en 3-2-1819
Inzet en verkoop;
1. Cornelia de Roij, spinster Strijp, weduwe Gijsbert van de Schoot overleden te Oirschot op 2810-1811, als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen Jan, Maria, Gijsbertus, Peter
en Elisabeth, allen wonende Oirschot
2. Cornelia van de Schoot, dienstmeid Oirschot
Jan van de Schoot, bouwman Oirschot, als toeziende voogd
1e koop; een perceel land, genaamd Boersakker, groot 2 lopens, onder Straten, een zijde Amelrijk
Boots fundatie, d’ander Hendrik van den Heuvel
Koper; Dirk Jans van Doremalen, bouwman Best, voor f 219,-2e koop; een perceel land, genaamd de Braak, groot 1 lopen 25 roeden, onder straten, een zijde
Hendrik van den Heuvel, d’ander Jan Huijskens
Koper; Cornelis Arnoldus van Kerkoerle, bouwman Oirschot, voor f 101,-3e koop; een perceel land, genaamd de Kriekkamp, groot 1 lopen 25 roeden, onder Straten, een zijde
Peter van den Heuvel, d’ander de gemeente
Koper; Hendrik Bullens, bouwman Oirschot, voor f 70,-4e koop; een perceel land, genaamd de Kamp, groot 2 lopens, onder Straten, een zijde weduwe
Arnoldus van Kerkoerle, d’ander Antonie Hobbelen
opgehouden
5e koop; een perceel weiland, genaamd op het Moleneinde, groot 2 lopens, onder Straten, een zijde
kinderen Hendrik van de Schoot, d’ander Catharina van den Einden
Koper; Hendrik Gerrits van den Heuvel, bouwman Oirschot, voor f 300,-6e koop; een broekveld, groot 7 lopens, onder Straten, een zijde kinderen Hendrik van de Sanden
Koper; Christiaan Merks, bouwman Oirschot, voor f 84,-Akte 1378: 28-1-1819
Verkoop brandhout ten verzoeke; Francis Twiss, Oirschot, opbrengst f 159,45
Akte 1379: 30-1-1819
Verkopers;
1. Theodora Pax, weduwe Leonardus de Roij, in leven med. doctor Oirschot
2. Godefridus de Bruin, schoolonderwijzer Vught, gehuwd Johanna van Roij
3. Judocus van Roij, chirurgijn Best
Een huis met achtererf, genaamd de drie Kroonen, staande op de Markt te Oirschot, een zijde Jan
Verspeek, d’ander Hendrikus Dominicus van de Sande
Koper; Hendrik van de Sanden, tuinman Oirschot, voor f 550,-Akte 1380: 1-2-1819
Hypotheekgever; Hendricus van de Sanden, tuinman
Hypotheeknemer; Theodora Houtmans dienstmeid Oirschot, groot f 300,-Onderpand onder Oirschot;
Een huis met achtererf, genaamd de drie Kroonen, staande op de Markt te Oirschot, een zijde Jan
Verspeek, d’ander Hendrikus Dominicus van de Sande
Akte 1381: 2-2-1819
Testament; Johanna Maria van der Meeren, arbeidster Best
Erfgenaam; Johanna van der Meeren, haar zuster
onder bepaling, dat het overblijvende van deze erfenis, na haar overlijden wordt geërfd door haar neef
Cornelis van der Meeren, Klompmaker Best.
Akte 1382: 2-2-1819
Testament; Johanna van der Meeren, spinster Best
Erfgenaam; Johanna Maria van der Meeren, haar zuster
onder bepaling als in akte 1381
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Akte 1384: 10-2-1819
Verkoop klompbomen ten verzoeke; Cornelia Bles weduwe Johan Christoffel Dachne, wonende ‘sGravenhage, opbrengst f 796,70
Akte 1385: 11-2-1819
Fundatie;
Hendrikus van der Sanden, tuinman Oirschot, heeft ontvangen van Maria Antonetta Carolina Brouwer
weduwe Leonardus van Roij ten behoeve publieken Armen te Oirschot de som van f 300,-- met rente
van f 9,-- per jaar aan voornoemde armen
Onderpand onder Oirschot;
op huijs de drie Kroonen
Akte 1386: 16-2-1819
Verkoper; Wouter van Kerkoerle, timmerman Best
een perceel land, genaamd Dijkerstraatsen akker, groot 3 lopens, onder Naastenbest, een zijde Gerard
Jan Wijnen, d’ander fundatie Hendrik van de Ven, een einde de gemene straat, d’ander de koperesse
Koper; Cornelia van der Vleuten weduwe Jan Roché, herbergierster Best, voor f 250,-Akte 1387 en 1388: 23-2-1819
Verkopers;
1. Peter van den Bors, klompmaker Bezel bij Venlo
2. Gerrit van den Bors, klompmaker Boxtel
3. Faas van de Langenberg, arbeider Schijndel, gehuwd Jennemie van den Bors.
4. Peeter van der Meijden, timmerman Boxtel, gehuwd Petronella van den Bors.
5. Johanna van den Bors, dienstmeid Son
6. Gerardus Peter Weynands, klompmaker Oirschot, als voogd
Peter van den Bors, als toeziende voogd, over de minderjarige Cornelis van den Bors, wonende
Oirschot.
Allen kinderen en erfgenamen van Johannes van den Bors en Petronella van Hooff, beiden overleden
Oirschot.
1e koop; een huis met schuur, stal, hof en aangelag, groot 2 lopens, onder Naastenbest, een zijde
Wouter de Greef, d’ander de gemeene straat, een einde de gemeente, d’ander voor aan de straat.
2e koop; een perceel land, genaamd de korte stukken, groot 1 ¼ lopen, onder Naastenbest, een zijde
Adriaan Schepens, d'ander Hendrik van de Sande, een einde Jan van Doremalen, d’ander Joseph
Essens.
3e koop; een perceel land, genaamd de lange stukken, in 2 percelen naast elkander, tesamen 2 lopens,
onder Naastenbest, een zijde Jan Legius, d’ander Johannes van den Akker, een einde Hendrik van de
Sande, d’ander Gerrit Snellaars.
Kopers:
Koop 1; Antonie Hendrik Joseph van de Sande, bouwman Oirschot, voor f 300,-Koop 2; Joseph Essens, bouwman Best, voor f 134,-Koop 3; Hendrik van Ekerschot, bouwman Best, voor f 83,-Akte 1389: 24-2-1819
Verkoper; Hermanus van Ravestein, bouwman Oirschot
Een perceel groes genaamd Moeskops weike, groot 1½ lopen, onder Hedel, Een zijde Peter van
Heumen, d’ander Peter Vogels, een einde Gerrit van Ravesteijn, d’ander Francis de Kroon
Koper; Peter van den Berg, bouwman Oirschot, voor f 74,-Akte 1391: 6-3-1819
Verkoper; Cornelia van der Vleuten weduwe Jan Roche, herbergierster Best
een perceel land, genaamd de Lewerik, groot 1 lopen, onder Naastenbest, een zijde Jan van Keulen,
d’ander Cornelis van de Sande, een einde Antonie de Koning, d’ander Joseph Essens.
Koper; Hendrik van Ekerschot, bouwman Best, voor f 38,--
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Akte 1392: 10-3-1819
Hypotheekgever; Cornelia Timmermans weduwe Jan Boudewijns, boerin, en haar kinderen, Johannes
Boudewijns, klompmaker, Theodora Boudewijns, boerin, Johanna Boudewijns, boerin, allen wonende
Oirschot
Hypotheeknemer; Salomon David Roost, koopman Oirschot
Onderpand onder Best;
een perceel teelland, genaamd Adriaan Gijpkensbogt, groot 5 lopens, onder Aarle, een zijde Christiaan
Merks, d’ander Willem Schepens
Akte 1393: 15-3-1819
Hypotheekgever; Johan Leenderts de Koning, klompmaker Best, gehuwd Johanna Maria de Fooi
Hypotheeknemer; Joseph Joseph van der Aa, bouwman Best, als voogd over Joseph Dirk van der Aa,
wonende Best, groot f 90,--.
Onderpand onder Best;
een perceel land, genaamd het Bugtje, groot 3½ lopens, onder Verrenbest, een zijde kinderen Jan van
de Laarschot, d’ander Johan Berkvens.
Akte 1394: 23-3-1819
Verkopers;
1. Hendrik Schrats, wever Oirschot
2. Albertus Schrats, boerenknecht Boxtel
Een hutje met een perceel nieuw erf, genaamd den heikamp, groot 2 lopens, onder Spoordonk, een
zijde en een einde Jan Adriaan van Beek, d’ander zijde en einde de gemeente
Koper; Antonie Peter van Rooij, wever Oirschot, voor f 40,-Akte 1395: 23-3-1919
Verkoper; Cornelia van der Vleuten weduwe Jan Roché, herbergierster Best
een huisje met hof, no. 723, groot 1 lopen, onder Naastenbest, een zijde en einde de verkoopster,
d'ander de koper, d’ander einde de gemeente.
Koper; ?, voor f 145,-Akte 1396: 26-3-1819
Verkoper; Annemie Jan Swinkels weduwe Johannes Verhaagen, spinster Best
een perceel land, genaamd Aart Nelen akker, groot 2 lopens, onder Naastenbest, een zijde Adriaan
Schepens, d’ander Adriaan van Ham, een einde de koper, d'ander Jennemie van Kronenburg
Koper; ?, voor f15,-Akte 1397: 5-4-1819
Verkoper; Anna Maria Verrooten, spinster Best
een perceel land, genaamd de halve Klammergater, groot 1½ lopen, onder
Aarle, een zijde de koper, d’ander Jan Francis de rooij, een einde Theodorus Legius, d’ander de
gemene straat.
Koper; Lambert Hendrik Schepens, bouwman Best, voor f 76,-Verkoopster had het perceel verkregen bij successie van haar ouders omtrent 1790
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N.A. 5216
Akte 2: 20-8-1819
Hypotheekgever; Antonij Arnoldus de Coning, metselaar Oirschot
Hypotheeknemer; Johan Söhngen, fransch kostschoolhouder Oirschot, groot f 100,--.
Onderpand onder Best;
een perceel bouwland, genaamd de voorste hage, groot 2 lopens, onder Best, een zijde het kind Dirk
van den Berk, d’ander Cornelis van Someren, een einde Martinus van Collenburg, d'ander de kinderen
Jan van de Sande.
Akte 3: 20-8-1819
Verkoper; Helena van der Sanden, zonder beroep Oirschot
een perceel teelland, genaamd het oud kampke, onder Verrenbest, groot 2½ lopens, belend noord
Govert van Kronenburg, zuid weduwe L. van de Sanden, west den Sonschendijk, oost Peter A. van
Lieshout.
Koper; ?, voor f 182,-Akte 4: 27-8-1819
Hypotheekgever; Gerrit Joseph van den Boom, bouwman Best
Hypotheeknemer; Salomon David Roost, zonder beroep Oirschot, groot f 200,--.
Onderpand onder Best;
1. een perceel teelland, genaamd het Leegke, onder Naastenbest, groot 1½ lopen, een zijde
Daniel de Brouwer, d’ander Johannes van den Akker, een einde kinderen Cornelis van de
Sande cs, d'ander Joseph van de Sande
2. een perceel weiland, genaamd het Duivenbroekje, als voor, groot 2 lopens, een zijde weduwe
Jan van den Boom, d’ander den Armen van Oirschot, een einde weduwe Thomas Klompers,
d’ander de fundatie van Lievenoogen.
3. deszelfs aandeel in den Bestschen korenwindmolen te Best, rondom in de gemeente.
Akte 5: 27-8-1819
Hypotheekgever; Peter van Eerdt, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Johan Söhngen, fransch kostschoolhouder Oirschot, groot f 350,-Onderpand onder Oirschot;
1. een perceel weiland, genaamd het Beemdje, onder Spoordonk, groot 1½ lopen, een zijde de
gemeente, d’ander doctor de Rooij, beide einden comparant.
2. een perceel weiland, genaamd Brembeemd, als voor, groot 3 lopens een zijde Johan
Mateuwisse, d’ander Jan Wijndelaars, een einde de gemeente, d’ander Hendrik Hendrik van
Berendonk.
Akte 6: 30-8-1819
Verkoper; Catharina Smits weduwe Laurens van Arkel, zonder beroep Best
een huisje, hof en aangelag, groot 2 lopens, onder Best, een zijde Jan Francis de Rooij, d'ander Joseph
van Esch cs, een einde Peter Vlemminx, d’ander de gemene straat.
Uitgezonderd de voorste kamer net den nieuwen hof, groot ½ lopen, de stal naast deze kamer gelegen
en de helft der vruchten in den boomgaard wassende, waarvan de verkoopster het genot haar leven
lang reserveert, zonder enige betaling. Gewaardeerd op f 10,-- per jaar.
Koper; Johanna Strijbosch gehuwd Gerardus van Arkel, bakker, voor f 150,-Akte 7: 8-9-1819
Opzegging huurcontract; Jan van Rixel, bouwman Oirschot
Heeft gehuurd bij huurcontract 29-5-1817, huis, schuur, stal, hof en aangelag, no. 431, onder den
Notel, groot 4 lopens, met uitzondering van 2 vertrekken In voorschreven huis
de goederen behoren toe aan Jenne Maria van Berendonk, wonende Oirschot.
Huurprijs f 42,-- per jaar.
De comparant heeft deze goederen gehuurd van den premitieven huurder Gerrit de Roos voor de tijd
van 3 jaar.
Hoewel het 4e jaar stilzwijgend reeds is ingegaan, belooft van Rixel het pand te verlaten.
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Akte 8: 8-9-1819
Beëindiging proces hooggerechtshof;
Gerrit de Roos, molenaar Oirschot, ten eenre
Jenne Marie van Berendonk, zonder beroep Oirschot, ter andere zijde
Om een einde te maken aan proces, hangende in appel, voor het Hooggerechtshof te ’s-Gravenhage,
betreffende contract huur en verhuur huizinge, hof en teellanden in den Notel, no. 431, toebehorende
Jenne Marie van Berendonk.
Komen overeen dat Gerrit de Roos binnen 6 weken zal betalen f 300,-- voor schade der genoemde
procedure, excl. De kosten van zijn zijde gemaakt, belooft bovengemelde goederen te ontruimen in
1820
Beide comparanten verbinden zich wederzijds tot nakoming onder dwangsom van f 1000,-Akte 9: 10-9-1819
Verkoper; Pieter Antonie van Item, keurslijfmaker ‘s Hertogenbosch
Een perceel teelland en houtwas, gelegen in de Molenkampen, groot 5 lopens, een zijde Nicolaas van
Kuijk, d’ander en een einde de heide, d’ander einde de straat
koper; Levi Philip Levis, voor f 100,-Akte 10: 13-9-1819
Hypotheekgever; Adriaan Adriaan Hamers, bouwman Diessen
Hypotheeknemers; Cornelis en Jan Hamers, minderjarige kinderen wijlen Adriaan Hamers en Johanna
de Brouwer, wonende Oostelbeers, groot f 85,-Onderpand onder Vessem
Akte 11: 18-9-1819
Verkoop paarden en koeien ten verzoeke; Johan Klerks, koopman Eten, opbrengst f 935,40
Akte 12: 29-9-1819
Verhuurder; Willem van de Ven, klompenmaker Oirschot
Weefgetouwen, landerijen en huizen, voor f 41,-Akte 13: 4-10-1819
Testament; Johannes van de Laarschot, ongehuwd, arbeider Best
Erfgenaam; Johanna, dochter van zijn overleden zuster Wilhelmina van de Laarschot.
Akte 14: 5-10-1819
Verkoop paarden ten verzoeke; Johannes de Groot, koopman Oisterwijk, opbrengst f 346,-Akte 15: 5-10-1819
Testament; Laurens van Bavel, wever Oirschot, wonende no. 118
Erfgenaam; Cornelia van Straten, zijn huisvrouw
Akte 16: 12-10-1819
Verkoop paarden ten verzoeke; Johannes de Groot, koopman Oisterwijk, opbrengst f 220,-Akte 17: 13-10-1819
Hypotheekgever; Geert van Beers, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Jan Lambert Huijskens, bouwman Oirschot, groot f 50,--.
Onderpand onder Oirschot;
een perceel groes, genaamd de achterste Moosten, groot 1½ lopen, onder den Kerkhof, een einde de
steeg, d'ander Johannes van Hout.
Akte 18: 13-10-1819
Verkoper; Geert van Beers, bouwman Oirschot
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1. Een perceel teelland, genaamd de Papenvoortse akkers, onder den kerkhof, groot 2 lopens, een
zijde Hendrik van den Bosch, d’ander de kinderen Antonij van Hersel, een einde Johannes van
Berendonk, d’ander de straat
2. Een perceel groes genaamd de voorste moosten, ald voor, groot 1 ½ lopen, een zijde verkoper,
d’ander Willem Versantvoort, een einde Johannes van Hout, d’ander de steeg
Koper; Jan Lambert Huijskens, bouwman Oirschot, voor f 150,-Akte 19: 16-10-1819
Verkoper; Johannes van Casteren, klompmaker Best
een perceel teelland, genaamd de Leeuwerikken, onder Naastenbest, groot 1½ lopen, een zijde Antonij
de Coning, d'ander Wilhelmus Maas, een einde Joseph Essens, d’ander de verkoper.
Koper; Christiaan Peter Merks, bouwman Oirschot, voor f 70,-Akte 20: 18-10-1819
Hypotheekgever; Hendrik Dielis de Koning, bouwman Best
Hypotheeknemer; Johan Söhngen, fransch kostschoolhouder Oirschot, groot f 175,-Onderpand onder Best;
1. een perceel teelland, genaamd het oud kampke, onder Best, groot 2½ lopens, een zijde Govert
van Kronenburg, d’ander weduwe L. van de Sande, een einde Peter A. van Lieshout, d’ander
de Sonschedijk.
2. een perceel teelland, genaamd de nieuwe kamp, als voor, groot 3 lopen, een zijde weduwe
Adriaan van den Bosch, d’ander Jan Saris, beide einden de gemeente.
Akte 21: 20-10-1819
Verkoop paarden en koeien ten verzoeke; Johan Klerks, koopman Eten, opbrengst f 672,-Akte 24: 23-10-1819
Verkoper; Jacobus Klessens, bouwman Oostelbeers
Een perceel teelland, groot 1½ lopen, genaamd de kerkakker, beide zijden Mej. van Baar, een einde de
Lijkstraat, d’ander de erven Pero Vissers
Koper; Antonie Dielis de Kroon, bouwman Oirschot, voor f 200,-Akte 26: 30-10-1819
Testament; Johannes van Dijk, bouwman Oirschot
Erfgenamen;
Johannes Coppens, molenaar Oirschot
Adriaan Coppens, molenaar Breda
Johanna Coppens gehuwd Wilhelmus van Heerbeek, bouwman Oirschot
Zijn neven en nicht
Akte 27: 3-11-1819
Verkoper; Geert Willem van Kemmena, koopman Oirschot
Een huisje met schop en open lucht, no. 189, te Oirschot op de Rijkesluis, een zijde Pieter Redert,
d’ander weduwe Bruswilg, een einde de straat, d’ander weduwe van Rooij
Koper; Rijnier Vlemminx, houtzager Oirschot, voor f 400,-Betaald f 100,-- contant en de resterende f 300,-- over 2 jaar
Akte 28: 9-11-1819
Verkoper; Johannes Peter Smits, bouwmansknecht Oirschot
Een perceel teelland en nieuw erve, genaamd het kampje, groot 1 lopen, onder Oirschot, een zijde
Catharina de Weerdt, d’ander en een einde de gemeente, d’ander einde Engelien van Kerkoerle
Koper; Cornelis Arnoldus van Kerkoerle, bouwman Oirschot, voor f 30,-Akte 29: 9-11-1819
Hypotheekgever; Piet Leenderd van Kronenburg, klompmaker Best
Hypotheeknemer; Jan Francis de Rooij, particulier Best, groot f 180,--.
Onderpand onder Best;
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een perceel teelland, genaamd Breukelsch hof, groot 3 lopens, een zijde en einde de weg, d'ander zijde
Pieter Kusters, d’ander einde Arnoldus van Mierlo.
Akte 30: 9-11-1819
Verkoper; Cornelis Gijsbert Habraken, bouwman Best
een perceel heide en houtgewas, genaamd het Sleeven, groot 1½ lopen, onder Aarle, een zijde en een
einde Lambert van Doremalen, d’ander zijde kinderen Marten van de Laak, d’ander einde de koper.
Koper; Dirk Janse van Doremalen, bouwman Best, voor f 40,-Akte 31: 10-11-1819
Verkoop paarden ten verzoeke; Johan Klerks, koopman Eten, opbrengst f 591,-Akte 32: 11-11-1819
Verkoper; Jan Hendrik van Engeland, rentenier Best
1. een huis, hof en aangelag, groot 5 lopens, in de Vleut, een zijde jan Francis de Roij, d’ander
en een einde een weg, d’ander einde Martinus van den Hurk.
2. een perceel teelland en groes met een streep nieuw erf, als voor, groot 7 lopens, een zijde en
een einde een weg, d’ander zijde den gemenen Armen, d’ander einde kinderen Hendrik
Veregge.
3. een perceel teelland en streep nieuw erve, groot 7 lopen, beide zijden de gemeente, een einde
Jan van de Ven, d’ander Paulus Verhagen.
4. een perceel teelland en streepje nieuw erve, genaamd het kleine kampje, als voor, groot 3½
lopens, een einde Willem Storms.
5. een perceel groes, groot 2 lopens, als voor, een zijde de gemeente, d'ander fundatie van der
Aa, een einde Arnoldus de Rooij, d'ander Jan van Rosendaal.
Koper; Petronella van Lievenoogen weduwe Leendert van der Vleuten, bouwvrouw Best, voor
f 1800,-Akte 33: 11-11-1819
Verkoper; Willem Roche, koopman Burgloon, provincie Limburg
een perceel teelland en heide, groot 1½ lopen, onder Naastenbest, een zijde Wouter van den Boom,
d’ander Willem Schepens, een einde Arnoldus Versantvoort, d’ander Jan van Nuland
Koper; Leonardus Schepens, bouwman Best, voor f 50,-Akte 34: 14-11-1819
Testament; Johanna van Woensel, dochter van Jan van Woensel, spinster Oirschot, ongehuwd
Erfgenaam; Gijsbertus van Woensel, bouwmansarbeider Oirschot
Akte 35: 15-11-1819
Hypotheekgever; Carel Latour, broodbakker Oirschot,
Hypotheeknemer; Jan van Gils, arbeider Oirschot, groot f 500,--.
Onderpand onder Oirschot;
Koren-, boekweitwindmolen, van ouds genaamd den Kerkhofschen molen met het molenhuisje.
Akte 36: 16-11-1819
Verkoper; Cornelia van Straten weduwe Laurens van Bavel, spinster Oirschot
Eene woning sectie B no. 348 met een gedeelte hof, groot 3 spint, gelegen Oirschot, ter plaatse
Boterik, een zijde de koper, d’ander Antonij Dielis de Kroon, een einde de straat, d’ander weduwe
Antonij van Baar.
Koper; Wilhelmus Francis van Hout, bouwman Oirschot, voor f 175,-(Zie ook akte 161 en 165: 11-7-1820)
Akte 37: 19-11-1819
Testament; Maria van Nunen huisvrouw Francis Bogaarts, wever Oirschot
Erfgenaam; Francis Bogaarts, haar echtgenoot
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Akte 38: 19-11-1819
Ruiling;
1. Theodorus Heuvelmans, bierbrouwer Oirschot ter eenre
2. Antonij Dielis de Kroon, bouwman Oirschot ter andere zijde
Van no. 1 aan no. 2;
Een perceel weiland, groot 7 lopens, onder Spoordonk, een zijde Jan de Kroon, d’ander Hendrik
Willem Smits, een einde de straat, d’ander Wilhelmus Francis van Hout
No. 2 aan no. 1;
Een perceel teelland, groot 9 lopens, onder Spoordonk, een zijde en een einde de comparant, d’ander
zijde Rijnier van Taartwijk, d’ander einde de Lijkstraat
De percelen zijn in jaarlijks revenu waardig f 30,-Akte 39: 23-11-1819
Kwitantie;
Johannes van der Schoot, soldaat ‘s-Hertogenbosch
Antonij van der Schoot, bouwman Oirschot
Johannes Schellekens gehuwd Hendriena van der Schoot, bouwman Boxtel
zijnde enige kinderen van wijlen Cornelis van der Schoot gehuwd Mechelina Sterke
Hebben ontvangen van Hendrikus Dominicus van der Sanden, goud en zilversmid Oirschot, de som
van f 131,25, strekkende tot aflossing van kapitaal groot f 125,-- met 1 jaar interest, d.d. 9-11-1818
Akte 40 en 41: 1-12-1819
Verkoper; Hendrina van der Aa, spinster Best, weduwe Goyaart van Bragt, overleden Oirschot 2-51819, als moeder en voogdes over haar minderjarige kinderen, met name Hendrikus, Nicolaas en
Martinus, allen zonder beroep Best
Willem van Bragt, ketellapper Lieshout, als toeziende voogd.
Familieraad bestaande in;
1. Willem van Bragt, ketellapper Lieshout, grootvader
2. Johannes van Bragt, oom
3. Jan van Rixel, neef, beiden dagloners Oirschot
4. Gerrit van der Aa, moederlijke grootvader
5. Martinus Bloks, moederlijke naneef
6. Hendrik van de Sande, moederlijke naneef
een huis, schuur en schop met 13 lopens nieuw erve, onder Aarle, een zijde Jan Francis de Rooij,
d’ander Jacobus van Ekerschot, een einde de heide, d'ander de straat.
Koper; Jan Johannes Vogels, bouwman Best, ten behoeve van Pieter Elias van Nahuijs, deurwaarder
bij het vredegerecht Oirschot, voor f 310,-Akte 42 en 54: 2-12-1819 en 16-12-1819
Verkopers;
1. Gerard Hurks, klompmaker
2. Adriaan Hurks, zonder beroep Best
3. Gijsberdina Hurks weduwe Thomas Schepens, arbeidster
4. Adriana Hurks gehuwd Lodewijk Schepens, klompmaker, allen wonende Best.
een perceel teelland, groot 8 lopens, onder Verrenbest, belend noord de gemeene straat, zuid Geert van
Arkel, oost Gerardus Hurks, west de weduwe Leendert van de Sande
Koper; Hendrik van Gorkum, bouwman Best, voor f 380,-Akte 43: 2-12-1819
Verkoop brandhout ten verzoeke; Francis Twiss, koopman Tilburg, opbrengst f 185,30
Akte 44: 10-12-1819
Verkopers;
1. Johannes van der Schoot, soldaat ’s-Hertogenbosch
2. Antonij van der Schoot, bouwman Oirschot
3. Johannes Schellekens gehuwd Hendriena van der Schoot, bouwman Boxtel
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alle roerende goederen, de verkoper competerende, hun nagelaten door hun vader en schoonvader
Cornelis van der Schoot, gebracht op inventaris, gemaakt voor huwelijk van Cornelis voormeld met
Mechelina Sterke
Koper; Mechelina Sterke, bouwvrouw Oirschot weduwe Cornelis van der Schoot, voor f 50,-Akte 45: 12-12-1819
Testament; Margaretha de Wert huisvrouw van Willem van Overdijk, klompenmaker
Erfgenaam; Willem van Overdijk, haar echtgenoot
Akte 46: 13-12-1819
Verkoop vlas ten verzoeke; Joseph Erven, koopman Oirschot, opbrengst f 209,50
Akte 47: 14-12-1819
Erfdeling; erfgenamen Peter de Visser
1. Michiel en Wouter van Overdijk, broodbakkers
2. Maria van Overdijk, zonder beroep
3. Jacobus Vissers, koopman
4. Marianna en Allegonda Vissers, zonder beroep Oirschot
5. Michiel Vissers, winkelier Oirschot
6. Jan Vissers, Rooms pastoor Waspik
7. Johannes Tasset, zonder beroep Hilvarenbeek, gehuwd Maria Vissers
Zijnde eerste drie genoemden, gezamelijk eigenaar voor de helft en de overigen gezamelijk eigenaar
voor de wedehelft.
Erfgenamen van Peter de Visser, overleden Oirschot 26-7-1819
1e lot aan Michiel, Wouter en Maria van Overdijk;
Een hoeve lands genaamd de Kattenberg, onder Spoordonk, bestaande uit;
1. Een huis, hof en aangelag, groot 4 lopens 16 roeden, een zijde en een einde de weduwe Jan
Pijnenburg, d’ander zijde den eigenaar, d’ander einde de gemeene straat
2. Een perceel teelland, genaamd het groot hoog, groot 20 lopens 16 roeden, een zijde weduwe
Goyaard, d’ander Paulus Neggers, een einde de gemeene straat,d ‘ander den eigenaar
3. Een perceel land, genaamd de Sluisdries, groot 4 lopens 20 roeden, een zijde en einde de
gemeente, d’ander zijde Paulus Neggers, d’ander einde den eigenaar
4. Een perceel teelland en groes, genaamd het Loyenland, groot 6 lopens 18 roeden, een zijde
Peter van den Heuvel, d’ander en een einde den eigenaar, d’ander einde de gemeene straat
5. Een perceel land, mede genaamd het groot hoog, groot 2 lopens 49 roeden, rondom belend
door de eigenaar
6. Een perceel land, genaamd den Luitenakker, groot 2 lopens 24 roeden, belend als voor
7. Een perceel teelland en groes, genaamd het Vrouwenakkertje, groot 2 lopens, 48 roeden,
belend als voor
8. Een perceel groes, genaamd het Beemdje, groot 2 lopens 43 roeden, belend als voor
9. Eene koeweide met laagveldje, groot 6 lopens 3 roeden, een zijde Laurens van den Heuvel,
voorts den eigenaar
10. Een perceel land, genaamd de klein hoef, groot 2 lopens 26 roeden, een zijde H Pijnenburg,
d’ander Cornelis van Hout, een einde Jan van Haren, d’ander Hendrik Pijnenburg
11. Een perceel land en groes, genaamd den dries aan de heide, groot 2 lopens 34 roeden, een
zijde Hendrik Pijnenburg, d’ander Cornelis van Hout, een einde de gemeente, d’ander den
eigenaar
12. Een perceel land, genaamd de Huyp, groot 5 lopens 23 roeden, een zijde en een einde Hendrik
Pijnenburg, d’ander zijde Jasper van de Looij, d’ander einde de gemeente
13. Een perceel land, genaamd het voorste in de Hoef, groot 47 roeden, een einde de gemeente,
voorts den eigenaar
14. Een perceel land, genaamd de achterste hoef, groot 1 lopen 36 roeden, een zijde Hendrik van
Hout, een einde de gemeente, voorts den eigenaar
15. Een perceel land, genaamd Heinenhoef, groot 4 lopens 46 roeden, een zijde weduwe Jan van
Hout, d’ander Peter van den Heuvel, een einde Hendrik van Hout, d’ander Lambert de Kroon
16. Een perceel groes, genaamd het kaske, groot 2 lopens 41 roeden, een zijde Lambert de Kroon,
d’ander Adriaan Joseph van Hout, een einde de gemeente, d’ander Hendrik van Mol c.s
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17. Een perceel, genaamd het Bunderke, groot 6 lopens 34 roeden, een zijde Cornelis van Hout,
d’ander Peter Pijnenburg, beide einden de gemeente
18. Een perceel groes en hout, genaamd het Riemke, groot 4 lopens 15 roeden, een einde de
gemeente, voorts den eigenaar
19. een perceel groes, genaamd de koeweide aan den dijk, groot 11 lopens 12 roeden. een zijde
weduwe Jan van Hout, een einde de gemeente, voorts den eigenaar
20. Een perceel groes, genaamd de koeweide van Kemps, groot 4 lopens 24 roeden, een zijde
Hendrik van de Schoot, voorts den eigenaar
Waardig geschat f 5112,-Lasten in kapitaal f 571,20
Contanten f 1194,80
Totaal f 6878,-2e lot aan Jacobus, Marianna, Allegonda, Michiel en Maria Vissers gehuwd Jan Tasset en aan Jan
Vissers, Rooms pastor Waspik;
1. Een huis, stalling en hof met dries, no. 174, groot 3 lopens, een zijde het gasthuis d’ander Jan
Schepens, een einde de gemeene straat, d’ander het volgende perceel
2. Een perceel teelland en groes, genaamd de Bogt, groot 6 lopens 10 roeden, Een zijde het
gasthuis, d’ander Antonij Oerlemans, een einde de gemeene straat, d’ander het vorig huis
3. Een perceel teelland, genaamd de grote Koksakker, groot 5 lopens, 9 roeden een zijde en een
einde weduwe Antonij van Baar, d’ande zijde de gemene straat, d’ander einde weduwe Jan
van de Heuvel
4. een perceel teelland, genaamd, de kleine Koksakker, groot 3 lopens 24 roeden een zijde
weduwe Phaff, d’ander de gemeene straat, d’ander zijde Hendrik Lemmens, d’ander weduwe
Antonij van Baar
5. Een perceel teelland en groes genaamd de Moesbroek, groot 5 lopens 27 roeden een zijde
weduwe Phaff, d’ander de kinderen Adriaan van Overdijk, een einde Hermanus Mikkers,
d’ander het volgende perceel
6. Een perceel groes, genaamd de koeweide in de Moesbroek, groot 2 lopen 8 roeden, Een zijde
Hermanus Mikkers, d’ander het vorig perceel, een einde weduwe Leonardus van Rooij,
d’ander weduwe Antonij Bolsius
7. Een perceel teelland genaamd de Gorisakker, groot 3 lopen 45 roeden, een zijde Peter van
Heumen, d’ ander Jan van der Linden, een einde Theodorus van de Ven. d’ander het gasthuis
8. Een perceel teelland, genaamd de Middelakker, groot 2 lopens 48 roeden, een zijde kinderen
Peter Stans, d’ander weduwe Jordanus de Kroon, een einde Louis Teurlings, d’ander Peter
Vogels
9. Een perceel bosch, genaamd de Meesbeemd, groot 4 lopens, een zijde Walterus van Overdijk,
d’ander weduwe Hendrik van Overbeek, een einde Nicolaas Otters, d’ander Peter van Heumen
10. Een perceel groes en hout, genaamd de Polsdonk, groot 3 lopens 48 roeden, een zijde Gerard
van Ravenstein, d’ander Adriaan van de Kerkhof, een einde kinderen Lambertus van Agchel,
d’ander de gemeene straat
11. Een perceel, genaamd de Hedonk, groot 18 lopens, een zijde den Armen bol, d’ander en een
einde Hendrik van Straten, d’ander einde de gemeente
12. Een perceel groes en hout, genaamd Hendrikslaar, groot 16 lopens 10 roeden, een zijde
Hendrik van Beers, d’ander zijde en een einde de gemeente, d’ander einde Arnoldus
Huijskens
Waardig bevonden f 6032,-Lasten in kapitaal f 84,-Contante gelden f 762,-Totaal f 6878,-[Zie ook akte 242: 15-11-1820]
Akte 48: 14-12-1819
Verkoop meubelen ten verzoeke; Mechelina Sterken weduwe Cornelis van der Schoot, bouwvrouw
Oirschot, opbrengst f 603,50
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Akte 49: 15-12-1819
Verkoop bomen ten verzoeke; Jan, Andries, Gerard, Gijsbert en Margaretha de Roos, molenaars
Oirschot, alle kinderen van Adriaan de Roos, opbrengst f 603,70
Akte 50 en 58: 15-12-1819 en 22-12-1819
Inzet en verkoop;
1. Jacobus Vissers, koopman
2. Marianna en Allegonda Vissers, zonder beroep
3. Michiel Vissers, winkelier
4. Jan Vissers, Rooms pastoor Waspik
5. Johannes Tasset, zonder beroep Hilvarenbeek, gehuwd Maria Vissers
1e koop; een perceel teelland, genaamd de Middelakker, groot 2 lopen 48 roeden, onder den Kerkhof,
een zijde kinderen Peter Stans, d’ander weduwe Jordanus de Kroon, een einde Louis Teurlings,
d’ander Peter Vogels
koper; Christiaan Peter Stans, rademaker Oirschot, voor f 275,-- waarvan ten behoeve Arnoldus, Ida
en Johanna van Heumen het derde gedeelte, gelegen naast de weduwe Jordanus de Kroon
2e koop; een perceel teelland, genaamd de Gorisakker, groot 3 lopen 45 roeden, als voor, een zijde
Peter van Heumen, d’ander Jan van der Linden, een einde Theodorus van de Ven, d’ander het gasthuis
Koper; Wilhelmus Adriaan van Overdijk, klompenmaker Oirschot, voor f 476,-3e koop; een perceel teelland, genaamd de groote Koksakker, groot 5 lopens 9 roeden, een zijde en een
einde weduwe Antonij van Baar, d’ander de gemeene straat, d’ander einde weduwe Jan van den
Heuvel
Koper; Theodorus Kemps, bouwman Oirschot, voor f 445,-4e koop; een perceel teelland, genaamd de kleine koksakker, groot3 lopens 24 roeden, een zijde
weduwe Phaff, d’ander de gemeene straat, een einde Hendrik Lemmens, d’ander weduwe Antonij van
Baar
Koper; Peter Nicolaas Vogels, voor f 340,-Akte 52: 16-12-1819
Verkoper; Johannes van Manroy, arbeider Best
een perceel nieuw erve, groot 3 lopens, onder Verrenbest, een zijde Francis de Fooij, d’ander eene
heisteeg, een einde Gerrit van Oirschot, d'ander Gerard Wijnands.
Koper; Lambert Dirk Kemps, bouwman Best, voor f 56,-Akte 53: 16-12-1819
Verkoper; Jan Johannes van Kollenburg, bouwman Best
een perceel broek en weiland, genaamd de Burggraaf, groot 2½ lopens, onder Verrenbest, een zijde
Jan Francis de Rooij, d'ander Leendert van deSanden, een einde Johannes de Brouwer, d’ander
Antonij Hendrik van de Sande
Koper; Jan van Keulen, bouwman Best, voor f 47,-Akte 55: 17-12-1819
Verkopers;
1. Petronella van Overdijk weduwe Jan Volders, zwartverfster
2. Arnoldus Volders, wever, zoon van voornoemde, beiden Oirschot
Een perceel, grootendeels uitgeveend, genaamd het Scheitent, groot 6 lopens, onder Spoordonk, een
zijde Johannes van Hout, d’ander weduwe Antonij van Baar, beide einden de gemeente
Koper; Adriaan Cornelis Kemps, broodbakker Oirschot, voor f 28,-Akte 56: 18-12-1819
Machtiging; Carel Johan Latour, broodbakker Oirschot, medeerfgenaam van zijn vader Pieter Latour,
overleden Liempde
Benoemt Johannes Matheus Goyarts, factoor ‘sHertogenbosch, om zijn deel in de nalatenschap te
regelen
Akte 57 en 62: 18-12-1819 en 28-12-1819
Verkoper; Jan Hendrik Schepens, kuiper Oirschot
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1e koop; een huijs, stal, schuur, A no. 168, genaamd het Molentje, groot ½ lopen onder den Kerkhof,
een zijde en een einde de volgende koop
Opgehouden [wordt in 1828 met akte 1434 alsnog verkocht]
2e koop; een huis, stal, brandhok, no. 167, en hof, groot ½ lopen, een zijde en einde de vorige koop,
d’ander zijde Michiel Vissers c.s., d’ander einde het Molenstraatje
Koper; Hendrik van Beers, meester verver Oirschot, voor f 520,-3e koop; een huisje en kleinen hof met een kleine plaats, thans bewoond door den eigenaar, een zijde
en een einde den 1e koop, d’ander zijde Michiel Vissers c.s., d’ander de gemeene straat
Opgehouden
4e koop; de 3 eerste kopen in massa
Akte 59: 23-12-1819
Verkoop meubelen ten verzoeke; mevrouw de weduwe de Bock, zonder beroep Oirschot, opbrengst
f 79,70
Akte 60: 27-12-1819
Oplossing geschil; Johannes Matheus Goyarts, factoor 's-Hertogenbosch, executeur in de nalatenschap
Pieter Latour en Anna Elisabeth Jansse, te Liempde in de Barrier overleden, en als gemachtigde van de
erfgenamen van Pieter Latour en Anna Elisabeth Jansse te Liempde in de Barrier overleden;
1. Hermanus Latour, voerman, te Budel
2. Jacobus Latour, herbergier te Lommel
3. Willem Latour, paticulier te Lommel
4. Pieter Latour, molenaarsgezel. Amelrode
5. Sebastiaan Hendrik Clercx, tapper Liempde, als vader en voogd over zijn minderjarig kind
6. Anna Elisabeth, verwekt bij Maria Geertruida Latour, ter eenre
Carel Johan Latour, broodbakker Oirschot ter andere zijde
De comparanten beloven aan elkaar geen moeilijkheden te veroorzaken als zij ieder f 3300,-- zullen
erven
Akte 61: 28-12-1819
Verkoop vlas ten verzoeke; Wilhelmus Peter van Gerwen, koopman Oirschot, opbrengst f 206,85
***

