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N.A. 5218
Akte 270: 3-1-1821
Verkoper; Andries van de Ven gehuwd Hendrina van Haren, bouwlieden Oirschot
1. Een huis, no. 439, met een daar tegen gelegen hof, groot ½ lopen, een zijde een mestweg,
d’ander Eimbert Snellaars, een einde den hof van den volgende koop, d’ander de volgende
huizing, genaamd de Pinksterbloem.
2. Een huis, no. 438, en hof, groot ½ lopen, zijnde de huizing gereengenoot, een zijdeEimbert
Snellaars, d’ander een mestweg, waardoor denzelve geweegd is, een einde de vorige koop,
d’ander de verkoper
Kopers;
1. Joseph van Kempen, timmerman
2. Antonij, Cornelis en Jan van Kempen, metselaars
3. Adriana van Kempen, zonder beroep, allen wonende Oirschot
4. Maria van Kempen, dienstmeid Tilburg, voor f 300,-Akte 271: 3-1-1821
Verkoper; Nicolaas van Kuijk, bierbrouwer Oirschot
Een perceel weiland, genaamd de Bus, groot ruim 2 lopens, onder de Notel, een zijde Jan van
Berendonk, d’ander Johannes van der Vleuten, een einde de verkrijger, d’ander de gemene straat
Koper; Paulus van Kuijk, bierbrouwer Oirschot, voor f 150,-Akte 272: 4-1-1821
Verkoop vlas ten verzoeke; Jan van Dijk, bouwman Dussen, opbrengst f 29,40
Akte 273: 6-1-1821
Verkopers;
1. Johanna Maspelmans weduwe Jan van der Meijden, zonder beroep
2. Cornelis van der Meijden, bouwman Oerle
Het 1/3 deel ineene kamer, no. 561, vast aan de huizing van den koper en ½ lopens
teelland en groes, onder Straten, beide zijden de koper, een einde kinderen Jan Smits, d’ander de
gemeente
Koper; Cornelis van Kerkoerle, bouwman Oirschot, voor f 45,-Akte 274: 8-1-1821
Verkoop schaarhout en meubelen ten verzoeke; Hendrik van Someren, rentenier Oirschot, opbrengst
f 79,25
Akte 275: 9-1-1821
Verkoop schaarhout ten verzoeke; weduwe Cornelis van den Heuvel Oirschot, opbrengst f 103,10
Akte 276: 9-1-1821
Verkoop schaarhout ten verzoeke;
- Emanuel Robinet de Villeval, ontvanger particulier Hasselt
- Carel en Sophia Robinet de Villeval, zonder beroep Hilvarenbeek, opbrengst f 87,95
Akte 278: 12-1-1821
verkoop meubelen ten verzoeke; kinderen Lambert van den Broek, bouwlieden Oirschot, opbrengst
f 231,20
Akte 279 en 282: 12-1-1821 en 19-1-1821
Verkopers;
1. Hendrik van den Broek
2. Hendrik Willem Smetsers gehuwd Adriana van den Broek
3. Antonij van Rooij gehuwd Cornelia van den Broek, allen wevers Oirschot
4. Maria van den Broek, zonder beroep Oirschot
5. Arnoldus van den Broek, wever Marblox
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1e koop; een huis, no. 334, en verdere getimmerten met hof en aangelag, genaamd den Ooievaarsnest,
groot 12 lopens
teellan den groes, onder Spoordonk, een zijde kinderen Dielis van Kollenburg, d’ander de weduwe
Gijsbert van Taartwijk, een einde weduwe Gijsbert van Heeswijk, d’ander de gemeente
Opgehouden
2e koop; Een perceel teelland, genaamd Hanskes Stedeken, groot 3 lopen, als voor, een zijde en een
einde Gerard dvan Spaandonk, d’ander zijde Hendrik en Hermanus de Kroon, d’ander einde
Hermanus Mikkers
Koper; Jan Adriaan de Kroon, bouwman Oirschot, voor f 160,-Akte 280: 15-1-1821
Verkoop hout ten verzoeke; Johannes Latijnhouwers, bouwman Best, opbrengst f 480,95
Akte 281: 16-1-1821
Verkoop schaarhout ten verzoeke; Hendrik van Voorst, administrateur Diaconie Armen Oirschot,
opbrengst f 255,80
Akte283: 23-1-1821
Schuldbekentenis; Jan de Bruin, bouwman Oirschot
Aan; Petronella Roefs weduwe Gijsbert van Heeswijk, bouwvrouw Oirschot, groot f 100,-Akte 284: 23-1-1821
Verkoper; Johannes Francis van der Aa, bouwman Best
een perceel teelland, genaamd den Heikamp, groot 3 lopens, onder Verrenbest, een zijde weduwe
Arnoldus de Roij, d’ander Jan Laurens van Roozendaal, een zijde de gemeente, d’ander Adriaan
Scheepens.
Koper; Martinus van den Hurk, bouwman Oirschot, voor f 80,-Akte 286: 27-1-1821
Verkoper; Adriana van Overbeek weduwe Nicolaas van Spaandonk, zonder beroep Oirschot
1/4e gedeelte in een perceel hooiland, genaamd het Driken Rijten leegveld, groot 4 lopen, onder
Spoordonk, een zijde weduwe Verheijen, d’ander heer de la Court
Koper; Adriaan Ketelaars, bouwman Moergestel, voor f 28,-Akte 287: 29-1-1821
Verkopers;
1. Peter wouter Swinkels, arbeider Nuenen
2. Dingena Swinkels gehuwd Johannes van Rooij, wever Gerwen
Onder Best
1. een perceel teelland, genaamd het Bogtje, met de aangegravene nieuw erf, groot ruim 5
lopens, aan de heide onder Verrenbest, een zijde en een einde Gerrit Essens, d’ander zijde en
einde een heisteeg.
2. een perceel teelland, genaamd den Dirk, groot 1½ lopens, als voor, een zijde de koper, d’ander
een heisteeg, een einde weduwe Jan van Horen, d’ander een steegje.
3. een perceel teelland, genaamd het Kwezelskampken, groot 1 lopen, als voor, een zijde
Johannes van Kronenburg, d’ander zijde en een einde een heisteeg, d’ander einde Arnoldus de
Rooij.
4. een perceel groes, genaamd het Veldje, groot 1½ lopen met de daarbij aangegravene nieuw
erve, als voor, een zijde den Armen van Best, d'ander en een einde de gemeene weg, d’ander
einde den koper.
Koper; Paulus Verhagen, bouwman Best, voor f 300,-Akte 288: 3-2-1821
Boedeldeling;
1. Willem Cornelis van den Heuvel, bouwman Best
2. Catharina van den Heuvel, dienstmeid Oirschot
1e lot aan Willem Cornelis van den Heuvel;
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1. een perceel teelland, genaamd de Aarle akker, groot 2 lopens, onder Aarle, een zijde Jan
Vogels, d’ander de erfgenamen Hendrik van Rooij.
2. een perceel teelland, genaamd de Burgt, groot 2 lopens, als voor, een zijde den Armen,
d’ander weduwe Antony van Baar.
2e lot aan Catharina van den Heuvel;
1. een perceel teelland, genaamd den Beemd, als voor, groot 4 lopens, een zijde Lambert van
Doremalen, d’ander de kinderen Hendrik de Werdt.
2. een perceel teelland, genaamd de Burgt, groot 1 lopen, als voor, een zijde weduwe Antony van
Baar, d’ander kinderen Jan Nicolaas Vogels.
Akte 289: 3-2-1821
Doorhaling hypotheek; Jan van Gils, arbeider Oirschot
Ten laste; Carel Latour, broodbakker Oirschot d.d. 15-11-1819
Akte 290: 5-2-1821
Doorhaling hypotheek; Jan Huijskens, landbouwer Oirschot
Ten laste; Carel Johan Latour, Oirschot, gepasseerd voor schepenen d.d. 23-6-1807 en 4-11-1811
Borgen; Pieter Latour en Jan Schouw.
Akte 291: 5-2-1821
Doorhaling hypotheek; Johanna Bull weduwe Johan van den Heuvel, zonder beroep Oirschot
Ten laste; Carel Johan Latour, broodbakker Oirschot, d.d. 23-6-1807 en 4-11-1811
Akte 292: 5-2-1821
Doorhaling hypotheek; Francijna Maasakkers weduwe en erfgename van Hendrik Huijskens,
landbouwster Oirschot
Ten laste; Carel Johan Latour, wonende Liempde, d.d. 23-7-1807 en 4-11-1811.
Borgen; Pieter Latour, wonende Liempde en Jan Schouw, wonende Oirschot
Akte 293: 5-2-1821
Doorhaling hypotheek; Arnoldus Huijskens, bouwman Oirschot
Ten laste; Carel Johan Latour, wonende Oirschot, d.d. 30-8-1813
Akte 294: 5-2-1821
Doorhaling hypotheek; Lambert Huijskens, zonder beroep Oirschot
Ten laste; Carel Johan Latour, molenaar Oirschot, d.d. 23-6-1807 en 30-8-1813
Akte 295: 5-2-1821
Doorhaling hypotheek; Arnolda Elisabeth van Voorst echtgenote van heer Lachapelle, rentmeester
Oirschot
Ten laste van; Carel Johan Latour, molenaar Oirschot, d.d. 21-8-1813
[zie verkoop van de molen met akte 257 en 263: 22-12-1820]
Akte 296: 5-2-1821
Doorhaling hypotheek; Jan Lambert Huijskens, bouwman Oirschot
Ten laste van; Paulus Wilhelmus van Cuijk, brouwer en Andries de Roos, molenaar, beiden Oirschot,
d.d. 8-1-1820
Akte 297: 5-2-1821
Verkoper; Peter Lambertus van Haren, bouwman Oirschot
Een perceel broekveld, genaamd den Bundert, groot 3 lopen, onder Spoordonk, een zijde de koper,
d’ander Cornelis van Hout, een einde weduwe Antonij van Baar, d’ander Peter van den Heuvel
Koper; Wilhelmus Jacobus van de Ven, klompenmaker Oirschot, voor f 55,-Akte 298: 7-2-1821
Verkoper; Willem Cornelis van den Heuvel, landbouwer Best
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een perceel teelland, genaamd de Burgt, groot 2 lopens, onder Aarle, een zijde den Armen, d’ander
weduwe Antony van Baar, een einde kinderen Jan Nicolaas Vogels, d’ander de gemeene weg.
Koper; Dirk Janse van Dorenmalen, landbouwer Best, voor f 110,-Akte 299: 7-2-1821
Verkoper; Jan van der Linden, bouwman Oirschot
Een perceel teelland, genaamd den Kanters akker, groot 3 lopen, onder den Kerkhof, een zijde den
koper, d’ander weduwe Johannes Veraa, een einde weduwe Theodorus van de Ven, d’ander weduwe
Antonij van Baar
Koper; Wilhelmus Adriaan van Overdijk, bouwman Oirschot, voor f 225,-Akte 301: 10-2-1821
Deponering olographisch testament; Francis Boonaerts, koopman Oss, als executeur testamentair,
heeft gedeponeerd onder minuten van notaris;
1. het olographisch testament van weleerwaarde heer Johannes van Erp, pastoor deken Oirschot, d.d.
11-11-1820 geregistreerd
2. het bevel tot deponering inhoudende benoeming tot zijn erfgenamen, zijn zuster Maria Anna,
staaksgewijze en zijn broeders en zusters kinderen hoofdgewijze.
benoemt tot ex. test. zijn neef Joannes van Erp, koopman Zeeland en zijn neef Francis Boonaerts,
koopman te Oss.
en bij diens vooroverlijden zijn neven Dirk Koolen te Berchem en Peter Kuijpers te Oss.
Akte 302: 13-2-1821
Verkoop meubelen ten verzoeke; Johannes Hendrik van de Sande, bouwman Best, opbrengst f 594,10
Akte 303: 13-2-1821
Verkopers; Jordanus Coppens, bouwman Oirschot, als lasthebber van;
1. Maria van Roijen weduwe Dirk Ekerschot, thans gehuwd met Cornelis Koyman, bouwman
Lindschoten.
2. Ida Ekerschot, ongehuwd, wonende Lindschoten
3. Maria Ekerschot gehuwd Arie van den Houdijk, landbouwer Montfoort
4. Johanna en Maria Ekerschot, ongehuwde dienstmeiden Utrecht
5. Gerarda Ekerschot, dienstmeid Oudewater
een perceel teelland, genaamd het Venneken, groot 1 lopen, te Best onder Aarle, een zijde lambert van
Dorenmalen, d’ander den Arrnen,een einde Gerard Schepens, d’ander Lambert Habraken.
Koper; Jan Vogels, bouwman Best, voor f 27,-Akte304: 15-2-1821
Verkoop meubelen ten verzoeke; Johannes van Erp, koopman Zeeland en Francis Boonaerts, koopman
Oss, als ex. test. der nalatenschap Jan van Erp, pastoor deken Oirschot, opbrengst f 702,45
Akte 305: 16-2-1821
Doorhaling hypotheek; Salomon David Roost, koopman Oirschot
Ten laste van; Antonij Arnoldus de Koning, metselaar Oirschot, d.d. 2-6-1817
Akte 307 en 313: 21-2-1821 en 28-2-1821
Verkoper; Hendrik Jacobus van den Bosch, bouwman Oirschot
1e koop; een perceel teelland of broekveld, genaamd de Rafeldonk, groot 2½ lopens, onder Hedel, een
zijde Peter van Haaren, d’ander Adriaan Kemps
Koper; Jan Dirk van Heerebeek, bouwman Oirschot, voor f 82,-2e koop; een perceel teelland, genaamd den Vloedakker, groot 1½ lopens, onder Spoordonk, een zijde
kinderen Jan van de Wal, d’ander Jan Willem Smits
Koper; Antonij Dielis de Kroon, bouwman Oirschot, ten behoeve Hendrik Willem Smits, bouwman
Oirschot, voor f 90,-Akte 308: 22-2-1821
Verkoper; Johannes Leendert van de Looij, stroodekker, gehuwd Maria van Rooij
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een perceeltje teelland, genaamd den Buld, groot ½ lopen, onder Naastenbest, een zijde weduwe
Gijsbert van de Looij, d’ander de gemeente, een einde Leonardus Schepens, d’ander Jan van
Nieuwland.
Koper; Hendrik Arnoldus Ekerschot, bouwman Best, voor f 12,-Akte 309: 23-2-1821
Hypotheekgever; Hendrik Wouter van de Schoot, broodbakker Oirschot
Hypotheeknemer; Levi Levis, koopman, Oirschot, groot f 450,--.
Onderpand onder Oirschot;
een perceel teelland, genaamd het Pulstraatje, groot 3½ lopen, onder Hedel, een zijde de kinderen
Rogier van Heumen, d’ander en een einde de kinderen Jan van den Biggelaar, d’ander Lambert van
Achgel
een perceel teelland, genaamd den Biesenakker, groot 5 lopens, onder den Kerkhof, een zijde de
kinderen Arnoldus van Heumen, d’ander Sint Jorisfundatie
Akte 310: 24-2-1821
Verkoper; Jan van der Linden, bouwman Oirschot
Een perceel weiland of broekveld, genaamd de nieuw erf of schoteldoek, groot 1½ lopens, onder
Spoordonk, een zijde de koopster, d’ander Jan Huijskens, beide einden de gemeente
Koper; Marta den Ouden weduwe Joseph van Woensel, bouwvrouw Oirschot, voor f 75,-Akte 311: 26-2-1821
Testament; Elisabeth Toirkens weduwe Antonij Oerlemans, spinster Oirschot
Erfgenamen; haar nichten Hendriena en Johanna Maria Oerlemans
Akte 312: 27-2-1821
Verkoop meubelen ten verzoeke; Theodorus van den Hurk, bouwman Oirschot, opbrengst f 69,95
Akte 314: 28-2-1821
Verkoop meubelen ten verzoeke; weduwe Hendrik van den Bosch, opbrengst f 311,05
Akte 315: 6-3-1821
Verkopers;
1. Hendrik van den Broek
2. Hendrik Willem Smetsers gehuwd Adriana van den Broek
3. Antonij van Rooij gehuwd Cornelia van den Broek, allen wevers Oirschot
4. Maria van den Broek, dienstmeid Oirschot
5. Arnoldus van den Broek, wever, wonende Marblox
Den hof en aangelag, no. 334, van de huijzinge den Ooievaarsnest, groot 12 lopens, onder Spoordonk,
een zijde kinderen Dielis van Kollenburg, d’ander weduwe Gijsbert van Taartwijk, een einde weduwe
Gijsbert van Heeswijk, d’ander de gemeente
De huizing wordt door verkoper gereserveerd en moet voor 1 Mei geruimd dzijn
Koper; Jan van der Linden, bouwman Oirschot, voor f 350,-Akte 316 en 322: 7-3-1821 en 14-3-1821
Verkoper; Catharina Smits weduwe Laurens van Arkel, spinster Best
een perceel teelland, genaamd Jandetkamp, groot 3 lopens, onder Verrenbest, een zijde Joseph van
Esch, d’ander Peter Schepens, een einde Gerard van Arkel, d’ander de gemeente.
Koper; Clara van Erp weduwe Jasper de Rooij, herbergierster Best, voor f 140,-Akte 3544: 12-3-1821
Verleden voor notaris Jan de Bergh te ’s-Hertogenbosch
Verkopers;
1. Maria Elisabeth baronesse Snouckaert van Schouburg, douarriere van de hoogwelgeboren
Heer Jacob Dirk baron Sweerts de Landas, zonder beroep Harlingen
2. Jacob Lodewijk Jan Baptist baron Sweerts de Landas, directeur postkantoor Harlingen
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3. Beide voornoemden voor zich en als lasthebbers van resp. hun dochter en zuster Isabella
Henriëtta Philippina Sweerts de Landas, zonder beroep Harlingen
Onder Oirschot;
1. Het kasteel of de heerehuizinge, genaamd Groot Bijsterveld, met de stallinge, koetshuis,
orangerie en waschschuur, benevens de woning van den jager, de vrugt, wandel en moestuinen
met het daar achter gelegen boschje, beplant met zware beuke boomen, en verder aangelag,
goot ongeveer vijf morgen.
2. een Perceel groesland, genaamd de Duiven Dries, regts van Bijsterveld, groot ongeveer tien
lopenzaad zestien roeden, met het daarop staande Duivenhok, en beuke boomen, alsmede het
regt van voorpooting, genaamd den Hoek, zooals hetzelve naar ’s lands wetten en reglementen
door verkoopers wordt bezeeten met de daarop staande eike boomen
3. een houtveldje, genaamd de achterste Lazarubogt, groot ongeveer een lopenzaad elf roeden,
met de daar op staande beuke boomen, alsmede die langs den weg
4. een Perceel Bouwland, genaamd de Lazarusbogt, voor Bijsterveld, groot ongeveer drie
lopenzaad, zeven en veertig roeden, met de daar op staande eike boomen.
5. een Perceel Groes of Bouwland voor het Bijsterveld, groot ongeveer zeventien lopenzaad, zes
en veertig roeden, met nog ongeveer zeventien roeden nieuwe erven, op de daar over in ’t
allignement op het midden der plaats strekkende laan zware eike boomen, benevens de eike
boomen langs den weg.
6. een Perceel Groes of Bouwland, genaamd de Reek, groot ongeveer twee lopenzaad, eene
roede, met de daarop staande eike boomen.
7. Eene Hoeve en aangelag met groesland, lings van het Bijsterveld, groot ongeveer vijf
lopenzaad, dertien roeden, met de daarop staande eike en beuke boomen.
8. een Perceel Bouwland achter Bijsterveld, genaamd het Mosveld, groot ongeveer vier
lopenzaad, zeventien roeden.
9. een Perceel Bouwland, genaamd de Bogt achter ’t Bijsterveld, groot ongeveer zes lopenzaad,
veertien roeden.
10. een Perceel dito, genaamd het Slebosch achter het Bijsterveld, groot ongeveer zes lopenzaad,
veertien roeden.
11. Een Perceel dito, genaamd de Put Akker, mede achter het Bijsterveld, groot ongeveer
negentien lopenzaad.
12. een Perceel dito, genaamd het heel hartogland, achter het Bijsterveld, groot ongeveer 15
lopenzaad, negen en twintig roeden.
13. een Perceel dito genaamd de Rieland Akker, gelegen als voor, groot ongeveer 15 lopenzaad,
twee en twintig roeden.
14. een Perceel dito, genaamd de Weiakker, gelegen als voor, groot ongeveer negen lopenzaad,
zes en twintig roeden.
15. een Perceel groes en schaarhout, genaamd de Paillard, groot ongeveer vier en twintig
lopenzaad, twee roeden, met het regt der voorpooting rondom hetzelve, en voege als hiervoor
sub. no. zes bepaald, benevens de daar op en langs staande eike, beuke en mast boomen.
16. een Perceel groesland met elsen wallen, genaamd de Veerding, groot ongeveer vijf lopenzaad,
drie en twintig roeden, met de eike boomen staande op de voorpooting.
17. een Perceel schaarbosch en groesland, genaamd de kleine Elsdonk, groot ongeveer negen
lopenzaad, vijf en dertig roeden, met de daarop staande eike boomen.
18. een Perceel schaarbosch en groesland, genaamd de groote Elsdonk, groot ongeveer twaalf
lopenzaad, elf roeden, met de daar op staande eike boomen en nog ongeveer veertig eike
boomen aan den weg.
19. een Perceel schaarbosch en groesland, genaamd de Rouwmortel, groot ongeveer zestien
lopenzaad, tien roeden.
20. een Perceel schaarbosch, genaamd Lippenbeemd, groot ongeveer zestien lopenzaad, zes
roeden, met een kruislaan van eike boomen.
21. alle de eike boomen staande op den weg voor en langs Bijsterveld, bereekend op ongeveer
drie honderd en vijf stuks meer of min.
22. het gedeelte der jagt onder Oirschot, genaamt de Bestsche jagt, met zoodanig als hetzelve tot
hier toe door verkoper en wordt bezeeten en geëxerceert.
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23. het gedeelte der jagt onder Oirschot, van den Steenweg onder Best tot aan den Boxtelsche
dijk, op den toren aanloopende en daar op den Beersen dijk, mede met zoodanig regt als
hetzelve tot hiertoe door verkooper wordt bezeeten en geëxerceerd.
Zijnde alle de hier voor gespecificeerde goederen aan de verkooperen op en aangekomen, en wel aan
de eerstgenoemde voor de helft krachtens de huwelijksgemeenschap tusschen haar en wijlen J.D. den
luitenant generaal baron Sweerts de Landas bestaan hebbende en de beide laatstgenoemde te zamen
voor de wederhelft als kinderen en erfgenamen van wijlen denzelve.
Huurders;
a. de hoeve met landerijen aan A. Neggers voor f 375,-- per jaar
b. het kasteel of Heere huizinge met erven en jagerswoning aan F.M. l’Houth, voor f 340,-- per
jaar
c. de Bestsche jagt aan M.M.A.J van der Beeken, voor f 30,-- per jaar
d. de jagt onder Oirschot aan N. van de Sande c.s., voor f 55,-- per jaar
Koper; John Turing Ferrier, rentenier Rotterdam, voor f 22.000,--, waarvan f 2.000,-- bij het passeren
van deze akte en het restant onder hypotheek binnen de eerstvolgende 6 jaar in 6 termijnen op 1 maart
moet worden voldaan. Interest 5%.
Akte 317 en 318: 12-3-1821
Verkoper; Wilhelmus Jan van Gerwen, bouwman Oirschot
1e koop; een perceel teellan den groes, genaamd den Start, groot 3 lopens, onder Straten, een zijde
weduwe Hendrik van Kollenburg, d’ander en een einde Martinus Vogels, d’ander einde Arnoldus
Legius
2e koop; een perceel teelland, genaamd Klaasjesakker, groot 2½ lopens, als voor, een zijde Cornelis
Merks, d’ander Hendrik van den Heuvel, een einde de gemeente, d’ander het Kattestraatje
opgehouden
Akte 319: 12-3-1821
Verkoop vlas ten verzoeke; Johan Klerks, koopman Eeten, opbrengst f 9,-Akte 320: 13-3-1821
Verkoop meubelen ten verzoeke; kinderen Gerrit van Oirschot, bouwlieden Best, opbrengst f 1294,80
Akte 321: 14-3-1821
Verkoop hout ten verzoeke; Armbestuur Best, opbrengst f 351,80
Akte 323: 16-3-1821
Hypotheekgever; Jan Tomassen, klompmaker Best
Hypotheeknemer; Johannes Hendrik van de Sande, bouwman Best, groot f 250,--.
Onderpand onder Best;
een huis, hof en aangelag, groot 7 lopens, onder Naastenbest, een zijde Johannes van Heerebeek,
d'ander Willem Scheepens.
Akte 325: 17-3-1.821
Verkoper; Johannes Nicolaas van Aarle, arbeider, gehuwd Adriana van Ham, wonende Boxtel.
een perceel groes, genaamd den Begens, groot 1½ lopens, onder Best op den Piekenhoek, een zijde
Adriaan Habraken, d’ander Laurens Veraa, een einde Gerard van Nuenen, d’ander Jan Francis de
Rooij
Koper; Theodorus Jan Smits, bouwman Oirschot, voor f 75,-Akte 326: 24-3-1821
Verkoop varkens ten verzoeke; Adriaan van Venrooij, koopman Heesch, opbrengst f 116,-Akte 327: 26-3-1821
Verkoper; Wilhelmus Jan van Gerwen, bouwman Oirschot
een perceel teelland den groes, genaamd den Start, groot 3 lopens, onder Straten, een zijde weduwe
Hendrik van Kollenburg, d’ander en een einde Martinus Vogels, d’ander einde Arnoldus Legius
Koper; Arnoldus Legius, rademaker Oirschot, voor f 155,--
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Akte 328: 31-3-1821
Verkoper; Johannes Jan de Rooij, bouwman Oirschot
1. Een gedeelte in het huis, no. 200, scheidende op den muur tussen dit gedeelte en de woning
van Hendrik van den Akker, met den hof en aangelag, groot 1 lopen, onder den Kerkhof, een
zijde Nicolaas van de Sande, d’ander Hendrik van den Akker, een einde weduwe Cornelis van
Erp, d’ander de gemeente
2. een perceel groes genaamd den toebakskamp, groot 1 lopen, als voor, een zijde Peter van
Heumen, d’ander weduwe Eimbert de Laat, een einde Jan van Kollenburg, d’ander Hermanus
van de Sande
3. een perceel groes genaamd den Molenkamp, groot 2 lopen, als voor, een zijde kinderen Dirk
de Bruin, d’ander en een einde Jacobus van Haren, d’ander weduwe Phaff
4. een perceel land, genaamd den Hazenbosch, groot 3 lopens, als voor, beide zijden Hendrik van
den Akker, een einde Nicolaas van de Sande
5. een perceel land, genaamd den Hazenbosch, groot 2 lopens, als voor, een zijde Hendrik van
den Akker, d’ander Hendrik de Kroon, een einde Nicolaas van Kuijk, d’ander de erfgenamen
Jan Mets
6. ¼ gedeelte in een broekveld, genaamd de Mortel, voor dit deel groot 2 lopen, onder Straten,
een zijde weduwe Peter van Gerwen, d’ander Jan Erven, een einde Johannes van der Vleuten,
d’ander de gemeentes heide
Koper; Peter van den Berg, bouwman Oirschot, voor f 500,-Akte 329: 4-4-1821
Verkoop meubelen ten verzoeke; Jan en Peter van Hersel, bouwlieden Oirschot als ex test
nalatenschap Adriaantje van Hersel weduwe Johannes Smits, overleden 26-2-1821, opbrengst f 84,-Akte 330: 11-4-1821
Verkoper; Jan en Peter van Hersel, bouwlieden Oirschot, als ex test nalatenschap Adriaantje van
Hersel weduwe Johannes Smits, overl. 26-2-1821
een perceel groes, hout en heide, genaamd de heimoost, onder den Kerkhof, groot 8 lopens, een zijde
Adriaan Neggers, d’ander Hendrik Verhoeven, een einde Theodorus de Rooij, d’ander Maria van den
Nieuwenhuizen
Koper; Ansem Antonij van Hersel, bouwman Oirschot, voor f 184,-Akte 331: 7-4-1821
Verkoper; Theodorus Hendrik Smits, bouwman Oostelbeers
Een perceel teelland, genaamd den Hellenakker, groot 2½ lopens, onder den Notel, een zijde en een
einde weduwe Johannes Posters, d’ander Hermanus Mikkers, d’ander einde Jan Gerard der Kinderen
Koper; Hendrik Jan van Kollenburg, bouwman Oirschot, voor f 125,-Akte 332: 9-4-1821
Hypotheekgever; Peter van den Berg, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Gerardus van Kemena, koopman Oirschot, groot f 600,-Onderpand onder Oirschot;
1. Een gedeelte in het huis, no. 200, scheidende op den muur tussen dit gedeelte en de woning
van Hendrik van den Akker, met den hof en aangelag, groot 1 lopen, onder den Kerkhof, een
zijde Nicolaas van de Sande, d’ander Hendrik van den Akker, een einde weduwe Cornelis van
Erp, d’ander de gemeente
2. een perceel groes genaamd den toebakskamp, groot 1 lopen, als voor, een zijde Peter van
Heumen, d’ander weduwe Eimbert de Laat, een einde Jan van Kollenburg, d’ander Hermanus
van de Sande
3. een perceel groes genaamd den Molenkamp, groot 2 lopen, als voor, een zijde kinderen Dirk
de Bruin, d’ander en een einde Jacobus van Haren, d’ander weduwe Phaff
4. een perceel land, genaamd den Hazenbosch, groot 3 lopens, als voor, beide zijden Hendrik van
den Akker, een einde Nicolaas van de Sande
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5. een perceel land, genaamd den Hazenbosch, groot 2 lopens, als voor, een zijde Hendrik van
den Akker, d’ander Hendrik de Kroon, een einde Nicolaas van Kuijk, d’ander de erfgenamen
Jan Mets
6. ¼ gedeelte in een broekveld, genaamd de Mortel, voor dit deel groot 2 lopen, onder Straten,
een zijde weduwe Peter van Gerwen, d’ander Jan Erven, een einde Johannes van der Vleuten,
d’ander de gemeentes heide
7. een perceel teelland en groes, genaamd de Vennekes, groot 8 lopens, onder den Kerkhof, een
zijde kinderen Lambert van Achel, d'ander Christiaan Vlemminx.
8. een perceel houtbosch, genaamd den Berkhorst, groot 6 lopens, onder Hedel, een zijde Jan van
Gils, d’ander de gemeente.
Akte 334: 11-4-1821
Verkoper; Catharina Maria Sargenton weduwe Gerard Mahlstedt, rentenierster Hilvarenbeek
¾ gedeelte in de goederen, gelegen onder Hilvarenbeek;
no. 293, het kasteel Groenendaal met de verdere gebouwen, mitsgaders de tuinen, vruchtbomen,
groenten, vijvers, met het recht van het schutten van het water met de sluizen daartoe behorende,
alsmede het slingerboschje, mitsgaders de singels met de beplantingen daarop staande en de oprijlaan
naar Diessen en den weg van den gasthuisakker.
no. 3305 en 3306, groot 9 lopens 14 roeden groes en houtwas, de nieuw erf, zijnde het grote of
buitenbosch.
no. 3304 met de schuur daarop staande, aan de andere zijde van den oprijweg naar Hilvarenbeek.
no. 538, 2 lopens 6 roeden land, genaamd het Gasthuisakkertje
no. 3304, een perceel weide, groot 1 lopen
no. 582, groot 3 lopens 46 roeden, weide, genaamd de Loverhut, gelegen langs de oprijlaan naar
Diessen.
no. 583, groot 3 lopens 6 roeden, weide, genaamd de groote Beresbeemd, nevens de oprijlaan naar
Diessen.
no. 3351, groot 2 lopens, weide, genaamd de kleine Beresbeemd
een perceel teelland met het daarbij liggend pootselbosch, groot 4 lopens, aan de oprijlaan naar
Diessen.
no. 3336 en 3337, groot 5 lopens 16 roeden, zijnde 2 percelen, genaamd de Bossche weide
no. 3371, zijnde 2 perceeltjes weide, genaamd het voorste en het achterste veldeken, groot 1 lopen 25
roeden.
no. 3372, groot 4 lopens 24 roeden, zijnde 3 perceeltjes weide, genaamd de toemaatveldekens.
no. 3373, groot 4 lopens 18 roeden, zijnde weide, genaamd de toemaat veldekens.
no. 336, groot 5 lopens,zijnde 2 percelen, genaamd de Beempden.
no. 3363 en 3364, groot 5 lopens 19 roeden, zijnde weide, genaamd de Beemd.
een perceel weide, zijnde nieuw erf, groot 1 lopen 35 roeden
een perceel teelland, genaamd de korte voeren of groten akker, groot 5 lopens.
een perceel nieuw erf, achter de houtschuur, groot 2 lopens
Verder de jacht over de Vrijheid en Dingbank van Hilvarenbeek
Koper; Frederich Mauritz L'Archer Houth, rentenier Oirschot, voor f 9000,-Akte 335: 16-4-1821
Verkoop meubelen ten verzoeke; Gijsbert de Roos, Oirschot, opbrengst f 152,70
Akte 336 en 340: 18-4-1821 en 25-4-1821
Verkopers;
1. Johannes en Gijsbert van Mierlo, bouwlieden Best
2. Elisabeth van Mierlo, minderjarig
Jan van Mierlo, bouwman Best als voogd
Adriaan van den Einden, bouwman Oirschot, als toeziende voogd over Elisabeth van Mierlo
1e koop; den Notelschen akker, groot 6 lopens, onder den Notel, een zijde Francis van Vessem,
d’ander Adriaan Kemps
Koper; Hendrik Johannes van Kuijk, bouwman Oirschot, voor f 524,-2e koop; een perceel groes genaamd de nieuwe wei, groot 3 lopens, onder Hedel, beide zijden Jan van
Overdijk
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Koper; Wilhelmus van Overdijk, bouwman Oirschot, voor f 263,-3e koop; een perceel teelland, genaamd de Willigendries, groot 4 lopens, als voor, een zijde
Wilhelmus van Overdijk, d’ander de gemeente
Koper; Wilhelmus van Overdijk, bouwman Oirschot, voor f 382,-4e koop; een perceel teelland, genaamd het Leeggat, groot 4 lopens, als voor, een zijde Jan van
Overdijk, d’ander weduwe Willem Schepens
Koper; Wouter Jasper van Overdijk, bouwman Oirschot, voor f 391,-5e koop; een perceel groes, bestaande uit 2 weiden, groot 3½ lopens, als voor, een zijde St.
Jorisgasthuis, d’ander den volgende koop
6e koop; een perceel groes, bestaande uit 2 weiden, genaamd met den vorige koop de groote weide,
groot 2½ lopen, als voor, een zijde Jan Steijvers c. s, d’ander den vorigen koop
7e koop; de twee voorgaande kopen in massa
Koper; Paulus van Kuijk, bierbrouwer Oirschot, voor f 370,-Akte 338: 19-4-1821
Verkoop hooi en stroo ten verzoeke; weduwe Phaff, opbrengst f 49,25
Akte 339: 24-4-1821
Verkopers;
1. Jan Peter Tielmans, wever Lier
2. Johannes Louwers, timmerman, gehuwd Diliana Tielemans
3. Theodorus van de Ven, bouwman, gehuwd Maria Tielemans, won, Oirschot
Een perceel teelland, genaamd het akkertje, groot 1 lopen, onder Spoordonk, een zijde Jan Wenselaars,
d’ander kinderen Jan van den Biggelaar, een einde Jan Smits, d’ander de gemeene straat
Koper; Hendrik van den Broek, wever Oirschot, voor f 70,-Akte 340: 25-4-1821
Verkoop haver ten verzoeke; Pero van Kuijk, koopman Oirschot, opbrengst f 135,65
Akte 342 en 347: 26-4-1821 en 3-5-1821
Verkopers;
1. Cornelis Snelders, arbeider Oirschot
2. Gerardus Snelders, klompmaker
3. Johanna Snelders, spinster, beiden Best
4. Laurens Snelders, lindwerker ‘s-Hertogenbosch
een huis net hof en aangelag, genaamd den Heibult, groot 14 lopens, onder Best, een zijde Jan
Schepens, d’ander Jacobus Leijtens, een einde de weduwe Jan Bouwedewijns, d’ander Hendrik van
Kollenburg
Koper; Wilhelmus van de Ven, bouwman Oirschot, mede ten behoeve van Laurens, Albertus en
Elisabeth van de Ven, allen bouwlieden Oirschot, voor f 120,-Akte 343: 27-4-1821
Hypotheekgever; Anna Maria Essens weduwe Cornelis van Erp, bouwvrouw Oirschot
Hypotheeknemer; Cornelis Jan Jansen, koopman Tilburg, groot f 175,-Onderpand onder Oirschot;
Een huis, no. 213, met hof en aangelag, groot 3 lopen onder de Kerkhof, belend Willem Jacobus van
de Ven en Nicolaas van de Sande, herbergier Oirschot,
Akte 344: 1-5-1821
Verkopers;
1. Maria van Collenburg weduwe Willem Nicolaas van Dijk
2. Nicolaas van Dijk
3. Anna Maria van Dijk gehuwd Hendrik van den Biggelaar
4. Johanna van Dijk gehuwd Johannes van den Biggelaar, bouwlieden, allen wonende Liempde.
een perceel teelland, genaamd de Waarakker, groot 3 lopens, onder Aarle, een zijde Martinus van
Kollenburg, d'ander Adriaan Peter Leijtens.
Koper; Johannes Theodorus Legius, bouwman Best, voor f 140,--
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Akte 345: 1-5-1821
Erfdeling; Erfgenamen van Hendrik de Weert en Johanna Maria van Doormalen
1. Adriaan de Weert, bouwman Oirschot, voor zich en als voogd over Maria en Cornelis,
minderjarige kinderen wijlen Hendrik de Weert en Johanna maria van Doormalen.
2. Jan Hendrik de Weert, bouwman Oirschot
Adriaan Schepens, bouwman Oirschot, als toeziende voogd
Goederen verkregen door overlijden van hun ouders
1e lot aan Adriaan de Weert;
1. een huis, no. 648, met hof en aangelag, groot 5 lopens, onder Oirschot, een zijde de Boots
gasthuishoef, d'ander weduwe Jacobus Leijtens.
Waardig geschat f 432,--.
Last in kapitaal f 18,--.
Totaal f 450,-2e lot aan Maria de Weert;
1. een perceel teelland, genaamd den akker Adriaan Slips bogtjen, groot 4 lopens 12 roeden, als
voor, een zijde Paulus Verhagen, d'ander de weduwe Arnoldus van Heerebeek.
2. een perceel groes, genaamd den halven blaken beemd, groot 2 lopens 11 roeden, als voor, een
zijde Bootsgasthuishoef, d'ander kinderen Cornelis van den Heuvel.
3. een perceel groes, genaamd den halven dries bij het huis, groot 2 lopens 44 roeden, als voor,
een zijde Johannes Mercx, d'ander Lambert van Doremalen.
Waardig geschat f 450,-3e lot aan Cornelis de Weert;
1. een perceel groes, genaamd het achterste Venneken, groot 1 lopen 48 roeden, als voor, een
zijde weduwe Johannes Leijtens, d'ander Hendrik Smits.
2. een perceel land, genaamd de kamp, onder Aarle, groot met de nieuw erve 5 lopens 30 roeden,
als voor, een zijde weduwe Johannes de Weert, d'ander de gemeente.
3. een perceel groes en land, genaamd de Kamp op de groting, groot 3 lopens 19 roeden, als
voor, een zijde weduwe Johannes van Rooij, d'ander de gemeente.
4. een perceel groes, genaamd de ouwe veldjes aan het Broek, groot 2 lopens 33 roeden, als voor,
een zijde Dirk van de Molegraaf, d'ander de gemeente.
Waardig geschat f 450,-4e lot aan Jan Hendrik de Weert;
1. een huis no. 692 met hof en aangelag, groot 5 lopens 20 roeden, als voor, een zijde Hendrik
Mercx, d'ander Lambert van Doremalen.
2. een perceel teelland, groot 1 lopen 12 roeden, als voor, een zijde Lambert van Doremalen,
d'ander Adriaan Peter Leijtens.
3. een perceel groes, heide en houtwas, genaamd de halve Veerding, groot 4 lopens 26 roeden,
als voor, een zijde Hendrik Peter van de Sande, d'ander Jan Christiaan de Wert
Waarde geschat f 449,10.
Last in kapitaal f 0,90.
Totaal f 450,-Akte 348: 5-5-1821
Hypotheekgever; Peter Hendrik van Eerdt, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Johan Söhngen, fransch kostschoolhouder Oirschot, groot f 400,--.
Onderpand onder Oirschot;
een huis, no. 358, met hof en aangelag, groot 5 lopens, onder Spoordonk, een zijde de eigenaar,
d'ander Hendrik Jan van den Biggelaar.
een perceel weiland, genaamd Brijkes beemd, groot 2 lopens, als voor, een zijde Jan Wenselaars,
d'ander Johannes Jan Matteeus
Akte 349: 9-5-1821
Boedeldeling;
1. Anna Maria van Ekerschot gehuwd Cornelis Smits
2. Ida van Ekerschot gehuwd Jordanus Coppens, bouwlieden Oirschot
3. Helena van Ekerschot gehuwd Willem Jacobus van Ekerschot
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4. Hendrica van Ekerschot gehuwd Willem van Diessen, bouwlieden Best
1e lot aan Anna Maria van Ekerschot;
1. een huis, hof en aangelag, groot 6½ lopens, onder Aarle, een zijde Lambert van Dorenmalen,
d'ander Johannes Dirks van Mierlo, een einde den Armen, d'ander de straat.
Waardig geschat f 590,--.
Last in kapitaal f 60,--.
Totaal f 650,-Moet tot egalisatie uitkeren aan het 4e lot f 150,-2e lot aan Ida van Ekerschot;
1. een perceel weiland, genaamd het weide aan de kapel, groot 1 lopen als voor, een zijde en een
einde Johannes van der Aa, d'ander zijde Jan Hendriks, d'ander einde de straat.
2. een perceel weiland, genaamd de voorste weide, groot 2, 5 lopens, als voor, rondom Lambert
Scheepens.
3. een perceel teelland, genaamd den Bestschen akker, groot 3 lopens, onder Naastenbest, een
zijde en een einde Jacobus Timmermans, d'ander zijde Johannes van den Akker, d'ander einde
Jan Nicolaas Vogels
Waardig geschat f 500,-3e lot aan Hendrica van Ekerschot;
1. een perceel teelland, genaamd de voorste Reuten, groot 1, 5 lopens, onder Aarle, een zijde
Gerard Schepens, d'ander Jan Nicolaas Vogels, een einde Johannes van der Aa, d'ander
weduwe Joseph van de Sande.
2. een perceel teelland, genaamd de achterste Reuten, groot 2 lopens, als voor, een zijde kinderen
Johannes de Louw, d'ander Lambert van Dorenmalen, een einde Jan Nicolaas Vogels, d'ander
Lambert Schepens.
3. een perceel groes, genaamd het Klammergat, groot 1,25 lopens, als voor, een zijde en een
einde Martinus Bloks, d'ander zijde Johanna Maria de Rooij, d'ander einde weduwe Hendrik
van Collenburg.
4. een perceel broekveld, genaamd de Kruisbeemd, groot 3¼ lopens, onder Naastenbest, een
zijde Joseph van de Sande, d'ander de gemeente, een einde Johannes van den Akker, d'ander
Jacobus Timmermans.
Geschat op f 500,-4e lot aan Helena van Ekerschot;
1. een perceel teelland, genaamd den Heuveleindschen akker, groot 5 lopens, onder Aarle, een
zijde Adriaan Copal, d'ander Jordanus de Weert, een einde weduwe Johannes de Wert, d'ander
Hendrik de Rooij.
2. een perceel weide, genaamd de achterste weide, groot 2¼ lopens, als voor, beide zijden en een
einde Lambert Scheepens, d'ander einde Peter van Rooij.
3. een perceel weide, genaamd het Piekenveld, groot 1 lopen, onder Straten, een zijde en einde
kinderen Peter van de Ven, d'ander zijde de straat, d'ander einde Nicolaas van Collenburg
geschat op f 331,20.
Last in kapitaal f 18,80.
Totaal f 350,-tot egalisatie te ontvangen van het 1e lot f 150,--.
Totaal f 500,-Akte 350: 9-5-1821
Hypotheekgever; Nicolaas van de Sande, herbergier Oirschot
Hypotheeknemer; Johannes Haayings, herbergier ‘s-Hertogenbosch, groot f 480,-Onderpand onder Oirschot;
een perceel teelland en houtgewas, genaamd de lange Hazenbosch, groot 2 lopens, onder den Kerkhof,
een zijde weduwe Cornelis van Erp, d'ander Hendrik van den Akker.
een perceel teelland en houtgewas, genaamd den hooge Hazenbosch, groot 6 lopens, als voor, een
zijde Peter van den Berg, d'ander het vorig perceel.
Akte 351: 15-5-1821
Boedeldeling;
1. Jan van Oirschot
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Adriaan van Oirschot
Hendrina van Oirschot gehuwd Adriaan van de Ven, bouwlieden Best
Johanna van Oirschot gehuwd Theodorus van den Hurk, bouwlieden Poppel
Hendrik van den Hurk, bouwman Best, als vader en voogd over de minderjarigen Margo,
Antonij, Gerard, in echt verwekt bij wijlen Johanna Maria van Oirschot.
Adriaan van Oirschot, voormeld, als toeziende voogd.
1e lot aan Margo, Antonij en Gerard van den Hurk;
1. een huis, no. 1, met stallinge, schuur, hof en aangelag, groot 4 lopens, onder Best, een zijde
het 2e lot, d’ander Jan van Oirschot c.s.
2. een perceel land, genaamd de Schutskooi, groot ½ lopen, als voor, een zijde Jan van Oirschot,
d’ander het vorig perceel.
3. een perceel land, genaamd het Bugtje, groot 4 lopens, als voor, een zijde Lambert Kemps,
d’ander den hof.
4. een perceel groes, genaamd de groote koeweide, groot 4 lopens, als voor, een zijde de
Lekstraat, d’ander het vorig perceel.
5. een perceel land, genaamd het Sons, groot 1½ lopens, onder Son, een zijde de gemeene heide,
d’ander Adriaan Kemps.
geschat op f 607,30.
Last in kapitaal f 192,70.
Totaal f 800,-2e lot aan Theodorus van den Hurk;
1. een perceel land, genaamd de Rietakker, groot 6 lopens, onder Best, beide zijden Lambert
Kemps.
2. een perceel groes, genaamd den ouden hof, groot 1 lopen, als voor, een zijde vorig lot, d’ander
Lambert Kemps.
3. een perceel land, genaamd den Nieuwen kamp, groot 3 lopens, als voor, een zijde Johannes
van Kronenburg, d'ander een heisteeg.
4. een perceel land, genaamd Annekes kamp, groot ¾ lopen, als voor, beide zijden Leendert van
de Sande.
5. de helft in een perceel groes, genaamd het Zwermenveld In de Scheken, groot voor deze helft
4 lopens, als voor, een zijde weduwe Peter van de Meerakker, d’ander Gerrit Storms.
Geschat op f 797,60.
Last in kapitaal f 2,40,
Totaal f 800,-3e lot aan Adriaan van Oirschot;
1. een perceel land, genaamd de Donk, groot 4 lopens, onder Best, een zijde Gerrit Wijnands,
d'ander Dielis de Koning.
2. een perceel land, genaamd de Broosren, groot met de nieuw erf 6 lopen als voor, een zijde
Martinus de Koning, d’ander de gemeene straat.
3. een perceel groes, genaamd de nieuw erf op het Broek, groot 3 lopens, als voor, een zijde
Hendrik de Koning, d’ander Lambert Brox.
4. een perceel groes, genaamd den Deken, groot 8 lopens, als voor, een zijde Lambert Brox,
d’ander Goyaard van Kronenburg.
Geschat op f 630,80.
Last in kapitaal f 169,20.
Totaal f 800,-4e lot aan Jan van Oirschot;
1. een perceel land, genaamd den voorsten zijderd, groot 2 lopens, onder Best, een zijde Lambert
Kemps, d’ander Leendert van de Sande.
2. een perceel land, genaamd de korte stukken, groot 2 lopens, als voor, een zijde Lambert
Kemps, d’ander Johannes Klerks.
3. een perceel land, genaamd de Berkenkamp, groot 2½ lopens, als voor, een zijde Leendert van
de Sande, d’ander Paulus Verhagen.
4. een perceel land, genaamd Helmussekanp, groot 1 lopen, als voor, een zijde Lambert Kemps,
d’ander de gemeene straat.
5. een perceel groes, genaamd den lagen Repelaar, groot 2 lopen, onder Sint-Oedenrode, een
zijde Willem van der Heiden, d’ander Jan Latijnhouwers
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6. een perceel groes, genaamd het achterste weiken, groot 2 lopens, een zijde Lambert Kemps,
d’ander het vorig perceel.
Waardig geschat f 797,60.
Last in kapitaal f 2,40.
Totaal f 800,-5e lot aan Adriaan van de Ven no ux;
1. een perceel land, genaamd Martens weide, groot 3½ lopens, onder Best, een zijde Willem van
de Ven, d’ander het 1e lot.
2. een perceel land, genaamd den hogendries, groot 1½ lopens, onder Sint-Oedenrode, een zijde
Johannes Klerks, d’ander de heer Smitt.
3. een perceel land, genaamd den achtersten zijderd, groot 1½ lopens, onder Best, een zijde
Lambert Kemps, d’ander Arnoldus de Rooij.
4. een perceel land, genaamd het Bloemke, groot 1 lopen, als voor, een zijde Adriaan Kemps,
d’ander de gemeene straat.
5. een perceel groes, genaamd de voorste weide, groot 3 lopens, als voor, een zijde Lambert
Kemps, d’ander Willem van de Ven.
6. een perceel land, genaamd de korte stukken, groot 1 lopen, onder Sint-Oedenrode, een zijde
Antonij van Heertum, d’ander Willem Versantvoort.
7. een perceel land, genaamd den langen akker, groot 2 lopens, als voor, beide zijden den heer
Cassemajor.
Geschat op f 800,-Akte 352: 16-5-1821
Verkoop meubelen ten verzoeke; weduwe Laurens van Arkel, spinster Best, opbrengst f 86,-Akte 353: 21-5-1821
Verkopers;
1. Wilhelmina Bax weduwe Laurens van den Berk, hertrouwt met Pieter Volders, bouwman
2. Catharina van den Berk, zonder beroep, allen wonende Liempde
Zijnde van no. 1 de tocht en van no. 2 den blooten eigendom
een perceel teelland, genaamd de groote akker, groot 1 lopen, onder Naastenbest, beide zijden de
koper, een einde Willem Schepens, d’ander een mistweg.
Koper; Gijsbertus van Kronenburg, bouwman Best, voor f 50,-Akte 354: 24-5-1821
Schuldbekentenis; Antonij Hendrik Vlemminx, bouwman Oirschot
Aan; Arnoldus van Boxtel, klompenmaker Oirschot, groot f 200,-Akte 355: 24-5-1821
Boedeldeling;
1. Jan van Oirschot
2. Hendrik van den Hurk, bouwman Best, als vader en voogd over de minderjarigen Margo,
Antonij en Gerardus, in echt verwekt bij wijlen Johanna Maria van Oirschot.
Adriaan van Oirschot, bouwman Best, als toeziende voogd
1e lot aan Jan van Oirschot;
1. een huis met hof en aangelag, groot 2 lopens, onder Sint-Oedenrode, een zijde Martinus van
den Berk, d’ander de Domeinen.
2. een gedeelte in een perceel land, genaamd den Molenhof, groot voor dit deel 1 lopen, als voor,
een zijde de gemeente, d’ander het volgend perceel.
3. een gedeelte in een perceel land, genaamd de Elsdonk, groot voor dit deel 1 lopen, als voor,
een zijde de gemeente, d’ander Hendrik van den Hurk.
4. een gedeelte in een perceel groes, genaamd de Scheken, groot voor dit deel 1½ lopen, onder
Best, een zijde Lambert van de Ven, d’ander weduwe van Dinter.
2e lot aan Hendrik van den Hurk;
1. een gedeelte in een perceel land, genaamd den Molenhof, groot voor dit deel 2 lopens, onder
Sint-Oedenrode, een zijde de gemeene straat, d’ander het vorig gedeelte.
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2. een perceel teelland en groes, genaamd de Elsdonk, groot 3 lopens, onder Sint-Oedenrode, een
zijde Johan Verhagen.
Akte 356: 26-5-1821
Verhuurders;
1. Wilhelmus Leijtens
2. Maria van Rooij weduwe Johannes Leijtens, als moeder en voogdes over haar minderjarige
kinderen Jacobus Theodorus, Adriaan, Cornelis, Johannes en Anna Maria Leijtens,
bouwlieden Best
eene stede met 12 à 13 lopens teel- en groesland, onder Aarle, uitgezonderd;
1. de kamer
2. den buitenstal
3. den halven hof met de groeskanten in de Bogt tot oogst aanstaande.
Huurder; Hendrik Jacobus van der Linden, bouwman Best, voor f 50,-- per jaar.
Akte 357: 6-6-1821
Verkoper; Francis Boonaerts, koopman Oss (executeur deken van Erp)
een perceel teelland, genaamd de waterlaat, groot 2 lopens, een zijde Hermanus en Ivo Mikkers,
d’ander weduwe Antonij van Baar
een perceel houtbosch, groot 6 lopens onder den Notel, een zijde Jordanus de Weert, d’ander weduwe
Peter van Gerwen, een einde weduwe Gijsbert van Tartwijk, d’ander weduwe Joranus de Kroon
Koper; Jacobus Antonius Heeren, Roomsch pastoor Oirschot, voor f 560,-Akte 358: 7-6-1821
Verkoper; Hendriena van Rooij gehuwd Johannes Jan van den Heuvel, bouwlieden Best
een onverdeelde helft in perceel groes, genaamd het veldje in de Engsteeg, in geheel groot 6 lopens,
onder Aarle, een zijde Arnoldus den Ouden, d’ander Johannes van der Aa, een einde kinderen Adriaan
Leijtens, d’ander de gemeene weg.
Koper; Peter van Rooij, bouwman Best, voor f 110,-Akte 359: 9-6-1821
Verkoper; Jan van de Weijdeven, bouwman Best
- de te velde staande oogst
- een bonte vaars, oud 2½ jaar
- een zwarte koe, oud 10 jaar
- alle meubilaire goederen en het bouwgereedschap.
Koper; Dielis Joseph Willems, bouwman Best, voor f 80,-Akte 361: 12-6-1821
verkoop meubelen ten verzoeke; Willem van Beers, koopman Oirschot als voogd over de minderjarige
kinderen wijlen Gerard Meijers, opbrengst f 87,55
Akte 362: 20-6-1821
Verkopers;
1. Joseph Bernardus van de Sande, schoenmaker
2. Nicolaas Dielis van Kronenburg weduwnaar Jenneke van de Sande, beiden wonende te Best.
3. Gerardus Vervoort, klompmaker Bruten
zijnde van de 1e en 2e gemelde 2/3 gedeelte en de laatst gemelde 1/9 gedeelte onverdeeld in;
1. een huis, stal, schuur en hof, groot ruim ½ lopen, onder Best aan de heide, een zijde Joseph
van de Sande, d’ander Daniel de Brouwer.
2. een perceel nieuw erf, groot 1 lopen, als voor, een zijde Joseph van de Sande, d'ander Daniel
de Brouwer.
Kopers;
1. Hendrik Vogels, klompmaker
2. Hendriena Vervoort weduwe Jacobus van den Einden, bouwvrouw, beiden wonende Best,
voor f 50,--
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Akte 363: 22-6-1821
verkoop oude afbraak huis ten verzoeke; weduwe Hendrik van Kempen, Oirschot, opbrengst f 49,55
Akte 364: 28-6-1821
Boedeldeling; Willem Francis van Diessen en Jan Wouter van de Schoot, bouwman Oirschot
1e lot aan Willem Francis van Diessen;
1. een huis, no. 356, met hof en aanstede, groot 1 lopen 13 roeden, onder Spoordonk, een zijde
Jan van der Schoot, d’ander en een einde de gemeente, d’ander einde Peter van Eerdt
2. Een perceel teelland, genaamd de nieuwe kamp, groot 8½ lopens, als voor, een zijde en een
einde weduwe Adriaan van Elderen, d’ander zijde en einde de gemeente
3. Een perceel groes, genaamd het Vrouwenbeemdje, groot 2 lopen 13 roeden, als voor, een zijde
Eimbert Hoppenbrouwers, d’ander weduwe Jan de Kroon
4. een perceel heide,, genaamd de Heimoost, groot 2 lopens 27 roeden, als voor, een zijde
Antonij van Heerebeek, d’ander Jan Huijskens
2e lot aan Jan Wouter van de Schoot; [zie akte erfdeling 2163: 10-9-1865]
1. een perceel land, genaamd de voorste kamp aan het Beersveld, groot 3½ lopens, onder
Spoordonk, een zijde en een einde het 1e lot, d’ander zijde en einde de gemeente
2. een perceel teelland, genaamd Jan Willekenskamp, groot 4 lopen 6 roeden, als voor, een zijde
kinderen Hendrik Jan Bressers, d’ander Jan Verspeek, een einde Johannes van Beers, d’ander
de kinderen Antonij Bolsius
3. een perceel groes, genaamd de kamp bij het huis, groot 1 lopen 35 roeden, als voor, een zijde
Jan Verspeek, d’ander zijde en een einde de gemeente
Akte 365: 29-6-1821
Verkoper; Jan Willem Smits, bouwman Oirschot
Een perceel teelland en groes, genaamd de Vloeddries, groot 2 lopens, onder Spoordonk, een zijde
Antonij de Kroon, d’ander kinderen Jan Hoppenbrouwers, beide einden de koper
Koper; Hendrik Willem Smits, voor f 100,-Akte 366: 29-6-1821
Verkoop turf en hooigras ten verzoeke; Adriaan van der Vleuten c.s., klompmaker Best, opbrengst
f129,05
Akte 367: 4-7-1821
Schuldbekentenis; Francis Bogaerts, linnenwever Oirschot
Aan; Eymert Hoppenbrouwers, bouwman Oirschot, groot f 176,-Akte 370: 5-7-1821
Verkoop turf ten verzoeke; mr. de la Court, ontvanger generaal der provincie Noord-Brabant,
opbrengst f 73,90
Akte 371: 7-7-1821
Doorhaling hypotheek; Wilhelmus Adriaan van Overdijk, klompenmaker Oirschot
Ten laste van; Johan Dirks van Mierlo, bouwman Best, d.d. 26-11-1814
Akte 373: 10-7-1821
Verkoop hooigras ten verzoeke; Hermanus Mikkers c.s., rentenier Oirschot, opbrengst f 625,55
Akte 374: 11-7-1821
Borgstelling onder hypotheek; Lambertus Michiel Kemps, rentenier Best, plaatselijk ontvanger der
gemeente Best.
stelt als onderpand een perceel groes, genaamd de Haag, groot 5 lopens, in de Vleut, belend west den
Armen, oost Willem van Kronenburg, zuid Peter van den Hurk, noord Adriaan Kemps.
waardig geschat f 300,-Akte 375: 15-7-1822
Testament; Walterus de Koning, herbergier Oirschot, wonende Oirschot no. 53
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Erfgenaam; Maria van den Boom, zijn echtgenote
Akte 376: 20-7-1821
Kwitantie; Peter Meeuwis, bouwman Oirschot
Heeft ontvangen van Martijn den Ouden weduwe Joseph van Woensel, bouwvrouw Oirschot, de som
van f 400,-- voor roerende goederen en te velde staande vruchten
Akte 377: 21-7-1821
Verkoper; Johanna van Laarhoven weduwe Antonij Verhoeven, spinster Sint-Michielsgestel
Een perceel groes, houtbosch en heide, genaamd de Steenrijt, groot 7 lopens, onder Hedel, een zijde
Jan Jacobus van den Heuvel, d’ander Jan Huijskens, beide einden de gemeente
Koper; Jan van Laarhoven, rentenier Oirschot, voor f 100,-Akte 378: 24-7-1821
Verkoop rogge ten verzoeke; Hendrik van den Bosch c.s., bouwman Oirschot, opbrengst f 172,20
Akte 379: 26-7-1821
Verkoper; Joseph Dirk van der Aa, bouwman Best
Een perceel nieuw erf of broekveld, genaamd Fesbeemd, groot 2½ lopens, onder Straten, een zijde
Joseph van Kronenburg, d’ander en beide einden de gemeente
Koper; Jan Wouter van de Schoot, bouwman Oirschot, voor f 55,-Akte 380: 30-7-1821
Verkoop rogge ten verzoeke; Theodorus van den Hurk, bouwman Poppel, opbrengst f 260,-Akte 381 en 386: 31-7-1821 en 7-8-1821
Verkopers;
1. Hendrikus van Rooij, klompmaker Best
2. Lambert Pieter van Rooij, bouwman Best, als vader en voogd over Petronella, Adriana,
Johannes, Maria en Arnoldus, minderjarige kinderen in echt verwekt bij Maria Catharina van
Emmerik
3. Joseph Peter van Rooij, klompmaker Best
Arnoldus van Emmerik, bouwman Liempde, als toeziende voogd
een huis met hof en aangelag, groot 4 lopens, onder Verrenbest, een zijde Hendrik van den Boom,
d’ander Mathijs van der Vleuten, een einde Gerard Essens, d’ander de gemeente.
Koper; Cornelia van der Vleuten weduwe Jan Roche, herbergierster Best, voor f 242,-Akte 383 en 388: 2-8-1821 en 9-8-1821
Verkopers;
1. Jacobus Melis, bouwman Oirschot
2. Petronella Melis gehuwd Jacobus van Rijswijk, bouwman Oisterwijk
3. Johanna Maria van Berendonk gehuwd Antonij Matheeuws, bouwman
4. Petronella van Berendonk
5. Barbara van Berendonk, zonder beroep Oirschot
1e koop; een huis, stal, schuur, brandhuis, hof en aangelag, groot 1 lopen, onder den Notel, een zijde
Johannes Kemps, d’ander Johannes Tamson
Koper; Peter Willem Scheepens, bouwman Oirschot, voor f 178,-2e koop; een perceel teelland, genaamd Hoppenakker, groot 4 lopens, als voor, een zijde kinderen
Wilhelmus Otters, d’ander Adriaan Kemps
Koper; Hendrik van Kuijk, bouwman Oirschot, voor f 270,-3e koop; een perceel teelland en groes, genaamd Grietenakker, groot 2 lopens, als voor, een zijde
Johannes Latijnhouwers, d’ander de erfgenamen Peter van de Laarschot
Koper; Hendrik van Kuijk, bouwman Oirschot, voor f 110,-4e koop; een perceel groes, genaamd de Zworter, groot 1½ lopens, onder Hedel, een zijde Jan van
Loon, d’ander Adriaan Melis
Opgehouden
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Akte 384: 3-8-1821
verkoop rogge ten verzoeke; Adriaan Jacobus van de Wal c.s., bouwman Oirschot, opbrengst f 85,80
Akte 385: 7-8-1821
Hypotheekgevers;
1. Gerard Dielis de Kroon, klompmaker
2. Hendriena Hendriks weduwe Dielis de Kroon, spinster, beiden Best
Hypotheeknemer; Adriaan van der Velden, herbergier Best, groot f 100,--.
Onderpand onder Best;
¼ gedeelte onverdeeld in perceel teelland, genaamd de oude Bogt, in geheel groot 8 lopens, onder
Naastenbest, een zijde Hendrik van de Sande, d'ander Arnoldus van Santvoort.
Akte 387: 8-8-1821
Verkopers; Nicolaas, Cornelis, Johannes, Martinus en Maria Vogels, bouwlieden Best
een perceel teelland, genaamd den Heikamp, groot 3 lopens, onder Verrenbest, een zijde jan van
Rozendaal, d'ander de verkrijgers, een einde Paulus Verhagen, d’ander de gemeente.
Kopers;
1. Hendrikus en Gerard Vereggen, klompmakers
2. Maria Vereggen, zonder beroep Best, voor f 100,-Akte 389: 17-8-1821
Kwitantie; Ivo Mikkers, rentenier Oirschot
Van; Hermanus Mikkers, rentenier Oirschot, zijn broeder, groot F 1200,-- wegens verkochte roerende
goederen, bestaande in de onverdeelde helft hun gezamenlijk toebehorende
Akte 390: 24-8-1821
Verkoper; Maria van den Broek gehuwd Francis Bogaerts, linnenwever Oirschot
Een huisje of hut met hof en aangelag, groot 7 lopens, onder Westelbeers, een zijde Peter Jan
Heuvelmans, d’ander Johannes Goudsmits, beide einden de gemeente
Koper; Arnoldus Nouwens Adriaanszoon, arbeider Middelbeers, voor f 80,-Akte 391 en 394: 28-8-1821 en 3-9-1821
Inzet en verkoop; Jan Vogels gehuwd Lamberdina van Esch, bouwman Best
1e koop; een perceel houtbosch, genaamd de Bremt, groot 5 lopens, onder Hedel, een zijde weduwe
Arnoldus de Rooij, d'ander Wilhelmus van Heerebeek.
Opgehouden
2e koop; een perceel groes, genaamd de Zwartvoort, groot 4 lopens, gelegen op het Schoom, een zijde
Hendrik de Wert, d'ander weduwe Cornelis Huijskens.
Opgehouden
Akte 392 en 395: 29-8-1821 en 4-9-1821
Inzet en verkoop; Jan Vogels gehuwd Lamberdina van Esch, bouwman Best
1e koop; een perceel teelland, genaamd den draaiakker, groot 2 lopens, onder Naastenbest, een zijde
Martinus Bloks, d’ander Jan van Keulen.
2e koop; de helft in een perceel teelland, genaamd de Braak, in geheel groot 5 lopens, onder Aarle, een
zijde Arnoldus van Mierlo, d'ander Leendert de Koning.
3e koop; een perceel teelland, genaamd de nieuw steeg of nieuw erf, groot 1½ lopens, als voor, een
zijde Laurens van der Aa, d’ander de kinderen Dielis Copal.
4e koop; een perceel teelland, genaamd Aarle Weeuwenakker, groot 2 lopens, als voor, een zijde
weduwe Hendrik van den Heuvel, d’ander Wilhelmus van den Heuvel.
5e koop; een perceel teelland, genaamd het Venneken, groot 1 lopen, als voor, een zijde Amelrijk
Bootshoef, d’ander Lambert van Doremalen.
Alle kopen opgehouden
Akte 393: 29-8-1821
Erfdeling; erfgenamen van Henricus Cornelius van Straten en Helena Joannes van den
Nieuwenhuijsen
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1. Cornelia van Straten
2. Hendrik van Overdijk gehuwd Maria van Straten
3. Jan van Straten
4. Johanna van Straten
5. Benedictus Johannes van Straten, allen bouwlieden Oirschot
6. Adriana van Straten gehuwd Gerrit van den Berk, bouwman Oirschot
7. Barbara van Straten gehuwd Michiel van Esch, bouwman Liempde
1e lot aan Cornelia, Jan, Joanna en Benedictus Johannes van Straten;
1. een huis, no. 401, met hof en aangelag, groot 5 lopens, onder Hedel, een zijde Jan van der
Vleuten, d’ander de goederen in dit lot
2. een perceel heide, groot ½ lopen, als voor, een zijde weduwe Jan de Kroon, d’ander Peter van
den Berg
3. een perceel teelland, genaamd de aanstede, groot 4 lopens, als voor, een zijde Hendrik van
Overdijk. d’ander Cornelis de Bruin
4. een perceel houtbosch, groot 1 lopen, als voor, een zijde Jacobus Vissers c.s., d’ander de
goederen uit dit lot
5. een perceel teelland, genaamd de Ravendonk, groot 3 lopen, als voor, een zijde 3 e lot,
d’ander 4e lot
6. een perceel groes, genaamd het klein weiken, groot 1 lopen, als voor, een zijde goederen uit
dit lot, d’ander Andries van den Einden
7. een perceel houtbosch en heide, genaamd het groot heiveld, groot 2½ lopens, als voor, een
zijde Peter van den Berg, d’ander de goederen uit dit lot
8. Een perceel teelland, genaamd het Eusel, groot 2 lopens, als voor, een zijde Jan van der
Vleuten, d’ander weduwe Arnoldus de Rooij
9. een perceel teelland, genaamd het Tregelaar, groot 2 lopens, als voor, een zijde Peter van den
Berg, d’ander Cornelis van den Heuvel
10. een perceel groes, genaamd de Kopperhors, groot 2 lopens, als voor, een zijde Hendrik van
Beers, d’ander het vierde lot
11. een perceel heide, genaamd het voorste Tregelaar, groot 3 lopens, als voor, een zijde Peter van
den Berg, d’ander weduwe Jan de Kroon
Waardig geschat f 1469,50
Last in kapitaal f 142,50
Totaal f 1612,-2e lot aan Gerrit van den Berk;
1. een perceel teelland en groes, genaamd de Ravendonk, groot 3 lopens, als voor, een zijde
Andries van den Einden, d’ander het 3e lot
2. een perceel groes, houtbosch en heide, genaamd den achtersten beemd in het Tregelaar, groot
4 lopens, als voor, een zijde Hermanus van de Sande, d’ander het 4e lot
Waardig geschat f 403,-3e lot aan Hendrik van Overdijk;
1. een perceel teelland, genaamd de Ravendonk, groot 2½ lopen, als voor, een zijde het 2e lot,
d’ander het 1e lot
2. een perceel groes, genaamd den langen beemd, groot 1½ lopen, als voor, het 1e lot d’ander
weduwe Arnoldus de Rooij
3. een perceel houtbosch, genaamd het Kaveltje, groot 2 lopens, als voor, een zijde Nicolaas
Otters, d’ander Adriaan van Berendonk
Waardig geschat f 403,-4e lot aan Barbara van Straten;
1. een perceel teelland in de Ravendonk, groot 3 lopens, als voor, een zijde het 1e lot, d’ander
Hendrik van Overdijk
2. een perceel groes genaamd de Koppershorst, groot 1 lopen, als voor, een zijde Nicolaas Otters,
d’ander het 1e lot
3. een perceel groes, genaamd de beemd, groot 1½ lopens, als voor, een zijde het 2e lot, d’ander
Jacobus Vissers c.s
Waardig geschat f 403,-Genealogie;
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Van Straaten, Henricus
z. Cornelius en Elisabeth van Santvoort
Ged. Oirschot 11-3-1752 overleden 3-2-1819
Gehuwd Oirschot 5-5-1776
Van den Nieuwenhuijsen, Helena
d. Joannes
Ged.
Uit dit huwelijk geboren;
Elisabeth 20-12-1777 Oirschot
Cornelia 6-11-1779 Oirschot overleden 28-11-1841
Anna Maria 10-9-1781 Oirschot overleden 24-2-1859
Gehuwd Hendrik van Overdijk
Joannes 4-9-1786 Oirschot overleden 28-8-1852
Adriana 26-2-1789 Oirschot
Gehuwd Gerardus Antonie van den Berk 16-5-1819
Joanna 1-12-1791 Oirschot overleden 1-12-1862
Gehuwd Gijsbertus Thomas van Croonenburg 21-6-1829
Barbara 3-8-1794 Oirschot overleden 8-4-1875
Gehuwd Michiel van Esch
Cornelius 15-9-1798 Oirschot
Benedictus Joannes 21-3-1800 Oirschot overleden 13-6-1867 (zie akte erfdeling 2393: 9-8-1867)
Akte 396 en 400: 5-9-1821 en 12-9-1821
Verhuurder; Pieter Elias van Nahuijs Oirschot, als rentmeester fundatie heer Amelrijk Booth
396-400. verhuur 12-9-1821
Verhuurder; Pieter Elias van Nahuijs, Oirschot, als rentmeester fundatie heer Amelrijk Booth.
1. een hoef, gelegen onder Aarle en Straten, bestaande in huizinge, schuur, stallinge, schop,
bakhuis en aschhok met alle de daarbij aanhoorende zoo groes als teellanden, thans in huur bij
Jan Vogels
2. de helft in een perceel teelland in het westen van den akker, genaamd den Hartog, onder den
Kerkhof
3. de andere helft in het oosten van perceel den Hartog.
4. de helft in perceel teelland, genaamd den anker in de Notel en kleine Hartog in het westen.
5. de andere helft van den akker in de Notel en kleine Hartog in het oosten.
6. een perceel teelland, genaamd den akker aan het hooghuis, onder den Kerkhof.
Huurders;
1. Jan Vogels, bouwman Best, voor f 135,-- per jaar
2. Johanna van de Ven weduwe Theodorus Kemps, bouwvrouw Oirschot, voor f 22,50 per jaar.
3. als voor, voor f 20,-- per jaar.
4. Adriaan Francis Melis, bouwman Oirschot, voor f 18,-- per jaar.
5. Jan van Erp, bouwman Oirschot, voor f 19,-- per jaar
6. Jan van Haren, kuiper Oirschot, voor f 14,-- per jaar.
Akte 397: 11-9-1821
Schuldbekentenis; Hendrik van Vugt, linnenwever Oirschot
Aan; Theodorus van de Ven, bouwman Oirschot, groot f 75,-Akte 398: 12-9-1821
Verkoop paarden ten verzoeke; Johannes Klerks, koopman Eten, opbrengst f 252,-Akte 399: 12-9-1821
Geschil verhuur;
1. Jasper Erven, klompenmaker gehuwd Cornelia van Kerkoerle, weduwe Jan de Weert, ter
eenre
2. Peter Jans van den Heuvel, bouwman Oirschot, ter andere zijde
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betreft geschil in mondelinge verhuring van 2 huizen, no. 547 en 548, hoven en aansteden met nog 18
percelen groes en teelland, onder Straten, toebehorende de tocht aan genoemde Cornelia van
Kerkoerle, betreffende de nog verschuldigde huurpenningen.
Akte 401: 18-9-1821
Verkoper; Hendriena van de Sande weduwe Jan van Gilst, spinster Oirschot
De onverdeelde helft in een perceel broekveld, genaamd de Beverdonk, in geheel groor 4 lopeens,
onder Spoordonk, een zijde Theodorus Heuvelmans, d’ander Jan Adriaan de Kroon, een einde Peter de
Rooij, d’ander weduwe Antonij van Baar
Koper; Maria van den Nieuwenhuizen, rentenierster Oirschot, voor f 30,-Akte 402: 21-9-1821
Verkoper; Jan Vogels gehuwd Lamberdina van Esch, bouwman Best
Een perceel groes, hout en heide, genaamd het Beemdje, groot 1½ lopens, onder Straten, een zijde
koper, d’ander en een einde Johannes van Kollenburg, d’ander einde Wilhelmus van Gerwen
Koper; Hendrik van Kollenburg, bouwman Oirschot, voor f 90,-Akte 403: 22-9-1821
Verzoek uitstel betaling van successie; Gerardus van den Bosch, bouwman Oirschot
Is erfgenaam geworden van den blooten eigendom, verkregen door overlijden van Hendrik van den
Bosch d.d. 6-1-1821, waardig geschat f 3475,-Waarvan Denie Walravens weduwe Hendrik van den Bosch het vruchtgebruik bezit
Te betalen successie 10%
stelt als onderpand, den blooten eigendom van;
1. een perceel groes en hout, genaamd Brouwersheiken, groot 6 lopens 39 roeden, onder
Spoordonk, een zijde Peter van den Heuvel, d’ander weduwe Joseph van Woensel.
2. een perceel teelland, genaamd den grooten akker, groot 5 lopens 39 roeden, onder den
Kerkhof, een zijde Daniel van Beers, d’ander eerw. heer Antonius Jacobus Heeren.
Waardig geschat f 830,-Akte 404: 24-9-1821
Verzoek uitstel betaling van successie; Johannes van den Bosch, bouwman Oirschot
Is erfgenaam geworden van den blooten eigendom, verkregen door overlijden van Hendrik van den
Bosch, aan hem bij testament vermaakt, waardig geschat f 2600,-Waarvan de weduwe Dionie Walravens het vruchtgebruik bezit
Te betalen successie 10 %
stelt als onderpand den blooten eigendom van;
1. een perceel teelland, genaamd Brouwersakker, groot 5 lopens 27 roeden, onder den Kerkhof,
belend noord de gemeente, zuid Arnoldus Huijskens.
2. een perceel teelland, genaamd den akker in de Papevoorden, groot 8 lopens 30 roeden, als
voor, beide zijden Arnoldus Huijskens.
Waardig geschat f 900,-Akte 405: 24-9-1821
Verzoek uitstel betaling successie; Johannes Heeren, bouwman Knegsel
Willem Wouter en Denisia Heeren, bouwlieden Oerle
door overlijden van hun tante Maria Rediers, overleden Oerle 13-9-1820 erfgenaam geworden van den
blooten eigendom, waarvan de echtgenoot Hendrik Lathouwers, bouwman te Oerle, het vruchtgebruik
bezit.
Waarde van onroerende goederen f 1190,-Successie 6%
stellen tot onderpand 3 percelen land onder Oerle.
Akte 406: 25-9-1821
Verkopers;
1. Jacobus Melis, bouwman Oirschot
2. Petronella Melis gehuwd Jacobus van Rijswijk, bouwman Oisterwijk
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3. Johanna Maria van Berendonk gehuwd Antonij Matheeus, bouwman
4. Petronella van Berendonk
5. Barbara van Berendonk, zonder beroep, allen Oirschot
Een perceel groes, genaamd de Zwarter, groot 1½ lopens, onder Hedel, een zijde Jan van Loon,
d’ander Adriaan Melis
Koper; Hendrik van Berendonk, linnenwever Oirschot, voor f 62,-Akte 407: 28-9-1821
Verkoop paarden ten verzoeke; Johannes Klerks, koopman Eten, opbrengst f 45,-Akte 409: 1-10-1821
ten huize weduwe Wouter de Koning, op de Heibloem
Verkoop paarden ten verzoeke; Johan Klerks, koopman Eten, opbrengst f 70,-Akte 410: 8-10-1821
Verhuurders; Maria van den Boom, bouwvrouw Oirschot, weduwe Walterus de Koning
Haar kinderen en bezitters van den blooten eigendom zijn
Antonij van Loon, herbergier Lage Mierde, gehuwd Adriana de Koning
Jacobus van Kraaij, bakker Helmond, gehuwd Cornelia de Koning
Maria Catharina de Koning
Arnoldus de Koning, beiden zonder beroep Oirschot
Josephus de Koning, smidsknecht ‘s-Hertogenbosch
Evert de Koning, zonder beroep Oirschot
Paulus de Koning, klompenmakersknecht
Johannes en Petrus de Koning, minderjarig, Oirschot
eene huizinge, genaamd de Heiblom en verdere gebouwen, met hof, groes- en teellanden, onder
Spoordonk, voor de tijd van 12 jaar.
thans in gebruik bij verhuurster.
Huurder; Peter Wilhelmus van Kuijk, herbergier Oirschot, voor f 100,-- per jaar
Akte 411: 8-10-1821
Verhuurder; Peter Wilhelmus van Kuijk, herbergier Oirschot
Een huis met 2 hoven, staande in de Nieuwstraat
Thans in huur bij Jan van der Linden.
Huurder; Maria van den Boom, bouwvrouw Oirschot, weduwe Walterus de Koning, voor f 35,-- per
jaar
Akte 412: 9-10-1821
Verkoper; Gerard Hendrik Schepens, bouwman, gehuwd Anna Maria de Koning, wonende Oirschot.
1. een huisje, no. 286, met schop, hof en aangelag, groot 6 lopens, onder Aarle, een zijde en
beide einden de gemeente, d’ander zijde Marcelis van Doren.
2. een perceel teelland, genaamd de Braken, groot 4 lopens, als voor, een zijde Hendrik van den
Heuvel, d’ander de gemeente, een einde den Armen, d’ander Jan Francis de Rooij c.s.
3. een perceel groes, genaamd het Heiveld, groot 1 lopens, als voor, een zijde Boots hoef,
d’ander weduwe Goyaard Copal, een einde weduwe Johannes Leijtens.
Koper; Johannes Dirk van Heerebeek, bouwman Best, voor f 500,-Akte 413: 20-10-1821
Testament; Goverdina Kemps, zonder beroep Oirschot
legaat aan;
- haar zuster Helena, gehuwd met Thomas Somers, f 50,-- haar zuster Catharina, gehuwd Jan Teurlings f 30,-begeert dat de erfgenamen het kostgeld zullen voldoen aan haar zwager Jan Teurlings, waar zij thans
bij inwoond, vanaf 26-5-1821 tot haar overlijden, zijnde f 4,-- per week of zo veel meer als hem in alle
billijkheid zal toekomen uit hoofde van haar tegenwoordige ziekte.
Stelt tot erfgenaam; haar broeders Adriaan, Wilhelmus en Johannes en haar zusters Catharina en
Johanna van de Ven weduwe van haar broeder Theodorus Kemps.
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Gedaan ten huize van Jan Teurlings, wonende op no. 193.
Akte414: 20-10-1821
Benoeming voogd; Adriana van de Ven, bouwvrouw Oirschot, weduwe Arnoldus den Ouden
Benoemt dtot voogd over haar minderjarige kinderen, haar broeder Willem van de Ven
Akte 415: 20-10-1821
Hypotheekgever; Mathewis Adriaan van den Tillaar, bouwman Veghel
Hypotheeknemer; weleerw. heer Johan van der Putten, pastoor Wintelre, groot f 1230,--.
Onderpand onder Veghel;
Zijnde huis en erf en 5 percelen land.
Akte 417: 27-10-1821
Hypotheekgever; Huibert Brok, schoenmaker Drunen
Hypotheeknemer; Johan Söhngen, fransch kostschoolhouder Oirschot, groot f 250,-Borg; Cornelis Brok, schoenmaker Waalwijk
Onderpand; een huis gelegen onder Drunen.
Akte 418: 29-10-1821
Verkopers;
1. Joseph Bullens, bouwman Oostelbeers
2. Jan Bullens, metselaar Oirschot
3. Paulus Bullens, bouwman
4. Cornelis Bullens, stroodekker, beiden Best
5. Jan Christiaan de Weert, bouwman Oirschot, gehuwd Maria Bullens
Een huis met de onverdeelde helft in den hof daarachter gelegen, thans in huur bij Francis van de Ven
en Arnoldus Monen, staande Oirschot aan de Rijkesluijs, een zijde weduwe Adriaan Marks, d’ander
Wilhelmus van de Sande
Koper; Jan Kunen, kleermaker Oirschot, voor f 300,-Akte 419: 6-11-1821
Verkoper; Jan Vogels gehuwd Lamberdina van Esch, bouwman Oirschot
een perceel houtbosch, genaamd de Bremt, groot 5 lopens, onder Hedel, een zijde weduwe Arnoldus
de Rooij, d’ander Wilhelmus van Heerebeek
Koper; Arnoldus van Boxtel, klompmaker Oirschot, voor f 150,-Akte 420: 6-11-1821
Hypotheekgever; Jan Vogels, bouwman Best
Hypotheeknemer; Arnoldus van Boxtel, klompmaker Oirschot, groot f 1000,--.
Onderpand onder;
1. een perceel groes, genaamd de Zwartvoort, groot 4 lopen, gelegen op het Schoom, een zijde
Hendrik de Wert, d’ander weduwe Cornelis Huijskens.
2. een perceel teelland, genaamd den Draaiakker, groot 2 lopens, onder Naastenbest, een zijde
Martinus Bloks, d’ander Jan van Keulen.
3. de helft in een perceel teelland, genaamd de Braak, in geheel groot 5 lopens, onder Aarle, een
zijde Arnoldus van Mierlo, d’ander Leendert de Koning.
4. een perceel teelland, genaamd de nieuwsteeg, groot 1½ lopens, als voor, een zijde Laurens van
der Aa, d'ander de kinderen Dielis Copal.
5. een perceel teelland, genaamd Aarle Weuwenakker, groot 2 lopens, als voor, een zijde
weduwe Hendrik van den Heuvel, d’ander Wilhelmus van den Heuvel.
6. een perceel teelland, genaamd het Venneken, groot 1 lopen, als voor, een zijde Amelrijk
Bootshoef, d’ander Lambert van Doremalen.
7. eene huizinge, schuur, stalling, schaapskooij en verder getimmerten, hof en aangelag, op het
Laareind onder de gemeente Aalst, groot 3½ lopens, een zijde Gerard Scheepens, d’ander de
straat.
8. een perceel teelland en groes, groot 2 lopens, als voor,
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9. een perceel teelland en groes, genaamd den dries nevens het straatje, groot 2 lopens, gelegen
als voor.
10. een perceel teelland, genaamd den Dries achter Ottens hof, groot 2 lopens, als voor.
11. een perceel teelland, genaamd de Paarsik, groot 1 lopen 22 roeden, als voor.
12. een perceel teelland en groes, genaamd den Overhof, groot 1 lopen 42 roeden, als voor.
13. een perceel groes, genaamd Bollenvonder, groot 5 lopens, als voor.
14. een perceel groes, genaamd nieuw goed, groot 2 lopens, als voor.
15. een perceel teelland, genaamd Koppelbeemd, groot 2 lopens, als voor
16. een perceel teelland, genaamd den grooten akker, groot 7 lopens, als voor.
17. een perceel teelland, genaamd Werland, groot 4 lopens 20 roeden, als voor.
18. een perceel teelland, genaamd de Binnenakker, groot 1½ lopens, als voor.
19. een perceel heide, genaamd het heiveld, als voor.
Akte 421: 6-11-1821
Verkoper; Johannes Dirk van Heerebeek gehuwd Cornelia Goudsmits, bouwlieden Best.
een perceel teelland, genaamd den lagen akker in de Schooten, groot 1½ lopens, onder Aarle, beide
zijden de verkrijgers, een einde weduwe Jan Gerrit Derks, d’ander Johannes Theodorus Legius.
Koper; Johannes en Peter van de Sande, bouwlieden Best, voor f 100,-Akte 422: 20-11-1821
Verkoper; Willem Hendrik Scheepens, bouwman Best
een perceel groes, groot 1 lopen, onder Verrenbest, een zijde Theodorus Legius, d’ander en een einde
de gemeene straat, d’ander einde de kinderen Johannes van de Struik.
Koper; Leendert Evert van Kuijk, klompmaker Best, voor f 50,-Akte 423 en 426: 20-11-1821
Verkoper; Hendriena van Kemena gehuwd Peter Jan van den Heuvel, bouwlieden Best.
1e koop; een huis met hof en aangelag, groot 6 lopens 12 roeden, onder Verrenbest, een zijde Leendert
van Kuijk, d'ander Peter van Kuijk, een einde den Steenweg, d’ander de straat.
De verkopers reserveren de kamer in voorschreven huis net 2 veldjes teelland, groot 1 lopen, gelegen
voor en achter het huis, thans in gebruik bij Hendriena Willems, huisvrouw Johannes Kusters, zonder
enige huurpenningen, daarvoor verschuldigd te zijn haar leven lang gedurende.
2e koop; een perceel teelland, genaamd den nieuwen kamp, groot 2 lopen 48 roeden, als voor, een
zijde den Armen, d’ander de gemeene straat, een einde Hendrik van de Ven, d’ander weduwe Leendert
van der Vleuten.
3e koop; een perceel teelland en groes, genaamd de Bogt, groot 2 lopen 17 roeden, als voor, een zijde
Antony van de Meulegraaf, d’ander Ida Koppens, een einde Joseph van Rooij, d’ander de straat.
4e koop; een perceel groes, genaamd de Gennekesdijk, groot 5 lopen 38 roeden, als voor, een zijde
kinderen Johannes van Lieshout, d’ander Jan Francis de Rooij, een einde weduwe Jan Roche, d’ander
Hendrik Antony van de Sande
Alle kopen opgehouden
Akte 424 en 427: 21-11-1821 en 28-11-1821
Verkoper; Jan van Erp gehuwd Wilhelmina van Someren, bouwlieden Oirschot
Een perceel teelland en groes, genaamd de halve Pochelarij, groot 11 lopens, onder den Notel, een
zijde en een einde Embert Snellaars, d’ander zijde Nicolaas van de Sande, d’ander einde de gemeene
straat
Koper; Paulus van Kuijk, bierbrouwer Oirschot, voor f 750,-Akte 425: 21-11-1821
Erfdeling; erfgenamen van Hendrik Bullens
1. Joseph Bullens, bouwman Oostelbeers
2. Jan Bullens, metselaar Oirschot
3. Paulus Bullens, bouwman
4. Cornelis Bullens, stroodekker
5. Jan Christiaan de Weert, bouwman Oirschot, gehuwd Maria Bullens
goederen verkregen bij overlijden van hun broeder Hendrik Bullens op 7-2-1820
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1e lot aan Jan Christiaan de Weert;
1. een perceel teelland, genaamd de Kriekenkamp, groot 1½ lopens, onder Straten, een zijde
Peter van den Heuvel, d’ander de gemeente
2. een perceel teelland, genaamd de achterste hoeve, groot 3½ lopens, als voor, een zijde
kinderen Dirk van Overbeek, d’ander Dirk van Tartwijk
Waardig geschat f 180,-Last in kapitaal f 20,-Totaal f 200,-2e lot aan Jan Bullens;
1. een perceel teelland, genaamd de voorste Hoeven, groot 2½ lopens, onder Straten, een zijde
kinderen Jan Smits, d’ander kinderen Dirk van Overbeek
Waardig geschat f 140,-Contante penningen f 60,-Totaal f 200,-3e lot aan Paulus, Cornelis en Joseph Bullens;
contante penningen f 600,-Akte 428 en 432: 7-12-1821 en 17-12-1821
Inzet en verhuur;
Voor mij Jan de Jong, openbaar Notaris reserderende te Oirschot, hoofdplaats van het Kanton
Provincie Noord-Brabant en voor de aan mij bekende en hier nagenoemde getuigen Compareerden Jan
Lambert Huijskens herbergier wonende alhier, en Jacobus Neutkens, bouwman, wonende te
Westerhoven, zich kort en sterk te maken voor de overige eigenaren van den Koren Boekweit
windmolen staande alhier onder den Hertgang van Straten; te kennen gevende voornemens te zijn
gemelden molen op heden finaal door mij te willen verhuren, en zulks ingevolge daar van zijnde
Procesverbaal van Provicionele verhuring in dato zevende dezer maand; waartoe ten deze wordt
gereseerd en gehouden, als of het zelve hier in woordelijk ware geinsereerd.
Ten gevolge van dien wordt als nu finaal te Luur aangeboden.
De in het aangehaalde proces-verbaal omschreven molen etc.
Een kaarsje uitgebrand zijnde zonder dat iemand meer gehoogd heft. De verhuurder verklaart de
voorschreven molen op de gemaakte voorwaarden finaal in huur toe te kennen aan den inzetter,
Adriaan de Rooij, bakker wonende te Best, voor de som van zes honderd dertig guldens.
En Compareerden Jan Francis de Rooy, Rentenier wonende te Best, en Johannes de Poorter,
timmerman, wonen te St. Oedenrode, die verklaarde zich, te stellen tot borgen voor den gemelden
Huurder onder renunciatie als in Art. 13 der voorwaarden is bepaald. Aldus gedaan en finaal verhuurd,
op heden binnen Oirschot, ten kantore van mij Notaris, den zeventien den December achtien honderd
Een en twintig, in bijzijn van de heer Laurens Johannes Antonius Messing, rentenier, en Johannes
Coppens, grutter, getuigen wonende alhier, die deze nagedane voorlezing, met den verhuurder, de
Borgen en mij notaris hebben geteekend, de doorhaling der woorden en Jacobus Neutkens, bouwman,
wonende te Westerhoven, op den zesden en zevenden regel der vorige bladzijde.
get. Jan Huijskens, Joh. Fr. de Rooy, L.J.A. Messing.
Adriaan de Rooy, Joh. de Poorter, Johannes Coppens.
Not. de jong.
Geregistreerd te Oirschot den vier en twintigsche december 1800 een en twintig Deel acht folio twee
en vijftig recto vak een.
Ontvangen voor regt van huur twaalf guldens drie cents, voor borg zes guldens een en een halve cents.
voor de tien en vijftien verhoging vier guldens een en vijftig cents.
Huur: f 25,46.
12,03.
Borg: f12, 73.
6,01 1/2
10% f38,19.
18,04 1/2
3,82.
4,51
15% 5,73
47,74
22,55 1/2
Akte 429: 11-12-1821
Verkoop meubelen ten verzoeke; Eimert Hoppenbrouwers, bouwman Oirschot op de Kattenbergse
hoeve, opbrengst f 358,70
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Akte 430en 437: 12-12-1821 en 19-12-1821
Inzet en verkoop;
1. Wilhelmus Leijtens, bouwman Best
2. Maria van Rooij, landbouweres te Best, als moeder en voogdes over Jacobus, Johannes,
Theodorus, Adriaan, Cornelis en Anna, in echt verwekt bij wijlen Johannes Leijtens
Adriaan Leijtens, als toeziende voogd.
1e koop; een huis, stal, schuur met ruim 3 lopens teelland en groes, onder Aarle, een zijde den
volgende koop.
2e koop; een perceel teelland en groes, groot 3 lopens, als voor, een zijde de vorige koop, d’ander
Willem Scheepens.
3e koop; een perceel teelland, genaamd den ouden akker, groot 2½ lopen, als voor, een zijde Arnoldus
Huijskens, d’ander Jacobus Vissers.
4e koop; een perceel teelland, genaamd het Klaaskes, groot 1½ lopens, als voor, een zijde Jacobus
Vissers, d’ander Arnoldus Huijskens.
5e koop; een perceel teelland, genaamd den voorsten kamp, groot 3 lopen, als voor, een zijde kinderen
Adriaan de Roos, d’ander weduwe Hendrik Huijskens.
6e koop; een perceel groes, genaamd het Heintje Mikkers, groot 1 lopen, als voor, een zijde Willem
Kemps, d’ander Johannes Latijnhouwers.
7e koop; het voorste gedeelte van de onverdeelde helft in een perceel nieuw erve, groot 6 lopens, als
voor, een zijde Jan Francis de Rooij, d'ander Cornelis van Someren.
Verkregen door overlijden van Adriaan Leijtens, hun broeder, d.d. 28-9-1820
Kopers:
koop 1, 2, 3, 4 in massa; Peter Adriaan van Rooij, bouwman Best, voor f 660,-Koop 5; Wilhelmus Leijtens, voor f 95,-Koop 6; dezelfde, voor f 90,-Koop 7; dezelfde, voor f 34,-Akte 431: 13-12-1821
Verkoop meubelen ten verzoeke; Wilhelmus Peter van Gerwen, metselaar Oirschot, opbrengst f 38,80
Akte 433: 17-12-1821
Verkoop droge mutserd ten verzoeke; Antonij Dielis de Kroon, bouwman Oirschot, opbrengst f 119,35
Akte 434: 18-12-1821
Verkoop meubelen ten verzoeke; Wilhelmus van de Ven, als voogd over de minderjarige kinderen
wijlen Arnoldus den Ouden, opbrengst f 319,40
Akte 435: 19-12-1821
Doorhaling hypotheek; Jasper Jaspers, rademaker Valkenswaard
Ten laste;
Peter van den Heuvel gehuwd Hendriena Jans van Kemenade, landbouwers Oirschot
Martinus van den Heuvel, bouwman Sint-Oedenrode, d.d. 11-9-1818, voor notaris Simon de Vries te
Waalre.
Akte 436: 19-12-1821
Verkoper; Hendriena van Kemena gehuwd Peter Jans van den Heuvel, bouwlieden Best.
een huis met hof en aangelag, groot 6 lopens 12 roeden, onder Verrenbest, een zijde Leendert van
Kuijk, d'ander Pieter van Kuijk, een einde de steenweg, d’ander de straat.
gereserveerd in voorschreven huis de kamer met 2 veldjes teelland, tesamen groot 1 lopen, gelegen
voor en achter het huis, thans in gebruik bij Hendriena Willems, huisvrouw Johannes Kusters, die dit
mag gebruiken zonder huur, haar leven lang.
Koper; Jan Johannes van de Spijkert, bouwman Best, voor f 400,-Akte 438: 20-12-1821
Verkoop meubelen ten verzoeke; Jan Jasper van Overdijk, bouwman Oirschot, opbrengst f 341,95
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Akte 439: 20-12-1821
Testament; Hendrik Wouter van de Schoot [+ 29-12-1821], bakker Oirschot
Erfgename; Willemijna de Kroon, zijn huisvrouw
Akte 440: 24-12-1821
Testament; Hendrik van Kelckhoven, notaris Moergestel
Erfgenaam; Catharina Elisabeth Groenen, zijn echtgenoote.
Akte 441: 24-12-1821
Testament; Catharina Elisabeth Groenen, wonende Moergestel
Erfgenaam; Hendrik van Kelckhoven, haar echtgenoot.
Akte 442: 29-12-1821
Verkoop klomphout ten verzoeke; juffrouw Peijnenburg weduwe Antonij van Baar, opbrengst
f 1109,55
Akte 443: 31-12-1821
Verkoper; Willem Paulus van Kronenburg, bouwman Best
een perceel teelland, groes en grotendeels heide, genaamd de Paardeweide, groot ruim 6 lopens, onder
Verrenbest, een zijde Hendrik Dirk Kemps, d’ander kinderen Michiel Kemps, een einde Hendrik der
Kinderen, d'ander een steegje.
Koper; Lambert Dirk Kemps, bouwman Best, voor f 95,-***

