
Notariële akten

Oirschots Heem Tijdvak Datum Pagina

1831 2019-07-20 1/20

N.A. 5228

Akte 475: 5-1-1831
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Johannes van Hees, bouwman Oirschot, opbrengst f 400,75

Akte 476: 6-1-1831
Verkoop brandhout ten verzoeke; Jonkheer Paulus Emanuel de la Court, 's-Hertogenbosch, opbrengst
f 1073,30

Akte 477: 12-1-1831
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Emanuel Robinet, agent Hasselt, opbrengst f 368,50

Akte 478: 13-1-1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Hendrieka Reedert weduwe Jacobus Platteel, winkelierster
Hoogeloon, Opbrengst f 101,05

Akte 479: 18-1-1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Jan van Hersel, bouwman Oirschot, opbrengst f 316,75

Akte 480: 19-1-1831
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Hendrik van Voorst, ontvanger ‘s Rijksbelastingen Oirschot, als
administrator Armenfonds Diaconie Oirschot, opbrengst f 244,05

Akte 481: 21-1-1831
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Johanna Wijnen weduwe Gijsbert van Kronenburg, opbrengst
f 541,40

Akte 482: 25-1-1831
Verkoop weversgereedschappen ten verzoeke; Gerard Timmermans, wever Oirschot, opbrengst
f 63,95

Akte 483: 3-2-1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Johannes van der Aa, bouwman Best, opbrengst f 402,20

Akte 484: 4-2-1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Jacobus Matheeuwsen, bouwman Oirschot, opbrengst f 195,--

Akte 485: 8-2-1831
Testament; Johannes van der Meijden, klompmaker Best
Erfgenaam; Margo Vogels, zijn echtgenoote

Akte 486: 8-2-1831
Testament; Margo Vogels, zonder beroep
Erfgenaam; Johannes van der Meijden, haar echtgenoot.

Akte 487: 8-2-1831
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Jacobus van den Heuvel, bouwman Oirschot, opbrengst f 303, 45

Akte 489: 11-2-1839
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Marianna de Rooij, zonder beroep Oirschot, opbrengst f 509,85

Akte 490: 14-2-1831
Verkoper; Gerrit van Erkel, herbergier Best

1. een perceel teelland, genaamd Bestsche akker aan de Zomerpad, groot 41 roeden, onder
Verrenbest, een zijde Cornelis Merks, d’ander het volgend perceel.

2. een perceel teelland, genaamd Bestschen akker aan de Zomerpad, groot 50 roeden, als voor,
een zijde kinderen Gerrit van den Boom, d’ander het vorig perceel.
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Koper; Jan Ebben, bakker Best, voor f 180,--

Akte 491: 16-2-1831
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Paulus Verhagen, bouwman en Armmeester te Best, opbrengst
f 265,30

Akte 492: 22-2-1831
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Jan Söhngen, fransch kostschoolhouder Oirschot, opbrengst
f 162,90

Akte 493: 24-2-1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Jan Meeuwis, voerman Oirschot, opbrengst f 223,30

Akte 494: 1-3-1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Cornelia van Kollenburg weduwe Adriaan van Aarle, bouwvrouw
Oirschot, opbrengst f 103,50

Akte 495: 3-3-1831
Verkoop hout op stam ten verzoeke;

- Arnoldus van Heumen, rentenier
- Guillielmus van Baar, fabrikant
- Franciscus Vissers, winkelier, als armmeesters der gemeente Oirschot, opbrengst f 375,35

Akte 496: 8-3-1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Willemijna van Kuijk weduwe Hendrik van Kollenburg, zonder
beroep Oirschot, opbrengst f 120,35

Akte 497: 14-3-1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Lambert Koppens, wever Oirschot, opbrengst f 89,25

Akte 498: 15-3-1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Dielis Willems, bouwman Best, opbrengst f 393,75

Akte 499: 17-3-1831
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Theodorus van Overbeek, herbergier Eindhoven, opbrengst
f 907,85

Akte 500: 18-3-1831
Verkoper; Hendrik Verhoeven, zonder beroep Oirschot

1. een huisje, no. 52, met hof, onder den kerkhof in de Koestraat, groot 14 roeden, een zijde
Cornelis de Rooij, d’ander de kinderen Jan Hoevenaars

2. een perceel teelland, genaamd het akkerke, groot 18 roeden, als voor, een zijde kinderen Johan
van den Heuvel, d’ander het nonnenklooster

Koper; Hendrik Leukens, touwslager Oirschot, voor f 600,--

Akte 502: 8-4-1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Maria de Wert weduwe Cornelis van den Heuvel, zonder beroep
Oirschot, opbrengst f 139,45

Akte 503: 15-4-1831
Verkoop hooi ten verzoeke; Willem Francis Guljè, med. doctor Oirschot, opbrengst f 78,75

Akte 504: 16-4-1831
Verkoop eetwaren ten verzoeke; Jan Mutsaerts, koopman Tilburg, opbrengst f 23,55
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Akte 505: 19-4-1831
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Cornelis de Rooij, R.K. priester Sint-Oedenrode, opbrengst
f 497,75

Akte 506: 19-4-1831
Verkoper; Peter Vlemminx, rentenier Best
De onverdeelde helft in een perceel broekveld, genaamd Bakkersholleke, onder Verrenbest, groot 66
roeden, een zijde Willem de Brouwer, d'ander de gemeente.
Koper; Adriaan van der Vleuten, klompmaker Best, voor f 10,--

Akte 507: 20-4-1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Joseph van Esch, herbergier Best, opbrengst f 63,95

Akte 508: 21-4-1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Johannes Vogels, bouwman Best, opbrengst f 125,55

Akte 509: 27-4-1831
Hypotheekgever; Jan Neggers, bouwman Oirschot
Hypotheeknemer; Jan Söhngen, fransch kostschoolhouder Oirschot, groot f 400,--
Onderpand onder Oirschot;

1. een huis met erf en aangelag, onder Spoordonk, groot 33 roeden, een zijde Godefridus van
Deursen, d'ander weduwe Jan van de Pol.

2. een perceel teelland en groes, genaamd den Beemd, als voor, groot 66 roeden, beide zijden de
weduwe Jan van de Pol.

3. een perceel teelland, genaamd de Klaasakker, als voor, groot 1 bunder, 48 roeden, een zijde
jan Potters, d'ander Godefridus van Deursen.

4. een perceel teelland, genaamd den achtersten akker, groot 1 bunder 65 roeden, een zijde
weduwe Jan van de Pol, d'ander Jan Neggers.

5. een perceel groes, genaamd het ven, groot 86 roeden, een zijde weduwe Jan Potters, d'ander
Francis Jacobus van Hout

6. een perceel broekveld, genaamd de Markolf, groot 49 roeden, een zijde Hendrik van Haren,
d'ander Jan van Eenetten.

Akte 510: 29-4-1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Hendrik Verhoeven, rentenier Oirschot, opbrengst f 64,60

Akte 511: 7-5-1831
Verkoper; Lambert Habraken, rentenier Best
een huis, no. 308, onder Aarle, met hof en aangelag, teelland met de groeslanden, groot 1 bunder 33
roeden, een zijde kinderen Arnoldus van der Aa, d'ander Hendrina van der Aa.
Koper; Cornelis Bakx, bouwman Best, voor f 970,--, die schuldig gebleven wordt tegen 5%.

Akte 512: 9-5-1831
Testament; Wouter van Antwerpen, zonder beroep Oostelbeers
Erfgenamen; Jan, Johanna en Petronella Verhagen, zijn neef en nichten.

Akte 513: 10-5-1831
Verkoper; Johanna van der Heijden, arbeidster Best
De onverdeelde helft in;

1. een perceel teelland, genaamd de bogt van het hoofdkwartier, groot 10 roeden voor het geheel,
onder Verrenbest, een zijde Arnoldus de Leest, d'ander het volgend perceel.

2. een perceeltje nieuw erf, groot voor het geheel 16 roeden, een zijde het vorig perceel, d'ander
eene heisteeg.

Koper; Jacobus van de Morselaar, bouwman Best, voor f 32,--
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Akte 514 en 517: 11-5-1831 en 18-5-1831
Inzet en verkoop;

1. Petronella van Rijswijk gehuwd Peter Lodewijk van Nuenen, hoefsmid Oisterwijk
2. Johanna Maria van Rijswijk gehuwd Adriaan Melis, dagloner Oisterwijk
3. Jennemie van Rijswijk gehuwd Cornelis van Opstal, dagloner Oisterwijk
4. Adriana van Rijswijk gehuwd Johannes Lammers, broodbakker Oisterwijk
5. Petronella van Berendonk, winkelierster Oirschot
6. Barbara van Berendonk gehuwd Jacobus Matheeeuwsen
7. Antonij Matheeuwsen, bouwman Oirschot, als vader en voogd over Jan, Willemina, Hendrik,

Peter, Cornelis, Maria en Barbara, minderjarige kinderen van hem en Johanna Maria van
Berendonk

Adriaan Paulus van Berendonk, bouwman Oirschot, als toeziende voogd
1e koop; Een huis, no. 79, met schuur, stal en schop met hof, groot 24 roeden, onder den Notel, een
zijde Johannes Latijnhouwers, d’ander Johannes Erven
2e koop; een perceel weiland, beplant met enkele vruchtbomen, als voor, groot 33 roeden, een zijde
Johannes Latijnhouwers, d’ander de vorige koop
3e koop; een perceel teelland, als voor, groot 33 roeden, een zijde Hendrik van Kuijk, d’ander
Johannes Erven
4e koop; de voorschreven kopen in massa.
Koper van koop 4; Jan Johannes van Kuijk, bouwman Oirschot, voor f 595,--

Akte 515 en 518: 11-5-1831 en 18-5-1831
Inzet en verkoop;

1. Leendert van der Sande, bouwman Oirschot
2. Jan de Brouwer, bouwman
3. Peter de Brouwer, bouwman
4. Maria Erven, arbeidster
5. Jan Erven, bouwman
6. Jasper Erven, klompenmaker
7. Johanna Erven, spinster, allen wonende Oirschot

1e koop; een perceel teelland, genaamd de Lurp, groot 91 roeden, onder den Notel, een zijde Andries
van de Ven, d’ander weduwe Nicolaas Otters
Koper; Hendrik van Cuijk, bouwman Oirschot, voor f 455,--
2e koop; het gedeelte van een perceel weiland, genaamd de Schoordonk, scheidende op de
middelsloot, groot 57 roeden, onder Straten, een zijde kinderen Theodorus van Overbeek, d’ander de
volgende koop
3e koop; een gedeelte, scheidende op de middelsloot, een zijde de vorige koop, d’ander Jan van den
Heuvel
4e koop; de twee voorschreven kopen in massa
Koper van koop 4; Jan Goossens, griffier Middelbeers, voor f 276,--

Akte 516: 16-5-1831
Verkoop hooi en stroo ten verzoeke; Burgerlijk armbestuur, opbrengst f 128,70

Akte 522 en 524: 3-6-1831
Verkopers;

1. Wilhelmina van Someren, gehuwd Jan van Erp, herbergier
2. Louis van Someren, arbeider

1e koop; een perceel weiland, genaamd het kampke aan de heide, onder den Notel, groot 50 roeden,
een zijde de volgende koop, d’ander de gemeente
Koper; Clara Snellaars weduwe Nicolaas van Kuijk, bouwvrouw Oirschot, voor f 250,--
2e koop; een perceel teelland, genaamd de nieuwe erve, gelegen, als voor, groot 24 roeden, een zijde
het vorig perceel, d’ander de heide
Koper; Clara Snellaars weduwe Nicolaas van Kuijk, bouwvrouw Oirschot, voor f 100,--
3e koop; een perceel teelland en houtwasch, genaamd het kampke, groot 50 roeden, gelegen als voor,
een zijde Jacobus van Overbeek, d’ander de weduwe Nicolaas van Kuijk.
Opgehouden
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Akte 523: 1-6-1831
Schuldbekentenis; Gerard de Roos, molenaar Oirschot
Aan; Frederik Mauritz l’Archer Houth, kapitein bij 2e bataillon der 2e afdeling Geldersche mobile
schutterij in bezettin te Breda, groot f 400,-- terzake achterstallige huur van den
Spoordonkschen molen en landerijen

Akte 525: 14-6-1831
Erfdeling; de erfgenamen van Peter van der Hamsvoort en Johanna Maria Timmers

1. Paulus van der Hamsvoort, Middelbeers
2. Peter van der Hamsvoort, Oirschot
3. Johanna van der Hamsvoort gehuwd Johannes Vennix Oostelbeers
4. Jan van der Hamsvoort, Oostelbeers, allen bouwlieden

Goederen verkregen van hun ouders Peter van der Hamsvoort en Johanna Maria Timmers, beiden
gewoond en overleden Oostelbeers
1e lot aan Paulus van der Hamsvoort;

1. een huis, no. 2, met aangelag, groot 1 bunder 53 roeden, onder Middelbeers, een zijde
kinderen Johannes Stevens, d’ander de gemeente straat.

2. een perceel teelland en weiland, genaamd de Fransen, groot 1 bunder 15 roeden, gelegen als
voor, een zijde Joseph van Dooren, d’ander Joseph Hollebakkers.

3. een perceel teelland en heide, genaamd het Zand, groot 24 roeden, gelegen als voor, een zijde
Willem Liebregts, d’ander Jacobus Fiers.

4. een perceel bouw- en weiland en heide, genaamd de heikant, groot 33 roeden, gelegen als
voor, een zijde Jacobus Fiers, d'ander Cornelis van de Wetering.

5. een perceel teelland, genaamd den langen heiakker, groot 50 roeden, gelegen als voor, een
zijde Joseph Hollebakkers, d'ander de weduwe Peter Verbaant.

6. een perceel teelland, genaamd den langen akker en korte vooren, groot 82 roeden, gelegen als
voor, een zijde Johannes van Ham, d’ander Joseph Hollebakkers.

7. een broekveld, genaamd de Philips beemd, groot 58 roeden, gelegen als voor, een zijde Joseph
van Aken, d’ander zijde Seeltjes beemd.

8. een perceel houtbosch, genaamd bij het rotte schoor, groot 8 roeden, gelegen als voor, een
zijde Wouter Timmers, d’ander de rivier.

9. een perceel weiland en heide, genaamd het Langveld, groot 6 roeden, gelegen als voor, een
zijde Adriaan Adriaans, d’ander Jan van der Hamsvoort.

10. de onverdeelde helft in een broekveld, genaamd den Faasbeemd, groot 82 roeden, gelegen
onder Oirschot, een zijde Joseph van Aken, d'ander Cornelis van Hout

11. een perceel mastbosch, genaamd de nieuw erf, groot 34 roeden, gelegen onder Vessem, beide
zijden de gemeente.

Geschat tesamen op f 1475,--
2e lot aan Peter van der Hamsvoort;

1. Contanten f 1247,50
2. aan koper en tin f 85,--
3. Bedden met toebehoren en andere huismeubelen f 65,--
4. 10 nederlandse mudden rogge f 77,50

totaal f 1475,--
3e lot aan Johanna van der Hamsvoort;

1. een huis, no. 64, met hof en schop en aangelag en verdere getimmerten, groot 2 bunder 64
roeden, gelegen onder Oostelbeers.

2. een perceel weiland en hout, groot 18 roeden, gelegen als voor, een zijde de verkrijgster,
d’ander de gemeente.

3. een perceel teel- en weiland, genaamd de Loijenbogt, groot 72 roeden, gelegen als voor, een
zijde Peter Moonen, d’ander Adriaan Adriaans.

4. een perceel weiland, genaamd de Hoef, groot 33 roeden, gelegen als voor, een zijde Peter van
Spreeuwel, d’ander de kinderen Adriaan van Antwerpen.

5. een perceel teelland, genaamd de Kulsakker, groot 27 roeden,gelegen als voor, een zijde Jan
Antonij Vennix, d’ander Jacobus Jacobs.
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6. een perceel teelland, genaamd den Hoekakker, groot 20 roeden, gelegen als voor, een zijde Jan
Verhagen, d’ander Lambert Toemen.

7. een perceel teelland, genaamd den kulsakker, groot 17 roeden, gelegen als voor, beide zijden
weduwe Jan Antonij Vennix.

8. een perceel weiland en houtbosch, genaamd de Langrijt, groot 22 roeden, gelegen als voor,
een zijde Peter van de Wetering, d’ander Willem van de Burgt.

9. ¼ gedeelte onverdeeld in een broekveld, genaamd het Hoekveld, in geheel groot 1 bunder 98
roeden, gelegen te Oirschot, een zijde Paulus Timmers, d’ander de gemeente.

10. een perceel weiland, genaamd het Weigat, groot 27 roeden, gelegen te Vessem, een zijde
weduwe Jacobus Verpaalen, d’ander de erven Peter Kruijsdijk.

11. een perceel bouw- en weiland, genaamd de Nieuw erf, groot 44 roeden, gelegen als voor, een
zijde verkrijgster, d'ander de gemeente

12. een perceel heide, genaamd de nieuw erf aan den Dijk, groot 43 roeden, gelegen als voor, een
zijde de Vessemsche dijk, d’ander de gemeente.

Geschat tesamen op f 1475,--
4e lot aan Jan van der Hamsvoort;

1. Contanten f 1192,50
2. aan eiken en mastenbomen f 150,--
3. 2 bedden met toebehoren f 45,--
4. aan koper en tin f 10,--
5. 5 Nederlandse mudden rogge en 5 dito boekweit f 77,50

totaal f 1475,--

Akte 528: 16-6-1831
Borgtocht; Hendrik van Voorst, ontvanger der directe belastingen en accijnsen van Oirschot en Best,
groot reëel f 1040,--

Akte 529: 24-6-1831
Testament; Gerarda van de Heuvel, bouwvrouw Oirschot
Erfgenaam; haar echtgenoot Jan van Haaren

Akte 530: 28-6-1831
Testament; Jan Rozekrans, linnenwever Oirschot
Erfgenaam; Anna Verschuren zijn echtgenoote

Akte 531: 30-6-1831
Verkoop groesturf ten verzoeke; Nicolaas Goossens, winkelier Best, opbrengst f 83,80

Akte 533: 7-7-1831
Verkoper; Cornelia van der Vleuten weduwe Jan Rosché, zonder beroep Best
de keuken van het huis, met stal en hof, groot 8 roeden, onder Naastenbest, een zijde Antonij van der
Heijden, d’ander de kinderen Johannes Scheepens.
Koper; Catharina de Kroon, dienstmeid Best, voor f 150,--

Akte 534: 12-7-1831
Verkoop gras ten verzoeke; Johannes Zwijsen, R.K. pastoor Best, opbrengst f 162,95

Akte 535: 13-7-1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Johannes Kemps, zonder beroep Oirschot, opbrengst f 45,10

Akte 536: 13-7-1831
Verkoop veldvruchten ten verzoeke; Johannes Kemps, zonder beroep Oirschot, opbrengst f 516,80

Akte 538: 22-7-1831
Verkoop veldvruchten ten verzoeke; Johannes van der Aa, bouwman Oirschot, opbrengst f 362,85
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Akte 541: 29-7-1831
Hypotheekgever; Cornelis Jan Vogels, bouwman Best
Hypotheeknemer; Joseph Erven, wever Oirschot, groot f 300,--.
Onderpand onder Best;

1. een huis met schop, stal, schuur, hof en aangelag, onder Verrenbest, groot 99 roeden, een zijde
weduwe Hendrik van Kuijk, d'ander de gemeente

2. een perceel teel- en weiland, genaamd de Grendel, groot 1 bunder 15 roeden, een zijde
Martinus Vogels, d’ander Cornelis van Oirschot.

3. een perceel teelland, genaamd Tullenkamp, groot 41 roeden, als voor, een zijde weduwe
Arnoldus de Roij, d’ander weduwe Adriaan van Oirschot.

4. een perceel teelland, genaamd Kwezelskamp, groot 1 bunder 15 roeden, als voor, een zijde
kinderen Hendrik van Tartwijk, d’ander Leendert van Kronenburg.

5. een broekveld, genaamd de Diepsteeg, groot 1 bunder 15 roeden, als voor, een zijde Adriaan
van Santvoort, d’ander weduwe Jan Rosché.

6. een broekveld, genaamd de Burggraaf, groot 33 roeden, als voor, een zijde weduwe Hendrik
van Kol, d’ander de Cantorij.

Akte 542 en 547: 4-8-1831 en 11-8-1831
Inzet en verkoop; Jan van Heerebeek, lid gemeenteraad Oirschot, als lasthebber van;

1. Maria van den Boom weduwe Wouter de Koning, herbergierster
2. Maria Catharina en Everardus de Koning, zonder beroep Oirschot
3. Arnoldus de Koning, bakker Asten
4. Jan de Koning, molenaar
5. Pieter de Kooning, bakker, beiden wonende Bemmel
6. Joseph de Koning, smid Rotterdam
7. Adriana de Koning gehuwd Antonij van Loon, herbergier Lage-Mierde
8. Cornelia de Koning gehuwd Jacobus van Kraijen, zonder beroep Helmond

Onder Oirschot;
1. een huis, schuur, schop en twee tuinen en boogaard en een perceeltje teelland, onder

Spoordonk, groot 82 roeden, een zijde Hendrik van Beers, d’ander weduwe Jacobus van Hout
2. een perceel teelland, genaamd de koewei, als voor, groot 99 roeden, een zijde weduwe Jan

Verheijen, d’ander de gemeente
3. een perceel teelland, genaamd de Gansenbraken, als voor, groot 50 roeden, een zijde kinderen

Jan van Nunen, d’ander Peter van Haaren
4. een perceel teelland, genaamd den heiakker, als voor, groot 1 bunder 15 roeden, een zijde

Francis van Hout, d’ander de gemeente
5. een perceel teelland, genaamd de Ronde hoef, groot 66 roeden, gelegen als voor, een zijde

weduwe Jacobus van Hout, d’ander Peter van Hout
6. een perceel teelland, genaamd het klein akkerke, als voor, groot 33 roeden, een zijde Hendrik

van Beers, d’ander weduwe Jacobus van Hout
7. een perceel, bestaande uit 11 weien met teelland en dreven, groot 3 bunder 30 roeden.

gelegen. als voor, een zijde het vorig perceel, d’ander Hendrik van Beers
8. een perceel weiland, genaamd het klein beemdje, als voor, groot 24 roeden, een zijde Hendrik

van Beers
Belast;

1. jaarlijks met 2 mudden 8 schepel rogge, te vergelden aan den armen van Magharen, in kapitaal
geschat op f 420,--

2. f 11,15 aan de Domeinen, in kapitaal geschat op f 180,--
3. f 0,75 aan een meerdere pacht aan Anna of Beelaarts fundatie, in kapitaal geschat op f 15,--

Koper; Jan Söhngen, fransch kostschoolhouder Oirschot, voor f 2800,--

Akte 543: 8-8-1831
Verkoper; Jan Meijs, bouwman Vessem

1. een perceel bouwland en heide, groot 16 roeden, gelegen onder Vessem, beide zijden de
gemeente.

2. een obligatie, groot f 500,--, voor schepenen van Vessem 24-2-1795
3. het restant obligatie, groot f 325,--, voor schepenen Vessem, d.d. 14-8-1797.
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4. restant obligatie, groot f 154,--, voor schepenen Hoogeloon, d.d. 10-10-1810.
5. een obligatie, groot f 275,--, Nicolaas Hordijk, notaris Vessem, d.d. 13-3-1813.

Kopers;
1. Johanna Maria en Dymphena Maria de Bruijn, bouwvrouwen Vessem
2. Elisabeth de Bruijn, bouwvrouw Hoogeloon
3. Petronella de Bruijn, dienstmeid Antwerpen

Koopprijs;
- van perceel bouwland, f 30,--
- en die van de obligatien f 25,--.

Akte 544: 8-8-1831
Verkoop gras ten verzoeke; Peter van Heumen, rentenier Oirschot, opbrengst f 168,35

Akte 545: 9-8-1831
Boedeldeling;

1. Leonardus van der Sande, timmerman
2. Jan van der Sande, zonder beroep, beiden Best.

1e lot aan Leonardus van der Sande;
1. een huisje, hof en aangelag, groot 24 roeden, een zijde verkrijger, d'ander Cornelis de Rooij
2. een perceel weiland, genaamd de Bossche wei, groot 41 roeden, een zijde Antonij van de

Sande, d’ander de verkrijger.
3. een perceel teelland, genaamd teinen den dries, groot 33 roeden, een zijde de verkrijger,

d’ander de Armenakker
4. een perceel weiland, genaamd het Schoor, groot 16 roeden, een zijde Jan van de Sande,

d’ander den Armen akker.
5. een perceel teelland, genaamd den akker over de straat, groot 66 roeden, een zijde Cornelis de

Rooij, d’ander Antonij van de Sande
6. een perceel teelland, genaamd de Melker Steeg, groot 24 roeden, een zijde kinderen Joost

Willems, d'ander de straat.
7. een perceel weiland, genaamd de Kraasbeemd, groot 82 roeden, een zijde Johannes van de

Sande, d’ander Willem van Diessen.
8. een perceel weiland, genaamd de nieuwe steeg, groot 49 roeden, een zijde weduwe Hendrik

van de Sande, d’ander de geneene weg.
9. een perceel weiland, genaamd de Broekbeemd, groot 49 roeden, een zijde de algemenen

armen, d'ander Hendrik Legius.
10. een perceel teelland, groot 33 roeden, een zijde weduwe Adriaan van de Sanden, d’ander

Daniel de Brouwer.
11. een perceel bouwland, genaamd de Meulestraat, groot 33 roeden, een zijde weduwe Hendrik

van Gorkum, d’ander de straat.
12. een perceel teelland, genaamd Annemie van Gorkum kamp, groot met de nieuw erve 99

roeden, een zijde weduwe Hendrik van de Sande, d’ander de verkrijger
13. een perceel teelland, genaamd de springheester, groot 49 roeden, een zijde Jan van de Sande,

d’ander weduwe Joseph Essens
14. een perceel teelland, genaamd den Driehoek, onder Aarle, groot 24 roeden, een zijde Johannes

Legius, d’ander de straat.
2e lot aan Jan van de Sande;

1. een huis, hof en aangelag, groot 32 roeden, een zijde Johannes van den Akker, d'ander
Leendert van de Sande.

2. een perceel weiland, groot 16 roeden, een zijde de verkrijger, d'ander de straat.
3. een perceel weiland, genaamd Siskens groes, groot 41 roeden, een zijde Leendert van de

Sande, d'ander de verkrijger
4. een perceel teelland, genaamd den hogen akker, groot 66 roeden, een zijde de verkrijger,

d’ander de weduwe Eijmbert van Kronenburg
5. een perceel teelland, genaamd den Stokakker, groot 33 roeden, een zijde de verkrijger, d’ander

Joseph Hendrik van de Sande.
6. een perceel teelland, genaamd den Noordenakker, groot 24 roeden, een zijde Cornelis van den

Heuvel, d’ander Willem Scheepens.
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7. een perceel teel- en weiland, genaamd de Steenoven, groot 33 roeden, een zijde Peter der
Kinderen, d’ander weduwe Antony van Baar.

8. een perceel weiland, genaamd de nieuw steeg, groot 49 roeden, een zijde Hendrik van
Ekerschot, d’ander de straat.

9. een perceel weiland, genaamd het Zonderen, groot 24 roeden, een zijde Andries van
Lievenogen, d’ander Hendrik van Tartwijk.

10. een perceel weiland, genaamd de Kavelens, groot 49 roeden, een zijde Johannes van de Sande,
d’ander Johannes van Liempd.

11. een perceel teelland, genaamd de Springheester, groot 49 roeden, een zijde Hendrik van den
Boom, d’ander Leendert van de Sande.

12. een perceel teelland, genaamd het Brokske, groot 24 roeden, een zijde weduwe Hendrik van
de Sande, d’ander weduwe Leonardus Scheepens.

13. een perceel teelland, genaamd groote kamp, groot 66 roeden, een zijde weduwe Leonardus
Scheepens, d’ander de straat.

14. een perceel teelland, genaamd het klein kampke achter aan de hei, groot 24 roeden, een zijde
Leendert van de Meulengraaf, d’ander de kinderen Hendrik van Dooremalen.

15. een perceel teelland, genaamd de Kleinmortel, groot 16 roeden, een zijde Essens, d’ander
Antony Hendrik van de Sande.

16. een perceel nieuw erve, groot 16 roeden, een zijde Leonardus van der Sande, d’ander de straat.
alles gelegen onder Naastenbest.

17. een perceel teelland, genaamd den Driehoek, groot 16 roeden, onder Aarle, een zijde Cornelis
van der Aa, d’ander Johannes Legius.

Akte 546: 10-8-1831
Verkoper; Louis van Someren, arbeider Oirschot
De onverdeelde helft in een perceel teelland en houtwasch, genaamd het kampke, onder den Notel,
groot 50 roeden in het geheel, een zijde Jacobus van Overbeek, d’ander de weduwe Nicolaas van
Kuijk
Koper; Jan van Erp, herbergier Oirschot, voor f 55,--

Akte 548: 18-8-1831
Verkoper; Peter van den Berg, bouwman Oirschot

1. De helft in een huis, no. 333 A, hof en aangelag, onder den kerkhof, voor geheel 33 roeden,
een zijde verkrijgster, d’ander Nicolaas van de Sande

2. een perceel teelland, genaamd de Hazenbosch, als voor, groot 66 roeden, een zijde weduwe
Nicolaas van Kuijk, d’ander de verkrijgster

3. een perceel teelland, genaamd de Hazenbosch, als voor, groot 33 roeden, een zijde Salomon
Roost, d’ander de verkrijgster

4. een perceel weiland, genaamd de molenkampen, als voor, groot 50 roeden, een zijde Jan
Söhngen, d’ander Cornelis de Bruijn

5. een broekveld, genaamd de Mortel, onder Straten, groot 33 roeden, een zijde Matinus Vogels,
d’ander Jan Smetsers

Koper; Maria Catharina van Rooij weduwe Hendrik van den Akker, bouwvrouw Oirschot, voor f 400,-

Akte 549: 18-8-1831
Wederom in bezitstelling; Joseph van Aken, bouwman Oostelbeers
volgens faculteit bij verkoop d.d. 3-1-1828

1. een perceel groes, genaamd Philipsbeend, groot 97 roeden, onder Oostelbeers, een zijde
weduwe Peter van der Hamsvoort, d’ander Jan van der Hamsvoort c.s.

2. een perceel groes, genaamd het voorste langveld, groot 12 roeden, gelegen als voor, een zijde
weduwe Peter van der Hamsvoort, d'ander Jan van der Hamsvoort c.s.

zijnde verkocht geweest aan Jan Goossens, griffier Middelbeers.
Kooppenningen f 200,--

Akte 550: 18-8-1831
Erfdeling; de erfgenamen van Jan van den Heuvel en Johanna Maria Smits

1. Jacobus van den Heuvel
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2. Petronella van den Heuvel gehuwd Adriaan Huijskens, bouwlieden
3. Catharina van den Heuvel gehuwd Jan van Nunen, smid, allen Oirschot

Verkregen bij versterf van hun ouders
1e lot aan Jacobus van de Heuvel;

1. een huis met stal, schuur, hof en aangelag, groot 41 roeden, onder Spoordonk, een zijde
Johannes van Steensel, d’ander Arnoldus van Stralen

2. een perceel teelland, genaamd het Steeke, gelegen als voor, groot 49 roeden, een zijde
Arnoldus van Stralen, d’ander kinderen Wilhelmus van Hout

3. een perceel weiland, genaamd het beemdje, als voor, groot 16 roeden, een zijde kinderen Peter
Stans, d’ander Peter Smits

4. een perceel wei- en teelland, genaamd de Mousten, als voor, groot 74 roeden, een zijde
Adriaan Somers, d’ander Peter van Berendonk

Waarde f 800,--
2e lot aan Petronella van den Heuvel;

1. een perceel teelland, onder Spoordonk, groot 82 roeden, beide zijden Rogier van Tartwijk
2. een perceel teelland, als voor, groot 49 roeden, een zijde weduwe Hendrik van Kollenburg,

d’ander weduwe Wilhelmus van Hout
3. een perceel weiland, genaamd den beemd, als voor, groot 33 roeden, een zijde Peter Smits,

d’ander Peter Aarts
Waardig f 800,--
3e lot aan Catharina van de Heuvel;

1. een perceel weiland en houtwasch, genaamd de ketters, onder den Notel, groot ruim 99 roeden
een zijde Jan van Laarhoven, d’ander Jan van Erp

waardig f 400,--
Contanten f 400,--
Totaal f 800,--

Akte 552: 30-9-1831
Verkoper; Jan van de Wetering, bouwman Middelbeers
een perceel teelland en groes, genaamd de Daam, groot 1 bunder 40 roeden, onder Middelbeers,
belend oost en noord de kinderen Johannes Hems, west Jan Smolders, zuid de gemeene heide.
Koper; Wilbrordus Liebregts, bouwman Middelbeers, voor f 250,--

Akte 553: 3-9-1831
Boedeldeling;

1. Jan van de Wetering
2. Cornelia van de Wetering gehuwd Wilbrordus Liebregts
3. Maria Elisabeth van de Wetering
4. Wilbrordus van de Wetering, bouwlieden Middelbeers.

goederen verkregen bij onderhandse akte 11-6-1822
1e lot aan Wilbrordus van de Wetering;

1. een huis, stal, schuur, schop en verder getimmerten, met hof en aangelag, groot 1 bunder 85
roeden, belend oost de Kerkstraat, west het volgend perceel.

2. een perceel weiland, genaamd den Dries bij de aansteede, groot 75 roeden, belend oost het
vorig perceel, west de kinderen Jan van Minderhout.

3. een perceel teelland, het aangelag, groot 1 bunder 4 roeden, belend oost de Kerkstraat, west
Peter Johannes Heuvelmans.

4. een perceel teelland, genaamd de Kerkakker, groot 79 roeden, belend oost het vorig perceel,
west de kinderen Louis Hoeven

5. een perceel teelland, het aangelag, groot 57 roeden, belend oost de gemeente, west de kinderen
Jan van Minderhout.

6. een perceel teelland, genaamd den Heikant, groot 66 roeden, belend oost de verkrijgster
Cornelia van de Wetering, west Jacobus Fiers.

7. een gedeelte in de Werkakker, zijnde teelland, voor dit gedeelte, groot25 roeden, belend oost
Johannes Goudsmits, west Cornelia van de Wetering.

8. een perceel weiland, genaamd den Haverdries, groot 38 roeden, belend oost weduwe Peter
Bullens, west de rivier
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9. een perceel heide, genaamd Heerkens beemd, groot 83 roeden, belend noord Hendrik Ansems,
zuid Johannes Goudsmits.

10. een perceel heide, genaamd de Aardenbosschen, groot 88 roeden, belend oost en west Jacobus
van de Laak.

11. een perceel schaarbosch, genaamd de Steenrijt, groot 46 roeden, belend oost de weduwe Jan
Bekkers, west de rivier.

12. een perceel schaarbosch, genaamd de Aardbosschen, groot 20 roeden, belend west Jacobus
van de Laak

Alles gelegen onder Middelbeers.
13. Tien en een half gezwat in het Wagat, gelegen Vessem, groot 1 bunder 82 roeden, belend zuid

Dielis Michielse, noord Jan Jansen.
14. een perceel weiland, genaamd het Houtbroek, gelegen Kasteren, groot 16 roeden, belend oost

Jan Koolen, west Mathijs Timmers.
15. een perceel weiland en heide, genaamd den Brenhosch, als voor, groot 66 roeden, belend zuid

Jacob Meijer, noord Jan Sluims.
Waardig f 1800,--
2e lot aan Jan van de Wetering;

1. Contanten f 1800,--
3e lot aan Cornelia van de Wetering;

1. een perceel teelland, genaamd de Bogt, onder Middelbeers, groot 72 roeden, belend oost
volgend perceel, west Gerard Verheijen.

2. een perceel heide, voorpoting, groot 22 roeden, als voor, belend oost de straat, west het vorig
perceel.

3. een perceel teelland, het aangelag, als voor, groot 27 roeden, belend oost Cornelis de Rooij,
west Mathijs Timmers.

4. een perceel weiland, genaamd den Heikant, als voor, groot 61 roeden, belend oost Johannes
van Antwerpen, west de verkrijger Wilbrordus Liebregts.

5. een perceel broekveld, genaamd de Kras, groot 66 roeden, gelegen Vessem, belend zuid
weduwe Adriaan van Antwerpen, noord de gemeente.

6. een perceel broekveld, genaamd het Laagveld, groot 66 roeden, als voor, belend zuid Joseph
Bekkers, noord Johannes Moonen.

Waardig geschat op f 600,--
Contanten f 1200,--.
Totaal f 1800,--
4e lot aan Maria Elisabeth van de Wetering;

1. een perceel heide, genaamd de Vogelzang, onder Middelbeers, groot 97 roeden, belend oost
de weduwe Johan Bruschwiler, west het volgend perceel.

2. een perceel heide, genaamd de Vogelzang, als voor, groot 50 roeden, belend oost het vorig
perceel, west Peter van de Laak.

Waardig geschat f 300,--.
Contanten f 1500,--.
Totaal f 1800,--.

Akte 554: 7-9-1831
Verkoper; Gerard Scheepens, bouwman Oirschot, gehuwd Maria de Koning

1. een perceel teelland, genaamd de Broodren, groot 82 roeden, gelegen in de Vleut, een zijde
weduwe Adriaan van Oirschot, d’ander Paulus Verhagen.

2. een perceel groes, genaamd den Burggraaf, groot 58 roeden, een zijde Antonij van de Ven,
d’ander Leendert van Kronenburg.

Koper; Johannes Martinus de Koning, bouwman Best, voor f 400,--.

Akte 555: 7-9-1831
Verkoper; Rogier Vlemminx, houtzager Oirschot

1. een huis met stal, schuur, schop, hof en aangelag, groot 40 roeden, onder den Notel, een zijde
Cornelis van Boxtel, d’ander den Armen

2. een perceel teelland, genaamd het kampke, groot 22 roeden, als voor, een zijde Arnoldus
Smits, d’ander de straat
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Koper; Gerard Scheepens, bouwman Oirschot, voor f 500,--, waarvan f 300,-- contant en f 200,-- als
hypotheek

Akte 557 en 563: 9-9-1831 en 16-9-1831
Verhuurder; Willem Scheepens, Antonij van de Sande en Paulus Verhagen, als armmeesters der
gemeente Best

1. eene stede met aanhorige landerijen, in de Vleut, thans in gebruik bij Antonij van de Ven.
2. een perceel teelland, genaamd het Duivenbroek, groot 49 roeden.
3. een perceel weiland, genaamd het Kerkveldje, groot 49 roeden
4. een perceel weiland, genaamd Balenlamp, groot 49 roeden.
5. een perceel teelland, genaamd de Bunder, groot 33 roeden
6. een perceel teelland, genaamd de Voorste kampen, groot 49 roeden.
7. een perceel teelland, genaamd het Kampke, groot 25 roeden.
8. een perceel teelland, genaamd de Middelste kanp, groot 49 roeden
9. een perceel teelland, genaamd het heikampke, groot 25 roeden.
10. een perceel teelland, genaamd den Bult, groot 49 roeden
11. een perceel teelland, genaamd het half kampke, groot 16 roeden
12. een perceel teelland, genaamd den Molenkamp, groot 7 roeden
13. een perceel teelland, genaamd Zandaarbuiten, groot 25 aren
14. een perceel teelland, genaamd het Pellemanneke, groot 33 roeden
15. een perceel teelland, genaamd Afsmit, groot 33 roeden
16. een perceel teelland, genaamd de Afsmit of Langenkamp, groot 49 roeden
17. een perceel teelland, genaamd het Zourland, groot 82 roeden
18. een perceel groes of broekveld, genaamd den Broekbeemd, groot 82 roeden
19. een perceel teelland, afkomstig van Jan van den Berk, groot 82 roeden
20. een perceel groes, genaamd Jennekeshoek, groot 1 bunder
21. een perceel teelland, genaamd het kampke aan den Zonschendijk, groot 25 roeden

Huuropbrengst totaal f 337,--

Akte 558: 10-9-1831
Borgtocht; Hendrik van Voorst, ontvanger directe belastingen en accijnsen van Best en Oirschot
groot f 1420,-- ten behoeve Nationale werkelijke schuld

Akte 559: 14-9-1831
Verkoper; Cornelia van Kronenburg gehuwd Wilhelmus Merkx, bouwman Best
een perceel teelland, genaamd het akkerke, onder Naastenbest, groot 21 roeden, een zijde Jan Marcelis
Legius, d’ander Willem van den Heuvel.
Koper; Willem van den Heuvel, arbeider Best, voor f 90,--

Akte 560: 14-9-1831
Verkoper; Willem van den Heuvel, arbeider Best
een perceel teelland, genaamd de Aarle akker, onder Aarle, groot 33 roeden, een zijde Jan Vogels,
d’ander Hendrik de Rooij.
Koper; Wilhelmina van den Boom weduwe Dirk van Dooremaalen, bouwvrouw Best, voor f 135,--

Akte 561: 14-9-1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Jan Erven, bouwman Oirschot, opbrengst f 69,05

Akte 562: 14-9-1831
Verkoper; Anna Maria Schellekens, zonder beroep Oirschot
een huis, no. 49, met stal, schuur, hof en aangelag, groot 1 bunder 50 roeden, onder den Notel, een
zijde Ida Coppens, d’ander Wilhelmus Kemps
is verhuurd aan Willem van der Heijden, bouwman Oirschot, voor 6 jaar, voor f 50,-- per jaar
een perceel groes genaamd het Leerke, groot 37 roeden, als voor, beide zijden Wilhelmus Kemps,
verhuurd als voor
Koper; Oeds Oenes van den Berg, commissionair in het groot, wonende Oirschot, voor f 800,--
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Akte 564: 17-9-1831
Verkoper; Cornelia van Kronenburg gehuwd Wilhelmus Merkx, bouwman Best
een perceel teelland, genaamd de Koelekamp, groot 33 roeden, onder Verrenbest, een zijde
Algemenen Armen van Best, d’ander het gemeentes broek.
Koper; Michiel de Fooij, klompenmaker Liempde, voor f 125,--

Akte 565 en 568: 3-10-1831 en 10-10-1831
Inzet en verkoop;

1. Jordanus Coppens, bouwman Oirschot
2. Hendrik Merkx, bouwman Middelbeers
3. Maria Merkx gehuwd Hendrik van Hees, bouwman Oirschot
4. Maria Coppens gehuwd Johannes va Doren, bouwman Dinther
5. Jacobus van Overbeek, bouwman
6. Catharina van Overbeek weduwe Wouter van de Schoot, zonder beroep
7. Nicolaas Huijskens
8. Maria Huijskens gehuwd Hendrik van de Ven
9. Adriana Huijskens weduwe Cornelis van Overdijk, bouwlieden, allen wonende Oirschot
10. Arnoldus van Heerebeek
11. Johannes van Heerebeek, klompenmakers Strijp
12. Anna Maria de Weert gehuwd Jan Hendrik Smits, bouwman Oirschot
13. Jan de Wert en Adriaan de Werdt, klompenmakers Voorst

1e koop; een houtbosch met opgaande bomen, onder Straten, groot 41 roeden, een zijde Cornelis van
Kerkoerle, d’ander de weduwe Hendrik van de Schoot
Koper; Hendrik van Gehugten, kuiper Oirschot, ten behoeve van Cornelis Toirkens, schoenmaker
Oirschot, voor f 205,--
2e koop; een perceel weiland, genaamd de Schoordonk, als voor, groot 33 roeden, een zijde Theodorus
van Overbeek, d’ander de gemene straat
Koper; Hendrik van Gehugten, kuiper Oirschot, voor f 154,--
3e koop; een perceel hakhout, genaamd de Schoordonk, als voor, groot 66 roeden, een zijde
Theodorus van Overbeek, d’ander de straat
Koper; Jan Goossens, griffier, wonende Middelbeers, ten behoeve Johannes de Laat, bouwman
Oostelbeers, voor f 610,--
4e koop; een houtbosch met opgaande bomen, genaamd de Schoordonk, groot 66 roeden, een zijde
Goijart van de Ven, d’ander heer van den Berg
Koper; Jan Wouter van de Schoot, bouwman Oirschot, voor f 205,--
5e koop; een perceel hakhout, genaamd de Pleising, onder den Notel, een zijde Johannes van der
Vleuten, d’ander Antonij Scheepens
Koper; Gerard de Kroon, bierbrouwer Oirschot, voor f 225,--
6e koop; een perceel hakhout, genaamd Allemansveld, onder den Notel, groot 1 bunder 15 roeden, een
zijde eerw.heer Heeren, d’ander de kinderen Kluijtmans
Koper; Hermanus Johannes Waterbeek, secretaris Oirschot, voor f 265,--
de voorschreven goederen werden nagelaten door Johannes de Werd, overleden Oirschot 20-4-1831

Akte 566: 4-10-1831
Verkoper; Hendrik van Dooremaalen, wagenmaker Diessen
een huis, no. 31, stal, schuur, schop, hof en aangelag, gelegen Middelbeers, groot 1 bunder 65 roeden,
een zijde de verkrijgster, d’ander de weduwe Johannes Deenen.
Koper; Johanna Kuijpers weduwe Peter Heuvelmans, winkelierster Middelbeers, voor f 600,--.

Akte 567: 8-10-1831
Verkoper; Adriaan van der Velden, winkelier Best

1. een perceel teelland, genaamd Geertsapenkampke, gelegen aan de heide onder Verrenbest, een
zijde Hendrik van der Vleuten, d’ander fundatie van der Aa.

2. een perceel teelland, genaamd de nieuwe erve, groot 49 roeden, als voor, een zijde weduwe
Johannes de Koning, d’ander eerwaarde heer Cornelis de Rooij

Koper; Joseph van Esch, winkelier Best, voor f 200,--
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Akte 569: 10-10-1831
Doorhaling hypotheek; Antonij, Agnes en Barbara Heuvelmans, bouwlieden Oirschot, kinderen en
erfgenamen wijlen Theodorus Heuvelmans, overleden 29-5-1825
Ten laste van; Waltherus de Koning, bouwman Oirschot, voor notaris Antonij Bolsius te ‘s-
Hertogenbosch d.d. 12-6-1820

Akte 573: 20-10-1831
Schuldvernieuwing onder hypotheek; Jan Antonij van Loon, secretaris Lage Mierde
Groot f 700,--
Ten behoeve; Jan Rypperda, vrederechter Oisterwijk
Ten laste van; wijlen Wouter de Koning en zijn echtgenoote Maria van de Boom, gepasseerd voor
Notaris Bolsius te Oisterwijk
Onderpand gelegen te Lage Mierde

Akte 574: 20-10-1831
Doorhaling hypotheek; Jan Rypperda, vrederechter Oisterwijk
Hypotheek ten laste; Wouter de Koning, herbergier Oirschot, gepasseerd voor notaris Bolsius te
Oisterwijk d.d. 4-12-1818

Akte 575: 21-10-1831
Testament; Adriana van Eten, dienstmeid Oirschot
Legaten aan;

- Christiaan van Eten, haar oom, groot f 300,--
- Arnoldus, Willem en Petronella van Eten, ieder f 100,--
- Adriana, Hendrica en Francijna Bogers, ieder f 300,--

Benoemt tot erfgenamen;
1. Adriana Bogers, Hendrica Bogers, Francijna Bogers, Adriaan Bogers, Adriaan Lamberti

Bogers, Francis Bogers, ieder voor 1/ 7e deel
2. Willemijna, Maria Catharina, Geertruida en Cornelis Bogers, tesamen voor 1/7e deel

Bovengemelde legaten zullen moeten worden uitbetaald binnen 6 maanden na overlijden van Jan
Blancquaert, wonende te Brussel

Akte 576: 21-10-1831
Verkoper; Peter van de Berg, bouwman Oirschot
Een perceel teelland, genaamd de Bloemendaal, onder den Kerkhof, groot 66 roeden, een zijde
weduwe Nicolaas van Kuijk, d’ander Salomon Roost
Koper; Clara Levis, dochter Levie Levis, zonder beroep Oirschot, voor f 100,--

Akte 577: 21-10-1831
Acte raplacant; Jan Hendrik de Kroon, bouwman Oirschot
voor zijn zoon Adriaan, behorende tot de mobile schutterij ter eenre
en Johannes van Sas, lakenwever Geldrop, ter andere zijde
te betalen som groot f 1000,-- in 20 termijnen
de echtgenoote van Johannes van Sas, Jennemie Verbeek, wonende Geldrop, is tot ontvangst
gemachtigd

Akte 578: 31-10-1831
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Peter Lemmens, rentenier Oirschot, opbrengst f 201,25

Akte 579: 2-11-1831
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Theodorus Smits, bouwman Oirschot, opbrengst f 317,50

Akte 580 en 587: 2-11-1831 en 9-11-1831
Inzet en verkoop;

1. Jacobus Francis van Hout, bouwman Oirschot
2. Adriaan van Hout, klompenmaker
3. Theodorus van Hout, wever Neerasselt (Gelderland)
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1e koop; een huis, no. 73, met stal, schuur, hof en aangelag, onder Spoordonk, groot 24 roeden, een
zijde de straat, d’ander de volgende koop
2e koop; een perceel teelland, genaamd den akker achter den hof, gelegen als voor, groot 49 roeden,
een zijde Johannes van Steensel, d’ander Theodorus van Overbeek
3e koop; een perceel weiland, gelegen als voor, groot 41 roeden, een zijde het vorig perceel, d’ander
Theodorus van Overbeek
4e koop; een perceel weiland, als voor, groot 24 roeden, een zijde het vorig perceel, d’ander Johannes
van Steensel
5e koop; ¼ onverdeeld in een heiveld, gelegen als voor, een zijde Hendrik van Overdijk, d’ander
weduwe Hendrik van den Bosch
6e koop; de voorschreven kopen in massa
Koper van koop 6; Antonij van de Wal, bouwman Oirschot, voor f 671,--

Akte 581 en 585: 2-11-1831 en 9-11-1831
Inzet en verkoop;

1. Theodorus Smits, bouwman Oirschot
2. Francis Smits
3. Cornelis Smits
4. Johanna Smits gehuwd Martinus Vogels
5. Cornelis de Brouwer
6. Johanna de Brouwer, bouwlieden
7. Cornelia van den Heuvel gehuwd Martinus Essens, metselaar, allen wonende te Oirschot
8. Cornelia de Rooij weduwe Gijsbert van de Schoot, zonder beroep Strijp
9. Jennemie de Rooij, dienstmeid Hilvarenbeek
10. Francis Jacobi van Hout, bouwman
11. Jan van Nunen, smid
12. Jacobus Francis van Hout, bouwman Oirschot
13. Jacobus Petri van Hout, fuselier 13e afdeling infanterie
14. Adriaan van Hout, klompenmaker
15. Theodorus van Hout, wever, beiden Neerasselt

1e koop; een huis, no. 50 [voorheen 357], met stal, schuur, schop, hof en aangelag, groot 82 roeden,
onder Spoordonk, een zijde kinderen Jan van den Biggelaar, d’ander weduwe Antonij de Kroon
Koper; Johannes Matheeuwsen, bouwman Oirschot, voor f 310,--
2e koop; een perceel groes, genaamd de koewei, als voor, groot 82 roeden, een zijde kinderen Jan van
den Biggelaar, d’ander weduwe Antonij de Kroon
Koper; Evert van Dooremalen, bouwman Oirschot, voor f 168,--
3e koop; een perceel weiland, genaamd de nieuwe weijen, groot 82 roeden, een zijde kinderen
Theodorus Heuvelmans, d’ander kinderen Geert Erven
4e koop; een perceel teelland, genaamd de nieuwe bogt, groot 1 bunder 15 roeden, een zijde weduwe
Antonij de Kroon, d’ander Willem van Diessen
koper van koop 3 en 4; Jan Goossens, secretaris Middelbeers, voor f 516,--
5e koop een perceel teelland, genaamd het weiken, groot 16 roeden, als voor, een zijde weduwe
Antonij de Kroon, d’ander heer Jan Sóhngen
Koper; Johanna Maria van Heeswijk weduwe Antonij de Kroon, voor f 45, --
6e koop; een perceel teelland, genaamd het Kampken, groot 16 roeden, als voor, een zijde den
Algemenen Armen, d’ander de gemeente
7e koop; een perceel teelland met houtwasch, genaamd de Mousten, als voor, groot 1 bunder 32
roeden, een zijde den Algemenen Armen, d’ander Jan Lemmens
koper van koop 6 en 7; Johannes Peter van Beers, bouwman Oirschot, voor f 148, --
8e koop; een perceel teelland, genaamd het Boerenheiveld, groot 16 roeden, als voor, een zijde Willem
van de Ven, d’ander weduwe Johannes van Straalen
9e koop; een perceel teelland, genaamd het Horstje, als voor, groot 66 roeden, een zijde Johannes
Matheeuwsen, d’ander den Armen
koper van koop 8 en 9; Hendrik Paulus van Berendonk, bouwman Oirschot, voor f 229,--
10e koop; een perceel teelland, genaamd het akkerken, als voor, groot 16 roeden, een zijde weduwe
Jan van Beek, d’ander kinderen Jan van den Biggelaar
Koper; Jacobus Matheeuwsen, bouwman Oirschot, voor f 40,--
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11e koop; de tien voorschreven kopen in massa.
Opgehouden
12e koop; een huis, bestaande in twee woningen, nos. 46 en 47 [voorheen 354], met stal, hof en
aangelag, onder Spoordonk, groot 33 roeden, een zijde de nieuwe bogt, d’ander de gemeente
Koper; Hendrik Dielis Bressers, wever Oirschot, voor f 306,--
13e koop; een perceel weiland, genaamd de Vrouwenbeemdjes, als voor, groot 82 roeden, een zijde
Margo de Kroon, d’ander weduwe Peter van Hout
Koper; Catharina Heesters weduwe Jacobus van Hout, bouwvrouw Oirschot, voor f 165,--
14e koop; een perceel weiland, genaamd het Logtsveldje, als voor, groot 33 roeden, een zijde kinderen
Theodorus Heuvelmans, d’ander weduwe Adriaan van Elderen
Koper; Gerard de Kroon, bierbrouwer Oirschot, voor f 50,--
15e koop; een perceel teelland, genaamd den Boterwijkschen akker, onder Spoordonk, groot 33
roeden, een zijde Renier van Tartwijk, d’ander de kinderen van Hersel
Koper; Rogier van Tartwijk, bouwman Oirschot, voor f 305,--

Akte 582: 5-11-1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Adriaan de Wert, kuiper Best, opbrengst f 413,80

Akte 583: 5-11-1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Willem Krielaars, klompenmaker Oirschot, opbrengst f 40,--

Akte 586: 9-11-1831
Verkopers;

1. Theodorus Smits
2. Francis Smits
3. Cornelis Smits
4. Johanna Smits gehuwd Martinus Vogels
5. Cornelis de Brouwer
6. Johanna de Brouwer, bouwlieden Oirschot
7. Cornelia de Rooij weduwe Gijsbert van de Schoot, zonder beroep Strijp
8. Jennemie de Rooij, dienstmeid Hilvarenbeek
9. Francis Jacobi van Hout, bouwman
10. Jacobus Francis van Hout, bouwman Oirschot
11. Jacobus Petri van Hout, fuselier 3e afdeling infanterie
12. Adriaan van Hout, klompenmaker
13. Theodorus van Hout, wever, beiden wonende Neerasselt

17/18 gedeelte in huis, no. 251, met stal en hof, groot 33 roeden, onder den kerkhof, een zijde Jan
Steijvers, d’ander een straatje
Koper; Jan van Nunen, smid Oirschot, voor f 1600,--

Akte 588: 22-11-1831
Verkoper; Pauline van den Hurk, zonder beroep Oirschot
een perceel teelland, genaamd de Heikamp, groot 50 roeden, onder Verrenbest, een zijde weduwe
Arnoldus de Rooij, d'ander Jan van Rozendaal
Koper; Adriaan van der Vleuten, klompmaker Best, voor f 100,--

Akte 589: 23-11-1831
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Hendrik van den Biggelaar, smid ‘s-Hertogenbosch, opbrengst
f 278,50

Akte 590: 23-11-1832
Testament; Francis van Eijk, zonder beroep Oirschot
Erfgenaam; zijn echtgenoote Petronella de Laat

Akte 591: 28-11-1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Theodorus van Overbeek, herbergier Oirschot, opbrengst f 302,55
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Akte 592: 28-11-1831
Verkoper; Peter Jan van de Sande, bouwman Best
de onverdeelde helft in;

1. een huis met stal, schuur, schop, hof en aangelag, groot 1 bunder en 15 roeden, een zijde
Willem Kemps, d’ander weduwe Johannes Legius.

2. een perceel teelland, genaamd de korte Schooten, groot 24 roeden, een zijde weduwe Johannes
Legius, d’ander Willem Van de Ven.

3. een perceel bouw- en weiland, genaamd den Langenakker, groot 49 roeden, een zijde Cornelis
Walravens, d'ander weduwe Geert van den Berk.

4. een perceel teelland, genaamd den akker in de hagen, groot 24 roeden, d’een zijde Hendrik
Merks, d’ander weduwe Antenij de Koning.

5. een perceel teelland, genaamd de Braken, groot 33 roeden, een zijde Johannes van Mierlo,
d’ander weduwe Dirk van Dooremaalen.

6. een perceel groes, genaamd den Heikamp, groot 24 roeden, een zijde Willem Kemps, d'ander
weduwe Dirk van Dooremaalen.

7. een perceel weiland, genaamd de weikes, groot 66 roeden, een zijde Pieter Elias van Nahuijs,
d’ander Johannes van Mierlo.

8. een perceel teelland, genaamd het Morselaar, groot 33 roeden, een zijde Pieter Elias van
Nahuijs, d’ander de gemeente.

9. een perceel weiland, genaamd den nieuwendijk, groot 49 roeden, een zijde kinderen Johannes
van der Aa, d’ander Geert van Nunen

10. een houtbosch, groot 8 roeden, een zijde Adriaan Leijtens, d’ander de gemeente.
11. een perceel weiland, genaamd de Voorst, groot 33 roeden, een zijde Christiaan Merkx,

d’ander de gemeente.
12. een perceel teelland, genaamd de lange Spijkersbunders, groot 99 roeden, een zijde weduwe

Leonardus Scheepens, d’ander Christiaan Merkx.
13. een perceel teelland, genaamd de Voorst, groot 66 roeden, een zijde weduwe Johannes Legius,

d’ander de gemeente.
Alles gelegen te Best onder Aarle.
Verder 3 koeien, 3 ledige beesten, hoog- en aardkar, ploeg, eegd, tob, stand, 2 koeketels, 2 handketels,
baktrog, 3 tafels, 2 kisten, 2 kasten, 12 stoelen, 3 banken, 3 bedden met toebehoren, klok, 2 schuppen,
4 rieken, 3 koffieketels, 10 tinnen schotels,
Geschat in koopwaarde, de vaste goederen op f 1200,--, de meubilaire goederen op f 200,--
Koper; Johannes van de Sande, bouwman Best.
Moet verkoper voorzien in levensonderhoud en kleding gedurende zijn leven, begrafenis en
dokterskosten betalen.
Uitkeren aan Willem Kemps, bouwman Best, f 500,--
en aan Leendert en Lambert van de Sande, samen f 300,--
te betalen binnen 10 jaar na overlijden met 4% interest.

Akte 594: 30-11-1831
Verkoper; Hendrik van der Heijden, oliemolenaar Best
een perceel teelland, genaamd den achtersten heikamp, groot 66 roeden, onder verrenbest, een zijde
Jan de Louw, d’ander de kinderen Johannes van de Struijk
Koper; Jan Ebben, bakker Best, voor f 100,--

Akte 596: 30-11-1831
Verhuurder; Hendrik van der Heijden, oliemolenaar Best

1. eenen oliemolen en eenen koren- en boekweit rosmolen met woning, bakhuis en hof, onder
Verrenbest

2. een perceel teelland, gelegen te Best aan den Steenweg, groot 50 roeden,
3. een perceel teelland, gelegen Best achter de Pastorij, groot 33 roeden
4. een perceel groes, gelegen Best aan het voorste broek, groot 1 bunder

Huurder; Jan Ebben, broodbakker Best, voor f 200,-- per jaar.

Akte 597: 7-12-1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Francis Joseph Vissers, zonder beroep Oirschot, opbrengst f 300,25
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Akte 598: 9-12-1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Jan van den Heuvel, klompenmaker Oirschot, opbrengst f 80,40

Akte 599 en 603: 12-12-1831 en 19-12-1831
Verhuurder; Francis Joseph Vissers, zonder beroep Oirschot, als lasthebber van Peter van Heumen,
thans wonende ‘s-Hertogenbosch
eene huizing met stal, van ouds genaamd den Arend met daarbij gelegen moestuin, aan de Markt
Huurder; Johannes Kavelaars, voor f 105,-- per jaar

Akte 600: 13-12-1831
Uitstel betaling successie;

1. Willem Scheepens gehuwd Helena Essens
2. Hendrikus en Diliana de Brouwer, bouwlieden Best

hebben ontvangen bij overlijden van Adriana Essens, schoonzuster van no. 1 en moei van de 2
laatstgenoemden, overleden Best 2-3-1831
Theodorus de Brouwer, minderjarige broeder van de 2e en 3e comparant,
eigenaars van den blooten eigendom.
Het vruchtgebruik behoort toe aan de echtgenoot van de overledene, Jan Legius.
waarde f 688,--.
Hypotheek hiervoor op;

1. 5/6 gedeelte onverdeeld in huis, no. 245, onder Naastenbest, groot 82 aren 75 ca
2. Item in een perceel akkerland, groot 49 aren 65 ca
3. Item in perceel bouwland, groot 66 aren 20 ca
4. Item in perceel bouwland, genaamd de halve kamp, groot 33 aren 10 ca
5. item in de helft van een perceel nieuw erve, groot 66 aren 20 ca
6. Item de helft in 2 percelen nieuw erve, tezamen groot 8 aren 27 ca

Akte 601: 14-12-1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Goyard Erven, bouwman Oirschot, ten woonhuize Johanna
Tampson, opbrengst f 63,25

Akte 602 en 606: 15-12-1831 en 22-12-1831
Inzet en verkoop; Leonardus van de Sande, bouwman Best
1e koop; een huis, hof en groes, onder Verrenbest, groot 41 roeden, een zijde weduwe Joseph van
Kronenburg, d’ander de steeg.
2e koop; een perceel wei- en teelland, genaamd de Bogt, als voor, groot 57 roeden, een zijde weduwe
Joseph van Kronenburg, d’ander de steeg
3e koop; de voorschreven kopen in massa.
Kopers:
Koop 1; opgehouden.
Koop 2; Dionisius Peters, herbergier Best, voor f 200,--
Koop 3; opgehouden.

Akte 604: 20-12-1831
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Guillielmus van Baar, fabrikant Oirschot, opbrengst 302,40

Akte 605: 22-12-1831
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Pieter van de Meulengraaf, bierbrouwer Best, opbrengst f 406,50

Akte 607: 24-12-1831
Erfdeling; de erfgenamen van Wouter van de Schoot en Catharina van Overbeek

1. Jan van de Schoot, bouwman
2. Johanna van de Schoot, zonder beroep, beiden Oirschot
3. Hendrik van de Schoot, schutter mobiele Noord Brabantsche schutterij in garnizoen te

Gorinchem
Verkregen bij versterf van hun ouders
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1e lot aan Jan van de Schoot;
1. een huis, no. 33, met hof en aangelag, groot 82 roeden, een zijde Jan Smits, d’ander Cornelis

van Kerkoerle
2. een perceel teelland, genaamd de Kremer, groot 24 roeden, een zijde Lambert Huijskens,

d’ander Wilhelmus van Gerwen
3. een perceel groes, genaamd den Dries, groot 44 roeden, een zijde Cornelis van Kerkoerle,

d’ander Cornelis Merkx
4. een perceel groes en bosch, genaamd de Schoordonk, groot 99 roeden, een zijde Govert van de

Ven, d’ander Jan van den Heuvel
5. een perceel teelland, genaamd de Braken, groot 85 roeden, een zijde weduwe Dirk Wuijster,

d’ander Jan Bullens
2e lot aan Johanna van de Schoot;

1. een huis, no. 34 en 35, met hof en aangelag, groot 1 bunder 8 roeden, een zijde Willem
Bullens, d’ander de gemeente

2. een perceel groes, genaamd Bullens dries, groot 33 roeden, een zijde Jan de Brouwer, d’ander
weduwe Dirk Wuijster

3. een perceel bosch en groes, genaamd de Schoordonk, groot 40 roeden, een zijde Govert van de
Ven., d’ander Antonij Scheepens

4. een perceel teelland, genaamd de Geelst, groot 49 roeden, beide zijden Cornelis van der
Meijden

5. een perceel teelland, genaamd de grote kamp, groot 66 roeden, een zijde Eijmbert Snellaars,
d’ander de kinderen Adriaan Kemps

3e lot aan Hendrik van de Schoot;
1. een perceel teelland, genaamd de Sleebosch, groot 66 roeden, een zijde weduwe Hendrik van

Kollenburg, d’ander Eijmnert Snellaars
2. een perceel teelland en groes, genaamd de straatakker, groot 33 roeden, een zijde kinderen

Dirk van Overbeek, d’ander de gemeentestraat
3. een perceel teelland en groes, genaamd de Wilbert, groot 36 roeden, een zijde Nicolaas

Kuijpers, d’ander de Kasterstraat
4. een perceel groes en bosch, genaamd den Hooidonk, groot 49 roeden, een zijde weduwe

Hendrik Huijskens, d’ander Michiel Vissers
5. een perceel schaarbosch, genaamd Vlemminksveld, groot 42 roeden, een zijde Peter van der

Hamsvoort, d’ander de gemeente
6. een perceel teelland, genaamd de middelste kamp, groot 33 roeden, een zijde weduwe Adriaan

van Kerkoerle, d’ander weduwe Jan van Roij
7. een perceel teelland, genaamd de voorste kamp, groot 25 roeden, beide zijden de gemeente
8. een perceel teelland, genaamd Aarle akker, groot 41 roeden, een zijde Peter van den Heuvel,

d’ander Jasper Erven
9. een perceel teelland, genaamd de achterste kamp, groot 33 roeden, een zijde kinderen Adriaan

Kemps, d’ander de gemeente
10. een perceel teelland, genaamd den Biesbosch, groot 24 roeden, een zijde Jan Smits, d’ander

Lambert Huijskens
11. een perceel groes en bosch, genaamd den Blaasbalk, groot 33 roeden, een zijde weduwe

Waterbeek, d’ander de gemeente
Alles gelegen onder Straten

Genealogie;
Van der Schoot, Waltherus
z. Joannes en Cornelia van Ginhoven
Ged. Oirschot 31-8-1748
Gehuwd Oirschot 10-2-1782
Van Overbeek, Catharina
d. Henricus en Johanna de Wert
Ged Oirschot 27-3-1748 overl. Oirschot 4-11-1831

Uit dit huwelijk geboren;
Joannes 23-11-1782 Oirschot (zie akte erfdeling 2163: 10-9-1865)
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Geh. Elisabeth van Diessen
Joanna 10-7-1784 Oirschot overl. 6-10-1835
Cornelia 17-8-1786 Oirschot
Henricus 23-7-1793 Oirschot overl. 9-1-1836

Akte 608: 28-12-1831
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Willemijn van Gorkum weduwe Antonij Kemps, bouwvrouw
Best, opbrengst f 204,10

Akte 609: 28-12-1831
Verkoop droge nutsaard ten verzoeke; Jan Antonij Kemps, bouwman Best, opbrengst f 33,05

Akte 610: 29-12-1831
Verkoop hout op stam ten verzoeke; Arnoldus van Heumen, rentenier, Francis Josephus Vissers,
winkelier, Guillielmus van Baar, fabrikant, allen Oirschot, als bestuur van den Algemenen Armen van
Oirschot, opbrengst f 505,95

Akte 611: 29-12-1831
Verkoper; Willem Francis Guljè, medisch en chirurgisch doctor Oirschot

1. het buitenverblijf genaamd Groenberg, bestaande in eene heerenhuizing, koetshuis, stalling,
brandhuis en daarachter gelegen vrucht- en moestuin, zoals afgepaald, managerie,
goudvischkom en bloemperk, groot tezaamen ruim 40 roeden, onder den kerkhof, een zijde
fundatie Jan Daams c.s., d’ander de volgende percelen

2. een moes en vruchttuin met het kleine gedeelte bosch in de noordzijde, groot 25 roeden, een
zijde vorig perceel, d’ander het volgend perceel

3. een wandelbosch, beplant met opgaande bomen en hakhout, groot 3 bunder 25 roeden, een
zijde de vorige percelen, d’ander Jan Teurlincx met een daarbuiten in het westen gelegen
houtboschje

Koper; Johannes de Laat, koopman Oostelbeers, voor f 3000,--

Akte 612: 30-12-1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Elisabeth Meeuwis weduwe Theodorus van de Ven, bouwvrouw
Oirschot, opbrengst f 389,75

Akte 613: 31-12- 1831
Verkoop meubelen ten verzoeke; Jan Adriaan de Kroon, bouwman Oirschot, opbrengst f 159,60

Akte 614: 31-12-1831
Verkoper; Barbara Smetsers gehuwd Hendrik Dekkers, wever Oirschot
Een huisje, no. 15, met hof, groot 8 roeden, onder den Notel, een zijde een steeg, d’ander Arnoldus
Smetsers
Koper; Antonij van de Schoot, arbeider Oirschot, voor f 100,--

***


