
Aantekeningen uit het Bosch Protocol 
1625 - 1650 (a) 

vanaf de micro-fiches in het Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk, later in het 
Regionaal Archief Tilburg 

door Wim de Bakker 
27 augustus 1994 / 13 oktober 1995 

  
's-Hertogenbosch,R.1501 
Th. van Kessel, Bamis 1625 - maart 1626 29 / 326 
  
1. 1626 mei 16 sH,R.1501,1 
Adriaen z.w. Jacops Beere wnd Moergestel verkocht onm. krn Cornelis Adriaen [Cornelis] van 
Buerden bij Jenneken d. Joordens de Greve Janssoen jeec 6 gld 5 st op Bamisdach uit 
- stuck ackerlant gent het Hoirenstuck 3 L par. Moerges-tel in de Hoevels ackere etc.  
- huys etc. 30 L par. Moergestel aen der over t erff Cornelis Sanders Henricx t erff Marijcken 
wede Corst Marcus v gem. waterlaet t gem. straat  
losbaar met 100 gld 
2. 1625 november 17 sH,R.1501,41v 
Hendrik de Raet 15 gld 
- Haaren Hezeacker 
losbaar met 300 gld 
3. 1625 november 18 sH,R.1501,43 
Everart van Boshuysen 
- 1/4 in land Haaren int Oirtbroeck 
4. 1625 november 29 sH,R.1501,62v 
Willem van Boschuysen 
- de helft in land Haaren Belver 
5. 1626 januari 30 sH,R.1501,198v 
Anthonis z.w. Jans Ghijsberts wnd Moergestel verkocht Herman Aertss van Eerssel jeec 20 gld 
op Lichtmis uit 
- huis etc. 13 L par. Moergestel aent Stockeynde t erf Dirix Peynenborch secretaris t gem. 
dijck toecomende joffr Anne van Brecht v gem. straat t wede Dionys Henricx 
losbaar met 400 gld 
6. 1626 februari 9 sH,R.1501,228v 
Frans z.w. Henric Eeckerschot 
BYG001 - huys schuer schop hoff aangelegen erff bvvo tot Carchoven met toebehorende land 
weye heye en part in de achterlenen ook daartoe leenroerig aan den leenhove van Brabant 
aankomst in erfdeling 
- 15 st te heffen van de H.Geest 
aan Balthus z. Benedictus van Goidtsenhoven wnd Haeren 
belast met 18 L rogge H.Geest Otw; 12 gld 10 st jr Duernen tot Bockhoven 
margo: nadert 16-4-1626 Lucas Henricx van Eeckerschot wnd Oirschot 
mr Arnt van Asperen inw. borger sBosch namens Lucas z. Henricx Eeckerschot wnd Oirschot 
casseert de nadering 11-3-1627 
7. 1626 februari 14 sH,R.1501,235v 
Arnoudt z. Hermans Lombaerts van Aldenhoeven wnd tot Hessel bij Aerschot verkocht Peter 
Thomas Lootgieters jeec 6 ka gld op Lichtmis uit 
- huys erve hoff andere erffenisse daeraen tot Leech Huyckelem omtrent den watermoelen 
onder jurisdictie van Otw t erf Johan Beijhaerts schouteth tot Gestel t erff mr Lambrecht van 
den Hoevel secretaris tot Otw v erff toecomende den convente vanden Ulenborch t erff 
Cornelis Huybrechts alias Jonckers 
- hoy en weylanden daertoe behorende  
als Adriaen Joosten als pachter gebruikt 
belast met 14 L rogge tafel H.Geest Otw jeep 4 zester rogge en 8 gld 10 st aan Anthony 
Rutgers van Boxmeer jeep 4 L rogge altaristen tot Otw jeec 3 gld 2½ st Gielis de Weer tot 
Otw jeec 20 st Convente van Otw  
losbaar met 100 gld 
margo: Peeter van Heeswijck bekent lossing als curator van Peeter onm.z. Wouter Jans 
Eelkens door mr Norbertus Mutsarts 31-1-1649 



8. 1626 februari 16 sH,R.1501,237v 
Adriaan z.w. Jacops Beeren wnd Moergestel 
- de helft in stuck land deels akkerland deels groesland 3/4 vat lants int geheel par. 
Moergestel in den Molenackere gent den Pol  
opgedragen Jacop z. w. Jacop Beere zijn broeder 
9. 1626 februari sH,R.1501,286v 
Corstiaen z. Jans Gheerts van Beeck jeec 3 ka gld op 16 april uit 
- stuk hopland par. Gestel bij Herlaer etc. 
10. 1626 maart 2 sH,R.1501,290v 
Catharina d.w. Wouter Gerits Verhoeven wede Jan z. Willem Adriaens Peijnenborch (test. voor 
hr Jan Roymans pastoor kerk van Haeren 18-3-1619) met Peter en Antonis haar en Jans 
zonen verkopen Yken d. Jan Peter Smenschen wede Jan Wouters van den Dungen jeec 20 ka 
gld uit 
- huys ende hoff schuere schop schaerpskoye andere landerijen en erffenisse aan een plack 
zo akker als weyland samen 3 mudzaad par. Haaren tpl. de Gever t gem. herbaan t gem. 
straat v t erffenisse toebehorende den Groten Gasthuyse sBosch  
belast met jeep 3 malder rogge reducabel tbv de vroegmisse in de kerk van Haaren jeec 12 
gld hr Goyart Henricx priester en capelaen KvOtw  
losbaar met 400 gld 
margo: Yken wede Jan Wouters van den Dungen bekent lossing door krn Jan Willems 16-6-
1640 
11. 1626 maart 4 sH,R.1501,301v 
Laureyns z. Herbert Janss Smits wnd tot Haren bij Otw verkocht Vranck Janss Keijten backere 
jeec 8 ka gld op 4 maart uit 
- huys erve hoff andere erffenisse daaraan 3 L par. Haaren tpl. Belveren etc. 
losbaar met 150 gld 
12. 1626 maart 5 sH,R.1501,309 
Jan Thomas van den Wiel wnd Otw verkocht aan hr en br Johan Lievens prior des convents 
van de Cruysbroederen tbv Schildersvrouwegasthuys op ten Ulenborch sBosch jeec 5 gld 10 
st op St Thomas ab Aquino uit 
- huys erve hoff 30 R bvvo omtrent de Lijnde t Jacop Cornelis de Loose t Peeter Adriaens v 
gem. strate t Grietken wede Willem Franss Smits 
belast met 6 gld 5 st zekere onm. krn; 30 st altaristen kvOtw 
losbaar met 100 ka gld 
's-Hertogenbosch, R.1502 
Th. van Kessel, februari - Bamis 1626 30 / 327 
13. 1626 maart 18 sH,R.1502,53 
Gerlingh Ruijs secretaris deser stadt namens jouffr. Elizabeth de Cocquiel d. Jan Baptista de 
Cocquiel wede w. Artus z.w. Guiliaems Oliviers des raidtsheers deser stadt (proc. Antwerpen) 
afstand tocht in 
- de helft van hoeve lants gent dOude hoeve die bij Cornelis Michiels als pachter gebruikt 
wordt par. Otw Carckhoven zoals afgedeeld van de nieuwe hoeve of de Hoeffne opte Luer te 
weten de helft van een steenen huijs gent Oliviershuijs met sekere andere huijsingen 
stallingen heijmselen heyne ende binnen pleijnen mitte brugge ende watergracht daeromme 
wesende mitsgaders een buytenpleijne ende ledige plaetse voor de voors. brugge oostw. en 
seeckere schoone eijckenboomen ende heesters daerop met eenen hoff ende boomgaert 
rontomme met eenen doorenhegge omcingelt zijnde tsamen met eenen wech aedne zijde 
zuijdwaerts vanden buytenpleine aff ende soo westwaarts opte straete waert uitlopende 
tsamen 3 L 6 R ypl. voors. t den Garstacker Z t het Eyckvelt N v O aende Hoogenacker t W 
aende oude hoeve  
- de helft van eenen anderen woonhuyse schuere schop henne gronden met eenen cleynen 
hoff bogaertken mescade ledige plaetse ende sekere dellen ende erffenisse achter de schuere 
ende schop metten wech comende van tEijckvelt ende over de mescade westwaarts loopende 
tsamen 2 L 8 R bvvo tpl. Hooch Carchoven inde straete naede Creijten Heijde uitlopende t erf 
gent het Driesken t den Garstacker eenen wech tussenbeide ende totten bovengenoemde 
steenen omgraven huijse behoorende v deels aan voorn. steenen huijse en erff deels aende 
Eijckvelt alles tot deze hoeve gehorende t gem. strate  
- de helft van een stuck ackerlants gent den Garstacker 7 L 46 R daerinne een 
heesterboschken zuijdwaerts gelegen is tpl. voors. t den hoff ende wech totten steenen huijse 
behoorende N t erff Jacobs Claess den gracht ofte walle tussenbeide tot deze erffenis 



behorende Z v O deels aenden Hooghen acker deels erffenis Jacobs Claess den gracht oft 
walle tussenbeide tot deze erffenis ook behorende t aende voors. gem. straete  
- de helft van een stuck lants nutertijt deels ackerlant deels weylant gent den Hoogen acker 
11 L tpl. voors. t erf Jacops Claess Z t erff gent de Hooge Koeweyer tot deze goederen 
behorende N v W deels voors. Garstacker deels aenden hoff tot den voors. steenen huyse 
gehorende t O erff gen. Bussels stoppelen totte Nyeuwe Hoeffne voor d meestendeel 
behorende 
- de helft van een stuck lants gent de Hooge Koeweye nutertijt deels teulland deels weylant 
met een heesterboschken noordwaarts daaraan liggende ende twelck eertijds een 
calverweyken placht te wesen tsamen 12 L 30 R tpl. voors t stuck lants gent den Grooten 
acker den walle oft graft tussenbeide liggende tot denzelven Grooten acker behorende O t het 
voors. Eijckvelt W v N deels erff Adriaens de Groot deels erff gent de Kuijlweyde tot dese 
goeden behorende t Z aan bovengenoemde Hoogen acker 
- de helft van een stuck erff gent het Eijckvelt dwelck geheel met eijckenbomen soo jonck als 
oudt bepoot ende beplandt is mette grond van beide de driften 6 L 5 R tpl. voors. t voors. 
Hooge Koeweyde O t deels erff gent den dries en erf Adriaen Bartholomeus den graft 
tussenbeide tot deze erff gehorende v erf en hof tot de steenen huyse gehorende t N wat 
smaelder uitlopende opten wech naede Kuijl weye 
- de helft in stuck weyvelts gent den Dries tegen ende achter de schuere vande oude hoeffne 
tsamen met een heesterbosch nu opgaande wesende N daaraan gelegen 4 L 17 R tpl. voors. t 
erff des heeren van Mierloo den graft oft walle tussenbeide tot dese erffenis gehorende t 
voors. Eyckvelt v erff Adriaen Bartholomeus den gracht tussenbeide tot deze erffenis 
behorende t erff en wech tot de voors. oude huyse behorende 
- de helft van een stuck heyvelts gent het Oudt Heyvelt mette reste van voorn. gracht oft 
walle tegen erff der wede Wouters Geerits mitten vischwouwer ende andere leechten daerinne 
wesende 19 L 16 R metten houtwas ende heesters bij forme van driften daerinne staende tpl. 
voors. t erff gent de Kuijlweye t het Nyeuw Heyvelt v erff wede Wouter Aerts Geeritss van 
Boxtel den gracht of wall tussenbeide liggende tot dese erffenisse behorende tot een 
hoecxken toe tegen de Kuijlweye t erff Adriaen de Groot 
- de helft van een stuck weyvelts gent de Kuijlweye mette visscherije daerinne wesende 
stamen mette stege daertegens gelegen vande hecken aff vande Eyckvelt ende soo totten 
Grooten Heyvelt toe 8 L 33 R tpl. voors. t erff der krn Adriaens de Groot den gracht 
tussenbeide liggende tot deze erffenis behorende t het Groot Heyvelt v erffenis der krn 
Adriaens de Groot voors. t N voorn. stege naede Eyckvelt lopende  
- de helft van 4 L ackerlant aen deynde noordw. af te meten van een stuck lants gent Bussers 
Stoppelen 8 L 7 R int geheel tpl. voors. t de huysinge en erff der Nyeuwe Hoeffne O t erff 
deels Jacob Claess deels den Hoogen Acker totter oude hoeve behorende W v Z gem. straat t 
N Grooten acker 
- de helft van 23 eycken boomen staande in de Cleynen drift int eyckvelt tegen den doirenhoff 
en erffenis daartoe behorende hiervorens geruert beginnende deselve 23 bomen vande 
genoemde? deser hoeve naest zijn staende ende soo voorts vervolgende aan beide zijden van 
de vors. drifte onder de last dat de proprietaris van de Nyeuwe Hoeefne opte Leur uit de 
bovengenoemde drigte sal mogen halen 18 eiken bomen te beginnen van degene die de 
nieuwe hoeve naast zijn en zo voort aan beide zijden en die mogen laten staan 20 
eerstkomende jaren 
en dat deselve int Busken teynden de Hooge Koeweye zal mogen halen en uitsteken 200 van 
de beste heesters binnen twee eerstkomende jaren na de deling te ruimen 
zoals bij dl tussen krn w. Guilliam Oliviers ten deel gevallen is sr Godefroy Pijnappel capiteyn 
tbv Henry Oliviers voor de helft en voorn. Gerlingen ruijs tbv voors. Jouffr. Elizabeth de 
Cocquiel wede Artus Oliviers t.t. en de onm. krn bij Artus t.e. 23-8-1625 
aan D. van Kessel tbv Jan Baptista en Elizabeth Oliviers onm. krn Elizabeth de Cocquiel en w. 
Artus Oliviers  
waarna deze momboren en sr Godefroy Pijnappel capiteyn t.d.v. zijne Kon. Maj. van 
Spaniguen wegens sr Henrij Oleviers coopman en borger stad Parijs in Vranckrijck z.w. 
Guiliems Oliviers deze gehele hoeve als voor gespecificeerd opgedragen aan Henrick z.w. 
Lamberts Aertss  
belast met jeec 12½ gld eerw. broederschap OLVr cath. kerke St Jan evang. sBosch op St Jan 
baptist jeec 9 gld susterenconvent achter de Tolbrugge sBosch op St Ambrosius grondcijns 6 
st aan de hertog  
waarna Henrici z.w. Lambert Aerts gelooft 2420 gld 



margo: betaald 21-7-1627 
nog 2316 gld 19 st 2½ oort betaald 3-3-1629 
14. 1626 april 4 sH,R.1502,101v 
Jan Goyaerts van Elsdorp wedn. Elisabeth Janssoen tev. wede Jan Thomass 
- huys erve hoff met toebehoren bvvo achter de parochie of grote kercke t v Cornelis Cornelis 
Huyberts t t gem. strate 
als na dood Margareta des voors. Elisabeth moeder op Jan voorn. opdragers zoon bij Elisabeth 
en van Jan na diens dood aan opdrager 
opgedragen aan Herman Cornelis van Liebergen 
belast met grondcijns hertog van Brabant voor zover van rechtswegen hieruit gaande jeec 1 
gld susterenconvent van Otw 
15. 1626 april 24 sH,R.1502,117v 
Steven z. Adriaen Corneliss van den Bosch wnd Haaren man van Laureijnsken d.w. Laureijns 
z. Adriaen Witlocx verkocht tbv hr Goyarden Henricx priester en altarist par.kerk St Peter 
apostel tot Otw jeec 10 ka gld op Lichtmis uit 
- stuk land deels akkerland deels groesland met houtwassen gent de Rijt 8 L 6½ R par. 
Haaren tpl. de Groenpleijn t v erf rector altaar St Agatha KvOtw  
losbaar met 200 gld 
16. 1626 juli 4 sH,R.1502,188v 
Aelbert en Henrick gebr. zn w. Jan Aelberts 
- 2/3 in stuck ackerland gent den Varrenhoff 1 zesterzaad par. Haaren onder de vvo tpl. de 
Heesacker etc. 
overgegeven aan Willem Jan Aelberts hun broer 
17. 1626 juli 3 sH,R.1502,191 
mr Lucas van Weerden procureur sBosch namens Rodolph Beyherts z.w. Jacops Beyhaerts 
wnd bvvo  
- stuck lants leenruerich in den leenhove tot Bruessel 5 L lants bvvo in de gemeyn ackeren 
daermen naer Huyckelom gaet t t v erfgen. hr van Cloetingen Asten etc. eenen waterlaet 
tussenbeide liggende t gem. wech  
als hij na dood voors. Jacop Beyherts zijn vader aangekomen is  
opgedragen aan Arnden z.w. Goyart Adriaen Sterts ook wnd Otw 
margo: Cornelis Bartholomeus de Bont namens Jan z.w. Jan Peeter van Brecht wnd Otw 
nadert 
zonder datum waaronder de post vacat als bij abuijs gesteld 
18. 1626 juli 13 sH,R.1502,212 
Jaspar Mathijs Walscharts wnd Moergestel verkocht Jaspar Cornelis de Bruijn jeec 9 ka gld op 
13 juli uit 
- stuk erf 3 L par. Moergestel inde Creytenstraat 
losbaar met 150 gld 
19. 1626 juli 13 sH,R.1502,215 
Arndt z.w. Goyaert Sterts wnd Otw. man van Anneken d. w. Claes Janss van den Pas gelooft 
aan Joost Lenaerts van Os jeec 10 ka gld op 13 juli uit: 
- huys erve hof 50 R land bvvo aende Plaetse te midden in de vrijheyt gemeynlijck gen. de 
Hofstadt t W hr Goyaert Ghijben priester en capellaen tot Oisterwijk t O Balthus Benedictus 
Aerts v (n) mr Philips Lintermans t (z) gem.strate 
- stuxken ackerlants 6 L tot Berkel onder de vrijheyt van Otw 
belast met 10½ st uit het huis aan de hrn altaristen tot Otw jeep 3/4 vat rogge H.Geest tot 
Otw 
losbaar met 200 gld 
margo: Joost Leonaerts van Os bekent lossing door Arnt z.w. Goyaert Sterts 20-7-1643 
20. 1626 juli 20 sH,R.1502,243 
hr en mr Hendrik van Doolvoet priester en pastoor van St Michiels Gestel jeec 24 gld op 11 
maart uit 
- een huysinge erve hoff boomgaert ackerlant drieslant heylant aan malcanderen 23 L par. 
Moergestel tpl. Stockeynde aende Santstraet t gem. straat O t erve Jan Anthonis Hessels W  
welke cijns hr en mr Henrick Doolvoet tegen Marcelis Otte van Vaerle wnd Moergestel bij cope 
11-3-1624 
overgegeven aan Gijsberden Janss van Baexen 
21. 1626 augustus 6 sH,R.1502,256 
Jan z.w. Jan Marten van Buerden smith wnd Otw verkocht aan Adriaen Cornelis van Buerden 



wnd aldaar jeec 13 ka gld op St Laureyns dach uit 
- huys erve hof boomgaert ½ L in de Kerckstrate t H.Geest tot Otw t erf hr Goyaert Henricx 
cappelaen der kerk van Otw v gem. Kerckstrate t mr Adriaen Coomans 
- stuck lants deels wey deels tuelant 5½ L par. voors. onder Huyckelem in de Bossche steeg t 
erve voors. mr Adriaen Comans O t erve Jan Adriaen Porters W v een stroomken gent de 
Rackstroom t gem. Bossche steeg 
belast met jeec 9 gld altaristen Otw 1 stoter en 1 negenmenneken grondcijns aan de hertog 
losbaar met 225 gld 
gelost 9-8-1635 door Cornelis Peter Appels 
22. 1626 januari 8 sH,R.1502,296 
d edele hr Bernart van Merode vrijheer van Asten man van vr Catharina van Bredenrode 
verkocht aan jr Rogier van Broeckhoeven z.w. mr Henricx van Broeckhoeven rentmr heeren 
staten van Brabant int quartier deser stadt jeec 375 gld op 20 februari uit 
- heerlijcke huyse met drye hoeven lants bvvo bij vr Adriana van Bredenroede hvr als zij 
leefde van hr Henricx van Rievieren heer van Yseren den edele hr Walraven van Merode des 
heere constituants zoone gemaeckt 
losbaar met 6000 gld 
margo: gelost 24-7-1641 aan [=door?] mr Marten van Hees als curator krn w. hr Henrick van 
Doerne van Duerendael 19-2-1655 
waarna borgtocht 
's-Hertogenbosch,R.1503 
Th. van Kessel, Bamis 1626 - april 1627 31 / 328 
23. 1626 oktober 16 sH,R.1503,16v 
Jouffr. Maria van Weerden hvr jr Loys Vereijken lieutenant generaal vande artillerie namens jr 
Frederick Romaris Vrijlair binnen ambacht van Ghistele en jouffr. Mechtelt van Weerden zijn 
hvr (proc. sch. Vrijen) 3 gld op Assumptionis Beate Marie uit 
- quodam prato 10 L par. Otw Meerderijss t erf mr Rasonis z. Pauli Raess doctor inde 
medicijnen t erff Lamberti die Meijer  
als Godefridus Pijnappel supt domicella Mechtelde de Weerden 10-4-1623 
supt dicto Godefrido Pijnappel tbv krn Henrici Boudewijns de Nertingen 
24. 1626 oktober 14 sH,R.1503,21 
Marcelis z.w. Andries Marceliss Gevers, Jan Jans van der Gevel man van Luijtken d.w. Andries 
Marcelis voors. bij w. Elizabeth d. Reijner Reyners Potteij en Joost z.w. Diercx van Berckel 
man van Cornelia d.w. Henricx z.w. Andries Marcelis en Elisabeth ook voor mr Peeter 
Verschueren man van Maria ook dr w. Henricx Andriess en Elizabeth jeec 4 ka gld 4 st op 15 
februari uit 
- een hoeve lants in de parochies van Otw en Haaren tpl. aan de Gevel nl. uit de huysinge 
andere timmeringen gronden ackerlanden weylanden hoylanden heijlanden houtwassen 
andere rechten welke hoeve Maijcke hvr Dierck Jans [=Jacob] Henricx verkoper des cijns is 
aanbestorven en aangedeeld in weduwestoel na dood Henricx van Engelen haar eerste mans 
door dood van haar moeder wede Jan Henricx Willems en zoals Jacop Peters als laet gebruikte 
welke cijns Dierck z.w. Jacobs Henricx Filters man van Marijken d.w. Jan z. Henricx Willems 
verkocht aan Elisabeth d. Reijner Reijners Potteije voorn. 15-2-1611 
opgedragen mr Wouter van Stiphout tbv Brants of Vlemans Gasthuijs 
25. 1626 oktober 27 sH,R.1503,44 
Gerardt z.w. Wouter Bax wnd Otw verkocht Matheeus Anthonis Roosen wnd Otw als geord. 
executeur bij hr canonick Kievits van test. w. Anneken wede Gielis Kievits tbv misse bij test. 
moeder gefundeert in kerk van Otw tegen cijns van 8 ka gld op St Symon en Judas uit 
- hoy ofte weybeempt gent Verwersbeempt 3 L par. Otw tegenover de Capelle opte 
stroomcant t erf Claes Joosten de Beer t erf Margriet Colijns wede Wouter Franssen v stroom t 
gemeynt ofte bogaert van Oisterwijk 
- dries 1 zesterzaat lant daer omtrent de reviere tussenbeide lopende gemeynlijck gent 
Baxwerff t t v t rontsomme dandere erf voors. vercoper 
- huys erve hoff ende erf tpl. voors. t erf wede Gooswijn Peynenborch t erf Arndts Wouters v 
straat t vercoper 
belast met jeec 14 ka gld Steven Aelberts Snellen; 3 gld Huybert Peters; 3 gld Marijcken 
wede Henricx Thomas 
losbaar met 150 gld 
staat te weten dat de capitaal penningen als quijting van andere cijns van 9 gld door 
Corstiaen z.w. Laureys Henricx 16-5-1607 tbv dezelfde fundatie geconstitueert bij sr Godefroy 



Pijnappel tegenwoordig in de name Corstiaen Laureyns proprietaris aan handen van voorn. 
Matheeus Anthonis gelost 
26. 1626 november sH,R.1503,66v 
Jan z.w. Henricx Peters Crael van Helmondt man van Clara d.w. Lambrechts Michiels wede w. 
Gevarts Goossens van Vechel; hij als wedn. Henricxken d.w. Ghijsbrechts de Weijer tev. wede 
Jan Peter Bruijns jeec 7 gld 10 st op St Jan baptist geboorte uit 
- huis etc. Gestel bij Eijndhoven etc. 
27. 1626 november 19 sH,R.1503,91 
Jan Corstiaens de Beer wnd Waelwijck  
- de helft in stuxken land deels akkerland deens weyland gent Dekelbosch par. Moergestel tpl. 
het Colckven t Matheeus Elias Stapels erfgen. t erff Jan Verachter v de Cleyne stroom t erf 
voors. Jan Verachter  
- de helft in stuk land gent den Nyeuwen acker 5 L int geheel tpl. in de Inslach etc. 
opgedragen Adriaen Jacops Beeren wnd tot Gestel voors.  
margo: Anthonis Stevens van Orten wnd Otw namens Niclaes van Trier greelmaker man van 
Lijsken de Beer Cristiaens nadert 12-11-1627 
28. 1626 december sH,R.1503,193 
Claes Willemse 30 gld 
- Gestel bij Eijndhoven etc. 
losbaar met 600 gld 
29. 1627 februari 13 sH,R.1503,285v 
Cornelis z.w. Huybert Henricx alias Jonckers wnd Huyckelem onder Otw verkocht Splinter 
Gerarts? van Voorn tbv erfgen. jouffr. Yda vanden Nyeuwenhuysen wede .. van den 2... ende 
leste hvr jr Godefroy d Absloons jeec 6 ka gld op 13 februari uit 
- huys schuur schop gronden hoff boomgaert en ackerlanden daaraan 7 L par. Otw onder 
Huyckelom bij den Watermolen t v erve Aert Lombaerts N en O t erve Jan Huyberts Henricx 
des vercopers broeder Z t W gem. straat 
- eenen acker lants gen. de Cruijsweye 3 L par. en tpl. voors. t gem. heijrbane N t erve 
Adriaen Peeter Gijsen Z v t voorn. Jan Huijberts des vercopers broeder 
- eenen acker lants t Hoogh 1 zesterzaad tpl. voors. t v erf Goossen Gielis van der Borcht t 
erve Marijken wede Henrick Loomans en haar krn t gem. heijrbane 
- stuck ackerlants gent den Saelde? tpl. voors. t erf Willem Adriaens den Decker t erve Jan 
Denis Pauwels v een velt van d....huys tot Otw t erve Peter Bernaerts  
- stuck weylants gent de Halderen 4 L aldaar t voorn. Aert Lombaerts t Jan Huijberts v Willem 
Adriaens de Decker t erve Jan Peeters  
belast met pacht van 2 mud rogge deen mud aan de prelaat van St Geertruyd tot Loeven 
dander aan den Maechdenhuys tot Otw uit het eerste onderpand jeec 26 gld 10 st krn Willem 
Horevoorts uit alle verdere erven  
losbaar met 100 gld 
30. 1627 februari sH,R.1503,310 
Huybert van Hedikhuysen drossaert tot Eethen ende Meuwen etc. 
- land St Michiels Gestel etc. 
31. 1627 maart 8 sH,R.1503,331 
Adriaen z.w. Henricx vande Staeck wnd Moergestel man van Marijken d. Ancem Lamberts 
verkocht Jan Gommers Jans van Esch jeec 3 gld op Pasen uit 
- acker hoybeempts 1 bunder par. Otw opte Locht t erf Henrick Peters t erff Henrick Diercx v 
gem. strate t erf des convents vande susteren van Orten sBosch  
belast met jeec 6 gld Jan Michiels Roosen ? 1? stoter grondcijns aan de hertog 
losbaar met 50 gld 
margo: gelost 1?-6-1637? 
32. 1627 maart 15 sH,R.1503,361 
Peeter Melisse 
- 3/5 in land Otw in Brabantshoeck etc. 
33. 1627 maart sH,R.1503,371 
Thomas Melisse 
- 1/5 in land Otw in Brabantshoeck etc. 
34. 1627 maart 27 sH,R.1503,375v 
Adriaen z.w. Adriaen z.w. Goyaert z.w. Anthonis Deckers wedn. Heylken d.w. Leonarts 
Laureyns van Boxtel timmerman afgang tocht in 
- stuck ackerlants 2 L par. Haren tpl. den Hezeacker etc. 



opgedragen aan Francen z.w. Sebert Aerts man van Jenneken Leonartken en Adriaentken 
haar zusters en Adam Henricx van Sittart man van Elisabeth drs Adriaen en w. Heylken 
35. 1627 april 1 sH,R.1503,390 
Wouter z.w. Huijbrecht Maess wnd Otw verkocht Zebert Diericx Nastelmaecker jeec 3 gld op 
Pasen uit 
- acker tuelants 9 L par. Haaren aent Harens Busken t erff Adriaen Willems t erve toecomende 
den altaer van St Catharine KvOtw v Harens busken t erf Wouter Coolen 
belast met jeec 7 gld aan voorn. Zeberden Diercx  
losbaar met 50 gld 
margo: gelost 10-5-1634? 
36. 1627 april sH,R.1503,420v 
Elisabeth wede Lambrecht Huybrechts van Herperschaijck jeec 6 gld 
- Gestel bij Herlaer etc. 
37. 1627 april sH,R.1503,428 
Jan z. Jan Hendricx wnd Best man van Heylken d.w. Henricx Frans Brocken 1/3 in 10 zester 
rogge in 2½ mud rogge op Lichtmis uit 
- stuck lants gent de hoffstadt par. Haaren tpl. Belver etc. 
's-Hertogenbosch,R.1504 
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38. 1627 mei sH,R.1504,32v 
Peeter z.w. Eymbert Peterse man van Jenneken d.w. Anthonis Anthoniss vanden Merendonck 
12 gld 10 st 
- St Michiels Gestel 
losbaar met 250 gld 
39. 1627 april 24 sH,R.1504,69v 
hr Daniel ab Emmerick pbr en canonick St Jan evangelist sBosch jeec 6½ gld op 12 juli uit 
- domo area orto pomerio terris arabilibus et pascualibus gent den Bleeckman 1½ mudzaad 
par. Gestel prope Otw aende Heijcant t convent St Clara sBosch t Anthonij Henricx Luijten v 
comm. platea t erf Cristiani Wouterss de Laet 
welke cijns Ancelmus dictus Ancem z.w. Godefridi de Elderen wnd Gestel vendt drs Danielis ab 
Emmerick z.w. mr Willem ab Emmerick secretarii 
supt hr en mr Laurentio Kelders pbr lic. in de rechten nec non canonico graduato dicte eccl. 
silvaducis 
40. 1627 juni 2 sH,R.1504,115 
mr Aert van Asperen voortijts procureur voor den gerichte deser stadt procuratie van sch. 
stad Mechelen van Jan van Leuvene oud schepen stad Mechelen Nicolaes van den Bossche 
Gielis de Leeuw en mr Pieter du Pont als provisors huisarmen tafel in de St Romboutskerk tot 
Mechelen  
- de helft in hoeve mette grond en andere toebehoren int geheel eenen camp oft weyde 
daeraen al gelegen tot Caethoven onder Balecom etc. 
Christoffel Christiaans 1/4 in die hoeve 
41. 1627 juni 9 sH,R.1504,122 
Peter z.w. Marten Diercx wnd Otw verkocht Herman Aerts van Eerssel jeec 21 ka gld op 10 
juni uit 
- land deels ackerland en deels weylant 20 L par. Otw omtrent Schutsbogaert t erf Jan de 
With tot Tilborch t v erff Goossen Emmen van der Borcht t erf Peter vande Wiel 
- huys erve hoff 1 L land par. Otw tegenover het Zegelhuys t erf jr Philips de Wael t erf 
Marijcken Franssen v gem. straet t Vloet 
belast met verscheyde cijnzen samen 8 st en jeec 6 gld 5 st aan voorn. Herman Aerts van 
Eerssel  
losbaar met 400 gld 
margo: Jan z. Herman Aerts van Eersel namens Elisabeth van Engelen wede Herman bekent 
lossing 12-6-1632 
42. 1627 juni 12 sH,R.1504,131v 
Adriaan z.w. Jacops Beeren wnd Gestel achter Otw man van Geertruyt d. Cornelis Verachter 
verkocht Gielis de Weer tbv het Geestelijke Meechdenhuys gen. Bethleem bvvo jeec 5 gld 10 
st op 1 juni uit 
- hoybeemd den Middelsten beempt 8 L par. Gestel aenden Heycant tegenover het Colckven t 
t erf voors. Adriaens v Cornelis Sanders t erf Jan Elias 
losbaar met 100 gld 



43. 1627 juni 12 sH,R.1504,132v 
deselve verkocht Gielis de Weer tbv het Armen Vrouwenhuys bvvo jeec 5 gld 10 st op 1 juni 
uit 
- huys erve hoff andere erffenisse daaraan 25 L int geheel par. Moergestel tegen het Colckven 
t erf Cornelis Sanders t erf voors. verkoper v erf Maijcken wede Adriaen Cornelis t gem. 
heijrstrate  
belast met 12½ gld Willem Adriaens de Molder tot Otw jeec 12½ ka gld Adriaen Cornelis van 
Buerden 4½ st inde wildercijns tot Otw  
losbaar met 100 gld 
44. 1627 juni 12 sH,R.1504,133v 
Ghijsbrecht Anthoniss van Baenen wnd tot Vlijmen man van Adriaentken d.Laureyns Peeters  
- 1/3 in hoycamp par. Haaren onder jurisdictie Otw gent de Goorbraecken achter de Borcht t 
erf Lijntken wede Jan Willems em krn t erf Aert Henricx mma v altaristen KvOtw t gem. 
waterstroom 
welk 1/3 wegens zijn hvr na dood Joost Laureyns de broer van Adriaentje  
opgedragen Jan Henrick Janss wnd Haren  
belast met 1/6 in 1 R dijk Otw dijk 
45. 1627 juni 15 sH,R.1504,137v 
Jan z.w. Jan Michiels wnd Haren man van Cathalijn d.w. Arnt Aerts van Vucht  
- stuck ackerland 3 L 12 R par. Haaren bij Otw omtrent den schutsboom etc. 
46. 1627 juni 17 sH,R.1504,155v 
Henrick z.w. Lonis Peeters en Anneken Jan Laureyns 
- 4/5 in de helft van hoffstedeken bvvo gem. gent het Nobisken t t Peter van Helmondt v 
gem. strate t Vloet 
aan voorn. Peter van Helmondt z.w. Aerndts van Helmondt 
47. 1627 juni 30 sH,R.1504,180v 
Gerart z.w. Gerart z. Jan Peters van Criecken wnd Haren bij Otw verkocht Jan z.w. Cornelis 
Jans Brocken tot Haren jeec 9 gld op St Jan uit 
- de helft van huys schuere schop gronden erve hoff bogaert groese ackerlant aan 
malcanderen geheel 1 mouwerse lant par. Haaren bij Belveren omtrent de Harensche dijck t 
Adriaen Cornelis van Buerden tot Otw t erve heren altaristen tot Otw v gem. afterstrate t 
gem. heyrbane  
- de helft van stuck ackerlants 6 L in voors. par. aent stoxken t erff Adriaen de Molder voors. t 
erf der krn Jr Goyaert de Jeger eertijds raad deser stadt v gem. heyrbane t erve groten 
Gasthuyse sBosch 
- de helft van stuck ackerlant geheel 3 L gent den Hoeck par. en tpl. voors. t erf tafel H.geest 
Haaren t erf voors. Adriaen de Molder v Groot Gasthuys voors. t op eerste onderpand 
losbaar met 150 gld 
margo: Jan z.w. Cornelis Jan Brocken bekent lossing door Gerart en Cornelis gebr. zn Gerart 
van Criecken 29-9-1656 
48. 1627 juli 6 sH,R.1504,200v 
Ancem Goyaerts vam Elderen wnd Gestel bij Otw verkocht Jan Anthony Schenckels cremer 
jeec 30 ka gld op Bamis uit 
- huys erve hoff andere erffenisse daaraan par. Moergestel aenden Heycant t erff Anthonis 
Ghijsbert Goyaerts van Elderen t gem. straat v erf Jan Bernarts t gem. straat geheel 18 L in 
akkerland en 6 L in driesse  
belast met 1 L rogge reductie OLVr altaar KvGestel ½ braspenning heycijns tot Otw 
losbaar met 600 gld 
margo: mr Gerart van Nuenen tp van deze cijns bekent lossing 30-9- door jan Jans van 
Tilborch van de helft 18-10-1646 
49. 1627 augustus sH,R.1504,277v 
Arnoudt van Strijp z. Jacques van Strijp lakenvercooper jeec 31 ka gld op Kerstmis uit 
- huis erf hof andere erffenisse ½ mergen Haaren graafschap Megen etc. 
50. 1627 augustus 21 sH,R.1504,278 
Wouter z.w. Jacob Janss wnd Haren bij Otw verkocht Andries coperslager jeec 3 ka gld op St 
Bartholomeus uit 
- huys erve hoff boomgaert ackerlant groese andere erven aan een plack 3 L par. Haaren 
teynden den Harensche dijck 
losbaar met 50 gld 



51. 1627 september 30 sH,R.1504,322 
Gerart Willem en Peter zn w. Corst Brocken wnd Haaren  
- 1/6 in 7 L hoylants par. Haaren tpl. Belveren int Leech Broeck aldaar 
verkocht aan Cornelis z.w. Jan Wouters 
52. 1627 november sH,R.1504,324 
Isack z.w. Goyvaerts Gerartss vanden Graeff bij w. Maria d. Goyaerts Jans van Sambeeck; 
Melchior Dockers man van Heylwich d.w. Goyvaerts Gerarts vanden Graeff en Maria van 
Sambeeck ook voor Johan z. Goyvaerts van den Graeff en Maria van Sambeeck (proc. stad 
Antwerpen) etc. delen 
fol 376 jeec 10 ka gld op St Thomas uit  
- huysinge hove gronde par. Otw bijde vrijheyt tegenover het segelhuys t huys en erve gent 
het Nobisken van erfgen. Jan Peynenborchs t wede jr Philips de Wael schoutet tot Otw  
- bloote hoffstadt daar eertijds een huysinge op gestaan heeft en hoff daaraan 33 R tpl. 
voors. t strate gent de Koestrate t voors. erffken gent t Nobisken  
welke cijns Peter z.w. Aert van Helmondt wnd Otw verkocht aan sr Ysaack Govaerts vande 
Grave tbv Maria van Zambeeck zijn moeder 22-12-1625 
opgedragen Metken hvr Peter Aerts van Helmondt t.t. en haar krn bij Peter t.e. ter voldoening 
van legaat van 300 gld eens door Maria van Sambeeck aan Metken en haar krn 
53. 1627 maart 29 sH,R.1504,399v 
Jan z.w. Michiel Arien Henricx man van Catharina d. Arndt Claes van Vucht  
- stuxken ackerland 6 of 37 R par. Haaren Belveren aen het Ruijeldriesken etc. 
verkocht aan Willem z.w. Corstiaen Brocken 
54. 1627 september 30 sH,R.1504,409v 
Arndt Willems van de Wiel man van Engelken d.w. Jan Cornelis Berthens dmaw Eerken d.w. 
Mathijs Schellens verkocht Steven Aelbrechts Snellen jeec 6 gld op Bamis uit 
- de helft noordw. in stuck weyvelts 3½ L bvvo over de Voorste brugge t Peeter z. Marten Jan 
Clompmaeckers tegen afgedeeld t erf mr Lamberts vanden Hovel v gem. dijck t erff van 
Goderken Pijnappel 
- de helft in stuck ackerlant 10 L par. Otw tpl. Berkel etc.  
belast met de helft van 1 st hertog van Brabant de helft van 6 gld aan Gielis Jans de Weer uit 
eerstgenoemde weiveld 
losbaar met 100 gld 
margo: Thomas van Honsberch curator Jan onm. z. w. Steven Aelberts Snellen bekent lossing 
door Peeter van Sittart tegenw. proprietaris 23-9-1648 
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55. 1627 oktober 16 sH,R.1505,28 
Lambrecht z.w. Eymbrechts Peynenborchs man van Anneken d.w. Jan Anthonis van Soemeren 
en Judith d. dess. Jan Anthonis van Soemeren verkocht Guiliaem Donckers tbv Bicolaes Janss 
Donckers raadsheer deser stadt jeec 8 gld 15 st op 16 oktober uit 
- huys hoff erve schaepskoye ackerlant 4 L par. Haaren bij Otw tpl. aen het Groenpleyn een 
de gem. heyde aldaer  
losbaar met 175 gld 
56. 1627 november sH,R.1505,60v 
Aert z.w. Goyaert Corstiaens de Witt wnd Gestel bij Eyndhoven 16 gld 
- Gestel 
losbaar met 300 gld 
57. 1627 november sH,R.1505,64v 
Adriaen Willems vander Donck wnd par. vanden Dungen 10 gld 
- St Michiels Gestel 
losbaar met 200 gld 
58. 1627 december 17 sH,R.1505,74v 
Henrik z.w. Rochus Henricx wnd Haaren wedn. Geertruydt d.w. Laureyns Peeter Gevarts (test. 
26-8-1623 voor Gielis de Weer openb. notaris en 24-3-1626 voor hr Anthonis Cuijpers pastoir 
tot Haaren) verkocht Godevaerden Scheffers en Gerarden Lievens dekenen St Anne capelle 
kerk der minderbroeders deser stadt jeec 7 gld 10 st uit 
- 1/5 in stuk akkerland 12 L na dood Rochus Antonis zijn neef aanbestorven par. Haaren 
achter de Harense kerk  
losbaar met 150 gld 



59. 1627 december 30 sH,R.1505,92 
Jan z.w. Jan Martens de With wnd Gestel bij Otw  
- stede huys erve hoff acker groes en heylant aan een plack deels par. Diessen deels par. 
Gestel tpl. op de Haighorst 
tegen Henrick Vrancken van Esch verkregen  
opgedragen Jan z. Michiel Bernaerts van Achel man van Marijken d. Jan Willems van Roede  
als Jan Jan de With aflijvig wordt zonder wettig oor achter te laten 
60. 1628 januari 4 sH,R.1505,103v 
Catharina wede Jan Willem Adriaens wnd Haren (test. 18-3-1619 voor hr Johan Roijmans te 
dyer tijt pastoir tot Haren) verkocht Herman Arntss van Eerssel jeec 31 gld 10 st op 
Driekoningen uit 
- huys hoff schuer backhuys gronden 3 mudzaad deels saylant deels weyland par. Haaren in 
de Leegen Gever t erff Grooten Gasthuys sBosch O t gem. straat W v Z erf des Gasthuys 
voors. t gem. heyrbane N 
Catharina met Willem Jan Willems en Peeter zijn broer ook voor Wouter hun broer Jan Henricx 
man van Margriet en Ghijsbert Adriaens man van Geertruyt allen krn Catharina en w. Willem 
Adriaens 
belast met reductiepacht van 1 mud rogge en erfpacht ½ mud rogge beiden aan de capelaen 
tot Haren 
losbaar met 600 gld 
61. 1628 januari 4 sH,R.1505,105 
Guiliaem Dangelis 
- hoeve wijlen Henricx Willems dAngelis bij Marijcken d. Jan Henricx Willems huysinge 
schuere hoff gronde 21 L deels par. Haaren tpl. de Gever deels vvo t v gemeynt van haaren O 
en N t W derff eertijds toebehoord hebbend mr Jan Moinen nu wede Henricx Thonis van 
Zoemeren t stroom en Aelberts Rutte en erfgen. Lambert Peeter Thijss en Marie wede 
Lambert vande Ven Z 
- 1 bunder lants par. Otw int Gagelrijs t erve wede Gerarts verhoeve O t gemeynt aldaar N v 
Z erff Jan Thonis Priems en Arnt Henricx t erff Jan Thonis vanden Boer 
verkocht Catharina wede Jan Willem Adriaens wnd Haaren 
belast met de grondcijns aan de hertog van Brabant als inde wildercijns van Otw 3½ st aan 
de heren altaristen KvOtw 3 st kerke van Haaren 1 kan olie inde capelle van OLVr tot Otw 
jeep 1 mud rogge tafel H.geest Otw jeec 4 gld mr Wouter van Stiphoudt jeec 6 gld en 14 gld 
beiden convent Otw 11 gld jr Geraerdt van Mil z.w. jr Nicolaes van Mil nog 1 R dijk Otw dijck 
waarna Catharina wede Jan Willem Adriaens aan Guilliaem dAngelis voorn. 700 gld tegen 5 
ten honderd  
margo: Melchior Donckers coopman sBosch bekent dat Catharina betaald heeft met jeec 42 
gld 8 januari 1629 
62. 1628 februari 5 sH,R.1505,117 
Anthony z.w. Willem Smeyers wnd tot Gestel boven Otw verkocht hr en mr Robbrecht van 
Tulden priester en hr Gerard van Kempen ook priester beneficiaten St Jan evangelist sBosch 
tbv de beneficiaten jeec 5½ gld op lichtmis uit 
- akker lands den kleinen Brugakker 3 L par. Gestel achter de heyvelden 
losbaar met 100 gld 
63. 1628 februari 8 sH,R.1505,124 
Adriaen z.w. Jan Janss wnd Hueckelem dingb. Otw man van Jenneken d. Bartholomeeus 
Henrick Berthen verkocht Cornelis Jacops van Vechel ook tbv Catharina Anna en Aleydis zijn 
zusters jeec 3 gld op Lichtmis uit 
- stuk land deels akkerland deels groesland 8 L tot Huyckelem opte Hoeven t t erf Aert 
Bartholomeeus Daniels v Jan Daniel Brekelmans t gem. straat 
- ander stuck lants zo weide als groes 4 L tpl. voors. t v erve Adriaen Peeter Peeters t t 
gemeynte 
belast met 4 st sjaars Hertog 9 gld 15 st erfgen. Roelof Noppen jeec 3 gld krn Joost? Franss 
30 st altaristen Otw 30 st Peter van Geldrop uit meer dandere onderpanden 
losbaar met 50 gld 
64. 1628 februari 11 sH,R.1505,128 
Willem z.w. Jan Willems Peynenborch wnd Carchoven bvvo verkocht Herman Arnts van 
Eerssel jeec 2 gld 15 st op Lichtmis uit 
- stuk akkerland 4 L 18½ R bvvo tpl. Carchoven in de Schijve t erve Eymbert Vercuylen t 
erfgen. Jan Verboirt b erf Goyaert Cornelis Huyben t erf Thomas van den Hoevel 



- stuxken ackerlants 2½ L tpl. voors t t erf Eymbert Henricx Vercuylen v Aert Jan Emmen t erf 
Herman Aerts van Eerssel  
belast met jeep 9 L rogge tafel H.geest Otw uit het eerste onderpand jeec 10 st aan Neelken 
Huyben tot Otw jeep 1½ L in meerderpacht van 2 L rogge 1/4 vat in meer aan erfgen. 
Eymbert Peeter Adriaens 
losbaar met 50 gld 
65. 1628 maart sH,R.1505,151v 
Hendrik z.w. Laurens? Michielse wnd Gestel bij Herlaer 25 gld 
- St Michiels Gestel etc. 
losbaar met 500 gld 
66. 1628 april 29 sH,R.1505,273v 
Frans z.w. Jan Antonis Appels wnd Otw verkocht Gielis Jans de Weer ook aldaar wnd jeec 5 ka 
gld op Nativitatis Domini uit 
- stuck weylants 4 L par. Otw tpl. Huyckelom aende waterlaet gent die Raecktstroom bij nae 
het Schoorbruxken t erf voorn. Gielis de Weer W t erfgen. Adriaen Peters van den Wiel O v 
gem. strate t voors. gem. waterloop 
- stuck weylants 7 L tpl. voors. t erf voors. Gielis de Weer O t erfgen. Goyaert Adriaen Claess 
W v t als voor  
belast met 2 st en 3½ st aan de hertog  
losbaar met 100 gld 
margo: kwijting bij Gielis de Weer 11-12-1639 [=1649?] door momb. krn Frans Jans Appels 
30-8-1650 
67. 1628 juli 10 sH,R.1505,370v 
Jan z. Jan Timmermans wnd Otw verkocht aan hr Goyaert Henricx van Gorcum priester en 
altarist tot Otw jeec 20 ka gld op nativitatis baptiste uit 
- hoeve lants des voors. verkoper bvvo tpl. Carchoven omtrent de wijntmolen aldaar huysinge 
van 5 gebonten schuere backhuys gronden hoven driessen weyden ackerlanden heyvelden  
- eenen acker in de Huyckelomse ackeren  
- perceel lants gent de Herlaer 
als eenen gent Peeter Meulengraeff tegenw. in gebruik heeft 
losbaar met 400 gld 
margo: dheer Benedictus Eelkens pastoor Megen als executeur test. w. hr Goyaert Henricx 
van Gorcum bekent lossing door Jan Jans Timmermans oud president vvo 21-11-1653? 
68. 1628 juli 26 sH,R.1505,395v 
Adriaentje d.w. Adriaen Grootents bij w. Heylwich d.w. Huybert Matheeus wede Willem 
Goossens voor deen helft en Gerart z. Willem Gerit Vennicx wedn Elysabeth d.w. Adriaen 
Grootens en Heylwich met Willem zijn zoon bij Elisabeth ook voor Jan Gerits en Jan Canteyns? 
man van Adriana en Cornelis Jans man van Jenneken gez. drs Gerit en w. Elusabeth de 
andere helft 
- weybeemd 4 L par. Haaren tpl. de Havixdonck t gem. waterloop de Ruybosch loop W t v erf 
mr Rogier van Grinsven lic. in de rechten en raad sBosch O en N t Z gem. Harensen dijck  
verkocht aan mr Rogier van Grinsven 
69. 1628 september 22 sH,R.1505,438v 
Antonis z.w. Cornelis Goossens van Otw man van Anthonisken d.w. Jan Aert Lathouwers 
verkocht Adam z.w. Jan Jans Molders jeec 7 ka gld op St Matheeus uit 
- 1/3 in stuk akkerland 7 L int geheel par. Otw tpl. ter Nedervonder t erff Aert z. Jan Aerts 
Lathouwers haer Anthoniskens broeder hiertegen afgedeeld t erf Marijcken haar zuster wede 
Adriaen Adriaens ook hiertegen afgedeeld v N Boschbaene t schouwaterlaet 
belast met reductiepacht ½ malder rogge tafel H.geest Otw 
losbaar met 125 gld 
margo gelost bij Adam Jans dor Willem Johannis Lamberts 6-11-1639 
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Th. van Kessel, oktober 1628 - september 1629 34 / 331 
70. 1628 oktober 17 sH,R.1506,28 
Goossen Eijmbrechts van der Borcht wnd Otw verkocht mr Guiliam van Rienshoeven 
apothecaris jeec 9 gld op St Lucas uit 
- stuck ackerlant 12 L dingb. Otw tot Huyckelom in de Langhvennen t erf convent van St Clara 
sBosch en Henricx van Nuys O t erf Gerart vander Stegen en Cornelis Wijnants van Colen W v 
Z erve mr Adriaen Comans lic. in de rechten t gem. molenwech  
belast met reductie malder rogge tafel H.Geest Otw 



losbaar met 200 gld 
margo: kwijting bij Geertruit van Drongelen wede dhr dr Rijnshoven 8-12-1670 door Johan 
van Esch en Johan Becx momb. onm. krn Joris van Gulick bij Margriet d. Goossen Eymberts 
van der Borcht 24-8-1671 
71. 1628 oktober 21 sH,R.1506,36v 
Henrick z. Cornelis Bartholomeeus de Bont wnd Otw  
- stuxken ackerland de Steenweye 1 L 13 R gemeten lants par. Otw inde Schijffne t erve 
Joachim Janss? van Esch t v erf des Mannen Gasthuys aldaer t erve Jan Henricx van Nuys 
verkocht aan Bartholomeeus zijn broedere z. Cornelis Bartholomeeus de Bont  
belast met jeec 4 gld 5 st krn en erfgen. Henrick Loomans 
72. 1628 november 9 sH,R.1506,84 
Anneken d. Gooris Tessels wede Leonaert Laureyns wnd Otw de tocht in 
- 1/3 van huys erve hoff erff daer achter aen over de strate 3 L bvvo tegenover de Capelle t 
erf Jan Jans de Bruyn en Joachim Jans van Esch t erf Jan Adriaen Lathouwers en erf 
toecomende erfgen. gent Deeckerschotte tot Oirschot v gem. strate t achterwaerts op erf tafel 
H. Geest Otw 
opgedragen Martene z.w. Lamberts Jacops van Venroede man van Elisabeth d. Anneken en w. 
Leonart Laureyns voors. alleen tot constitutie van volgende cijns 
waarna Marten Lambert Jacops van Venroede man van Elisabeth verkocht Adriaen Cornelis 
van Buerden jeec 10 gld op Allerheiligen uit 1/3 in huysinge als voor Otw 
losbaar met 200 gld 
margo: kwijting bij Adriaen Melis 10-6-1648 door Adriaen van Esch momb. onm. krn Adriaen 
Jan Melis? 3-11- 
15-11-1657 
73. 1628 november 9 sH,R.1506,86 
Wouter z.w. Cornelis Heymans wnd Otw verkocht Willem Donckers tbv Groote Gasthuys 
sBosch jeec 5 gld op St Merten uit 
- stuk land deels ackerlant deels weylant 7 L bvvo in de Cleyne Heyde t erf Thomas vanden 
Hoevel t erff voorn. Wouter Cornelis v t gem. straat  
belast met hertogelijke grondcijns  
losbaar met 100 gld 
74. 1628 november 9 sH,R.1506,88 
Adriaen Jan Janss de Lathouwer wedn. Neelken d.w. Jan de With de tocht in 
- 1/4 in huys etc. 27 L par. Moergestel aenden Huevel etc. 
aan Jan zijn zoon bij Neelken 
die Jan voorn. aan Willem Donckers tbv Groot Gasthuys sBosch jeec 25 gld 
losbaar met 554 gld 
75. 1628 november 16 sH,R.1506,92v 
Mathijs Oerlemans z.w. Henrick Oerlemans wnd bvvo wedn. Arijcken d.w. Willem Berthen de 
tocht in 
- 1/6 huys hoff erve aanliggende erffenis 8 L bvvo opde Locht t erff Joost Pauwels er erf 
voorn. Mathijs Oerlemans t v t voorts rondomme gemeynt van Otw  
- stuck lants deels ackerlant deels weylant 14 L bvvo tpl. voors. t erf Joost Pauwels t v t 
voorts rondom gemeynt van Otw  
opgedragen Willem zijn zoon bij Arijcken  
waarna Willem Oerlemans verkocht Willem Donckers tbv Jacop onm.z. Jacop Henricx tot 
Bockhoven jeec 5 gld op St Martensdach uit 1/6 voorn. 
losbaar met 100 gld 
margo: Hester van Kessel wede Guilliam Donckers tp van deze cijns 5-4-1630 bekent dat 
Arien en Bartholomeeus zn w. Gijsbert Cornelis wegens Lijsken hun moeder wnd Otw heeft 
gelost 4-11-1662 
76. 1628 november 18 sH,R.1506,99v 
Frans z.w. Jan Anthonis Appels wnd Otw verkocht Peter z. Marten Diercx vader tbv Iken zijn 
blinde dochter bij Marijcken d. Jan Gerarts t.t. en hem en zijn andere krn t.e. volgens test. w. 
hr Willem Martens priester en pastoir tot Brochem jeec 10 gld op OLVr presentatie uit 
- stuck lants 10 L bvvo tpl. de Cleyn Heyde t erf Gielis Jans de Weer t erff Anthonis de Looze v 
erf mr Lambrecht van den Hoevel t gem. straat  
- huys erve hoff aanliggende erffenis ½ L bvvo aende kercke t erf Mathijs Adriaens van 
Waelwijck t gem. straat v kerckhoff t gem. straat 



belast met 5 st hertogcijns uit het stuk land jeec 12 gld hrn altaristen Otw uit het huis  
losbaar met 200 gld 
77. 1628 november 23 sH,R.1506,107 
Adriana d.w. Adriaen Grootens wede Willem Goossens 5 gld 
- Haaren Groenpleyn omtrent Creytenheyde 
losbaar met 100 gld 
78. 1628 december sH,R.1506,135 
Arnt z.w. Goyaert Corstiaens wnd Gestel bij Eyndhoven 12 gld 
- Gestel 
losbaar met 200 gld 
79. 1629 februari 16 sH,R.1506,215 
Jan Hendricx van Gemonden 
- de helft in acker tuelants 4 L in par. Gestel boven Otw achter de Servenne aldaar 
opgedragen Deonijs Coenraert Mudtsaerts 
80. 1629 februari sH,R.1506,223 
Adriaen z.w. Evert Hendricx wnd St Michielsgestel 5 gld 15 st 
- Gestel 
losbaar met 100 gld 
81. 1629 februari sH,R.1506,236 
Heylken wede Willems 2 gld 10 st 
- Gestel bij Herlaer 
losbaar met 50 gld 
82. 1629 maart sH,R.1506,272 
Jan van Grinsven 20 gld 
- St Michiels Gestel 
losbaar met 400 gld 
83. 1629 maart 29 sH,R.1506,278v 
mr Dierck z.w. Adriaen Peeter Peynenborch secretaris tot Moergestel 
- stuck ackerland 3 hont par. Druenen achter de hoeff aldaer 
na dood ouders 
aan Jan z. Carl van den Heuvel zijn neef 
84. 1629 april 26 sH,R.1506,304v 
Adriaen z.w. Henricx Coenen wnd Moergestel man van Marijken d.w. Ancem Lamberts 
verkocht Willem Adriaens van Buerden wnd Otw jeec 3 gld op St Marcus evangelist uit  
- beempt lants gent den Loopbeemd 1 buender par. Otw tpl. de Locht t erf Henrick Diercx van 
Hout t erf Henrick Peeters v convente susteren van Orthen sBosch t gemeynt van Otw  
- huys erve hoff erff daeraen deels ackerlant deels weylant 6 L par. Moergestel aenden 
Heycant t erff Henrick Cornelis c.s. t erf Wouter Jan Nelen v Henrick Cornelis t gemeynt van 
Otw  
belast met 2 st 2 oort grondcijns hertog 6 gld IJken wede Jan de Border 3 gld Jenneken wede 
Gommers Jans uit voorn. beemd pacht 1 L 3 kannen rogge Goossen Eymberts van der Borcht 
6 gld voorn. Jenneken wede Gommer Jans van en uit de huyse  
losbaar met 50 gld 
margo: gelost door Jan Peynenborch secretaris Otw aan Willem Adriaan van Buerden 1-6-
1638 acte 15-11-1638 
's-Hertogenbosch, R.1507 
Th. van Kessel, september 1629 - september 1630 35 / 332 
85. 1629 november 16 sH,R.1507,44v 
Adriaan van Engelen z.w. Willem Henricx van Engelen wedn. Heylwich d. Jan Mathijss afstand 
tocht in al zijn goederen waarin zijn hvr is overleden  
overgegeven aan hr Wilhelm ab Angelis doctor inde heyliger Godtheyt heer Roelof zijn broer 
priester mr Henrick ook hun broer lic. in de rechten Jacob Ghijsselen man van Maria en 
Alitken henne susteren krn Adriaan en w. Heylwich  
want aldus geschied deling [niet gespecificeerd] 
86. 1629 november 19 sH,R.1507,47 
Franchoys Stevens Jans van Leyten wnd Carchoven dingb. Otw verkocht Steven Aelbrechts 
Snellen koopman sBosch jeec 14 ka gld op 20 november uit 
- huys hoff erve ander land daaraan 15 L Carchoven aende Creyteheye onder dingb. en vvo t 
erf Adriaen Cornelis t erff Jan Adriaens v voors. Creyteheye t gem. straat  



belast met jeec 13 gld aan Jutken Henricx van Peelt jeec 6 gld 5 st Groot Gasthuys sBosch  
losbaar met 200 gld 
87. 1629 november 24 sH,R.1507,53v 
Johan Backers inwonend coopman sBosch borgtocht 
88. 1629 december sH,R.1507,60 
Jacob Adriaens 
- land Gestel bij Eyndhoven 
89. 1630 januari 26 sH,R.1507,83 
Adriaen z.w. Jan Cornelis de Brouwer man van Catharina d.w. Matheeus Elias wnd Gestel 
boven Otw verkocht Wilborden z. Pauwels Jacops van Diessen jeec 3 gld op St Marcus uit 
- huys erve hoff boomgaert ackerlant en weyland samen 7 L par. Gestel boven Otw aent 
Colckven t erve Peter Matheeus Elias t erve Adriaen Jacobs Beren v Aert Matheeus t gemeyne 
waterlaet  
- stuk land deels akkerland deels weyland 6 L par. voors. t erfgen. Pauwels Joosten t gem. 
stroom v Jan Cornelis Verachtert t erf Cornelis Henrick Sanders 
belast met 4 zester rogge tafel H.geest Otw jeec 20 gld hr Goyaert cappelaen tot Otw 1½ st 
grondcijns dorpe van Otw  
losbaar met 50 gld 
90. 1630 maart sH,R.1507,118 
Henricxken wede de Weyer 23 gld 
- St Michiels Gestel 
losbaar met 400 gld 
91. 1630 april sH,R.1507,191 
Leonart Geerlincx 5 gld 
- St Michiels Gestel 
losbaar met 100 gld 
92. 1630 april 5 sH,R.1507,236 
Jacob Henricx wnd Bockhoven wedn. Marijken d.w. Willem Goyaert Martens bij w. Marijken 
Jans en Jan Roelof van Armuijden schipper man van Jenneken d. Jacop Henricx en w. 
Marijken erfgen. w. Goyaert ook z. Jacob Henrickx en w. Marijken jeec 5 ka gld 5 st op OLVr 
Boodschap uit 
- huys erve hof andere erffenisse daaraan 3 L par. Otw aende Plaetse t Bocxtelstrate t erve 
Mattheeus Anthonis 
- stuk akkerland stijf 1 L in de Bocxtelstrate par. Otw t Aert Willems vande Wiel t erf Goyaert 
Peters Brekelmans  
welke cijns Peter z.w. Marten Jan Clompmakers wnd Otw man van Oyken d. w. Jan Cornelis 
verkocht had Guilliam Donckers tbv Goyaert onm. z. Goyaert Henricx tot Bockhoven 23-3-
1628 
opgedragen aan Guilliam Donckers 
93. 1630 april 5 sH,R.1507,237 
deselve 5 ka gld op St Martensdach uit 
- 1/6 huys erve hoff 8 L int geheel bvvo op de Locht t erf Joost Pauwels en Mathijs Oirlemans 
t v t voorts rondom gemeynt van Otw 
- stuck lants deels ackerlant deels weyland 14 L bvvo tpl. voors. t erf Joost Pauwels t v t 
voorts rondom gemeynt van Otw 
welke cijns Willem z. Mathijs Oirlemans verkocht had Willem Donckers tbv Goyaert onm. z. 
Jacop Henricx 16-11-1628 
opgedragen tbv Guilliam Donckers 
94. 1630 mei sH,R.1507,284 
Henrik Henricx afstand tocht 
Antony Henricx 9 gld 
- Gestel bij Herlaer 
losbaar met 150 gld 
95. 1630 juni 13 sH,R.1507,310v 
Jan z. Thomas Jans van den Wiel wnd Otw man van Heylken d.w. Jan Joachims van Esch  
- een weyveldeken 2½ L bvvo omtrent Schuttersbogaert t erff mr Jan van den Hovel t v erf 
Joachim Jans van Esch y Schutsbogaert voors.  
opgedragen voorn. Thomas Jans van de Wiel zijn vader  
belast met 2½ st grondcijns jeec 3 gld St Catharina altaar KvOtw 



96. 1630 juni 22 sH,R.1507,344v 
joffr. Johanna wede Bertholt Muykens 60 gld 
- hoeve lants deels par. Haaren deels par. Esch  
losbaar met 1200 gld 
97. 1630 juli 4 sH,R.1507,362v 
Laurens z.w. Lambert Laureynss wnd Bockhoven verkocht Arnoult Donckers z. Anthony 
Donckers jeec 18 gld op 4 juli uit 
- stuck ackerlants 18 L par. Otw Carchoven t erve Jan in Melanen Z t v gem. straat N en O t 
W erf Eymbert Vercuylen 
belast met jeec 25 ka gld aan Nicolaes Jan Donckers jeep ½ malder rogge H.Geest van Otw  
losbaar met 300 gld 
margo: gelost 1-7-1699 
98. 1630 juli 18 sH,R.1507,383v 
joffr. Johanna wede jr bertholt Muijckens haar tocht in 
- hoeve lants deels par. Haaren deels par. Esch 
Jacob de Cock 60 gld 
- voors. hoeve te Haaren 
losbaar met 1200 gld 
99. 1630 mei sH,R.1507,432 
krn Gerit van de Kerkhof deling 
's-Hertogenbosch, R.1508 
Th. van Kessel, Bamis 1630 - Bamis 1631 36 / 333 
100. 1630 oktober sH,R.1508,50 
Gerit z.w. Johannes z.w. Gerardi van de Loo 3 pond payments op Pasen uit 
- Gestel prope Herlaer 
101. 1631 januari 3 sH,R.1508,117 
Francois Steven Janss van Leyten wnd Carchoven dingb. Otw verkocht Steven Aelberts 
Snellen koopman sBosch 37 gld 10 st op 1 januari uit 
- huys erve hoff ander lant daaraan 15 L tot Carchoven aen Creyteheye dingbank en vryheyt 
Otw t erf Adriaen Cornelisse t Jan Adriaens v Creytenheye gem. straat  
- stuck weylants 5 L tot Carchoven t erff Henrick Stevens sijns vercopers broeder hiertegen 
afgedeeld t Jans Stevens ook hierteghen afgedeeld v erf Henrick Stevens voorn. t Jan Henricx  
belast met jeec 13 gld aan Jutken Henricx van Peelt jeec 6 gld 5 st Groot Gasthuys sBosch 
jeec 14 gld voorn. Steven Aelberts Snellen  
losbaar met 600 gld 
102. 1631 januari 10 sH,R.1508,131 
Arndt Hermans wnd Tilborgh proc. sch. Breda van Gerrit z. Lambert Michiels ruiter cie baron 
van Weesmael aldaar in garnizoen jeec 2 gld op St Jan baptist geboorte uit 
- 3/4 in huys Gestel bij Herlaer 
103. 1631 maart sH,R.1508,160 
Lambert Lamberts 18 gld 
- Gestel bij Eyndhoven 
losbaar met 300 gld 
104. 1631 maart sH,R.1508,182 
Marijken wede Leonarts 
- huis en land St Michiels Gestel 
105. 1631 maart sH,R.1508,203 
Peter van Beerdonk 2 pond payments 
- Gestel Nieuw Herlaer 
106. 1631 april sH,R.1508,284v 
Adriaan Lamberts 6 gld 
- St Michiels Gestel 
losbaar met 100 gld 
107. 1631 mei 5 sH,R.1508,302v 
Jan z.w. Peeter Jan Luyten wnd Gestel bij Otw verkocht Anthonis Schenkels vettewarencremer 
jeec 6 gld 5 st op 6 mei uit 
- stuk akkerland 4 L Moergestel opte Heystege aldaar  
losbaar met 100 gld 
108. 1631 mei sH,R.1508,331 
Marijken d.w. Henrick Seberts wede Jan Huyberts (test. voor hr Otto Varlenius onderpastoor 



St Michiels Gestel 9 gld 10 st 
- St Michiels Gestel 
losbaar met 150 gld 
109. 1631 juni 20 sH,R.1508,379v 
Thomas Joosten Backer man van Quirijntken d.w. Joost Peters Cangieters bij w. Joost en w. 
Willemken d.w. Philips Boijen en tp van Jan Soemers z. Everts Soemers bij w. Jenneken d.w. 
Joost Peters en Willemken  
- 1/5 ged. en 1/4 inh ander 1/5 van hoeve lants Haren Belveren tpl. de hoeve aen de 
thiendschuur 
110. 1631 juni sH,R.1508,380 
Maria d.w. Joost Peeters Cangieters  
- de helft in hoeve Haaren de hoeve aan de thiendschuur 
Thomas Joosten vernadering 
111. 1631 juli sH,R.1508,394 
Jan Hermans 18 gld 
- St Michiels Gestel 
losbaar met 300 gld 
112. 1631 juli 23 sH,R.1508,424 
jr Peter de Vrijnes [Vriens?] wedn. jouffr. Maria van Gerwen d.w. hr Lambert Millinck van 
Gerwen (test. 20-3-1630 en 22-3 daarna voor mr Jan vander Lee not.) en accoord met 
andere krn jr Lambert van Gerwen 30-11-1630 sch. sBosch verkoopt mr Arnout van 
Broeckhoven lic. in de rechten raadsman sBosch jeec 37 ka gld 10 st op St Jacop uit 
- hoeve lants huysinge schuere erve hoff boogaert teulant weylant andere erffenisse gent de 
Hontsboch bvvo tpl. Huyclom als Elis Goossens als laeth tegenw. in tuelinge  
belast met jeep ½ mud rogge aan Anthonis Lamberts Cloet jeec 5 gld aan Gerardt vander 
Wiel jeec 2 gld capittel coll. kerk Beeke jeec 2 gld 10 st Jan de With en 24 st grondcijns met 7 
oert heren altaristen Otw jeec 3 swartkens of een halve braspenning aan rechthebbende  
losbaar met 240 silveren pattacons 
margo: kwitantie door A. van Broeckhoven 16-6-1642 door jr Cornelis Pronninck van 
Deventer en Adriaen Jans van Tuil 16-6-1642 
113. 1631 augustus 30 sH,R.1508,477 
Henrick z. Jan Goyaerts van Ravesteyn jeec 5 gld op Bamisdach uit 
- huys erve hoff weylant daaraan 3½ L par. Otw tpl. Carckhoven t v erff Adriaen z. Aerts 
Stoeldreijers t erff zoene Cornelis de Groot t erve Jacop de Looze 
- stuck ackerlant 5½ L tpl. voors. t erve voors. Adriaen Cornelis de Groot t erve Adriaen z. 
Cornelis Goyaerts v krn Willem Oliviers raadsheer sBosch t erf voors. Adriaen z. Aert 
Stoeldreyers 
welke cijns Anthonis Jans van Roij wnd Otw man van Emken d.w. Marcelis Laureyns verkocht 
had Jan Goyaerts van Ravesteyn schoenmaecker tbv Henrick zijn wittighe zoene 14-10-1620 
opgedragen Elizabeth d. Jan van Diessen wede Jan Loeckemans 
114. 1631 september sH,R.1508,490 
Antonis van den Bergh borger sBosch namens (proc. sch. Antwerpen) van jr Guilliam 
terWouts capt. cie voetknechten onder regmt baron Grobbendonck tdv. Con. Maj. 
- hoybeemd den Wlenhoeck Gestel bij Eyndhoven 
's-Hertogenbosch,R.1509 
Th. van Kessel, december 1631 - september 1632 37 / 334 
115. 1632 februari 7 sH,R.1509,78v 
Joost z.w. Marten Joost van Vechel de helft in jeec 48 gld op OLVr visitatie uit 
- huys erve hoff ackerland weyland 26 L par. Gestel bij Otw tpl. Over t Water t t erf des 
convents van de susteren van Orthen  
- acker 5 L tpl. voors. t v voors. convent t erf Joirden Jan Joosten  
- twee weyen neffen malcanderen tsamen 12 L aldaar t gem. straat t pastorije der kercke van 
Gestel  
- weye de Calverbeempt 5 L t hr pastoor der kerk van Gestel t erf Willem Jacops de Louw  
- weye gent de Ossenweye 4½ L tpl. voorn. t erf Willem Jacob de Louw t krn Geraert z. Jan 
Martens mma 
welke gehele cijns Adriaen z.w. Adriaen Gielis vanden Eynde wnd Moergestel verkocht Willem 
Willems van Esch gezworen bode sBosch voor de helft en Joost z.w. Marten Joosten van 
Vechel voor de andere helft 7-7-1627 
overgegeven Joost Jans Schuermans gezworen bode sBosch zijn zwager 



116. 1632 februari 11 sH,R.1509,93v 
jouffr. Barbara Prouninck gent Deventher ook voor jouffr. Josina Prouninck van Deventher 
haar zuster indemniteit op 
- hoeve Geffen 
117. 1632 februari sH,R.1509,128 
Bastiaen z.w. Jan Bastiaens wnd op den Dungen 17 gld 10 st 
- St Michiels Gestel 
losbaar met 200 gld 
118. 1632 maart 2 sH,R.1509,144 
Peter z. Goossen Peeter Baten wnd Gestel boven Otw verkocht tbv hr Ghijsbrecht Adriaens de 
Roy pbr jeec 6 gld op 1 maart uit 
- huys erve hoff stuck ackerlants 2 L par. Gestel bij Otw aende kercke aldaar etc. 
losbaar met 100 gld 
119. 1632 maart 2 sH,R.1509,145 
Peter z. Dierck Willems van Dormaelen wnd Naesten Best onder Oirschot 9 gld 
- Oirschot 
losbaar met 60 rijcxdaalders 
120. 1632 maart sH,R.1509,189 
Aert van Deursen 
- huis St Michiels Gestel 
121. 1632 maart 27 sH,R.1509,220 
Heylken Willems wede Adriaen Aerts de Meyer tocht in 
- de helft in zekere hofstad ende schuer tuelant en weylant 9 L par. Haaren tpl. de 
Holenhoeck t erf Marten Symons t v gemeynt t wede en krn w. Henricx de Cort 
- de helft in akkerland de Langbraeck 3½ L tpl. voors. t erf Jan Stevens t erfgen. Peter Jacops 
v Aelbrecht Rutten de Snijder een wech tussenbeide t erve Aelbrecht Laureyns 
- de helft in stuck ackerlant 1½ L omtrent lest voorn. acker t erf Jan Henricx t krn Adriaen 
Witlocx v Lambertgen Adriaens Ghijsberts t gem. straat  
- stuck ackerlant heerl. Tilborch omtrent het Hagelcruys  
aan Willem Adriaen Arndt en Henrick Marijcken en Sicilia krn w. Adriaen en Heylken 
die hieruit 32 gld 
losbaar met 213 silveren pattacons 
122. 1632 april 21 sH,R.1509,302v 
jouffr. (Joh)anna van Hambroeck d.w. jr Johannis van Hambroeck bij jouffr. Elizabeth van 
Brecht d. jr Marcelis van Brecht z. hr Jan van Brecht riddere jeec 5 gld de gulden gerekend tot 
6 st en 1 oort welke cijns Jan z.w. Cornelis Mudtsarts gelooft had voors. joffr. Elizabeth van 
Brecht op Lichtmis uit 
- diverse percelen van de heyhoeve 19 L 5 R par. Moergestel aan de sijde van Gestel voors. 
op 9-9-1613 
opgedragen Niclaes Donckers z.w. Laureyns Donckers laeckenvercoper  
nog 17 gld 
123. 1632 april 22 sH,R.1509,328 
Laureyns z.w. Adriaen z. Adriaen Jan Aert Rembouts bij Adriaen en w. Judicht d.w. Laureyns 
Peter Gerarts alias Bloemkens wnd bvvo verkocht tbv Nicolaes Jan Donckers oud raadsheer 
sBosch jeec 6 gld op 22 april uit  
- huys en de helft van erff daaraan 14 L int geheel par. Otw tpl. Berckel aenden Heycant 
losbaar met 100 gld 
124. 1632 april sH,R.1509,331v 
Jaspaer Janss Gast man van Heylken d. Jan Ygroms Pottey jeec 5 gld 10 st op 1 maart uit 
- akker toillants 1½ L par. Haaren tpl. Belveren 
nog 9 gld 
125. 1632 april sH,R.1509,336 
jr Hendrik Heym 
- hoytiende Gestel bij Herlaer 
126. 1632 mei 10 sH,R.1509,363 
Joachim z.w. Henrix Joachims Cloot t.e. en Henrick Eymberts van Cromvoirt man van 
Elizabeth d.w. Henrick Joachims Cloot t.a.z. dl goederen binnen sBosch na dood vader 
127. 1632 juli 3 sH,R.1509,411 
Willem z.w. Joris Goyaerts van Guylick namens zijn broer Goyarden ontslag of emancipatie 
Huybert Jacob Margriet en Mariken krn Goyaert Joris voorn. bij Geertruyt Huyberts 



128. 1632 juli 6 sH,R.1509,495 
Gerardt van de Wiel z. Diericx z.w. Gerarts Diercx van de Wiel na afstand tocht door Dierick 
zijn vader tbv hem Geraert voor sch. Otw 5-8-1632 verkocht Aelken d. Jan Thomas jeec 12 
gld op 6 augustus uit 
- stuck weyvelts 4 L bvvo tpl. de Cleyne Heye t erff jan Wouters van Buerden gem. steeg v 
gem. straat t cleyn gemeyntken waarvan vader afstand deed 
- huys en hof gronden erff daeraen mette werff daeraen bvvo t erffgen. Cornelis van Dijck t 
erffgen. Laureyns 8Jacops met gebruik van boriewech voor van de straat aff totter Vloete toe 
bij hem gekocht 
belast met 1 st cijns in de gebuercijns uit het eerste onderpand jeep 6 L rogge tafel H.geest 
Otw loscijns 5 gld 10 st verscheyde personen uit het leste onderpand  
losbaar met 200 gld 
129. 1632 augustus 7 sH,R.1509,496 
Arnt z.w. Jan Cornelis de Brouwer inw. heerl. Gestel bij Otw verkocht Marijcken Pauwels 
begijn tbv Goyaert z. Henrick Jans van Gorcum wnd Otw jeec 16 gld op Maria Magdalena uit 
- akkerland 5½ L heerl. Moergestel aenden Heycant t erff Willem Dierck Adriaens O t erff 
Arndt z. Jan Cornelis Brouwers broeder van verkoper W v gem. straat t erf Wilem Dierck 
Adriaens voors. ofte aende Venloop aldaar  
- stuck weylants gent de Gijsel 6 L binnen par. en tpl. voors. t erf Arndt Teuwe Elias Z erf 
Gerart Pauwels Philips N v erf Willem Dierck Adriaens t Aa 
losbaar met 300 gld 
130. 1632 september sH,R.1509,591v 
Jan Gerarts van Cathoven gent Bijlken herbergier sBosch namens Peter Aarts Oerlemans 
borger stad Eyndhoven man van .. d. Gerart Laureyns van Leendt bij Elisabeth d.w. Cornelis 
Wachtmans en Cristina d.w. Willem van de Laerschot bij Deliana d. Henricx Henricx 3 gld op 
nativitatis Johannis baptiste uit 
- de helft in akker lants 17 L par. Otw tpl. opt Hoochhout 
131. 1632 september sH,R.1509,606 
Lijsken wede Geverts  
- de helft in land St Michiels Gestel 
's-Hertogenbosch, R.1510 
Th. van Kessel, Bamis 1631 - Bamis 1633 38/335 
132. 1632 oktober sH,R.1510,2v 
Anneken d. Adam van Nuenen zuster hr Johan Adams van Nuenen 1 mud rogge in 8 malder 
133. 1632 oktober 16 sH,R.1510,27 
Henrick z.w. Rochus Henricx wedn. Gertruydt d. Laureyns Peters Gerarts Bloemkens (test. 22-
8-1623 voor Gielis Jans de Weer not.) verkocht Elisabeth d. Jan van Dieten wede Jans 
Loeckemans jeec 12 gld op St Lucas uit 
- stuck lants half ackerland half weyland gent de Leenweyde 7 L par. Haaren bij Otw in de 
Gesel ofte aende Raem etc. 
losbaar met 200 gld 
134. 1632 oktober sH,R.1510,39 
Anneken d. Adam Arnts van Nuenen de helft in 7 gld 10 st 
- Gestel bij Eyndhoven 
135. 1632 november sH,R.1510,52v 
Goyaert Jacob Daniels smith wnd ten Dungen dl 
136. 1632 november sH,R.1510,85 
Jan z.w. Arndt Cornelisse wnd Helvoirt 5 gld  
- Haaren omtrent de kerke 
137. 1632 december sH,R.1510,116 
Cornelis z.w. Leonardt Martens bij Henricxken d.w. Cornelis Henricx van Colen 1/4 etc. 6 gld  
- Haaren Belveren 
138. 1633 januari sH,R.1510,159 
Hendrik van Gemert 
- land Maaren 
139. 1633 maart sH,R.1510,201 
Willem z. Henrick Geerlincx wnd Gestel bij Eyndhoven 
- huis en land Gestel 
140. 1633 maart sH,R.1510,220 
Wouter z.w. Claes Rovers wnd Berchem 3 gld 



- Haaren graafschap Megen 
losbaar met 50 gld 
141. 1633 maart 30 sH,R.1510,239 
Adriaen Jans van de Laer man van Anneken d. Cornelis Bartholomeeus de Bont  
- afgebrande hofstad en erf bvvo aen de Lynde t O wede Aert Wouters t W Matheus 
Anthonisse v (z) gem.strate t (n) Matheus Anthonisse 
als Cornelis Bartholomeeus de Bont met zijn krn verkocht aan Dierck Thomas Joordens tot 
Otw. maar Adriaan vernaderde een half jaar geleden voor sch. Otw 
aan Henricxken wede Willem Elias tbv Jan z. Willem Elias haar zoon 
belast met 25 st broederschap H.Sacrament KvOtw ½ R. dijk Ow. dijck: 30 st. aan 
rechthebbenden waarover in de vercoopcedulle bij voorn. Cornelis Bartholomeeus de Bont op 
14-1-1632 geconditioneerd 
142. 1633 april 4 sH,R.1510,247 
Jan z. Henricx Janss Vervloet wnd Haaren man van Grietken d. Jan Willem Adriaens verkocht 
Adriaen z. Cornelis Huybrechts tbv Marijcken d. Cornelis Huybrechts zijn zuster jeec 20 ka gld 
op 4 april uit 
- akker land gent dOssenweyde 7½ L par. Haaren bij Otw in de Gevel t erf Jan Anthonis 
Priems t gem. waterlaet v gem. ackersteghde t erf Wouter Jan Willems  
- stuck weylants 3½ L gent de Achterste Leghen Gevel tpl. voors. t erf Heylken wede Aert de 
Meyer t gem. strate v Aelken d. Jan Arndt Claess t Grietken wede Henrick Thonis van 
Zoemeren 
belast met 1 zester rogge altaristen Otw uit de Ossenweyde 5 st Hertog van Brabant uit het 
weiland 
losbaar met 400 gld 
margo: Margriet Doolmans wede Goossen Eymberts van der Borcht top bekent lossing door 
Peeter Anchems van Tuijl tegenw. proprietaris 28-3-1652 
143. 1633 april 15 sH,R.1510,268v 
Laureyns z.w. Adriaen Laureynsse man van Heylken d. Anthonis Peeters verkocht Jan z. 
Willems Tonis tot Vucht jeec 9 ka gld op St Marcus uit 
- huys erve hoff dries aan malcanderen 5 L par. Otw tpl. Huyclom t gem. straat O t erff 
Adriaen gent Hooren? W v erf Henrick Denis t ? 
- stuck ackerlant 4 L aldaar t Henrick Denis O t erf Jasn Claes W v erf Henrick Denis voors. t 
ander erf verkoper  
belast met 10 st jeep 10 L rogge jr van Os de grondcijns van omtrent 3 st 6 d aanden hoogen 
rentmr ½ blanck in den Ammelroycijns  
losbaar met 150 gld 
margo: Laureyns z. Willem Antonissen wnd Vucht bekent lossing door Gerart Wouters van 
Rijsbroeck wnd Otw als proprietaris 29-4-1636 
144. 1633 april sH,R.1510,274 
Jan z. Anthonis Janss van Oisterwijck man van Jenneken d.w. Jan Arnts Hertochs des 
molenmekers bij w. Merijcken d. w. Ywaen Bluyssen 
- 1/6 wyntcorenmolen Maren 
145. 1633 mei 13 sH,R.1510,297v 
Joost Claesse man van Marijken d.w. Ghijsberts Jans Daniels bij w. Margriet d.w. Marten 
Joosten, Anthony Janss copersleger en Joost Martens momb. over Marten Gertruydt en 
Elizabeth onm. krn Ghijsbert Jan Daniels en Margriet voorn. etc. dl 
146. 1633 mei 13 sH,R.1510,303v 
deselve Joost 1/4 in 7 gld op 9 april uit 
- stuck erffs 7 L deels weye deels heye par. Otw tpl. tRack t erff Adriaen z. Adriaen Claes 
Goyaerts t erff gen. Cornelis Aerts van Laerhoven  
welke cijns Aernt z.w. Peeter Willems vanden Wiel verkocht aan Joost z.w. Pouwels Joosten 
tbv Elisabeth d.w. Joost Lenaerts van Vechel wede Joost Goossens 9-4-1609 en bij deling aan 
Ghijsbert z.w. Jan Daniels  
opgedragen aan de momb. tbv de onmondigen 
147. 1633 juni sH,R.1510,321v 
Coenrart Martens van de Staeck man van Lijsken d.w. Gerart Leonarts wnd tot Gemonden 
verkocht Jan z. Wijnants Kems van Oirll jeec 9 ka gld op Johannis baptista nitivitate uit 
- woonhuys erve hoff hoylant St Michiels Gestel 
losbaar met 150 gld 



148. 1633 augustus 29 sH,R.1510,362 
Franck z.w. Jan Vrancken wnd Waelwijck verkocht hr Gerard vanden Heuvel pbr tbv beurse 
gefundeerd bij w. hr Jan Daems scholasticus tot Oirschot jeec 15 gld op 28 augustus uit 
- stuck ackerlant 6 L gent den Voordtacker par. Haaren omtrent den Hovel etc. 
losbaar met 300 gld 
149. 1633 augustus sH,R.1510,364 
Gerart z. Jan Geenen wnd Eerssel 12 gld 18 st 
- Eersel 
losbaar met 200 gld 
150. 1633 augustus 1 sH,R.1510,381 
Thomas z.w. Jacob Anthonis de Looze wedn. Marie zijn 2de hvr wede Arnt Nouwelincx haar 
1ste man de tocht van Thomas in de helft in 
- huys erve hof bogaert 1 L ppar. Otw in de Kerckstrate t O Joseph Beyherts t W Dries 
Martens v gem. straat t water de Vloet  
- de helft in stuck ackerlants int geheel 4½ L in voors. par. tpl. de Schijffne t erf Anthonis 
Jans Danckelooffs W t erf Cornelis z.w. Goyart Adriaens Claess O v t erven tafel H.Geest  
aan Mariken enige d. Arnt Nouwelincx en Meriken wede Jan Cornelis van Esch 
die belooft Johan Donckers z. Nycolaes Laureyns Donckers jeec 5 Ka gld op Johannis baptista 
eruit 
belast met 6½ st grondcijns Convent van de Baselers 7 gld 10 st aan de altaristen van Otw uit 
het hele huis en 6 gld tafel H.geest uit de akker land  
losbaar met 80 gld 
gelost door Marijken wede Jan Cornelis van Esch 22-6-1645 
151. 1633 augustus 2 sH,R.1510,385v 
Marten z.w. Jan Martens van Hove wnd Haaren verkocht Andries z. Peeter Peters van Weerdt 
jeec 6 ka gld op 1 juni uit 
- acker saylants 3 L par. Haaren aent Holleneynde t erf Heylken wede? Adriaen de Meyer O t v 
gemeynt t erff Marten Willem? Aerts  
belast met 5 gld 10 st wede Nicolaas Jans Donckers  
losbaar met 100 gld 
margo: Jan van der Achter bekent lossing door Hendrick Carel van Hoove 23-10-1699 
152. 1633 augustus sH,R.1510,391 
Aelbert Jans Backhuysen coopman van wullen laecken sBosch jeec op St Philips en Jacob  
- Gestel bij Eyndhoven 
's-Hertogenbosch,R.1511 
Th. van Kessel, Bamis 1633 - Bamis 1634 39 / 336 
153. 1633 november sH,R.1511,84 
Gerardt z.w. Wouter van Beeck wnd St Michielsgestel 12 gld 
- Gestel etc. 
losbaar met 200 gld 
154. 1633 december 31 sH,R.1511,121v 
Wouter z.w. Jan Willem Peynenborch man van Margriet d. Adriaen Antonissen de Loos wnd 
Haaren vendt Jan Anthonis Schenckels jeec 15 gld op St Jan uit 
- huys erf hoff schuer schop gronden ackerlant en groeslant aan een plack 20 L par. Haaren 
bij Otw t v gemeynt van Haaren t erf Jan Henricx Vervloet Z? t Molenstroom Gheylken Priems 
c.s. 
belast met 1 mud rogge H.Geest Otw 1 pint? raapolie aan de capell aldaar ½? braspenning 
Hertogcijns 
losbaar met 300 gld 
margo: gelost bij Maycken d. Jan Anthony Schenckels wede Henrick Molengraeff door Wouter 
Peynenborch 7-6-1664 
155. 1634 januari sH,R.1511,156 
Marijken wede Corsten 3 gld 15 st 
- St. Michiels Gestel 
losbaar met 60 gld 
156. 1633 december 14 sH,R.1511,158v 
Mattheus Janss Wijtmans man van Josina en Dierck z.w. Rutgers van Berckel man van Maria 
drs w. Jan Wijnants bij Josina d. Lonis van Wijck Gerart van Kelst namens Jan Peters van 
Hedel deurwaarder van de Raad van Brabant man van Diericxken d. Peeter Diericx Colen bij 
Josina d. voors. Lonis van Wijck en voor Marijcken wede Lonis z. Jan Wijnants en Josina 



voorn. t.t. en van Henrick Danckarts en Pauwels Wijnants als momboren over de onm. krn w. 
voors. Lonis en Henrick zn Jan Wijnants en Josina volgens test. w. Dierick Lonis van Wijck dl 
renten cijnzen en obligaties na dood Dierick Lonis van Wijck  
o.a. aan Matheus Wijtmans 
een obligatie van 550 gld die Matheus z. Jan Matheeus Wijtmans had geloofd aan Dierick 
Lonis van Wijck sch. sBosch 22-3-1621 
aan Dierck van Berckel 
rente van 18 gld 6 st 10 p in 30 gld op 2 december tlv de zes grote steden van Hollant 
geconstitueert tbv Joostken wede Dierck van Wijck 2-12-1561 
18 gld 15 st op 17 juli tlv 6 grote steden als voor geconst. tbv Lonis Diericx van Wijck 17-7-
1560 
jeec 6 ka gld 10 st op 7 juni uit 
- onderpanden par. Roosmaelen 
als Aelken d.w. Adriaen Momboirs wede Anthonis Aerts de Backer verkocht aan Matheus 
Wijtmans en Dierck van Berckel ook tbv andere legitarissen in test. w. Dierck van Wijck 17-1-
1632 
obligatie 25 gld gelooft bij Claas Anthonis Timmermans en Jan Dierck Rijcken wnd Hees tbv 
Dierck Lonis van Wijck sBosch 23-2-1629 
een aantal percelen land blijft gemeenschappelijk 
157. 1633 december sH,R.1511,167 
Jan Dierck Denis en Goyaert zn w. Lambert Diercx bij Margriet d. Jan Jans etc. dl 
158. 1634 februari 14 sH,R.1511,183v 
Theunis z. Peter Jans van de Pas vendt Anthony Donckers jeec 3 gld 12½ st op 14 februari uit 
- huys erve hoff andere erffs daaraan 7 L inde dorpe Hoocheuckelom onder par. Otw t erf 
Anthonis Jans de Cort t erf Leonart Henricx v Adriaen Janss de Cort t gem. straat  
- ackerlant 4 L achter voors. erve t erf Anthonis Peters Z t erf Adriaen Jans de Cort O v N 
gem. waterlaet  
losbaar met 60 gld 
margo: gelost bij quitantie van Cornelia Martens wede Anthonis Donckers 30-1?-1667 
159. 1634 februari 14 sH,R.1511,185 
Jan z.w. Peeter Storimans wnd Gestel bij Otw wedn. Adriaentken d. Jan de Gruyter de tocht in 
- stuck ackerlants 5 L par. Hilvarenbeek tpl. Westerwijck etc. aankomst na dood hvr ouders  
aan Anthonis zijn enige zoon bij Adriaentje  
waarna Antoni Storimans aan Petr z.w. Henrick Damen ook tbv Marijken zijn moeder en br. 
en z. 
160. 1634 februari sH,R.1511,196 
Coenrart Martens van de Staeck man van Lijsken d.w. Gerart Leonarts wnd Gemonde 9 gld 
- St Michielsgestel 
losbaar met 150 gld 
161. 1634 maart 6 sH,R.1511,199 
Balthasar z.w. Benedictus Aertss van Goidtschenhoven wnd Otw onder Carchoven verkocht 
Joost Pauwels van Vechel gelaesmaecker tbv Mariken wede Roelof Kievits? t.t. en Adriaen 
Anthonis van Erp t.e. jeec 3 ka gld op 6 maart uit 
- huys erve hoff erffenis daaraan ackerlant als weylant 10 L 19 R bvvo tpl. Carchoven t 
erfgen. Benedictus Aerts van Goidtsenhoven W t erf Adriaen Cornelis de Groot en erfgen. 
Adriaen Goyaert Pulskens O v erf Jan Cornelis Verafter eertijds hier afgespleten t gem. straat 
een schouwaterlaet tussenbeide  
belast met 2½ oort grondcijns 15½ st H.Geest Otw 3 gld convent Cruysbroeders sBosch 6 gld 
Marten Diercx de Mulder  
losbaar met 50 gld 
margo: Willem en Jan zn Roelof Kievits bekennen lossing door Adriaen van Es 20-2-1643 
162. 1634 april 1 sH,R.1511,241 
Laureyns z. Adriaen Vreynsse wnd Hueckelom onder Otw man van Heylken d. Anthonis Peters 
verkocht tbv hr Henrick Adriaen Lamberts jeec 3 ka gld op 1 januari uit 
- huys erff hoff ackerlant daaraan 4 L par. Otw onder Huyckelom t erf Adriaen Hoeven W t 
gem. straat O v erff Henricxken wede Jans alias de Jonge en haar krn t erf Adriaen Lenarts? 
- stuck ackerlants 3½ L tpl. voors t erf Jan Claes t erf voors. Henricxken wede Jan Denis? de 
jonge v erf Anthonis Peters t erf voors. verkoper  
belast met 10 L rogge aan jr van Oss 3 st 1½ oert hertogcijns  
losbaar met 50 gld 



margo: Thomas Joosten van Breda man van Iken zijn hvr tevoren wede Cornelis Wouter 
Rijsbroecx als tp hebbend bekent lossing door Gerart Wouter Rijsbroecx 7-7-1649 
163. 1634 april sH,R.1511,262 
Gijsbert Bijnen 72 gld 
- Gestel bij Eyndhoven 
losbaar met 1200 gld 
164. 1634 april sH,R.1511,263v 
Igrom Pottey 
- land Haaren aende Raem 
165. 1634 mei 1 sH,R.1511,312 
Adriaan z. Jan Cornelis de Brouwer wnd Moergestel man van Catarina d. Mathias Elis verkocht 
Joost Martens van Vechel namens momb. onm. krn Adriaen Martens zijn broeder jeec 16 ka 
gld op 1 mei uit 
- huys erff hoff boomgaert ackerlant weylant daaraan 10 L par. Moergestel aent Colleckven 
pvr dWater t gem. straat t erf Margriet wede Pauwels Joosten en krn v erf Arnt Cornelis de 
Brouwer mma t erf Adriaen Jacob Bere  
- stuck lants deels saylant deels weylant 5 a 6 L par. voors. in den Hooghen Inslach t erff 
voors. Margriet Pauwels Joosten t erf Adriaen Jans Beren een stroomken tussenbeide 
loopende v erf Cornelis Henrick Sanders t erff Jan Cornelis Verachter 
belast met jeec 17 gld hr Goyaert Henricx van Gorchom jeec 2 gld 10 st aan Wilbort den 
Brouwer 1 malder rogge in specie aan H.Geest Otw uit de helft van het eerste onderpand  
losbaar met 300 gld 
166. 1633 november 17 sH,R.1511,328v 
jr Charles van Vladeracken z.w. jr Charles van Vladeracken residerende opt huys van den 
Nemelaer onder Haeren  
- al zijn bestiaelen soo perden koyen verckens schepen alle moblen juwelen huysraet silver 
ten coper lijnen wullen niet uytgescheyden  
opgedragen d. van Kessel tbv jouffr. Elisabeth van Buckel? wede w.jr. Charles van 
Vladeracken zijn moeder 
167. 1634 mei 11 sH,R.1511,341v 
Henrick Stevens Jans Leytens man van Gertruydt d.w. Eymberts Henricx Vercuylen verkocht 
Pauwels Wynants tbv Mechtelt onm. dr w. Adriaen Wynants Suyskens jeec 9 gld op 11 mei uit 
- huys met sijne gronden hoff drieslant boomgaert daeraen 5 L par. Otw tpl. Carchoven t 
gem. straat t v erff wede en krn Jan Adriaens de Groot t erf hierna gent  
- 1/3 noordw. in stuck ackerlants gent den Garstacker 4 L int geheel tpl. voors. t voors. 
onderpand t erf Willem Claes Henricx hiertegen afgedeeld v gem. straat t erf wede en krn Jan 
Adriaens voors.  
- 1/3 zuidw. in stuck ackerlants gent den Grooten acker 19 L int geheel tpl. voors. t erf Willem 
Claes Henricx voors. hiertegen afgedeeld t erfgen. vrouw Verboirt v erf van verkoper t erf 
Catharijn d. voors. Eymbert Henricx Vercuylen  
belast met 23 L rogge in meer van 4 mud rector H.Geestaltaar KvOtw 4 L rogge H.Geest 
Haaren 3 L rogge gilde OLVr altaer KvOtw grondcijns 9 st  
losbaar met 150 gld 
margo: gekweten bij Johan Brants man van Josina d. Marcelis Herincx 2-1-1659 door krn 
Henrick Stevens 23-7-1659 
168. 1634 mei 20 sH,R.1511,355v 
Andries z.w. Peeter Jacops vander Voirt wnd Haaren bij Otw verkocht Matheus Andriessen 
coperslager jeec 7 gld 10 st op 20 mei uit 
- stuck ackerlants 11 L par. Haaren aende Helvoirtsche molen etc. 
losbaar met 125 gld 
169. 1634 juni 28 sH,R.1511,404v 
Jan z.w. Cornelis Lathouwers wnd Moergestel verkocht Geertruyt d. Willem Gerits tbv Jacop 
Willem Geraerts haar broer jeec 9 gld op 13 juni uit 
- huys erve hoff erff daaraan ackerlant weylant hoylant heylant tsamen 50 L par. Moergestel 
inden hertganck vant Kerckeynde aent Stockeynde t erf Daniel Cornelis Mutsaerts molder t 
gem. straat v erf Jan Bernts t gemeynt van Gestel 
losbaar met 150 gld 
margo: gelost door Jacob Hoppenbrouwers namens Jan z. Cornelis Lathouwers 14-2-1643 
170. 1634 juli sH,R.1511,419v 
Mathijs z.w. Henrick Hagemans bij w. Elisabeth d.w. Peter Hoets van Venloe? bij w. Elisabeth 



Belarts d. Rutger Antonis Belarts wnd opten Geldersschen wert Willem Kerckwijck scholtet tot 
Didam int graeffschap Bergh man van Margriet d. Henrick en Elisabeth en Reynerus van Stade 
predicant tot Wychen man van Sara d. Wouter van Dael bij Welken? d. Peter Hoets en 
Elisabeth voorn. ook voor Elisabeth van Dael d. Wouter van Dael en Beelken voors. (proc. 
stad Nieumegen) als erfgen. voors. Peter Hoets en Elisabeth Belaerts (fol. 414) 2 mud in 3½ 
mud in 7 mud rogge als Eymbert vanden Eynde en Elisabeth zijn dochter geloofd hadden aan 
Peterken gent van Baest op Lichtmis uit 
- de helft die voorn. Peterken van Baest plach toe te behoren int goet van w. Henrick gent 
Blois in par. Otw bij de erffenis van w. Jacob Coptiten en in beemden weiden en andere 
rechten waar ook gelegen en in heyland in par. Loen etc. 
nog 1 mud in 9½ mud als Peter en Bartholomeus krn w. Steven vander Amervoert geloofd 
hadden Jacob gent.? Pauwels voor de helft en Henrick z.w. Willem vanden Borchacker de 
andere helft en nog 1½ mud aan Gielis Coptiten op Lichtmis uit 
- twee hoeven lants eertijds toebehorende Arnden van Bruheeze in par. Otw bijden molen 
aldaer gent Creytenmolen etc. 
171. 1634 juli 15 sH,R.1511,423v 
Peter Claes Ketelen wnd Otw  
- 1/10 in wyntmolen gent Creytenmoelen in Udenhout 
overgedragen tbv Guiliam dAbsolons oud raadsheer sBosch  
gelost door Gerartken wede Peter Claes en dus teniet 2-11-1641 
172. 1634 juli 12 sH,R.1511,426 
Antonis z.w. Willem Adriaens Smeyers wnd Gestel achter Otw 
- huis erve hoff en bogaert tuelant aan malcanderen 6 L par. Gestel aende Broecksijde etc. 
supt Peter z.w. Andries z.w. Andries Schellekens 
173. 1634 september 25 sH,R.1511,464v 
hr Gerart Arts van den Heuvel priester en Goyaertken Moliarts executeuren test. Anneken 
d.w. Adam Willems van Nuenen inw. sBosch (test. voor not. Gerardt Kemp 6-9-1627) jeec 14 
gld op Kerstmis uit 
- stuck beempts weylant of hoylant 5½ L par. Otw achter den bogaert van St Sebastiaen 
scuts tot Otw t erfgen. Jan Joachims van Esch t erf Thomas Willem Colijns  
- stuck lants deels eckerlant deels weylant met een grachtken onderscooten? 6 L in voors. 
par. tpl. achter den ouden scuttersbogaert t erf jr Jan de Bever t erf Henrick Laureyns van 
Asten  
- stuck weylants 3 L par. Otw tpl. ter Nedervonder t erfgen. Peter Jans Smits t erf Anna wede 
Joost de Beer  
welke cijns Goossen z. Gielis Goossens van der Borcht man van Jenneken d. Cornelis van 
Dijck verkocht hr Jan Daems van Nuenen priester canonick en scolaster tot Oirschot tbv Anna 
voorn. zijn zuster 30-4-1608 
opgedragen tbv Jenneken Arts van den Heuvel 
's-Hertogenbosch, R.1512 
Th. van Kessel, Bamis 1634 - april 1636 40 / 337 
174. 1635 februari sH,R.1512,89v 
Marcelis z.w. Marcelis Handricx Marcelisse wnd Haeren bij Otw verkocht Jaspar Cornelis tbv 
Boudewijn Lambarts Wijmans jeec 11 gld op Allerheiligen uit 
- stuck ackerlants 3 L par. Haaren aan de Heesacker etc.  
losbaar met 200 gld 
175. 1635 juni sH,R.1512,177 
Wouter z.w. Gerart Corneliss Verhoeven wnd Haren bij Otw verkocht Dierick z. Matheus 
Andriesse lic. in de rechten tbv zijn vader Matheus jeec 12 gld op 1 juni uit 
- huysinge gronden en de helft van 5 L ackerlant int geheel par. Haaren bij Otw in de 
Runtsche straat etc. 
losbaar met 200 gld 
176. 1635 juni 12 sH,R.1512,182v 
Henrick Peters van de Lusdonck wnd Oirschot verkocht Catharina d.w. Jans Slots wede Peter 
Tielemans jeec 9 gld op 12 juni uit 
- hoijbeempt 8 dagmaten lants par. Otw op de Locht t ander erve des vercopers t erf Gijsbert 
Jans Corsten? v Henrick Diercx van Haut t gem. Aa aldaer lopende  
losbaar met 150 gld 
177. 1635 september 12 sH,R.1512,266 
Christina d.w. Peter Gijsberts van Coelen wede Goyaert Henricx Spelmaecker (test. not. Jan 



Somers) jeec 6 gld op St Servaes bisschop uit 
- huys erve schuer hoff erffenis daaraan par. Gestel bij Otw over de Voirtbrugge etc. 
- een beempt in par. Otw in de Mortel t erf Jan Ancems t voors. Bartholomeus Daniels  
welke cijns hr Jan de Wasselin ridder hr de Wattines man van vr Margareta van Brecht d.w. jr 
Gooswijns van Brecht z.w. hr Jans van Brecht des ridders opgedragen had Goyaerde Henricx 
Spelmaecker 20-11-1617 
opgedragen aan Jan Zebers coopman sBosch 
178. 1635 oktober 5 sH,R.1512,310v 
Johan van Herlaer coopman wnd Amsterdam erfgen. w. Christina d.w. Geraerts Eymberts van 
Os in haar test. 29 augustus 1622 voor Henrick van Berchem als notaris jeec 12 gld op 21 
april uit 
- hoeve lants par. Haaren bij Otw tpl. de Ruijdonck etc. 
179. 1635 oktober 11 sH,R.1512,317v 
Huybert z. Wouter Maes wnd Otw verkocht mr Laureyns Ooms apothecaris jeec 4 gld 10 st op 
11 oktober uit 
- huys erve hoff bvvo omtrent de lijnde aldaer t erf Anthonis Adriaens de Raet t erf Jenneken 
wede Gommar Janss v gem. straat t wede Jan Custers hoff  
belast met 42 st mr Lambert vanden Hoevel  
losbaar met 75 gld 
margo: Helena Simons wede Laureyns Ooms bekent lossing door Hubert Maes 22-11-1650 
180. 1635 november 7 sH,R.1512,340v 
jr Wolphart Entevoets man van jouffr Maria van Boschuysen d.w. jr Nicolaes van Boschuysen  
- stuck tueland 3 L par. Haaren bij Otw t erf jr Charles van Vladeracken raad deser stadt t 
Henrick Lamberts mma v erf Jan Anthonis vanden Boer t erve gent den Crommenacker 
verkocht aan Huybert Marten Huyberts wnd Haaren 
181. 1636 november 7 sH,R.1512,341 
voorn. jr Wolphaert 
- de helft in stuck tueland geheel 9 L par. Haaren bij Otw t den Groenen wech t erf Jan Jan 
Ariens v Venmans? bocht  
verkocht aan Jan Henrick Lenaerts ook tbv Henrick zijn broeder 
182. 1635 november 14 sH,R.1512,345v 
Perijntken d.w. Arnts van Aelst wede Heraert Jans van de Wiel (test. not. Peter de Louw 1-3-
1633) machtigt Jan de Cock secretaris tot Driel 
183. 1635 oktober 11 sH,R.1512,354 
Wouter z.w. Jan Wouters van Esch bij Anna van Roij (fol. 348) deling 
184. 1635 december 3 sH,R.1512,379v 
Gooswijn z.w. Eymberts van der Borcht wnd Otw verkocht Goidtschalck Henricx Noppen jeec 
9 gld op OLVr ontvanckenis uit 
- stuck lands deels ackerlant deels weylant tsamen 17 L 39 R bvvo tpl. de Cleyn Heye omtrent 
de Tonge t erf Jan Adriaen Peynenborch W t v t gem. steeghde O 
belast met jeec 5 st aan den hoogen rentmr loscijns 11 gld aan Robbert van Berckenbosch  
losbaar met 150 gld 
185. 1635 december 7 sH,R.1512,381v 
Bastiaen z.w. Marcelis Willems de Gruyter wnd Moergestel  
- stuck ackerland gent Thijssen weyde 5 L par. Moergestel tpl. de Creytenstrate etc. 
verkocht aan Anthonis Aert Storimans en Anthonis Jans Peters Storimans ieder de helft 
Willem Marcelis Willems de Gruyter de enige broeder van verkoper vernadering 7-12-1635 en 
ziet daarvan weer af tbv kopers 
186. 1636 januari sH,R.1512,406v 
Melchior Goyaert Hanegraeff en Goyaert zijn zoon  
- huis en land St Michiels Gestel 
's-Hertogenbosch, R.1513 
Theodorus van Kessel, april 1636 - juni 1637 41 / 338 
187. 1636 mei sH,R.1513,17v 
Marijken wede Claesse 12 gld 
- St Michiels Gestel 
losbaar met 200 gld 
188. 1636 juli 23 sH,R.1513,115v 
Antony Dankloff ½ mud rogge  
- par. Otw Berkel in de Sesshoeven 



189. 1636 augustus sH,R.1513,170v 
Gijsbert Jansse 8 gld 15 st 
- Haaren omtrent St Martens capelle 
losbaar met 175 gld 
190. 1636 september 26 sH,R.1513,179 
sr Johan van Ravensteyn z.w. Cornelis Henricx van Ravensteyn; Margriet zijn zuster wede 
Johan van der Stolck en sr Peeter Vermeulen man van Johanna drs Cornelis Henricx van 
Ravensteyn ook voor sr Johan van der My man van Catharina ook d. Cornelis Henricx geloven 
tbv Elisabeth d. Johan van Ravensteyn jeec 60 ka gld op 25 september uit 
- 2/5 in hoeve gent de Hoeve te Balsvoirt onder Otw., Haaren en Boxtel 
losbaar met 1000 gld 
margo: gelost 11-10-1649 
191. 1636 oktober sH,R.1513,208v 
Jan Diericx 2 mud rogge 
- Gestel bij Herlaer 
192. 1636 november 20 sH,R.1513,245 
jr Charles van Vladeracken z.w. jr Charles van Vladeracken residerende opt huys vanden 
Nemelaer onder Haren bij Otw alle ende eenijegelijcke sijne bestialen soo perden koyen 
verckens schaepen moblen juwelen huysraedt etc. tbv jvr Elisabeth van Berckel wede jr 
Charles van Vladeracken zijn moeder 
193. 1636 december 13 sH,R.1513,267 
Jenneken d.w. Jan Roeloffs wede Geerlincx z.w. Anthonis Schalken (test. voor Peeter van 
Leeuwen not. 16-2-1628) jeec 7 gld op Lichtmis uit 
- huys plaetsche schuer schaepstal hoff erffenisse aan malcanderen 5 L Gestel bij Otw tpl. 
tHeyeynde t Willem z. Peter Beijens t erf des convents van de Clarissen in sBosch  
welke cijns Pauwels z.w. Mathijs Philips man van Heylwich d.w. Geraerts z. Jan Wijtten 
verkocht had Jan z.w. Roeloffs gent Roeloff Goyaertss 6-2-1578 en daarna in dl krn Jan 
Roeloffs aan Geerling Anthonis Schalcken sch. br. Boxtel 28-7-1598 
opgedragen aan hr Gijsbert de Roij 
194. 1637 januari 3 sH,R.1513,311v 
mr Geraerdt en Marijken zijn zuster krn w. Peter Thomas Janss van Nuenen bij Jenneken d. 
Jan Aert Joordens, Franchoys Pijnappel man van Henricxken ook dr w. Peter en Jenneken en 
Albert Pauwels van Buesecom momb. naast mr Geraert over 3 onm. krn w. Peter ook z.w. 
Peter Thomas en Jenneken na dood van voorn. Jenneken wede Peter Thomas voorn. deling 
- huis etc. gent het Hasewyndeken sBosch in de Waterstraat aan Maijken  
- huis etc. in par. en heerl. Nuenen tpl. Voort aende Schoot aan Franchoys Pijnappel 
- huys etc. als voor aan onm. krn Peter 
195. 1637 januari sH,R.1513,323v 
Robert Donckers 11 gld 
- huis etc. Haaren Belveren 
196. 1637 januari 24 sH,R.1513,325 
suster Jenneken Beyharts religieuse inden convente van Ste Geertruyde sBosch als erfgen. 
van haar overl. oom Peter van Antwerpen procuratie 
haar zuster Christina? Beyhaerts wede Symon van der Bildt als universeel erfgenaam van 
haar oom Peter van Antwerpen 
197. 1637 februari sH,R.1513,348v 
Peter z.w. Ghijsberts Claess vanden Broek wnd St Michielsgestel afstand tocht 
- Gestel 
Gijsbert van den Broek 13 gld 
losbaar met 200 gld 
198. 1637 maart 19 sH,R.1513,385 
Cornelis z.w. Jan Pauwelse vorster tot Helvoirt man van Jenneken d.w. Peter Aernt Henricx 
van Boxtel  
- 2/3 in huis Haaren Belveren 
ook verkregen van Adriaen z.w. voorn. Peter Aernt Henricx van Boxtel zijn zwager 
verkocht aan Henrick Stroomer? van Horsten die rest. 1/3 
199. 1637 maart sH,R.1513,422 
Jan de Wijs z.w. Peeters de Wijse ook voor zijn zuster Beatrix etc. jeec 4 gld op Lichtmis uit 
- stuk heyvelt gent d'oude hoeve 16 L Gestel bij Otw tpl. over t Water etc. 
als Albert z.w. Willems z. Alberts Rijsbroecx de helft had opgedragen Henrick z.w. Cornelis de 



Wijs 15-5-1624 die de andere helft reeds van te voren had 
tbv het Schildersgasthuis sBosch 
200. 1637 maart 21 sH,R.1513,424 
Daniel z. Corstiaen Peters wnd bvvo  
- stuxken ackerland 1½ L par. en heerl. Gestel bij Otw  
aan Anthonis z. Herbert Jans Smits 
201. 1637 maart 27 sH,R.1513,430 
jouffr. Petronella van Broeckhoven d.w. hr Rogier van Broeckhoven raad der stad en Elisabeth 
d. Aert Anthonis van Jabeeck als erfgen. w. Anna ook d.w. Aert Anthonis van Jabeeck en wede 
Nicolaes Janssen Donckers in leven raad deser stadt en mr en rector Grote Gasthuys alhier 
jeec 7 ka gld 16 st op OLVr presentatie uit 
- stuk akkerland 4½ L par. en vvo tpl. Carchoven t Eymbert Henrick Vercuylen t hr en mr Jan 
Kievits pbr en canonick cathedrale kercke St.Jan evangelist 
- stuck ackerlants 2½ L tpl. voors t t Eymbert Henrick Vercuylen  
welke jeec Willem z.w. Willem z. Jan Willems wnd Carchoven verkocht aan Willem Donckers 
tbv Nicolaas Jans Donckers zijn oom 21-11-1619 
en jouffr. Petronella van Broeckhoven ten deel gevallen 
opgedragen aan mr Johan Havens z. Gerard Havens 
202. 1637 maart 27 sH,R.1513,431 
deselve jeec 6 gld 5 st op Kerstmis uit 
- hoybeempt 4 L 32 R gent het Schorlauwe par. Ow. aen de Grote Heyde tpl. de Gemulhoeck t 
O Thomas van den Hoevel t W Anneke van Eerssel 
- stuck weybeempts 4 L gent Stempelsweye tot Carchoven t Z Andries Cornelis Peynenborch t 
N Lambert Laureyns 
welke cijns Emmert z.w. Henrick Emmen Vercuylen wnd bvvo verkocht aan Nicolaas Jans 
Donckers 10-4-1612 
aan mr Johan Havens 
203. 1637 maart sH,R.1513,431v 
Huybert Huyberts 16 gld 10 st 
- Gestel 
losbaar met 300 gld 
204. 1637 april 23 sH,R.1513,460v 
Wouter z.w. Goossen Wouter Peynenborch tot Ow. aan Magdalena d.w. Willem Bernaerts 
wede Everart Nicolaes van Someren jeec 15 ka gld op St Joris de ridder en martelaar uit 
- huys erve hoff boomgaert 2 L lants par. Otw. achter de Lynde aen de Plaetse t N Peter 
Martens t erve Lambert Jans van den Hovel v Plaetse t Peter Martens  
- hoybeempt 4 L lants par. Ow. over de Bandbrugge t Jan Willems t Anthonis Arien 
Wuestenborch v Steven de Sceeper t Jan Jan Martens 
- acker teullants 2½ L par. Ow. tpl. de wyntmolen t Leonaert Laureys t Willem Cornelis v een 
gem. molenpat t Eymbert Laureys 
- stuck weyvelts par. Ow. tpl. de Cleyn Heye t Wouter Cornelis t gem. strate v t gem. strate 
belast met jeec 2 gld beneficie uit het huis; jeec 3 gld aan het Arme Mannengasthuys te Ow. 
uit de 2½ L; 1 st grondcijns 
losbaar met 250 gld 
gelost door Wouter Goossen Peynenborch 3-7-1658? 
205. 1637 mei 16 sH,R.1513,504 
Jacob z. Marcus Beiren wnd par. en heerl. Moergestel verkocht Cornelis z. Laureyns Cools tbv 
Laureyns zijn vader wnd tot Diessen jeec 6 gld op 16 mei uit 
- 1/3 van huis etc. 6 L int geheel par. Moergestel tpl. in de Hoevelstraat 
losbaar met 100 gld 
206. 1637 mei 23 sH,R.1513,513 
Sebastiaen z.w. Cornelis Sebastiaens vande Corput man van Adriaenken d.w. Daniel 
Mutsaerts  
- 1/6 in corenwintmolen molenwerff gerechtigheid vanden wint molenhuyse hoff weyken gent 
het Ven tot Moergestel in de Heydensche acker 
als Adriaenken van haar ouders 
opgedragen Cornelis ook z. Daniel Mutsaerts zijn zwager die ook een gelijk 1/6 deel 
toebehoort 
's-Hertogenbosch, R.1526 
A. Hees Bamis 1625 - maart 1626 13 / 351 



207. 1625 oktober 21 sH,R.1526,15 
Joost z.w. Jacops Corneliss Hooffmans soldaat ten dienste sijne co. mat. van Spaignen in 
garn. sBosch 
- de helft in stuk land deels ackerlant deels weylant 5 L par. en heerl. Gestel bij Otw in de 
Heysene aende Vlasroot etc. 
opgedr. Antonis z.w. Cornelis Hooffmans van Son sijnen oom 
margo: 3-2-1626 Jan z.w. Peeter Jans van Oisterwijk man van Henricxken d.w. Jacop Cornelis 
Hooffmans 
208. 1625 oktober sH,R.1526,16 
Baltasar z.w. Benedictus van Goitsenhoven wnd Haren verkocht Seberden Diericx 
nastelmaecker jeec 6 gld 5 st op Simon en Jude uit 
- stuck ackerlants 8 L par. Otw tpl. Carchoven t erff tafel H.Geest tot Otw t erf Luycas Hessels 
v Carchovense strate t erf Niclaes Joosten man Anneken Eeckelscots  
belast met 5 L mouts betaald met 15 st aan heer persoon van Otw jeec 3 gld aan Dierick de 
Ruyter screynwercker  
losbaar met 100 ka gld 
margo: Leonart Jans van Griensven momb. onm. krn w. Peter Brants bekent lossing door 
Baltasar Benmedictus van Godtsenhoven 7-4-1644 
209. 1625 november 10 sH,R.1526,34v 
Antonisken d. Adriaen Janse Scoenmaeckers wede Geerarts Wouters Verhoeven tocht in 
- huys erve hoff boomgaert en andere erffenisse daaraan 14 L gent de Brekel par. Haaren bij 
Otw tpl. den Ghesel neffen den gem. Raemloop en neffen de gemeynte gent de Creyten heye 
overgedragen aan Adriaan haar eenige zoon bij voorn. Geerart Wouters, die hieruit 12 gld 
210. 1625 november 15 sH,R.1526,50 
hr Willem van Boshuysen diaken en jr Everardt van Boschuysen sijnen broeder zn w. jr 
Niclaes van Boschuysen bij w. joffr. Margareta Monix d. jr Johan Monix  
- huis etc. 6½ L par. Haaren tpl. Belveren bij den scutsboom aldaer  
als deels bij dl sch. sBosch 27-2-1597 ten deel gevallen aan jr Willem van Ehemi? man van 
joffr. Catarina Monicx en deels daarna door joffr. Catharina Monicx na dood van haar man aan 
voors. comparanten (haere moye) 
overgegeven aan Jan z.w. Adriaen Cornelis de Groot wnd Haaren 
margo: jr Wolffaert Entefues man van joffr. Maria van Boschuysen d.w. voors. jr Nicolaes van 
Boschuysen en jvr Yda Muykens vernadert 5-10-1626 
etc. 
211. 1625 november sH,R.1526,76 
Adriaen z.w. Jan Peeters van Thuyl wnd Haaren verkocht Jan Henricx Scellekens wnd Boxtel 
jeec 10 gld op Andree apostel uit 
- deen helft de verkoper tegen de andere helft aangekomen in dl. in hoeve lants par. Haaren 
bij Otw in de Gevel welke gehele hoeve toebehoord heeft Lamberden Kemp Christoffels 
losbaar met 200 gld 
212. 1625 november 29 sH,R.1526,85 
Jan z.w. Jan Janss Brocken bij Catarina d.w. Henricx Reyners Heesters Henrick z.w. Michiel 
Henricx van Hal bij voors. Catarina in haar tweede huw. en Maria d. voors. w. Michiel Henricx 
van Hal ook bij voors. Catarina wede Andries Eymberts van der Voort dl na dood moeder 
volgens accoord bij leven van hun moeder sch. Bocxtel 9-6-1612 
- land Haaren Hezeacker 
- acker toillants de huysacker Haaren Belverse ackeren 
- stuck hoybeempts 4 L par. Haaren int Haren Broeck t erf Oda wede Geerart Verhoeven mma 
t erf Henricx Jans Henricx v erfgen. Philips Thomas t erf Wouter Jan Brocken mma met 
gerechtigheid van wegen over erff voors. Henricx Jan Henricx door een gem. steeghsken in de 
Belversche strate  
- weycamp par. Haaren in dEsschervoort 
- 1/34 in moervelt westwaarts gelegen par. Haaren int Oirtbroeck 
alles aan Henrick z. Michiel Henricx 
- acker toillants den Crommen acker 7 L 4 R par. Haaren in de Belversche ackeren 
- acker den Cleynen Crommen acker par. en tpl. voors. 
- de helft in hoybeempt par. Haaren opt Aabroeck 
- heycampken gent de dachmaet par. Haaren ontrent het Oirtbroeck 
- 1/3 in moervelt het 2de lot achter het eerste lot (in de eerste portie)  
aan Jan Jan Brocken 



- acker toillants den Dorenacker 7 L 7 R par. Haaren in de Belversche ackeren 
- acker den Cleynen Huysacker tpl. voors. 
- ackerlant den Poelacker tpl. voors.  
- dandere helft van voorn. hoybeemt gent Piggenbeemt 
- 1/3 in moerbeempt het leste lot oostwaarts 
aan Maria d. Michiel Henricx 
213. 1625 december sH,R.1526,97v 
Lenaert z.w. Joost Peters wnd St Michielsgestel 3 gld 5 st 
- Gestel 
214. 1625 december sH,R.1526,105 
Jan Jans van Emmerick dl 
stad sBosch 
215. 1626 december 15 sH,R.1526,107 
Aelken d.w. Jacop Servaes van Weert wede Jan z.w. Aert z. mr Goyaert Kemp bekent dat sr 
Isaack Govarts van den Grave namens Peter Aerts vasn Helmont wnd Otw als proprietaris des 
onderpants aan haar hadden gelost heeft jeec 14 ka gld op St Thomasdach des apostels uit 
- huys van drye gebonten ende een sijdelgebont tot een keldercamere gemact zijnde dit huys 
voor met eenen steenen gevel opgemaect hennen gronden een aengelage en gerechtigheden 
daartoe bvvo tegensover het segelhuys aldaer t erf oft huys gent het Nobisken toebehorende 
Jan Peynenborch t erf Jan Bouwens  
welke cijns Peter z.w. Aert van Helmont vercocht voors. Jan z.w. Aert z. mr Goyaert Kemp 
18-12-1610 
216. 1625 december 17 sH,R.1526,112v 
Jenneken d.w. Adriaen z. Lambert Remmens bij Mariken d.w. Geerart vanden Pas 
- de helft in stuck toillants geheel 2½ L par. Otw tpl. Berckel 
aankomst test. Arnden z. Geerart Jans van den Pas haar moederlijke oom 
opgedragen Jan haar broer z. Adriaen en Mariken die de andere helft bezit 
217. 1625 december 22 sH,R.1526,120 
Peter z.w. Aert van Helmont wnd Otw verkocht Ysaack Govaerts van den Grave tbv Maria van 
Zambeeck zijn moeder wede Govaert Geerart van den Grave jeec 10 gld op St Thomas 
apostel uit 
- huysinge gronden aangelage par. Otw bij de vrijheyt tegenover het segelhuys aldaer t huys 
en erve gent het Nobisken toebehorende derfgen. Jan Peynenborch t erf wede jr Philips de 
Wael schoutet Otw v gem. strate t watervloet aldaer achter lopende  
- bloote hoffstadt daar eertijts eene huysinge op gestaen heeft ende hoff daeraen 33 R par. 
voors. tpl. voors. t straete gent de Koestrate t voors. erffken gent tNobisken v gem. strate t 
voors. watervloet 
belast met ½ st cijns tGroot Gasthuys sBosch uit het eerste onderpand pacht 1 mud rogge 
reductie tselve gasthuys uit het tweede onderpand 
losbaar met 200 ka gld 
218. 1625 december 31 sH,R.1526,125 
Frans z.w. Jan z. Tonis Aelbrechts  
- stuk akkerland 4 L gespleten uit 3 B par. Enscot leen aan de koning van Spanje en door 
Frans in leen ontvangen 23-2-1613 
opgedragen Goossen Eymberts vander Borcht in erfmengeling 
waarna Goossen Eymberts vander Borcht 
- stuck land deels weylant deels heylant 8 L par. Otw tpl. Hokelem opte Cleyn Heyde t erf 
Gielis Jans de Weer O t erfgen. Goyaert Adriaens Claess W v N den Raeckstroom t Z gem. 
strate 
als hij in dl. ouders  
aan voorn. Frans z.w. Jan z. Thonis Aelberts 
belast met grondcijns 3 st aan de hertog 
219. 1625 december 29 sH,R.1526,126 
Goeyaert en Peeter de Weer gebr. zn w. Jan Goyaerts de Weer, Dierick van Engelant z.w. 
Goyaert van Engelant de jonge bij w. Beelken d. voors. w. Jan Goyaerts de Weer en Laureyns 
van Kessel als curator Eusebia en Johanna onm. drs w. Goyaert van Engelant de jonge en 
Beelken de Weer voors. ook voor Jan Janss Coenen man van Jenneken d. voors. Jan Goyaerts 
de Weer erfgen. Jenneken n.d.w. heer Jan Diericx priester machtigen Dierick Thomas cremer 
wnd Gemert 



220. 1626 januari sH,R.1526,167 
Henrik Gerarts vande Loo wnd St Michielsgestel 18 gld 7 st 8 p 
- Gestel 
221. 1626 januari 23 sH,R.1526,170v 
Frans z.w. Steven Jans wnd Otw verkocht Jan Jacops de Bunger ook aldaar wnd jeec 8 ka gld 
5 st conversionis Pauli uit 
- stuck toillants 1 zesterzaad par. Otw tpl. Carchoven t erf Willem Diericx W t erf Peter Jacops 
van der Voort O v erf Jan Jans van Buegen alias in Melanen t erf Henricx Stevens sijns 
vercopers broeder 
- stuck weylant 1 L tpl. voors. t erf voors. Henricx Stevens t erf voors. Willem Diericx v Jan 
Stevens t erf Antonisken onm. dr Jan Aerts  
- stuck weylant 3 L tpl. voors. t erf Lambert Laureyns t erf voors. Jan Stevens v erf voors. 
Henricx Stevens t Aelbert Laureyns  
als Frans Stevens na dood 1ste hvr zo bij successie als bij cope  
belast met jeec 3 gld aan Niclaes Joosten de Beer uit het eerste onderpand jeec 6 gld aan 
voorn. Jan de Bunger uit het derde onderpand  
losbaar met 150 gld 
Jan Jacops de Bunger bekent lossing 18-5-1628 
222. 1626 februari 11 sH,R.1526,221v 
Gosen Eymberts van der Borcht wnd Otw verkocht Herman Aerts van Eerssel jeec 10 gld op 
Lichtmis uit 
- huys schuere gronden hoff boomgaert ackerlant weylant 2 mudzaad met eenen wech 
onderscheyden par. Otw tpl. de Cleyn Heyde t erf mr Geeraert van Zoemeren lic. in de 
rechten en tegenw. schepen sBosch O t andere erven verkoper W v N gem. steeg t Z erf tafel 
H.Geest aldaar 
belast met grondcijns hertog en de naegebuercijns tsamen 14 st  
losbaar met 200 ka gld 
margo: Maria van Engelen wede Jacob Gijssels bekent lossing door Margriet Dolmans wede 
Goossen Eymberts van der Borcht 15-4-1655 
223. 1626 februari sH,R.1526,239 
Adriaen Willems van Vlijmen wnd Nistelroy verkocht Peter z.w. Henricx Andriessen jeec 5½ ka 
gld op Lichtmis uit 
- huys erve hoff boomgaert Nistelroy 
losbaar met 100 gld 
224. 1626 februari sH,R.1526,260 
Gerart van Beeck 6 gld 
- Gestel 
225. 1626 februari sH,R.1526,268v 
Jan Brocken 5 gld 10 st 
- Haaren 
losbaar met 100 gld 
226. 1626 februari sH,R.1526,280 
Marijken Antonisse de helft in 12 gld 
- Gestel bij Otw 
's-Hertogenbosch, R.1527 
A. Hees februari 1626 - Bamis 1626 14 / 352 
227. 1626 maart 7 sH,R.1527,14v 
Jan z. Lodewijx Diericx wnd Otw man van Mayken d. Diercx van Hout vercocht Adriaen 
Cornelis van Buerden tbv Willem van Buerden zijn zoon jeec 6 gld op Lichtmis uit 
- huys schuer gronden hoff boomgaert ackerlant weylant aan malcanderen 6 L par. Otw opde 
Locht t erf Henricx Peeters t erf Henricx Diericx van Hout zijn zwager v krn Corstiaen Gielens t 
erf voors. Henricx Diericx van Hout nna  
- stuck ackerlant den Nyeuwen acker 3 L par. en tpl. voors. t erf voors. Henricx van Hout t erf 
Adriaen Coenen v t dess. Henricx van Hout 
belast met de grondcijns 6 st hertog pacht 1½ mud rogge H.Geest Otw cijns 10 st 
H.Sacramentshuys tot Otw cijns 6 gld 5 st voors. Willem van Buerden coopere  
losbaar met 100 gld 
228. 1626 maart 10 sH,R.1527,23v 
Dominicus van den Dael z.w. Artus van Dael in leven borgemr stad Grave bij w. Lucia d.w. 
Pauwels vanden Leemputte en joffr. Yda d. mr Dominicus van den Nyeuwenhuyse indemniteit 



229. 1626 maart sH,R.1527,49 
Jan Gijsbert Covels wnd Cromvoirt 53 gld 10 st 
230. 1626 maart 26 sH,R.1527,64 
sr Roelof Beyherts man van joffr. Lucretia de la Riviere verkocht aan Anthonis Adriaens 
Molenpas jeec 33 ka gld op Annunciatis Marie uit 
- hoeve lants huysinge schuere gronden hof boomgaert ackerlant weylant 10 bunder par. Otw 
in de Diese gent de Spijthoeve als Niclaes Martens als laet en pachter in gebruyck is 
hebbende 
- acker toillants 6 L in de Yperen [? Hupperinge] t t v erf Peeter Tijss t Jan Peeters van 
Buerden een waterloop tussenbeide 
zijnde voorn. hoeve en dit stuk land chijnsgoet  
belast met diverse grondcijnzen 1 gld 10 st bedragende uit de hoeve  
losbaar met 600 gld 
margo: Anthonis Adriaen Molenpas bekent lossing 12-4-1628 
231. 1626 april 6 sH,R.1527,89 
Henrik z.w. Geerart Cornelis van Haaren 18 gld op 1 mei uit 
- 2 stuxkens lants achter malcanderen gent de Brekelackers tsamen 8 L par. Haaren tpl. de 
Raem 
welke cijns Henrick z.w. Rochus van Haren verkocht aan voorn. Henrick z.w. Geerart Cornelis 
oock van Haren 16-10-1621 
opgedragen jr Peter van Gestel lic. in de rechten en raadsheer sBosch tbv susterenconvent 
van St Clara sBosch omtrent de Geerlingse brugge 
232. 1626 april 22 sH,R.1527,118v 
Marten Adriaense wnd Udenhout 15 gld 
- huis etc. par. Otw tpl. Udenhout omtrent de Heytse straat 
233. 1626 april sH,R.1527,128v 
Margriet d.w. Ghijsbert Reynen wede Jan Adriaens Jongers verkocht tbv gasthuys sBosch 
aende Weversplaetse jeec 2 gld 15 st op 26 april uit 
- huis etc. 6 L par. Haaren omtrent de Scutsboom 
- huis etc. 5 L Haaren Belverse strate 
234. 1626 mei 2 sH,R.1527,148 
Guilliam dAngelis verkocht mr Wouter van Stiphout curator Geerart onm.z.w. jr Niclaes van 
Mil bij w. joffr. Maria de Hornes jeec 11 gld op Philips en Jacob uit 
- huis scuere gronden hoff boomgaert ackerlant drieslant daaraan 2 L 12½ R par. Haaren 
inden Gever t verkoper t v t gemeynte ende Aastroom  
belast met 1 st 2 p grondcijns hertog  
losbaar met 200 ka gld  
margo: gelost 19-2-1633 
235. 1626 mei 7 sH,R.1527,162 
Jan z.w. Laureyns Symonse man van Adriaenken d. Adriaen Jan Goyaerts wnd Udenhout 5 gld 
uit 
- huis etc. par. Otw te Udenhout 
236. 1626 mei 9 sH,R.1527,167 
Antonis z.w. Adriaen Janse wnd Oisterwijk man van Mariken d. Wouter Jacops de Molder 
verkocht Willem Adriaens van Buerden jeec 12 gld op 20 juni uit 
- stuck ackerlant 2½ L par. Otw te Udenhout aende Creytemolen 
losbaar met 200 gld 
237. 1626 mei 15 sH,R.1527,194v 
Jan Bartholomeus van Hoochkercke ouder dan 24 jaar man van Johanna d. mr Cornelis van 
Aelst verkocht Dierick z. Anthonij Witgens trompetter compagnie cuyrassiers des heere van 
Ouwen jeec 12 gld op 1 mei uit 
- stuk akkerland 6 L par. Moergestel  
margo: gelost door Jacob Hoppenbrouwers secretaris Moergestel 21-1-1651 
238. 1626 juni 20 sH,R.1527,287v 
Joost z.w. Adriaen Joosten wnd Enschot verkocht hr Jan de Weer pbr tbv Peterken d.w. 
Geerart Geerarts van Moergestel jeec 6 gld op nativitatis baptiste uit 
- stuk weyland 6 L dingbank Otw tpl. Udenhout opte Groene Strate 
239. 1626 juni 22 sH,R.1527,289v 
Jan z.w. Henrick Cornelis Hoven man van Aelken d.w. Henricx Meyss tevoren wede Adriaen 
Goossen van Uden de tocht in 



- de helft van een stuck ackerlants geheel 1 zesterzaad par. Haaren tpl. Belveren  
- de helft in stuk akkerland Beexkenslant geheel 2½ L tpl. voors. t Roonsche straat 
overgegeven Jan z. Adriaen Goossen van Uden bij Aelken, die 6 gld 
losbaar met 100 gld 
240. 1626 mei 25 sH,R.1527,300 
Jan Bartholomeus van Hoogkercken ouder dan 24 jaar man van Johanna d. mr Cornelis van 
Aelst verkocht Dierick z. Antony Wiltgens trompetter cie cuyrassiers heer van Ouwen 6 gld op 
nativitatis baptiste uit 
- stuk akkerland 6 L met den boomgaert ofte hoff Moergestel 
losbaar met 100 gld 
margo: gelost 21-1-1651 
241. 1626 juli 9 sH,R.1527,319 
Dierick Peeter Brekelmans smit wnd Moergestel verkocht Aernden Peeters van Hees secr. 
deser stad sBosch tbv Mayken onbej. dr w. Gijsbert Daniels van Zutphen bij w. Johanna d. 
Robbrecht van Bruhese 11 gld uit 
- huis etc. Moergestel in de Heyssen tpl. de Winckenberch 
242. 1626 juli 21 sH,R.1527,344v 
Peter z.w. Huybert Andries Stapels man van Anna d.w. Adriaen Wuestenborch enig erfgen. 
van Niclaes z. dess. Adriaen Wuestenborghs 20 gld uit 
- stuck weyland gent de Goes par. Gestel bij Otw tpl. de Heuvelstraat  
- huis etc. 3 L tpl. voors. 
243. 1626 augustus 14 sH,R.1527,371v 
Goossen Eymberts van der Borcht wnd Otw gelooft Emken Janss geboortich van Rode over 
Peel bagijne groot bagijnhof sBosch jeec 10 ka gld op Assumptionis Marie uit 
- huys scuere gronden hoff boomgaert ackerlant drieslant 1 mudzaad par. Otw in de Cleyne 
Heyde t ander erve voors. vercoper O t erf Joachim Janss van Esch W v N gem. straat t Z 
dess. vercoper  
belast met 9 st grondcijns aan de hertog 
losbaar met 200 gld 
244. 1626 augustus 17 sH,R.1527,372v 
Jan Adriaen Poirters wnd Otw wedn. Jenneken d.w. Jan Hixpoers de tocht in 
- huys schuere gronden hoff boomgaert par. Otw omtrent de kercke t Goossen Emberts van 
der Borcht t Wouter Adriaens v gem. steenwech t achter aan de Hoogstrate 
- stuck weyvelt 5 L par. Otw tpl. afterbosch t erf mr Adriaen Comans W t erf Jan de Smit O v 
oude stroom t gem. Bosstege 
aan hr en mr Cornelis Poirters sone baccalairis in de Godtheyt en vice plebaan St Jan 
evangelist in sBosch ook tbv hr Laureys Poirters pbr zijn broer bij Jenneken Hixpoirs 
dezen geloven hieruit tbv fundatie clericale gefundeerd bij hr Johan Daems pbr in leven 
canonick vice deken en scholaster tot Oirschot jeec 12½ ka gld op nativitatis baptiste  
belast met cijns 2 gld aan hr Jan de Weer als rector zeker beneficie KvOtw uit het eerste 
onderpand de grondcijns van 2 st 1 oort aan de hertog en 1½ gld aan Aelken Peters wnd Otw 
uit het tweede onderpand  
losbaar met 250 ka gld 
margo: gelost 24-8-1651 
245. 1626 september 9 sH,R.1527,407 
Wouter en Wijnant zn w. Evert Heymans bij Elisabeth d. Wijtman Jans Verheyden en w. 
Anneken d. Joost Aerts van Eerssel en Goyaert Gijsberts Adriaens man van Anneken d. 
Everaert en w. Elisabeth 3/4 in 12 L rogge op lichtmis uit 
- de helft in stede par. Gestel bij Otw op den Wenckenberch daar Willem Smedeken te wonen 
plach 
aan Adriaan Gijsberts hun halve broeder  
nog 3/4 in 6 gld gelooft door Peter z.w. Gijsbert Wagemakers aan hr Aert van Laerhoven 
priester tbv Huberde Willem Marie en Geertruyt krn Willem van Laerhoven op Lichtmis uit 
- hooybeemd ½ bunder par. Otw tpl.Huyckelem bij der watermolen  
- stuk hooibeemd 2 L tpl. voors. sch. br. sBosch en welke cijns Wouter z.w. Jan Hessels man 
van Geertruyt d.w. Willem van Laerhoven aan Wijtman z.w. Jan Verheyen sch.br.Otw 20-4-
1558 en waarvan rest. 1/4 toebehoort aan Wijnand ook z. Evert Heymans en w. Elisabeth 
Verheyen hun broer  
aan Wijnant Everts hun broer 
nog 3/4 in 6 gld als Dierk z.w. Gerart Diercx van de Wiel geloofd had Elisabeth d.w. Wijtman 



Verheyden t.t. en haar voor en nakrn t.e. uit 
- stuxken ackerlants 1½ L lants bvv Otw omtrent de windmolen ter Nedervonder t erf deels 
Goossen Gielis van der Borcht deels Adriaen van Buerden t erf dess. Adriaen en erf Herman 
Aerts van Eerssel 1-2-1612 
waarvan ook het rest. 1/4 behoort aan Wijnand 
opgedragen aan Wijnand 
's-Hertogenbosch, R.1528 
A. Hees Bamis - december 1626 15 / 353 
246. 1626 oktober sH,R.1528,8 
Peter z.w. Sanders Aerts van Grevenbroeck bij Elisabet Adriaens  
- 1/3 in goederen Gestel bij Eyndoven 
Jan Adriaen de Lathouwer 105 gld 10 st 
247. 1626 oktober 10 sH,R.1528,8v 
Jan Adriaens de Lathouwer wnd Gestel bij Otw gelooft Cornelis z.w. Willem Henricx ook wnd 
aldaar 105½ ka gld op Allerheiligen  
betaald 23-11-1637 
248. 1626 november 2 sH,R.1528,39v 
Dierick Gerarts van de Wiel wnd Otw verkoopt Huybrecht Adams van Buedel man van Anna 
van Casteren jeec 11 gld op Allerheiligen uit 
- huysinge scuere gronden hoff boomgaert bvvo ontrent de Capelle aldaer t Jan Diericx van 
den Hovel O t erf Cornelis Martens Janss W v gem. straat t gem. waeterloop gent de Vloet 
- stuck ackerlants 4 L bvvo in de Schijve t erf Huybrecht Adriaen Toelings t erf Jan Adriaens 
Peynenborchs v erf mr Philips Lintermans t erf taefel H.Geest Otw 
belast met 3 gld aan Arnden Wyten wnd Udenhout jeec 30 st tafel H.Geest Otw 
losbaar met 200 ka gld 
249. 1626 november 5 sH,R.1528,46 
mr Johan van Hoochkercken chirurgijn man van Johanna d. mr Cornelis van Aelst bij w. 
Mayken d. Cornelis Goitstauwen  
- 1/2 zoals Johanna als enige dr van haar ouders in hoybeemd geheel 7 a 8 L par. Gestel bij 
Otw over dWater in de Oisterwoort  
overgeg. Dierick Adriaens Peynenborch secretaris tot Gestel voors. 
250. 1626 november sH,R.1528,48 
Michiel z. Aert Michiel Pieren soldaat te peerde cie cuyrassiers heer van Ribbecourt tegenw. in 
garn. sBosch 
- de helft in mergen weylant of moerlant in meerder stuk onbedeeld nl. de helft van den 
selven mergen die gelegen is westw. par. Haaren tpl. het Oort broeck etc. 
251. 1626 november 19 sH,R.1528,70v 
Willem z. Peeter Jan Lamberts wnd Haaren verkocht Henrick Michiels van Hal wnd Boxtel ook 
tbv Mayken zijn zuster wede Andries Eymberts vander Vooort jeec 6 gld op Martini Hyemalis 
uit 
- stuk land deels ackerlant deels heylant tsamen 21 L par. Haaren tpl. den Heesacker 
252. 1626 december 2 sH,R.1528,92 
Laurens z.w. Huyberts Adriaens van der Meer wnd Haaren verkocht Franck Jans Keyten 
backere jeec 4 gld 10 st op Nicolai episcopus uit 
- stuk akkerland en driesken daaraan tsamen 3½ L par. Haaren in de Belversche strate etc. 
losbaar met 75 gld 
253. 1626 december sH,R.1528,96 
Henrick Gerarts van der Loo wnd St Michielsgestel 8 gld 15 st 
- land Gestel 
254. 1626 december 9 sH,R.1528,107v 
Laureyns z.w. Adriaen Aerts wnd Berckel onder Otw aan Heer Geraert Henricx van Gorcum 
pbr en altarist tot Otw jeec 6 ka gld op conceptionis Marie uit 
- stuk land deels akkerland voorts weylant 6½ L par. Otw onder Berkel omtrent d Lock 
255. 1626 december 15 sH,R.1528,120 
Wouter en Jan zn w. Aert z. Jan Goyaert Crillaerts bij Marije d.w. Henrick Cools dl. 
- Tilburg Berckdijck 
256. 1626 december sH,R.1528,132 
Henrik z.w. Peeter Peters wnd Oss wedn. Peterken d. Jan Diericx  
- 1/3 land Haaren graafschap Megen 



257. 1626 december 23 sH,R.1528,142v 
Godefridus z.w. Jacobi z. Godefridi z. Petri Smits alias Pool als w. Godefridi et Antonia sua 
posteriori uxore jeep 2 mud ex 
- domus area orto hereditatibus 5 B terre par. Otw ad locum dictum Udenhout in de Houtse 
straat 
258. 1626 november 19 sH,R.1528,161 
Mayken d. Michiel van Hal wede Andries Eymbert van de Voort wnd Haaren namens Johanna 
d.w. Pauwels Verboirt wede Cornelis Willems van Breda 
- halve hoffstad en andere percelen par. Haaren aan den Harenkant als onder Otw en Helvoirt 
gekomen van de zijde van voorn. Johanna en gedevolueerd van haar ouders gewoond 
hebbend tot Boxtel alsd Heylken wede Adriaen de Meyer in pachting heeft  
opgedr. Henrick Michiel van Hal haar broer wnd Boxtel 
's-Hertogenbosch, R.1537 
G. Ruysch, Bamis 1625 - Bamis 1626 9 / 362 
259. 1625 november 29 sH,R.1537,78 
Steven z.w. Jan Stevens man van Anneken d.w. Wouter z. Peter Goyarts 
- stuxken houtvelts 1 zesterzaad land par. Otw tpl. Udenhout 
260. 1625 november 26 sH,R.1537,89 
Peter z.w. Peter Andriesse wnd Giersbergen verkocht Seberde z.w. Diercx Bernaerts 
nastelmakere jeec 4½ gld uit 
- schuere erve hoff weylant daaraan 5 L par. Otw in Udenhout inden Brandt 
losbaar met 75 gld 
261. 1625 december 23 sH,R.1537,124v 
Anthony z.w. Adriaen Nicolaes Woestenborch wnd Otw namens Hans zijn broeder schipper en 
zone voors. Adriaen (proc. Antwerpen)  
- stuck heyvelts 1½ buender land par. Gestel bij Otw ontrent de Heyssensche gemeynte 
gespleten uit meerdere partij van 9½ bunder dat in den souvereijnen leenhove van Brabant 
ten leen gehouden wordt  
als Hans na dood Nicolaes Wuestenborch zijn halve broer  
tp aan Marijken d.w. Jan Huyberts Lathouwers tbv Maria haar moeder d. voors. Adriaen 
Claess Wuestenborch wede voorn. Jan Huybert Lathouwers 
262. 1626 januari 3 sH,R.1537,146v 
Jan z.w. Jan Henricx van Nuys wnd Otw verkocht Steven Alberts Snellen coopman sBosch jeec 
6 gld uit 
- huys erve hoff met recht en toebehoren bvvo in de Kerckstrate t erf Truycken Thomas O t 
erve Dries z. Martens Scollen v gem. Kerckstrate t achter Hoochstrate  
belast met 1 gld 18 st capittel St Jan evangelist cathedrale kerk deser stadt; 28 st altaar 
eerw. H.Sacrament KvOtw 
losbaar met 100 gld 
263. 1626 januari 8 sH,R.1537,152 
Dierck Geerarts van den Wiel inw. vvo verkoopt Gerard Donck Geerarts tbv Marijken zijn hvr 
d. Adriaen Cornelis Meyden als tot haarder tochte en Dierck haar enige voorzoon bij w. 
Cornelis Diercx Fabri haar eerste man jeec 4 ka gld 15 st op H.Driekoningen uit 
- huys erf hoff gronden bvvo t Cornelis Martens W t Jan Diercx van den Hovel v gem. straat t 
water de Vloet 
- stuck lants deels ackerlant deels weylant 3½ L par. voorn. op de Cleyn Heyde t erve Wouter 
z. Cornelis Heijmans W t v t gem. steeghde  
belast met 6 L rogge H.Geest Otw; 3 gld erfgen. Peter Wijten uit 1ste onderpand 1 st 1 
negenmanneken hertogelijke grondcijns en erfloscijns 5 gld 5 st aan voorn. Marijken Adriaens 
uit het leste onderpand  
losbaar met 75 gld 
264. 1626 januari 8 sH,R.1537,155 
Herbert z.w. Jan Smiths wnd Haaren bij Otw wedn. Jenneken d.w. Reynder Heesters tev. 
wede Laureyns Jan Langens (test. van hem en Jenneken op leste jan. 1618 sch. Otw) 
verkocht Eymberde Jans van Griensven canonick sBosch tdv zijne con. maj. jeec 9 gld op 
sHeeren geboorte uit 
- stuk land gent Caste? 3 L par. Haaren tpl. Belveren in de gemeyn ackeren 
265. 1626 januari 15 sH,R.1537,159 
jr Adolph van Ravenschot namens hr Jan Roompot priester wnd Nulant 1 zester rogge in 5 
mud Bossche maat welke gehele pacht Truycken wede Geerarts gent Peijnenborchs Arnt 



vanden Anker? man van IJken d. Geerarts en Truijcken Henrick Elizabeth en Catarina krn 
Geerart en Truijcken geloofd hadden jouffr. Agnees van Mierle wede Jan Dicbier op St Andries 
uit 
- hoeve lants gent ten Hezeacker in par. Haaren bij Otw tpl. Ghesele en uit al de toebehoorten 
der voors. hoeve en welke pacht Dierck z.w. Jacobs de Bresser tegen Henrick de Bresser 
Jacobs verkregen had sch. sBosch en Margriet d.w. Diercx de Bresser wede Geerarts van den 
Broeck aan haar krn etc. 
266. 1626 januari 15 sH,R.1537,164v 
Jenneken d.w. Jan vanden Boer wnd Moergestel wede Laureyns Peeters de tocht in 
- stuck ackerlant 3 L par. Moergestel tpl. de Braken  
opgedr. Peeter haar enige zoon bij voorn. w. Laureyns  
Peter z.w. Laureyns Peterse 6 gld 5 st 
267. 1626 januari 26 sH,R.1537,178 
Nicolaas Kuysten man van Elizabeth d.w. Johan Pijnappel Marceliss verkoopt hr Gerard 
vanden Hovel pbr benef. cath. kerk st Jan sBosch tbv fund. eerw. hr en mr Peeter Eijmberts 
Griensven van Geffen in leven can. en zegelaar des bisdoms sBosch jeec 40 gld op Lichtmis 
uit 
- hoeve lants huysinge hoff schuere gronden ackerlant daaraan 30 L met nog weyden 
groeslant en heyvelden daartoe par. Otw in Udenhout tot aan de velden die men gewoonlijk 
noemt onder Winckel 
268. 1626 januari 29 sH,R.1537,192 
Jan z.w. Jan Henricx wnd Haeren man van Marijken d.w. Coenrarts Janss 
- 3 L lants in een acker van 8 L gesepareert van een meerder stuk 15 of 16 L par. Haaren tpl. 
aende Raem  
opgedr. hr Constantijn z.w. Jan IJgroms Potteij pbr en cappelaern KvHaeren 
269. 1626 januari 30 sH,R.1537,193v 
Arnt z.w. Michels Papen inw. des dorps Vucht 16 gld 10 st uit 
- huis etc. 3 L par. Haaren aenden Hezeacker  
nog 5 gld 10 st aldaar 
nog 5 gld 10 st aldaar 
270. 1626 februari 4 sH,R.1537,231 
Anneken d.w. Laureyns Jacops van Leent bij Yken eerst wede Jan Laureyns daarna Jan vander 
Bruggen voor 1/3 de momb. Yken onm. dr Gerits z. Laureyns Janss en Yken voorn. (sch. 
Helmont) 1/3 en Gerit Jacops man van Aelken d.w. Laureyns z. Jan Laureyns en Yken 
Lambert en Servaes gebr. Andries Diercx man van Henricxken krn Joseph Servaes bij 
Jenneken d.w. Laureyns z. Jan Laureyns en Yken voorn. etc.(zie fol. 226) 4 gld uit 
- huis etc. 3½ L par. Otw tpl. Huekelem t t erf Peter van Uden wnd Antwerpen op die daarop 
gerechtigd is  
welke cijns Adriaen z.w. Cornelis van Bast wnd par. Otw tpl. Hueckelem verkocht Anneken d. 
Symons Bartholomeus t.t. en hr Sebastiaen van der Bruggen priester z.w. Jan Willems van 
der Bruggen 28-6-1608 
overgegeven aan Dierck van den Velde z. Ghijsbert van den Velde des secretaris en griffier 
sBosch 
271. 1626 maart sH,R.1537,272v 
Adriaen z.w. Matheeus Sebastiaense wnd Udenhout man van Marijken d.w. Jan Adriaens 
verkocht Hans z. Goossen Jans schilder jeec 30 gld uit 
- huis etc. 5 L par. Otw tpl. Udenhout inde Groenstraat 
272. 1626 maart 31 sH,R.1537,303v 
Sijken d. Adriaen de Lepper wede Wouter van de Pas de tocht in 
- stuk akkerland gent de Patacker 5 L par. Otw tpl. Udenhout  
aan Niclaes haar zoon bij Wouter en Huybert z. Goossen Vercuylen man van Catarina ook d. 
Wouter en Sijken ook tbv Marijken en Jenneken ook drs Sijken bij Wouter  
waarna Nicolaass van de Pas c.s. 5 gld 10 st 
273. 1626 april 2 sH,R.1537,308 
Jan z.w. Peeter Jansse wnd Huculum wedn. Adriaentken zijn eerste hvr d.w. Adriaen z. Peeter 
Ghijsen verkocht hr Peeter van Dun pbr en pastoir kerke van Goirl tbv fundatie van een 
bursse van scholieren bij w. eerw. hr en mr Arndt Swaens in leven pbr en deken capittel St 
Gertruydenberge gefundeerd jeec 25 gld op 1 april uit 
- huys erve hoff schuere erffenisse daaraan ackerlant en weylant int geheel 16 L par. Otw tpl. 
Huculum t krn Aerts Oirlemans Z t gem. kerckstraat v gem. molenwech t erf Goossen 



Embrechts vander Burcht  
losbaar met 500 gld 
274. 1626 april 30 sH,R.1537,388 
Balthasar z. Benedictus van Goetsenhoven wnd Otw verkocht Isaack z.w. Govarts Geerarts 
vande Grave coopman jeec 33 gld uit 
- huys ende hoff en erffenis daaraan 1 L bvvo inde heirstrate t erve Johan van Beeck O t erve 
Arnts z. Goyarts Clomp W v gem. heijrstrate t mr Philips Lintermans chirurgijn  
- acker teullants 8 L par. Otw tpl. Carchoven t erff eertijts Lucas Hessels nu des voors. 
vercopers O t erve tafel H.Geest Otw W v Z erve Niclaes Joosten t N gem. strate  
belast met jeec 4 gld 10 st voorn. tafel H.Geest Otw uit het eerste onderpand jeec 3 gld aan 
Dierck Anthonis de Ruyter schreynmaker jeep 5 L mouts pastroije KvOtw uit het leste 
onderpand  
losbaar met 600 gld 
275. 1626 mei 5 sH,R.1537,397 
Caerl z.w. Diercx Pijnappel wnd Moergestel man van IJken d. Andries Verbruggen verkocht hr 
Ghijsberde Adriaens de Roij pbr en benef. cath. kerk st Jan sBosch jeec 6 gld uit 
- huis etc. en de helft van 22 L land par. Gestel bij Otw over t Water aende Heijcant t erff 
Ghijsbert Goyaerts van Elderen t erf Jan Anriess Verbruggen v gem. straat t erf Ancem 
Goyaerts van Elderen etc. 
losbaar met 100 gld 
276. 1626 mei 14 sH,R.1537,436v 
Adriaen z.w. Jacobs Beren wnd Gestel bij Otw verkocht Gielis Jans de Weer jeec 9 gld op St 
Servaes uit 
- stuk hoylants 1½ bunder par. Otw tpl. Wippenhout bij de Locht t erve Jan Cornelis Verachter 
t erve Marijken wede Jan van Diessen v erve hr van Oirschot t gemeynt van Otw  
- stuk hoylants 6 L onr Otw tussen Balsfoirt en de Locht t erf Henrick Peters van der Lusdonck 
t erff voors. wede Jan van Diessen v erf Convent vande susteren van Orten t gem. 
waterstroom  
belast met jeec 2 ponden aan jr Rogier van Broeckhoven 2 st hertogcijns  
losbaar met 150 gld 
277. 1626 mei 25 sH,R.1537,457v 
Jacob z.w. Ghijsbert Jan Willems bij w. Margriet d. Jacobs Janss Olijeslager en Matheeus z.w. 
Martens van Ravensteyn man van Hester d. Ghijsbrecht en Margriet ook namens Niclaes z. 
Jan Corstens van Driel en Henricxken ook d. Ghijsbrecht en Margriet jeec 3 gld op Laurentius 
uit 
- huis etc. 4 L par. Haaren tpl. Belver 
278. 1626 juni 5 sH,R.1537,483 
Jan z. Lodewijcx Diercx wnd Otw man van Marijken d.w. Diercx Henricx van Hout verkocht 
Willem z. Adriaen van Beurden jeec 6 gld op 1 mei uit 
- huys schuer gronden hoff boomgaert ackerlant en weylant daaraan 8 L int geheel par. Otw 
opte Locht t v erf Henricx Diercx van Hout t erf Henricx Peeters vander Lusdonck t erve 
erfgen. Corst Tielems tot Moergestel 
- hoybeempt gent dLoosche Broeck 4 L tpl. voors. teynden den voors. ackerlant t voors. 
erfgen. Corst Tielens t erf des voors. Henricx Diercx van Hout v erf gent het Bijl behorende 
totter hoeff van Balsfoert t voors. vercoper eerste onderpand  
belast met de helft in een pacht van 1½ mud rogge red. tafel H.Geest Otw de helft in 1 gld 
altaar eerw. H.Sacrament KvOtw jeec 12½ gld aan de copere voorn. en ong. 6 st grondcijns 
uit het eerste onderpand  
losbaar met 100 gld 
1626 juni 22 sH,R.1537,519v 
Adriaen z.w. Adriaen Adriaens de Molder wnd Otw man van Marijken d.w. Jan z. Jan 
Lathouwers alias Waegh halss verkocht Willem Adriaens van Beurden jeec 9 gld op St Philips 
en Jacob uit 
- huys erve hoff schuer en erff daaraan par. Otw tegenover de Capelle t erff Wouter van 
Eerssel deurweerdere t erff Marijken wede Henricx Loomans v gem. strate t waterstroom  
- stuck ackerlant 2 L par. voors. tpl. de Nedervonder t gem. strate t erff Anthonisken d. voors. 
Jan Jans Lathouwers v gem. waterlaet t erf voors. Adriaen van Beurden  
belast met jeec 2½ gld tafel H.Geest jeep 6 L red. rogge capelle Otw uit het eerste onderpand 
jeec 15 st tafel H.Geest uit het leste stuk ackerlant  
losbaar met 150 gld 



279. 1626 juni sH,R.1537,523v 
Dingen d.w. Henricx de With wede Adriaen Joosten wnd heerl. St Michielsgestel de tocht 
Joost Joosten 6 gld 
- Gestel 
losbaar met 100 gld 
280. 1626 juli sH,R.1537,540 
Hans de Moy renunciatie van 5 mud rogge  
- hoeve par. Otw te Udenhout 
281. 1626 juli 8 sH,R.1537,558 
Peter z. Goossen Baten wnd heerl. Moergestel verkocht Gielis Jans de Weer tbv hrn altaristen 
par. kercke St Peeter apostel bvvo jeec 7½ gld op 22 juni uit 
- huis etc. par. Gestel bij Otw aan straat aan het kerkhof aldaar 
282. 1626 augustus sH,R.1537,607v 
Johan van der Stegen z.w. Nicolaas van der Stegen de jonge man van Yda d.w. mr Henricx 
Buekentop voor 14/16 ook namens Henricxken d.w. mr Henricx Buekentop en haar krn bij w. 
Willem Sonmans en mr Peeter van Everdingen wedn. w. Margareta d. voors. mr Henricx 
Buekentop rest. 2/16 t.e. en Anneken d.w. Willem Otto bij Maeyken d. Diercx Tholincx bij w. 
Anneken d. Diercx de Wolff etc. deling 
283. 1626 september 22 sH,R.1537,650v 
jr Floris van Eijck heere tot Nuenen Gerwen Wetten namens jouffr. Anna Monix wede jr 
Caspar van Meerwijck de tocht in 
- 1/3 in de gruyt van Otw en in de dorpen Haeren Udenhout Enschede Huculem Berckel 
Helvoirt en Essche ende also verre als die eenige oft dinghbanck van Otw is streckende 
gebrouwen getapt verthiert oft gesleten wordt te leen hangende aan de hertog van Brabant  
overgegeven aan Hans Caspar van Meerwijck haar onm. zoon bij jr Caspar  
want also geschied Anna met jr Floris als momb. van haar zoon dit 1/3 als zij na dood jr Arndt 
Monix haar broer  
tp aan Dierck vanden Velde tbv jr Dierck vanden Water  
belast met jeec 2 ponden payments hrn altaristen KvOtw en jeec 18 gld aan jouffr. Anna 
Monix en haar onm. zoon 
's-Hertogenbosch, R.1538 
G. Ruysch, Bamis 1626 - Bamis 1627 10 / 363 
284. 1626 oktober 10 sH,R.1538,15 
Baltasar Benedictus van Goitsenhoven wnd Carchoven verkocht Jan Jacobs de Bungere jeec 5 
gld 10 st op St Mattheeus apostel en evangelist uit 
- huys erve hoff erffenis daaraan int geheel 11 L par. Otw tpl. Carckhoven t ander erff voors. 
vercoper t erff Adriaen Cornelis de Groot tot Otw v Jan Cornelis van After t gem. straat  
belast met ½ braspenning aan de hertog van Brabant erfloscijns 3½ gld aan Jan van den 
Hovel tot Otw jeec 3 gld aan de cruysbroederen convent sBosch  
losbaar met 100 gld 
285. 1626 oktober 24 sH,R.1538,38 
Elisabeth d.w. Lamberts z. Jan Sijmons wnd Otw wede Thomas Jacobs 
- stuxken ackerland gent den Boschacker 1 zesterzaad par. Otw tpl. Berckel etc. 
286. 1626 oktober sH,R.1538,38v 
Peter z. Denis Hermans man van Jenneken d.w. Lamberts z. Jan Sijmons  
- stuxken ackerland 1 zesterzaad gent den Hovelacker par. Otw tpl. Berckel etc. 
287. 1626 november 2 sH,R.1538,49 
Peter Huyberts van Laerhoven wnd Haeren man van Marijken d.w. Jacobs Aertss van Riel 
verkocht Henrick z.w. Jan Joordens van Roey jeec 6 gld op alle lieve godts heyligen uit 
- stuck ackerlant 2 L par. Haaren bij Otw tpl. aende Dorenstraet t erf Jan z. Anthonis Emkens 
t erve Adriaen Leermakers v gem. meswech t erve Grietken wede Henricx Anthonis 
- stuxken ackerlant dryevierdelvaets lants als voor t erff Lijsken wede Thomas z. Jacob Arts 
van Riel t erff vande altaristen par.kercke van Otw v erf Adriaen de Molder tot Otw t gem. 
wech aldaer 
losbaar met 100 gld 
288. 1627 januari 2 sH,R.1538,102v 
Henrick z.w. Steven Jansse inw. vvo verkocht hr Ghijsberden Adriaens de Roy pbr en benef. 
cath.kercke St Jan sBosch jeec 13 gld op de besnijdenis Ons Heeren uit 
- stuck ackerlant des voors. vercoper 4 L par. Otw tpl. Carchoven t erff Jan Jans van Buegen 
in Milanen t erff Peeter Jacobs vander Voort v N gem. strate t erf Willem Diercx van Boxtel  



- stuxken weylants dess. vercopers 2 L tpl. voors. t t v t ander erf voors. vercoper 
toebehoirende mitsgaders ook aan erf Jan Stevens 
belast met jeec 3 gld aan Claes Joosten de Beer jeep 1 zester rogge aan hrn altaristen 
par.kercke Otw 
losbaar met 260 gld 
289. 1627 februari 23 sH,R.1538,202v 
also Arntken gent Eerken d.w. Mathijs Adriaen Schellens wede Jan Cornelis Berthens haar 
tocht in 
- 1/3 onbedeeld in stuck ackerlants daar eertijds een huys op plach te staen gent Peeter 
Huenen stede 11 L par. Otw tpl. Berckel  
aan Cornelis haar zoon bij Jan Cornelis sch. Otw 20-2-ll. 
waarna Cornelis voors. aan Herman Aerts van Eerssel coopman van wullen laken jeec 9½ gld 
uit 
- voorn. 1/3 in die acker 
- huys erve hoff gronden en een dries daaraan 2 L bvvo achter de Lijnde t erf Jan z.w. 
Lambert vander Willen W t gem. straat oft weydijck v N gem. strate t gem. molenstroom 
belast met jeec 12 st 3 oort aan den groten gasthuys sBosch uit het laatste onderpand  
losbaar met 175 gld 
290. 1627 februari sH,R.1538,215 
Joachim z.w. Nicolaes Arts inw. dorp Berchen wedn. Emken d.w. Jan Leonarts den jonghen 
verkocht 5 gld 10 st 
- Haaren graafschap Meegen 
291. 1627 februari 27 sH,R.1538,217v 
Marten z. Peter Aertse 6 vaten rogge  
- Haaren Belver 
292. 1627 maart 17 sH,R.1538,263 
Henrick z.w. Anthonis Cauwenberchs wedn. Marijken d.w. Peeter van Heyst de tocht in 
- stuck ackerlant 6 L par. Otw tpl. Huyckelom in den Bijgart t erf Adriaen z. Peter Ghijsen 
Wagemakers en zijn krn Z t v t erf mr Lambert vanden Hovel secr. Otw  
- stuck weylants 3 L tot Huyckelem t erff Jenneken wede des jongen Jans de Molder O t erff 
Adriaen z. Peter Ghijssen voors. W v Z gem. strate t erf van het mannenhuys tot Otw N 
aan sijns Henricx derthien kynderen bij Marijken voorn. zijn eerste hvr  
want aldus is geschied zo gestaan Cornelis Peters van Heyst en Willem z. Adriaens 
Cauwenberghs als momb. voors. krn Henricx en Marijcken bij sch. Tilborch gestelt ook sterk 
voor Anthonij oudste zoon en Geerarden Hermans man van Jenneken krn dess. Henricx en 
Marijcken dit stuxken ackerlants en weylants  
opgedragen Cornelis Cornelis van Oisterwijck soldaet te voet onder cie hr capt. Franchois 
Kevelaer tdv co.maj. in garnizoen ten Bosch 
293. 1627 maart sH,R.1538,268 
Willem Jacobs de Louw inw. heerl. Moergestel 5 gld uit 
- huis etc. par. Gestel bij Otw aende kercke aldaar naast de muur van het kerkhof 
294. 1627 maart sH,R.1538,271v 
Hendrik van Asten schouteth tot Alphen Baerl en Chaem man van jouffr. Anna de Wale d.w. jr 
Jacques de Wale in leven schouteth quartier en vv Otw  
- 1/4 in stuck heyvelts 18 L par. Haaren bij Otw tpl. Belver aende Hezeacker 
295. 1627 maart 26 sH,R.1538,273 
Peter z. Marten Diercx van Oosterwijck verkocht mij Ruijs tbv 2 onm. krn Diercx z. Marten 
Diercx voors. jeec 20 ka gld op Bamisdach uit 
- stuck lants gent de Tonge wesende eensdeels ackerlant en eensdeels weylant 8 L par. Otw t 
erf Herman Cornelis de Ruyter t ander erff voors. Peter vercoper v t gem. strate  
belast met 4 st hertogcijns  
losbaar met 400 ka gld 
margo: gelost 26-8?-1632 door Jan Gielis de Weer proprietaris 8-11-1636 
296. 1627 maart 26 sH,R.1538,273v 
Antonis z. Jan Ghijsberts wnd Moergestel 5 gld uit 
- huis etc. smisse 1 L par. Gestel bij Otw aan de kercke 
297. 1627 maart 27 sH,R.1538,276v 
Peter z. Jan Hagen man van IJken d.w. Geerarts Verhoeven bij Marijcken zijn eerste hvr  
- de helft in camp hoijland par. Gestel bij Otw opt scheijde van Hilvarenbeeck t Hamersche 
straat O v erf gent de Knoop 



298. 1627 april sH,R.1538,291 
Dirk Dirks 2 gld 10 st 
- Haaren bij Megen 
299. 1627 april sH,R.1538,305 
Jan Huyberts van den Steen wnd St Michiels Gestel  
- land Gestel 
300. 1627 april sH,R.1538,320v 
Jan z. Marten Diercx wnd Udenhout verkocht hr Henrick van Heze pbr en altarist KvOtw tbv 
fundatie armen maeghdenhuys aldaar jeec 5½ gld uit 
- stuck ackerlant den Patacker 1½ L par. Otw tpl. Udenhout 
margo gelost bij Lijsken Jans wnd in den Maeghdenhuys tot Otw 20-10-ll bij J. Peynenborch 
secr. tot Otw 10-11-1637 
301. 1627 april 20 sH,R.1538,338v 
Peter z.w. Marten Janss inw vvo verkoopt hr Ghijsbert de Roy pbr en beneficiant cathedrale 
kerk St Jan tbv fundatie burse van scholiere bij w. hr Anthonis Nouwen pbr en benef. St Jan 
jeec 9 ka gld uit 
- huys hoff erf aan de Plaetse bvvo omtrent de Lijnde 4 L t Mattheeus z. Anthonis Roosen t 
Nicolaes Joosten de Beer v gem. strate gent. dat mercktvelt t strate geheyten de Peperstrate 
- stuck ackerlant gent Bacxhoff 1 zester lant t erf Jan Dominicus t gem. straat gent den dijck 
v erf Jan Lamberts t erf Jenneken wede Cornelis Adriaens de Molder 
belast met 11 st heren altaristen Otw uit 1ste onderpand 
losbaar met 150 gld 
302. 1627 april 27 sH,R.1538,349v 
Balthasar z.w. Benedictus Arnts van Godsenhoven wnd onder Carchoven tot Otw verkocht 
Seberden Diercx Bernarts nastelmacker jeec 6 ka gld op 1 mei uit 
- huys erve hoff ackerlant groeslant aan malcanderen 24 L tot Carchoven onder par. Otw t erf 
tafel H.Geest Otw t erff Arnt Cornelis de Groot v erf Jan Cornelis voorn. t gem. heyrbane  
belast met grondcijns ½ braspenning aan de hertog en jeec 6 ka gld aan kopere  
losbaar met 100 ka gld 
margo gelost 7-4-1644 
303. 1627 april sH,R.1538,353 
Hendrik Martens 7 gld 
- Gemonde Gestel 
304. 1627 mei 11 sH,R.1538,370v 
Wouter z. Jan Cornelis Goyaerts de Brouwer wnd Moergestel verkocht Adriaen Corneliss van 
Buerden jeec 3 gld op 11 mei uit 
- huis etc. 15½ L par. Moergestel aende Heijcant  
losbaar met 50 gld 
305. 1627 mei 7 sH,R.1538,379v 
Jenneken d.w. Diercx Jans Nauwen wede Lambert Joosten Boon wnd Berckel afstand tocht in 
- stuck ackerlant 7 L par. Otw tpl. Berckel  
aan Joost haar enige zoon bij voorn. Lambert 
waarna deze Joost ook als man van Adriaentken d. Jan de Ridder verkocht hr Goyaert Henricx 
van Gorcum pbr en altarist kvOtw 10 gld 
306. 1627 mei 17 sH,R.1538,380v 
Jasper z.w. Mathijs Walschot inw. heerl. Moergestel verkocht Marie d.w. Everart vanden Water 
hvr Marcus van Ouwen 6 gld uit 
- huis etc. par. Moergestel in de Kreijtestraet 
307. 1627 juni sH,R.1538,423v 
Adriaen z.w. Cornelis Bertens wnd Udenhout 10 gld uit 
- akker par. Otw in Udenhout inde Sesshoeven 
losbaar met 200 gld 
308. 1627 juni 21 sH,R.1538,442 
Jan z.w. Diercx z. Adriaens Bartholomeus wnd Moergestel man van Catharina d.w. Jan z. 
Adriaen Willem Roeffs 2 gld 15 st uit 
- akker par. Moergestel in de Haze 
309. 1627 juni sH,R.1538,455v 
Gerart Jansse vande Wiel namens Anthonij Pijnappel raadsheer als mr en rectoir tafel H.Geest 
sBosch quitt. 



310. 1627 juni 30 sH,R.1538,463 
Jan z.w. Joost Diercx van den Broeck wnd Udenhout man van Agnees d.w. Jan Peeter 
Adriaens verkocht hr Goyaert Henricx van Gorcum pbr en altarist KvOtw 22½ gld uit 
- huis etc. 14 L par. Otw in Udenhout 
311. 1627 juni sH,R.1538,464 
Lambert z.w. Jan z. Wouter Henricx wnd Udenhout verkocht hr Goyaert Henricx van Gorcum 
pbr en altarist KvOtw 5 gld uit 
- huis etc. 3 L par. Otw in Udenhout in de Molenstraat  
losbaar met 100 gld 
 
312. 1627 juni 30 sH,R.1538,464v 
Jan z. Peeter Jonckers met Steven z. Adriaen Cornelis van den Bosch man van Laureynsken d. 
Laureyns z. Adriaen Witlocx beiden ingezetenen dorp Haaren verkochten hr Goyaert Henricx 
pbr en altarist KvOtw 104 gld uit 
- 1/5 van Jan Peters in hoeve lants par. Haaren bij Otw in de Hezeacker  
losbaar met 2200 gld 
313. 1627 juli 7 sH,R.1538,473v 
Neelken d.w. Jan Adriaens wede Geerart z. Joost Goyaerts de tocht in 
- huys etc. 11 L par. Otw tpl. Berckel  
opgedragen Joost Cornelis en Jan zn w. Geerart Joosten en Neelken ook tbv Jenneken hun 
zuster  
waarna Joost Goyaerts c.s. verkocht hr Goyaert Henricx van Gorcum priester en altarist 
KvOtw 10 gld 
314. 1627 juli 7 sH,R.1538,474v 
Adriaen z.w. Adriaen Gielis van den Eijnde wnd Moergestel 48 gld uit 
- huis etc. 26 L par. Gestel bij Otw over d Water t erf convent susteren van Orthen t ook de 
susteren een strate tussenbeide v gem. strate t erf Joirden z. Jan Joosten en voorn. convent 
etc. 
315. 1627 juli sH,R.1538,482v 
Nicolaas Kuysten 13 gld 
- hoeve lants huisinge etc. 40 L par. Otw te Udenhout tot de velden gem. gent onder Winckel 
316. 1627 juli 14 sH,R.1538,487 
Huybert z.w. Adriaen z. Henricx Bernts wnd Udenhout 5 gld 10 st uit 
- huis etc. 7 L par. Otw tpl. Udenhout 
317. 1627 juli 15 sH,R.1538,490 
Adriaen z.w. Adriaens Gieliss van den Eynde inw. dorp Moergestel 20 gld uit 
- huis etc. 26 L par. Gestel bij Otw over d Water naast erf zusters van Orthen 
losbaar met 400 gld 
318. 1627 juli sH,R.1538,504v 
Jenneke Burgmans 1 gld als Jan z.w. Jan z.w. Gerart van Haren geloofd had Jutken d. w. 
Rutger Huyben op St Sebastiaen uit 
- ½ van een beemd 5 L par. Haaren int Oirtbroeck 
319. 1627 augustus 30 sH,R.1538,583 
also Jacob z.w. Willem Corneliss geloofd had Henrick de Beir z.w. Claes de Beir en zijn 
nakomelingen jeec 12 ka gld op St Jacob uit 
- stuck lants 5 L 30½ R bvvo in de Schijve t erff Aert van den Wiel mma O t mr Adriaen van 
Baerl chirurgijn  
als Jacob voor de voorn. cijns door Henrick was uitgegeven sch. Otw 31-3-1567 
waarna Barbara d. voorn. w. Henricx de Beir bagijne opten grooten bagijnhoff deser stadt bij 
test. gelegateerd aan Anneken d. Cornelis Willems de Wijze en Elizabeth d. Willem Corneliss 
de Wijze ieder 2 gld in deze cijns  
zo gestaan Nicolaes Anthonis als man van voorn. Anneken d. Cornelis Willems de Wijze en 
voorn. Elisabeth d. Willem Cornelis de Wijze deze 4 gld gecedeerd aan Henrick z. Cornelis de 
Wijze 
320. 1627 september 1 sH,R.1538,589 
Peter z.w. Joost Antonisse 
- stuck weyland gent het Blocxken 5 L par. Otw tpl. Udenhout in de Gruensteghde 
321. 1627 september 14 sH,R.1538,604 
jr Joost de Camonts man van jouffr. Henrica van Gameren d.w. jr Geerarts van Gameren 
verkocht tbv zekere beurze van scholieren bij w. hr en mr Henrick vander Weyden pbr en 



pastoor kerk op ten grooten bagijnhof sBosch gefundeerd 6 gld uit 
- hoeve lands van verkoper huizinge etc. par. Otw tpl. Udenhout als Peter Adriaens Martens 
als laet in gebruik heeft 
322. 1627 september 17 sH,R.1538,608v 
Cornelis z.w. Jan Cornelis Berthens bij w. Eerken d.w. Mathijs Schellens wnd bvvo verkocht 
Herman Aerts van Eerssel jeec 9 ka gld op St Lambert uit 
- stuk akkerland den Langen acker met een driesken daarvoor tsamen 4½ L par. Otw tpl. 
Berckel  
margo: Elizabeth d. Henricx Willems van Engelen wede w. Herman van Eerssel bekent lossing 
door Peeter z. Willem Franmss proprietaris 5-9-1628 
323. 1627 september 17 sH,R.1538,611 
Guillaume d Angelis eenich soone w. Henricx Willems van Engelen bij w. Marijken d.w. Hans 
Henricx Willems  
- een stuck ackerland 11½ L afgenomen van een meerderen acker gent den Laeracker en 
Laerweye geheel 21 L par. Haaren bij Otw tpl. den Gever t erf wede Thomas van Riel W t 
cleynen loopgrave aldaer lopende en een stuxken lants gent het hooffken O v N grooten 
loopgrave t erf eertijds hr en mr Jan Moonen pbr canonick tot Camerick en doctoir in de 
medicijnen Z welke 11½ L begrepen onder eene hoeffne lants deels onder par. Otw deels par. 
Haaren bij dl achtergelaten bij w. Jan z. Henricx Jan Willems en Marijken ten deel gevallen 
aan Marijken moeder van Guilliam in sch. dlbr 27-3-1590 
verkocht aan Cornelis z. Jan Cornelis Berthens inw. vvo met recht van wegen daartoe  
belast met jeep 28 gld aan Wouter Wouters Tijmmermans schreijnmaker 
324. 1627 september 18 sH,R.1538,615 
Antonis z.w. Jan Ghijsberts wnd heerl. Moergestel 3 gld uit 
- huis etc. 13 L par. Moergestel aent Kerckeynde 
325. 1627 september 25 sH,R.1538,626v 
Eymbert z. Goyaert Emmen wnd vvo man van Neelken d.w. Peeter Toelinghs verkocht 
Herman Aerts van Eerssel jeec 10 ka gld op 25 september uit 
- stuck weylants 3 L bvvo over de Banbrugge t erf Wouter z. Goossen Wouters t erff Ghijsbert 
Corneliss v Cornelis bertens t gem. Waterstroom 
- stuck ackerlants 7 l tpl. Voors. t erf Godefroij Pijnappel capiteijn t erf voors. Cornelis Bertens 
v erf Wouter van Eerssel t gem. straat  
belast met jeec 3 gld aan den zusterenconvent te Otw jeep 11 L rogge en jeec 4 gld beiden 
tafel H.geest Otw uit den lesten stuck lants  
losbaar met 200 gld 
's-Hertogenbosch, R.1539 
G. Ruysch, Bamis 1627 - Bamis 1628 11/364 
326. 1627 oktober 6 sH,R.1539,7v 
Peter z.w. Willem Frans van Zittert wnd Berckel 22 gld 10 st uit 
- stuk akkerland gent den ouden hoff 7 L par. Otw in Udenhout aent Halderbosch 
327. 1627 oktober 6 sH,R.1539,8v 
Laureijns en Cornelis zn w. Lambert Laureyns van Oosterwijck wnd Bochoven 
- camp hoylants gent en Steert 14 hont lants in heerl. Bochoven 
328. 1627 oktober 8 sH,R.1539,14v 
Guilliam d Angelis eenich soone w. Henricx Willems van Engelen bij w. Marijcken d.w. Jan 
Henricx Willems  
- stuck land gent den achtersten Laeracker ende Laerweye 10 L par. Haaren bij Otw tpl. in de 
Gever t erf Cornelis z. Jan Cornelis Berthens W t Dorenstraet v langhs neffen het Haerens 
waterloopken N t Z erve eertijds mr Jan Moonen en nu Jan Adriaens toebehorende welk stuk 
land begrepen onder een hoeffne lants deels onder par. Otw deels par. Haaren bij erfdeling 
onder meer andere goederen achtergelaten bij w. Jan z. Henricx Jan Willems en Marijcken zijn 
hvr ten deel gevallen der eerstgen. Marijcken moeder van voorn. Guilliam sch.dl.br. sBosch 
27-3-1590 
verkocht Cornelis z. Jan Cornelis Berthens voorn. wnd bvvo  
belast met jeep 10 L rogge tafel H.geest Otw jeec 42 gld hr pronotarius Egidius van 
Broechoven 
329. 1627 oktober 9 sH,R.1539,15 
Adriaan z. Huijbert Ceelen wnd Berckel man van Marijcken d.w. Pauwels Pauwels Hessels 7 
gld 10 st uit 
- huis etc. par. Otw tpl. Berckel aende Craen 



330. 1627 oktober 16 sH,R.1539,26v 
Wouter z. Jan Nelen bij Adriana d.w. Wouter Lamberts Nijss wnd Moergestel verkocht Willem 
Adriaens van Buerden jeec 3 gld op Bamis uit 
- de helft van verkoper in huys etc. 16 L par. Gestel bij Otw aenden Heycant t erf Neelken 
wede Jan Michiels t erf Jan z. Cornelis Goyaerts verkopers vader v Marijken wede Corstiaen 
Marcus de Beer t gem. straat etc. 
losbaar met 50 gld 
331. 1627 oktober 19 sH,R.1539,29 
Henrick Jans van Emmerick man van Willemken d. Willem Want 20 gld uit 
- de helft in hoeve huysinge etc. par. Otw tpl. Udenhout 
332. 1627 november 8 sH,R.1539,55 
Nicolaes Sebastiaens van Engelant wnd Udenhout wedn. Jootken Henricx zijn leste hvr 
verkocht Gielis Jans de Weer tbv hr Jan de Weer zijn broeder priester en altarist in St Peters 
des apostels prochiekercke bvvo jeec 5 gld 10 st uit 
- stuck ackerlants 3 L stijff par. Otw tpl. Udenhout opt Winckel 
333. 1627 november 12 sH,R.1539,61 
Cornelis z.w. Cornelis Huyberts van Oisterwijck wedn Margriet d.w. Anthonis Nauwens 
[=Nulants] de tocht in 
- huys 4 hofsteden henne gronden en hof 1 zesterzaad lant tsamen groot zijnde bvvo achter 
de kercke aldaer t erf Marten Jan van Beurden W t erf Gielis Jans de Weer en Joostken wede 
Henricx Antonis van Nuys mma v Z de Thoorenstrate t N gem. heyrbane 
overgedragen aan Jan Jan van Beyeren man van Magdalena enige dr van Cornelis en w. 
Margriet 
waarna die heeft uitgegeven ten cijns van 7½ ka gld op St Philips en Jacob apostelen aan hr 
Henrick van Heze pbr en altarist prochiekerk St Peter apostel voor deen helft en tbv Aleytken 
d. Adriaen Peeter Wagemakers andere helft 
belast met 3 capuynen in Amelroyecijns; 1 st 3 oort pastoor KvOtw; 1 gld susterenconvent; 
onderhoud ½ R dijk omtrent de huyse van Belveren tot Otw 
welke cijns betaald moet worden aan Cornelis Cornelis  
losbaar met 150 ka gld 
margo: nadert Marijken d.w. Cornelis Huyberts van Oosterwijck 2-12-1627 
de consensu Johannis .. proc. van Maria d. Cornelij Henricx [sic] (proc. sch.Otw 17-11) 
cassata 23-11-1628 
lossing bij Meriken Cornelis Huyben als proprietaris van de cijns van 7½ gld door hr Henrick 
van Heze pbr 19-8-1631 
334. 1627 december 2 sH,R.1539,90v 
Anthonis z.w. Willem Smeijers wnd heerl. Ghestel bij Otw 25 gld uit 
- huis etc. 8 L par. Gestel bij Otw tpl. de Broexij onder de hertgang gen. de Heijzen 
335. 1627 december 3 sH,R.1539,95v 
Jan z.w. Jan van Geldrop wnd sBosch gelooft Judith d.w. Henricx Grevenraeth bagijntje opten 
grooten bagijnhoff sBosch jaarl. lijfrente 15 gld op Pasen uit 
- de helft hem toebehorende in huis erve hoff par. Otw tpl. Huijckelem t susteren convent van 
Marienborch sBosch opten Ulenborch t erf Jan Denis v gem. straat t erf Johan vander Stegen 
raadsheer deser stadt  
en uit Jans andere goederen 
336. 1627 december 15 sH,R.1539,110 
Laureijns z.w. Huyberts Adriaens wnd dorp van Haeren man van Marijcken d.w. Huybert 
Brocken verkocht hr Goyaert Henricx van Gorcum pbr altarist KvOtw jeec 10 gld op St 
Thomas uit 
- stuck weylant 6 L par. Haaren in de Belversche strate 
337. 1627 december 20 sH,R.1539,121 
Adriaan z.w. Niclaes Geerarts de Cock wnd Tilborch man van Elisabeth d.w. Jan z. Peter 
Wagemakers bij Marijken d. Jan Jacobs 3 gld in meerdere cijns van 9 gld op Pinxteren uit 
- huys en hoff boomgaert met stuck ackerlant daaraan 5 L par. Otw tpl. opde Hoeven t erff 
Adriaen Goyaerts t cerff Arnt Jan Arts van Laerhoven  
welke gehele cijns Arnt z. Jan Arts van Laerhoven verkocht had Jacob z.w. Willem van Buedel 
13-5-1553 
en welke 3 gld Adriaen en Elizabeth na dood Elisabeths ouders  
opgedragen Peter Jans van Geldrop drapenierder 



338. 1628 januari 12 sH,R.1539,146v 
Peter z.w. Marten Diercx namens IJken zijn onm. dr als erfgen. goederen w. hr Willem z. 
voors. Marten Diercx in leven pbr en priester der kercke van Berchem (test. van hr Willem) 
met advies van Anthonis z. Jan Ghijsberts als momboor onm. krn. w. Diercx z. Marten Diercx 
verklaart dat hr en mr Anthonis Adriaens de Roij pbr en canonick coll. kercke St Peters 
apostel tot Boxtel en Jan Mangelaer ook pbr en capellaen kerk van Berchem als executeurs 
van het test. rekening gedaan hebben  
waarna Peter z.w. Marten Diercx verkocht Anthoniss z. Jan Ghijsberts tbv erfgen. hr Willem 
Martens pbr en pastoir kercke van Berchem jeec 18½ gld na dood voorn. Peter op Lichtmis uit 
- stuck ackerlants gent Thomas den Coomen velt aan voorn. Peter toebehorende 3 L par. Otw 
tpl. de Cleyn Heye t t v erf Aert Cleijnen t ander erf vercoper 
- stuck lants deels ackerlant deels weylant int geheel 10 L tpl. voors. t v erf voors. Aerts Cleyn 
t gem. straat t ander erf voors. Peter vercoper  
belast met 2 blancken hertogcijns uit het eerste onderpand en 5 st en loscijns van 20 gld aan 
Herman van Eersel uit het leste onderpand  
losbaar met 370 gld 
339. 1628 januari sH,R.1539,161 
Guilliam van Gerwen 6 gld 
- Gestel bij Herlaer 
340. 1628 januari 21 sH,R.1539,165v 
Adriaen z. Jan Cornelis Goyaerts wnd heerl. Moergestel man van Catharina d.w. Matheeus 
Eliass verkocht hr Goyaert Henricx van Gorcum pbr capellaen oft altarist KvOtw jeec 17½ gld 
op conversionis Pauli uit 
- huis etc. 4 L par. Gestel bij Otw tpl. t Colckven t erf Adriaen Jacob Beren t erf Peter 
Matheeus des vercopers zwager hiertegen afgedeeld v gem. straat t gem. waterlaet oft 
stroomken etc. 
losbaar met 350 gld 
341. 1628 januari sH,R.1539,166 
Jacob Adriaens Verheyden wnd Haeren bij Otw verkocht hr Goyaert voors. jeec 5 gld uit 
- stuxken ackerlants 1 zesterzaad par. Haaren tpl. opte Rijt etc. 
losbaar met 100 gld 
342. 1628 februari 17 sH,R.1539,211 
Gooswijn van der Stegen z.w. Johan vander Stegen in leven raadsheer sBosch bij w. jouffr. 
Maria Lombaerts van Enckevoirt verkocht Geertruyt d.w. Jan Coenen wede Marcelis Jans van 
Haeren jeec 17½ gld op Petri apostel cathedram uit 
- eene hoeffne lants huysinge erven hoven ackerlanden weylanden hoylanden houtwassen 
par. Otw tpl. Heuckelom t erff Geerarts z. voors. w. Jan van der Stegen des vercopers broeder 
t v gem. strate t Jan Denis mma als eenen Mathijs Willems van Esch als laeth in teulinge 
heeft  
belast met de helft van een halve st grondcijns aan den heere van Loon de helft van 2 st 1 
oort aan Lucas van Ammelroey de helft van een halve st kapittel der kerk van Hilvarenbeek 
de helft van een pacht van 1 mud rogge aan de eerw. broederschap OLVr in St Jan ev. 
sBosch  
losbaar met 350 gld 
343. 1628 maart 11 sH,R.1539,247 
Jasper z.w. Jan Gast schoenmaker man van Heylken d.w. Jan IJgroms Potteij voor 3/4 en 
Elizabeth wede voors. Jan IJgroms Potteij rest 1/4 jeec 24 gld op Bamisdag uit 
- huis erve hoff schuer ackerlant weylant daaraan 9 L par. Haaren bij Otw tpl. tHolleneynde t 
gem. straat O t krn Wouter Vermeer  
- eenene acker teullants 11 L gent den Berckacker in par. voors. tpl. de Berckt t erf Aelberts 
Ruth Adriaens t erve Marten Janss van Hooff 
welke cijns hr Constantijn pbr en capellaen KvHaaren z. voors. w. Jan IJgroms Potteij 
opgedragen had voorn. Jaspar z.w. Jan Gast schoenmaker man van Heylken voor 3/4 en 
Elisabeth voors. 1/4 18-12-1621 
overgegeven aan Hans Goossens schilder 
344. 1628 maart 14 sH,R.1539,254v 
Peter van Oudenhoven z.w. Henricx van Oudenhoven bij w. Marijken d.w. Henricx de Hout de 
oude in leven raad en rentmeester stad sBosch  
- huis erve hoff boomgaert met de helft van de aanstede en de helft van ackerlant gent den 



Garstacker aan malcanderen tsamen 4 L 16½ R gemeten lants par. Otw tpl. Udenhout  
opgedragen Peter z.w. Symon Peter Priem 
345. 1628 maart 17 sH,R.1539,260 
Carelus de Vladeracken z.w. ds Caroli z. dns Nicolai de Vladeracken bij Nicolaas en da Barbara 
d.w. Johannes de Brecht militis Jacobs jeec 6 gld uit 
- huis etc. 20 L par. Moergestel 
346. 1628 maart 24 sH,R.1539,270 
Peeter z.w. Marten z. Jan Clompmakers wnd Otw man van Oyken d.w. Jan Cornelis [Bertens] 
en Eerken d.w. Mathijs Schellens verkocht aan Guilliam Donckers tbv Goyaert onm. Goyaert 
Henricx tot Bochoven jeec 5 ka gld 5 st op annunctiatie beate Marie uit 
- huys erf hoff en andere erve daaraan tsamen 3 L par. Otw aen de Plaetse t Bocxtelse strate 
t erf Matheeus Anthonisse v gem. wech t strate gent Peperstrate 
- stuk akkerland 1 L stijf in voors. par. Otw bij de Boxtelse straat t erf Arnts Willems van den 
Wiel t erff Goyaerts Peters Brekelmans v erve Eymbert Goyaerts t erff mr Lambert vanden 
Heuvel  
belast met jeec 2½ gld H.Geest vvo uit het huis  
losbaar met 100 ka gld 
347. 1628 maart 28 sH,R.1539,281 
Peter z.w. Henricx Hooffmans wnd tot Otw verkocht Geertruyt d. Schalck Artss wede Herman 
van Liebergen t.t. en tbv Elisabeth haar enige dr bij voorn. Liebergen t.e. jeec 5½ gld op OLVr 
boodschap uit 
- huys erve hoff schuere erffenis daaraan 1 zesterzaad bvvo ontrent de kercke aldaar t erf 
Lijsbeth wede Adriaen Mekijts vanden Wiel t gem kerckwech v t gem. wegen  
losbaar met 100 ka gld 
348. 1628 april 3 sH,R.1539,290v 
Nicolaas Kuysten z.w. Aerts Kuysten man van Elizabeth d.w. Johan Pijnappel Marceliss 25 gld 
uit 
- hoeve lants huysinge etc. 40 L par. Otw tpl. Udenhout 
349. 1628 april 5 sH,R.1539,291v 
Peter z.w. Henricx van Oudenhoven bij w. Marijken d.w. Henricx de Hout doude in leven raad 
en rentmr sBosch  
- stuck heyvelts 8 L land par. Otw tpl. Udenhout bij de Groenstraat  
verkocht Dierck z.w. Aerts Diercx wnd Udenhout 
350. 1628 april 13 sH,R.1539,323 
jr Johan en Henrick zn jr Erasmus van Grevenbroeck des heeren van Mierloo bij w. jouffr. 
Johanna d.w. hr en mr Henricx Bloeijmans heere tot Helvoirt ook voor jr Cornelis van 
Grevenbroeck zijn broeder tegenw. heer tot Helvoirt jouffr. Elizabeth van Grevenbroeck d. jr 
Erasmus van Grevenbroeck en jouffr. Johanna voorn. hvr jr Joost Pieck van Tienhoven heere 
tot Zuylicom en joufr. Leonora ook dr. jr Erasmus en jouffr. Johanna en jr Johan van Asperen 
heere tot Vueren man van jouffr. Catharina van Grevenbroeck ook dr jr Erasmus en jouffr. 
Johanna delen 
na dood vr Catharina van Grevenbroeck wede sr Mario Stuuni? in leven ridder van dorde van 
St Steven bij den hertog van Florencen en na dood hr en mr Godevaert Lombaerts van 
Enckevoirt in leven president sBosch 
351. 1628 april 27 sH,R.1539,327 
Franck z.w. Jan Francken wnd Waelwijck verkocht hr Goyaert Henricx van Gorcum pbr en 
altarist KvOtw jeec 10 gld op Philips en Jacop uit 
- de helft onbedeeld in huis etc. 2½ L par. Haaren aende Groene Pleijn 
352. 1628 mei 24 sH,R.1539,361v 
Frans z.w. Steven Jansse wnd bvvo verkocht Jan Gommers van Esch tbv Jenneken zijn 
moeder wede Gommer jeec 6 ka gld op OLH Hemelvaart uit 
- eene koeweye 2½ L par. Otw tpl. Carchoven t erve Meeus? Janss Z t erve Jan Henricx v Jan 
z. Adriaen Cornelis de Groot t erve Gerart van der Stegen tot Luijdich  
losbaar met 100 gld 
353. 1628 mei 25 sH,R.1539,362v 
Anthonis z.w. Aerts Storimans wnd heerl. Moergestel verkocht Jasper Jans Gast loyer jeec 6 
gld op OLH Hemelvaart uit 
- huis etc. Gestel bij Otw 
margo: gelost door Aert z. Anthonis Storimans 



354. 1628 juni 16 sH,R.1539,388 
Andries z. Marten Priems van Oisterwijck verkocht Herman Arts van Eerssel jeec 10½ gld op 
Pinksteren uit 
- huis erve hoff bvvo opte Hoochstrate met nog  
- een achterhuys gestaan opte Vloetcant t erff Joost Lamberts en Thomas de Looze t Jan van 
Nuys met Gertruyt Thomas v Hoochstrate t voors. vloet de kerckstrate tussenbeide liggende  
- stuck ackerlants 29 R tpl. voors. in de Schijve t erf Wouter Reynders t erf mr Philips 
Lintermans v erf hr Goyaert Henricx pbr t gem. strate gent de Bolbane  
- stuck lants so ackerlant als weylant 5 L par. Otw tpl. de Cleyn Heye t erf Dierck Peters t erf 
Wouter z. Cornelis Heymans v t gem. strate  
belast met jeec 3 gld Niclaes Jans Donckers uit het huis 27 st altaristen KvOtw uit het 
achterhuis  
losbaar met 200 ka gld 
355. 1628 juli 13 sH,R.1539,421 
Adriaen z.w. Adriaen Gielisse wnd heerl. Moergestel 10 gld uit 
- acker teullants 6 L par. Gestel bij Otw over d Water 
356. 1628 juli 13 sH,R.1539,425v 
Henrick Laureyns van Asten schouteth tot Alphen Baerl en Chaem man van Anna d.w. Jacques 
de Wael in leven schouteth quartier van Otw verkocht Jan Scheffers boeckvercooper z.w. Jan 
Scheffers tbv Margriet zijn zuster d. dess. Jans wede Peeter Jans van der Heyden 
schreynmaker jeec 10 gld op Maria Magdalena uit 
- 1/3 in in een hoeffne lants huysinge erven hoven ackerlanden heylanden weylanden 
hoeylanden houtwassen par. Otw in Udenhout gebruikt door Adriaen Jacobs van Rijswijck als 
laeth 
357. 1628 juli sH,R.1539,446v 
Wijnant z. Evert Heijmans jeec 6 gld die Peter z.w. Ghijsbert Wagemakers geloofd had hr 
Arnden van Laerhoven pbr tbv Huyberden Willems Marie en Gertruyt krn Willems van 
Laerhoven op Lichtmis uit 
- stuck hoybeempts ½ bunder par. Otw tpl. Huyckelem aende watermolen  
- stuck hoybeempt 2 L als voor  
[nagenoeg onleesbaar] 
358. 1628 augustus 5 sH,R.1539,470 
Arndt z. Hermans Lombaerts wnd bvv Hilwarenbeeck verkocht Peter Jans Mutsaerts tbv 
godshuis ofte abdij van Tongerloo jeec 20 gld op St Petrus Banden uit 
- huys erve hoff erffenis daaraan tsamen 11 L par. Otw tpl. Huyckelem t erff van den 
manhuys tot Otw Z t erf Cornelis Jonckers v O erf Lijsbeth Willems t gem. strate  
- stuck beempts 4 L par. voors. bij de Huyckelemse watermolen t erf Lijsbeth Willems 
Olyslagers t erf Goossen Eymbrechts vander Borcht v gem. waterstroom t erf Willem Adriaens 
de Decker 
belast met jeep 7 zester rogge tafel H.Geest Otw 4 zester rogge Anthonis van Megen uit het 
eerste onderpand  
losbaar met 400 ca gld 
359. 1628 augustus 1 sH,R.1539,476 
Leonis en Willem en Catarina krn w. Willem z. Leunis Hermans van Wijck bij Leunis en w. 
Margriet d. Willem Willems van Meijlsfoirt 3/4 in 3 malder rogge op Lichtmis uit 
- huis erve hoff stuck lants par. Otw tpl. Heukelom t t erve Diericx Wange en zijn krn  
- stuck lants gent Coomans hoeve deels heye weye en ackerlant tpl. voors. t erf krn Peter 
Stert t gem. strate 
- stuck lants gent een heyhoeve aldaar gelegen t erf krn voors. w. Peeter Stert t gem. strate  
- 2 stuxkens lants gent de Steltackeren 2 L aldaar gelegen  
deen t erve Jan Vrient t erve Niclaes van Aerle  
dander t erve dess. Nicolaes van Aerle t verdere erven voors. Niclaes  
- stuck lants gent dat Raephoeffken aldaar gelegen t erf voors. Niclaes van Aerle t erff Arnt 
Andriess  
- een beempt gent die Merss aldaar gelegen t erve krn Peter Stert t erf voorn. Nicolaes van 
Aerle  
- een beempt den Rijsbeempt t erf Nicolaes van Aerle t erve krn Peter Stert  
welke gehele pacht van 3 mud rogge Gerardt van Huculem z.w. Henricx de Pape van Huculem 
verkocht had Mechtelden Posteels wede Godtschalcx Roesmont opten avont van Ste 
Catharinendach der maget anno 1412 



en welke 3/4 zij na dood Agnees hun zuster d. voors. Willem z. Luenis Hermans verstorven  
opgedragen aan Margriet hun zuster ook d. Willem die rest. 1/4 
360. 1628 augustus 12 sH,R.1539,481 
Adriaentken d.w. Adriaen Grotens bij w. Heylwich d.w. Huybert Matheeus wede Willem 
Gosens 
- 2 stucken ackerland Haaren Brekelacker 
361. 1628 augustus 21 sH,R.1539,491v 
sr Dominicus van den Dale man van Magdalena Beijherts d.w. Jacobs Franss Beijherts wnd 
sBosch procuratie mr Jan Peynenborch secr. vvo tot nadering van goederen die jvr Lucretia 
van Revieren wede sr Roedolff Beijherts publiek verkocht voor 5 a 6 weken en waaraan koper 
bleef Gielis Janss de Weer tbv den maeghdenhuys en Jan z. Jan Peters  
- stuck weylant 2½ L te Otw onder Hueckelem de tweede koop aan de westenzijde  
- andere weide ook tot Otw tpl. de Buenders achter Zwanenborch aan de oostenzijde 3 L 25 R 
waarvan de veste en het tp alsnoch staat te doen 
362. 1628 augustus 28 sH,R.1539,496v 
Peeter z.w. Henricx Hooffmans wnd Otw aan Adam Marten Jan Raymakers ook wnd Otw jeec 
16 ka gld 10 st op St Bartholomeeus uit 
- huys schuer schop gronden boomgaert akkerland 2 L par. Otw achter de groote kercke t v 
gem. heyrstrate M W t erf Geerarts Donck Z de kerckpat tussenbeide lopende t erf Elisabeth 
wede Arien Mekijns van de Wiel  
- stuxken weylants 3 L par. Otw te Huyckelem t v Jan Beyherts schoutet Moergestel t ? t ? 
belast met 5 gld 10 st Gertruyt wede Herman Corneliss uit 1ste onderpand 
losbaar met 300 ka gld 
363. 1628 september 5 sH,R.1539,510v 
Everardt z. Jaspar Diercx de Bresser inw. baronnie Boxtel man van Marijken d. Wouter 
Corsten 52 gld 10 st uit  
- huis etc. 6 L par. Gemonde tpl. Hoochgemonde onder dingb. Boxtel  
losbaar met 100 gld 
364. 1628 september 14 sH,R.1539,518 
Peter z.w. Jan Janss de Lathouwer 
- stuck hoybeempts 3 L par. Moergestel achter t Bosch  
vendt Gerard z. Wouter Panen 
365. 1628 september sH,R.1539,520v 
Nicolaas Kuysten z.w. Arnts Kuysten man van Elizabeth d.w. Jan z. Marcelis Pijnappel bij 
Marcelis en Ermgardt d.w. Goyarts van Middegael  
- het achterste deel ofwel de helft in stuck heyvelts deze helft 11 L 44½ R par. Otw tpl. 
Udenhout inden Biesmortel 
's-Hertogenbosch R.1540 
G. Ruysch, Bamis 1628 - Bamis 1629 12 / 365 
366. 1628 oktober 3 sH,R.1540,2 
Jenneke d.w. Jan Peter Brekelmans de smith wede Gommer Jans van Esch ook met Jan haar 
zoon ook voor Eelken [=Eerken] henne dochter en suster jeec 6 gld op St Jacob apostel uit  
- stuck weylants 1 maldersaet par. Haaren aende Belversche brugge t erf Jan Ghijsbertss t 
pastorije van Otw 
welke cijns Herbert z.w. Jan Smits wnd Haaren man van Anneken [= Jenneken] d.w. 
Ghijsbert Reyners tev. hvr Laureyns Langens verkocht aan Gommaren Jans van Esch wnd Otw 
29-7-1621  
opgedragen Cornelis Janss van Dieten tbv Elizabeth van Dieten zijn zuster wede Jan z. 
Geerards Loockmans loijer t.t. en Agnees onbej.dr deess. Jan Loockmans en Elisabeth t.e. 
367. 1628 november 14 sH,R.1540,24 
Frans z.w. Gooswijns van der Burcht van Oosterwijck 
- stuck ackerlants 3 L, par. Otw. in de Carchovense strate t (Z) erf Joachim Jans van Esch t 
(N) Cuypersvonder v (O) gem.strate t (W) Thomas van den Hovell 
- stuck ackerlant 1 L tot Otw omtrent de wijntmolen aldaar t mr Lambert van den Hovel 
secretaris vam Otw t erf Adriaen Cornelis van Buerden v gem. straet t Dierck Geerarts van 
den Wiel 
- stuk weylants gent Boogaertswielken 1½ L par Otw in de Diese t gem. stroom t erfgen. 
Joost Willems v gem. straat t gemeynt 
- de helft onbedeeld in huys erve hoff tot Otw omtrent de Capelle t erf mr Lambert van den 
Hoevel t Peter Peters de Moy v gem. strate t gem. waterlaet, de andere helft is van Lucas 



Goossens van der Borght 
aankomst van ouders en wijlen mr Peter van der Borcht zijn oom 
opgedragen aan Gielis Goossen van der Borcht, zijn broer 
het geheel belast met de helft in cijns van 21 gld aan Marten van Horenbeeck; de helft in 14 
st ongeveer aan de Altaristen 
[ws. niet doorgegaan] 
368. 1628 december 2 sH,R.1540,54 
Jan Janss van Beijeren man van Magdalena eenige d.w. Cornelis z. Cornelis Huybertss van 
Oosterwijck jeec 3 ka gld op St Servaes uit 
- stuxken ackerlants gent doude hosstadt 3 L par. Haaren tpl. de Gruenpleyn etc. 
nog 6 gld op 10 maart uit 
- stuck weylants 5 L 17 R par. Haaren tpl. den voorsten Ruybosch etc. 
nog 3 gld op St Jan voor de Laijnse poort 6 mei uit 
- acker teullants gent de Crommen acker 4 L par. Otw tpl. aen Cuypers hoeffken t erf Willem 
Jans O t erf Peter Cornelis de Groot W  
welke cijns Eumbert z.w. Henricx Vercuylen wnd Otw verkocht voorn. Cornelis z. Cornelis 
Huyberts sch.br. 7-5-1622 
opgedragen hr en mr Johan van der Molen pbr baccalaurus H.Godheid pater en confessor 
susteren regularissen convents van Bethanien sBosch opten Wijntmolenberch 
369. 1628 december 1 sH,R.1540,56 
Goossen Peynenborch inw. vrijheid Waalwijk verklaart binnen vvo te hebben liggen  
- een hoybeemd wesende leengoed leenroerig Leenhof van Brabant 
om oneensheid tussen krn te voorkomen met oudste zoon Wouter Peynenborch verklaart met 
voorn. zoon gecontracteerd dat deselve Wouter zijn zoon dit leengoed tot zijn proffeit 
de andere krn van Goossen Peynenborch bij Lijsken Henrick Lombaerts broers en zusters van 
Wouter hiertegen hoofd voor hoofd uit nagelaten goed 250 gld contract Waalwijk 17-7-1624 
zo gestaan Lijsken d. Henrick Lombaerts wede Goossen Peynenborch t.e. en voorn. Wouter 
haar zoon bij Goossen t.a.z. 
ratificatie van dit accoord 
370. 1628 december 16 sH,R.1540,72v 
Lambert z.w. Diercx Lamberts Sanders 13 gld op 14 juni uit 
- huys erve hoff schuere gronden ackerlant daaraan tsamen 9 L par. Otw tpl. Berckel aende 
Heijcant etc. 
371. 1628 november 9 sH,R.1540,85v 
Nicolaas Jan Donckers raadsheer sBosch meester en rector van het Groote Gasthuys in den 
Bosch, met consent van Godefroy Loeff van der Sloot tegenw. schepen als provisor 
- huys erf hoff en erf daeraen gent de Swaen 2 L lant bvvo tegenover de Capel omtrent de 
Lijnde t O (=w) Leonard Laureys Hessels t Adriaen Scellens Mathijss gent in de Croon v 
Leonard Hessels t ? 
aankomst transport 2-3-1628 van onm. krn. Cornelis van Hoorenbeeck aan de Groten 
Gasthuyse  
opgedragen aan Jan z. Adriaen Lathouwers 
belast met 10½ L betaald met 2 gld aan mr Lambrecht van den Hoevel secretaris van Otw.; 
½ mud rogge betaald met 2 gld 2 st O.L.Vrouwealtaar kapel tot Berkel; 15 gld aan de abdij of 
godshuis van st Geertrui tot Loven 
372. 1628 november 9 sH,R.1540,86v 
deselve Donckers namens het Groot Gasthuys 
- stuk land 5 L par. Otw over de Banbrugge t Jan Gerit van Boxtel t erf toebehoord hebbende 
Anthonis van Soemeren nu opgedragen aan Jan Adriaen Ladthouwers, met recht van wegen 
over stuk erf gent het Grootvelt in 3 gespleten tpl. voors. en nu verkocht 
opgedragen aan Jan Adriaen Lathouwers 
belast met 9 gld erfcijns aan executie test. w. hr Arndt Swaens pbr 
373. 1628 november 9 sH,R.1540,86v 
deselve Donckers namens het Groot Gasthuys 
- stuk lant 3 L als voor over banbrugge t nu opgedragen aan Jan Adriaen Lathouwers t 
Goossen Peynenborch 
opgedragen aan Cornelis Martens 
374. 1628 november 9 sH,R.1540,87 
deselve Donckers namens het Groot Gasthuys 
- stuk land weyland en akkerland aan malkanderen van meerder erf gespleten gent t 



Grootvelt par. Otw over de banbrugge aan de Groote Heyde beginnende voor aan de Roydijck 
of Cruysvensche loop en voorts tot 2de 3de gedeelte en tegen tselve op te deylen 
welk geheel 12 L Laureys van Kessel tbv voors. Groot Gasthuys tegen Henrick der Kynderen 
bij de rechter sBosch in cope bij vonnis 16-4-1627 tbv Groot Gasthuys 
opgedragen aan Willem z. Mathijs Orselmans 
375. 1628 november 9 sH,R.1540,87v 
deselve Donckers namens het Groot Gasthuys 
- het 2de derde deel als voor 
opgedragen aan Wouter z. Cornelis Heymans 
376. 1628 november 9 sH,R.1540,88 
deselve Donckers namens het Groot Gasthuys 
- het 3de derde deel als voor 
opgedragen aan Cornelis Martens wnd Otw 
377. 1629 januari 8 sH,R.1540,107 
Catharina wede Jan z. Willem Adriaanse wnd Haeren bij Otw (test 18-3-1619 voor hr Johan 
Roijmans in die tijd pastoir tot Haeren) verkocht Melchior Donckers coopman sBosch z.w. Jan 
Claes Donckers jeec 42 gld op OLH besnijdenis uit 
- huis en hof schuere backhuys gronden 3 mudzaad deels zeylant deels weylant par. Haaren 
bij Otw inden leegen Gever t erff vanden Grooten Gasthuys sBosch O t gem. straat W v van 
voorn. Groten Gasthuis t gem. heijrbane N 
- huys schuere hof gronden en erff daeraen 21 L deels par. Haeren tpl. den Gever deels par. 
Otw t v gemeynt van Haeren O en N t wede Henrick Anthonis van Soemeren t stroom Albert 
Rutten c.s. en erve erfgen. Lamberts Peeters Thijss en Marie wede Lamberts vande Ven Z  
- een bunder lants par. Otw tpl. int Gagelrijs t erf wede Gerarts Verhoeven O t gemeijnte N v 
Z erve Jan Anthonis Priems en Aert Henricx t erve Jan Anthonis van den Boer  
- hoybeempt 6 L par. Helvoirt int Oirtbroeck etc.  
welke laatste drie percelen Catharina in weduwestoel gecoft en met haar Peter haar sone en 
Jan Henricx Vervloet haar zwager  
belast met red.pacht 1 mud rogge jeep ½ mud rogge beide capellaen der KvHaeren jee 
loscijns 31½ gld aan Elisabeth wede Herman Arnts van Eerssel uit den eerste onderpand de 
grondcijns aan de hertog van Brabant als in de wildercijns tot Otw jeec 3½ st aan de hrn 
altaristen kerk van Otw jeec 3 st kerk van Haaren een kan olie aan de capelle OLVrouwe tot 
Otw jeep 1 mud rogge tafel H.Geest aldaar jeec 4 gld mr Wouter van Stiphout jeec 6 en een 
van 14 gld beiden susterencoonvent Otw jeec 14 gld jr Geerardt van Mill uit het 2de en 3de 
onderpand  
losbaar met 700 ka gld 
378. 1629 januari 16 sH,R.1540,117 
Wouter Goossen Peynenborch van Oisterwijk ingezetene van Onsenoort onder par. Druenen 
- stuk weyvelt bvvo over de Voorste Brugge 3 L min 12 R t N gem. stroom t Z erf mr Lambert 
van den Hovel v O deels erf eertijds Christiaan van Ravesteyn nu Godevaert Pijnappel capitein 
en eensdeels heer van Yseren nu onm. krn. w. Roelof Beyherts t W scherp aan de gemeynt 
gespleten uit meer andere goederen van vader Goossen 
leenroerig 
aan jr Guilliam de Bever z.w. jr Jan de Bever 
379. 1629 januari 27 sH,R.1540,135 
Mattheeus z.w. Anthonis Roosen wagemakere wnd bvvo verkocht Rutger Nagelmaker Janss 
jeec 6 ka gld op Lichtmis uit 
- eenen hoybeempt de verkoper toebehorende en hem in 2de tegenw. huw. verkregen par. 
Otw bij de watermolen t erf convent der Carthuysers tot Collen W t erf Aelken Thomas O v 
erve gent de Hooge Borcht toebehorende Godefroy Pijnappel capiteyn N t Z den water aldaer 
vlietende den achtersten stroom gent  
belast met jeec 6 gld hr Goyaert Henricx van Gorcum pbr en altarist KvOtw uit deze beemd en 
nog een beemd 
losbaar met 100 gld 
380. 1629 februari sH,R.1540,179v 
Adriaen Corstiaens van Oisterwijck drapenierder gelooft 210 gld 
381. 1629 maart 15 sH,R.1540,225v 
Cornelis Matthijs van den Kerckhoff wnd Otw verkoopt Peter Martens en Anthonis Dierics 
momb. krn w. Dierc z. Marten Diercx bij Ghijsbertken d. Willem Diercx tbv Gijsbertken t.t. en 
de onm. krn. t.e. jeec 7½ ka gld op 15 maart uit 



- huys erf hoff loyerye gronden bvvo in de Kerckstrate t Anthonis de Loze W t Marye wede Jan 
Vervloet v steenstrate t lopende water de Vloet  
belast met 14 st altaristen KvOtw 
gekweten door Loenis Hendricx van Megen 10-3-1673 
382. 1629 april 3 sH,R.1540,267 
Anneken d.w. Jan van Emmerick bij w. Metken d. Jan van Loon de helft in jee rente 12 gld op 
de vvo 
383. 1629 april 11 sH,R.1540,283 
Jacob Lamberts van Venroy wnd bvvo verkocht Wouter Martens vande Laer coopman sBosch 
jeec 10 ka gld op 20 april uit 
- huys erve hoff gronden bvvo t den kerckhoff vande parochiekercke aldaer t v gem. strate t 
erve fundatie w. hr van IJseren  
losbaar met 200 ka gld 
384. 1629 april 26 sH,R.1540,300v 
Adriaen Goyaert en Peeter zn w. mr Augustijn Cirmans procureur gerichte sBosch bij Elizabeth 
zijn leste hvr d. Goyaerts Aelberts etc. 9 gld uit 
- hoeffne par. Haaren bij Otw in teuling bij Willem Zichelmans 
's-Hertogenbosch R.1541 
G. Ruysch, Bamis 1629 - Bamis 1630 13 / 366 
385. 1629 november sH,R.1541,42 
Alijdis van Ravensteyn hvr jr G. Pijnappel 1 malder rogge 
- akkerland Otw tpl Udenhout 
386. 1630 januari 28 sH,R.1541,83 
Maria d.w. Pauwels Wijnants z.w. Pauwels Wijnants bij de leste Pauwels en w. Maria Raessen 
d. mr Raso Ranssen doctoor in de medicijnen en Joachim Cubous van Perlenborch in 
Duytslandt man van Johanna d. voors. Pauwels Wijnants z. Pauwels Wijnants en Maria 
Raessen verkopen Gerard Jans van den Wiel tbv fundatie twee beurzen van scholieren 
gefundeerd bij hr Cornelis Aerssen van Eerssel jeec 12 gld op conversionis beati Pauli uit 
- 2/6 in 1/4 van een hoeffne lants 30 bunder par. Otw te Udenhout in teuling bij Jan Gerarts 
de Cort 
387. 1630 maart sH,R.1541,139 
Goyaart Jan de Weer indemniteit 
388. 1630 maart 12 sH,R.1541,144 
Jan Janss van den Dunghen lijnenwever wedn. Jenneken d. Cornelis Willems de Wijze 4 gld in 
12 gld welke gehele cijns Jacob z.w. Willem Cornelis geloofd had Henrick de Beir z.w. Claes de 
Beir op St Jacob uit 
- stuck lants 5 L 30½ R bvvo in de Scijve t erf Aert van de Wiel mma O t erff Diericx vanden 
Hoevel W hem voor de voorn. cijns ten cijns uitgegeven sch.br.Otw 31-3-1567 voor 
Paesschen  
en welke cijns w. Barbara de Beir d. Henricx de Beir meesteres opden grooten bagijnhof 
sBosch den voorn. Jan Jans t.t. en zijn krn t.e. bij test. gelegateert en van welke cijns Henrick 
de Wijze z.w. Cornelis de Wijze drapenier een ander 1/3 is toebehorende  
opgedragen deselve Henrick de Wijze drapenier 
389. 1630 maart 16 sH,R.1541,157 
jouffr. Catherijne van Loosehaet hvr jr Henricx van den Leemputte wnd Breda jeec 6 ka gld op 
13 febr. uit 
- huys schuere schop gronden boomgaert ackerlande daaraan 7 L par. Otw onder Hueckelem 
omtrent en bij de watermolen aldaar t erve Aert Lombaerts t Jan Huybert Henricx 
- ackerlant de Cruysweye 3 L tpl. voors. t gem. heyrbane N t erve Adriaen Peter Ghijsen Z  
- ackerlant gent tHooch 1 zesterzaad tpl. voors. t erf Goossen Gielis vander Borcht t erf 
Marijken wede Henrick Loomans en haar krn  
- stuck ackerlant de Saelde tpl. voors. t erf Willem Adriaens de Decker t erf Jan Denis 
Pauwels  
- stuck weylant den Halderen 4 L aldaar neven des voors. Aert Lombaerts erve t erve voors. 
Jan Huyberts 
welke cijns Cornelis z.w. Huyberts Henricx alias Jonckers wnd Hueckelem onder Otw verkocht 
Splinteren Geerarts van Voorn tbv erfgen. jouffr. IJda vanden Nijeuwenhuyse wede Pauwels 
van den Leemputte en laatste hvr jr Godefroij d Absloons 13-2-1627 en constituante bij dl.  
opgedragen voorn. Splinter Geerarts van voorn tbv erfgen. voorn. jr Godefroij d Absloons en 
jouffr. IJda 



390. 1630 maart sH,R.1541,169v 
Marijken d.w. Stans Adriaense wede Laureyns z. Corstiaen Laureyns van de Ven 6 gld  
- Gestel bij Herlaer 
391. 1630 juli 15 sH,R.1541,314 
Jacob z.w. Goyaerts de Vocht wnd Diessen  
- hoybeemd gent Joordensbeempt 4 a 5 L par. Moergestel 
opgedragen Jan z. Jan Martens de With wnd Gestel bij Otw 
392. 1630 augustus sH,R.1541,355v 
Herman Joosten 50 gld 12½ st 
- Otw 
393. 1630 augustus 14 sH,R.1541,368 
mr Gerardt van Soemeren lic. inde rechten en voormaels wethouder sBosch wedn. Elizabeth 
Oliviers zijn 2de hvr d.w. Willem Oliviers in leven raad sBosch tocht tbv Willem zijn zoon bij 
Elizabeth haffelicke en erffelicke goederen cleederen ende juweelen ten lijve van voors. 
Elizabeth afgegaan  
tbv Willem z. mr Gerardt van Soemeren 
's-Hertogenbosch R.1542 
G. Ruysch, Bamis 1630 - januari 1632 14 / 367 
394. 1630 september 30 sH,R.1542,1 
Remigij confessoris anno dni millesimo sexcentesimo tricesimo vigore certaru Lraru 
illustrissimi Dni Frederici Henrici principis anriaci comitis de Nassau etc. 
395. 1630 oktober 25 sH,R.1542,4v 
Jan Jans van der Borcht wnd sBosch namens Goossen Goossens soldaat onder cie capiteyn 
Franchois Fenelaer binnen Breda in garnizoen jeep ½ mud rogge op St Jan voor de latijnse 
poorte uit 
- 1/4 in beemd hoijlants int geheel 9 L par. Gestel bij Otw etc.  
als Yda d.w. Geerarts Roozen bij w. Hadewich en wede Jan Goossens van der Achter verkocht 
Goossen z.w. Goosen Goossens van der Achter 7-5-1556 en hem aangekomen na dood 
ouders 
396. 1630 oktober 29 sH,R.1542,10 
Adriaen z.w. Gijsbert Adriaense bij Elizabeth d. Wijtman Janss Verheyden 12 L rogge op 
Lichtmis uit 
- de helft van een stede in par. Gestel bij Otw ter stede den Weijckerberche daer Willem 
Willems Smedeken in te wonen plach etc. 
welke pacht Wouter en Wijnant zn w. Evert Heymans en Goyaert Ghijsberts Adriaens man van 
Anneken d. Everaert voors. 3/4 opgedragen voors. Adriaen Ghijsberts 9-9-1626 en Adriaen 
hun halve broeder het rest 1/4 tevoren toebehoorde  
opgedragen Wijnande Corneliss van Oosterwijck wullenlaeckenbereyder 
397. 1630 november 28 sH,R.1542,41 
Jan Adriaen Ladthouwer wnd vrijheyt Oisterwijk verkoopt tbv Elisabeth d. Willem Henricx van 
Engelen wede Herman Aerts van Eerssel jeec 12½ gld op 28 november uit 
- huys erf hoff schuere grond 2 L in de Swaen bvvo tegenover de Capelle t v (W en N) Leonart 
Laureys Hessels t (o) erf Jan sone Niclaes Lombaerts t (z) gem. straat 
- stuck weylants 5 L over de Banbrugge aldaar t erff Embert Goyaerts t v erff Cornelis 
Martens t erve Adriaen Stevens  
belast met jeec 2 gld uit het eerste onderpand aan de altaristen KvOtw  
losbaar met 200 ka gld 
398. 1630 december 28 sH,R.1542,74 
Willem z. Corstiaen Wouters de Laet wnd Moergestel verkoopt tbv Elisabeth d. Willem Henricx 
van Engelen wede Herman Aerts van Eerssel jeec 9 gld 7½ st op OLH geboorte uit 
- stuck ackerlant 1 zesterzaad par. Gestel bij Otw tpl. de Hagelaer etc. 
399. 1631 januari 9 sH,R.1542,93v 
Jenneken d.w. Reym Ghijsberts wede Jan Laureyns Langens de tocht in 
- stuck ackerlants 1½ L par. Haeren bij St Martenscapelle etc. 
- stuck weylants gent den Mijtenbeempt 3 L par. voors. over de Belversche brugge t v erff jr 
Charles van Vladeracken t gem. Holenstroom t erf Anthonis z. Henricx Thonisse  
overgegeven tbv 5 krn bij w. Jan  
waarna Jenneken voorn. met Laureyns haar zoon oud omtrent 20 jaar en Ghijsbert Reijm 
Ghijsberts en Anthonis z. Adriaen Wuestenborchs als momboren der krn verkocht tbv 
Elisabeth d. Willem Henricx van Engelen wede Herman Aerts van Eerssel jeec 6 gld 5 st op 



Driekoningen uit deze stukken land 
losbaar met 100 ka gld 
400. 1631 januari 13 sH,R.1542,102 
Carel n.z. w. Diercx Pijnappel wnd Moergestel verkocht Elizabeth n.d. w. Wouter Janss jeec 3 
gld uit 
- stuck ackerlants 11 L par. Gestel bij Otw over d Water  
losbaar met 50 gld 
401. 1631 januari sH,R.1542,110v 
Wouter van Achelen 2 mud in 6 mud  
- par. Otw tpl. Ghesel  
welke pacht Arnt Heym verkocht 4-1-1442 aan Dierck van Lijt Rijcoltss 
402. 1631 januari 20 sH,R.1542,117v 
Antonius z.w. Willem Smeijers wnd Moergestel 18 gld uit 
- huis etc. par. Gestel bij Otw tpl. in de Hazen 
403. 1631 januari 31 sH,R.1542,136 
Wijnant z. Evert Heymans bij Elizabeth d. Wijtman Jans Verheyden jeec 6 ka gld als Dierck 
z.w. Geerarts Diercx van den Wiel geloofd had Elizabeth d.w. Wijtman Verheyden t.t. en haar 
voor en nakrn t.e. op Kerstmis uit 
- stuxken ackerlants 1½ L bvvo omtrent de wintmolen t erf deels Goossen Gielis vander 
Borcht deels Adriaen van Buerden t erff dess. Adriaen en erff Henricx Aerts van Eerssel  
deselve Dierck voor voorn. cijns uitgegeven en van welke cijns Wouter z.w. Everart Heymans 
bij w. Elizabeth d. Wijtman Jans Verheyden bij Anneken d. Joost Aerts van Eerssel en Goyaert 
Ghijsbert Adriaens man van Anneken ook d. Everaert en w. Elizabeth en Adriaen z.w. 
Ghijsbert Adriaens en w. Elisabeth hun halve broeder 3/4 opgedragen hadden voorn. 
Wijnande z. Evert Heymans en w. Elizabeth voorn. welke Wijnand het rest. 1/4 tevoren 
toebehoorde 9-9-1626 
gecedeert Wijnande Cornelis van Heusden coopman van wullen lakenen 
404. 1631 januari 30 sH,R.1542,138v 
Peter Jans Lathouwer van Moergestel inw. sBosch verkocht Jan Hermans de Pesser 
scoenmaker en Peter z. Wouter Roeloffs als tegenw. blockmrs huysarmen blocx van den 
Orteneynde jeec 6 ka gld op Lichtmis uit 
- huis etc. 4 L par. Gestel bij Otw in de Hazen etc. 
405. 1631 februari 5 sH,R.1542,145 
Adriaen z.w. Gerard Verhoeven wnd Haeren bij Otw jeec 12 gld 10 st uit 
- huis etc. 12 L par. Haaren tpl. de Raeme 
406. 1631 februari 25 sH,R.1542,161v 
Wouter z. Jan Corneliss wnd heerl. Moergestel 9 gld uit 
- huis etc. 16 a 17 L par. Moergestel aende Heycant 
407. 1631 maart 17 sH,R.1542,183 
Antonis z. Willem Smeijers wnd Moergestel 12 gld 10 st uit 
- huis etc. 1 zesterzaad land par. Moergestel aende gem. strate gent de Lamstraet 
408. 1631 april 17 sH,R.1542,218v 
Aernt z.w. Jan Cornelisse de Brouwer inw. heerl. Gestel bij Otw verkocht Marijcken Pauwels 
tbv Goijarden z. Henricx Janss van Gorcum wnd Otw jeec 21 gld op Gregoriusdach uit 
- huis etc. 3 L par. Gestel bij Otw aende Heycant 
409. 1631 mei 3 sH,R.1542,229v 
Jan z. Jan Geerarts Andriesse de jonge jeec 7 gld op 1 mei uit 
- stuck ackerlants 2 L par. Otw tpl. Hueckelem aenden bruxkens aldaer t erf Willem van Hout 
O t erf Goossen Gielis van der Borcht  
- deen helft Jan Leonart Henricx onverscheyden en onbedeeld toebehorende in huys schuere 
gronden hoven ackerlande daartoe aan een placke 5 L par. Otw onder Hueckelem tpl. gent 
Hooch Hueckelem t erf Jan Gielis Pauwels O t erf Willem van Houthem W  
- de helft onbedeeld als voor in stuck lants deels ackerland deels groesland gent de Cloot 
onder Hooch Huekelem t gem. molenwech O t erfgen. Geerarts van Dooren W  
welke cijn voorn. Jan z.w. Leonart Henricx wnd Hueckelem verkocht had voors. Jan z. Jan 
Geerarts Andriess de jonge 9-4-1609 
tp aan Jasper Corneliss de Bruyn tbv Boudewijn Peymans z. Lamberts Peymans 
410. 1631 mei sH,R.1542,230 
Jan z. Jan Gerardts Andriesse de helft in jeec 14 gld op 25 mei uit 
- hoeve lants par. Otw tpl. Berckel etc. 



411. 1631 juni 26 sH,R.1542,278 
kennelijk dat also Roeloff van Oeckel z.w. Wouters van Oekel ontvangen had van Henrick 
Brabant  
- de helft van een hoeve gent Brabantshoeve metter timmeringe daarop in par. Otw in een 
stede gent Udenhout nl. de sijde van de hoeve westw. daer Gielis Wijtmans van Hukelem de 
helft oostw. van heeft en wel tegen jeec 3 mud rogge op Lichtmis in sch.br. Otw 1374 op 
snete Marijen Magdalenen dagh  
en daarna 1 mud rogge uit die van 3 mud Adriaen Gerarts van Hijnsberch na dood ouders 
aangekomen  
zo gestaan Adriaen Gerarts van Heynsberge 1 mud in 3 mud rogge 
opgedragen Henrick Jans van der Heyden creemer 
412. 1631 juni sH,R.1542,279 
Adriaen z.w. Adriaen z. Jan Lamberts wnd heerl. Gestel bij Herlaer 12 gld 
- Gestel 
413. 1631 augustus 14 sH,R.1542,351 
Jan Jacobs tFilters procuratie 
414. 1631 september sH,R.1542,385 
Arnt Zegers 9 gld 
- Gestel bij Herlaer 
415. 1631 oktober 4 sH,R.1542,464 
begin van nieuw jaar 
416. 1631 oktober 8 sH,R.1542,465 
Willem z.w. Adam van Gerwen man van Catarina d.w. Jan z. Willem Pijnappel bij Catharina d. 
Jacob van Hedel 1 mud in 3 mud rogge welke gehele pacht Wouter gent Oghe geloofd had 
voor de helft aan Jan van Loen z.w. Jan van Loen en de andere helft Jan en Ghijsberden gebr. 
zn dess. Jans op St Andries dach des apostels in 's-Hertogenbosch te leveren uit 
- een akker lants par. Otw in Udenhout tpl. Cloppescoer t erve krn Niclaes van Berckel t erve 
Metken Palarts tsamen metten huyse opten voors. acker staende volgens sch.br. des 
donredaighs nae Ste Mathijs dach des apostels anno dertienhondert sessentzestich 
welke gehele pacht Peeter Steenwech z.w. Jacobs Steenwech pacht na voorgaande en ander 
tp opgedragen Jan Bolcs Janss in andere sch. br. sBosch 18-12-1458 
daarna Willem z? Zeger Willems dat die bezat  
- een acker met een huyse 3 mudzaad tpl. voors en hieruit te vergelden deze pacht aan 
Heylken wede voors. Jan Bolcx etc. 
opgedragen Geerard Donck Geerarts 
417. 1631 oktober sH,R.1542,469 
Huybert z.w. Aert Hupyberts wnd St Michielsgestel 
- land Gestel 
418. 1631 oktober sH,R.1542,524 
vr Lucia van Hohensteijn vrouwe van Arendonck en Sensich wede jr Peeter van Broechoven in 
leven raad deser stadt en rentmr hrn staten van Brabant int quartier sBosch (test voor 
Gijsbrecht van de Velde secr. en griff. sBosch als notaris 24-7-1613) etc. 25 gld 
- op vvOtw 
419. 1631 november sH,R.1542,528v 
Jan z.w. Adriaen z. Lamberts Remmens bij Marijcken d. Gerarts van den Pas 
- stuck teulland 2½ L par. Otw tpl. Berckel 
420. 1631 november sH,R.1542,579v 
Anselmus vanden Kerkhove (574) inw. borger sBosch namens sr Dominicus vanden 
Leemputte schepen stad Breda 1 malder rogge nl. de helft van jjep van 1 mud uit 16 sesteren 
rogge als Goyaert Stevens van der Amervoirt geloofd had aan Roelof en Bertken krn w. 
Ghijsbert die Vette voor 2/3 en Jan en Weyndelmoet krn w. Henric Heyst 1/3 op Lichtmis uit 
- stuck lants par. Otw tpl. Udenhout bij de Groenstraat t erve Geerardts Wijnen soon t erve w. 
Lamberts vander Rijt 
den voors. Goyaert voor den voors. pacht en andere lasten ten pacht uitgegeven donderdag 
nae onser Liever Vrouwen geboirten dach anno 1403 
's-Hertogenbosch R.1543 
M. van den Anker, Bamis 1627 - Bamis 1628 1 / 368 
421. 1627 oktober 12 sH,R.1543,12 
Cornelis z. Jan Cornelis Bertens raymaecker wnd Otw aan Herman Aert van Eersel 
lakencopere sBosch jeec 8 ka gld op St Dionisius uit 



- huys erve hoff gronden en dries daeraen 2 L bvvo achter de Linde t W Jan z. Lambert 
Willems t v O gem. strate gen. den Dijck t gem. Meulenstroom gen. de Vloet 
- 1 L lants in de Bocxtelstrate tpl. voors. t N Claes Joosten de Beer t Z Aert Willems 
Magdeleyn v O Eymbert Goyarts t W mr Lambrecht van den Huevel 
- stuck beempts 3 L tpl. voors. over de achterste brugge aldaer t Eymbert Goyaerts t Andries 
Martens de Leeuw v Leonard Laureys Hessels t Wouter Huybert Maes 
belast met 12 st. 3 oort Grote Gasthuyse sBosch; 9 gld 10 st voorn. Herman van Eersel uit 
1ste onderpand; 2 gld 15 st aan Peter Claes tot Poppel uit laatste onderpand 
losbaar met 150 gld 
422. 1627 oktober 12 sH,R.1543,12v 
kennelijk dat Dierck z.w. Jacob Henricx sVilters man van Merike d.w. Jan Henrick Willems 
verkocht had Aerden z.w. Henrick Aert Anshems en Emberden z.w. Gijsbert Reyner Heesters 
- stuck beempts 6 L en enige R par. Otw achter de Hooghe Borcht t erf Jan Adriaen Aert 
Goidtschalck N t erf jouffr. Lana van Vlierden thool tussenbeide tot deze erff 
welk stuk beemd voorn. Merijken na dood voorn. Jan haar vader in dl. sch.br. Otw 17-12-
1611 
also mr Guilliam d Angelis z.w. Henricx Willems van Engelen bij voorn. Marijken d.w. Jan 
Henrick Willems dit stuk beemd gelost  
Aerd Henricx gedaagd voor de Raad van Brabant 30-9-ll. om mr Guiliiam de los te gunnen 
so is gestaan voorn. Guilliam enig zoon w. Henrick Willems van Engelen en Marijken voorn. 
doet afstand en heft het proces op 
423. 1627 november 6 sH,R.1543,44 
Jacob z.w. Adriaen Jacobs wnd Berckel man van Marijcken d. Adriaen Adriaens van Gorinchem 
verkocht hr Henrick van Heze priester en altarist tot Otw tbv Marijcken Jacobs Schoenmakers 
moeder vande Aermen Maechden huys tot Otw jeec 5 gld op St Marten in de winter uit 
- een acker teullants 4 L par. Otw tpl. Berckel gent den Elsacker etc. 
424. 1627 november 20 sH,R.1543,65v 
Peter Gijsberts wnd tot Loon in de Muelenstraet 
- stuck ackerland 1 L 8 R par. Otw onder Udenhout etc. 
425. 1627 november 26 sH,R.1543,72v 
Peter z.w. Jan Jansse wedn. Jenneken d.w. Aert Claes van Vugt tocht in 
- huis etc. 4 L in den dorpe van Haeren onder Otw aent Eyndt ontrent de schutsboom  
tbv Arijcken zijn dochter Niclaes Jan en Peeter zijn zonen bij voorn. Jenneken waarna jeec 3 
gld 12 st 
426. 1627 december 13 sH,R.1543,86v 
Dierck z. Anthoni Wiltgens trompetter onder cie curassiers hr van Ouwen jeec 12 gld op 1 mei 
uit 
- stuck ackerlants 6 L par. Moergestel 
nog 6 gld uit hetzelfde land 
427. 1627 december 15 sH,R.1543,93v 
Jacob Adriaens Verheyen wnd Haaren verkocht hr Constantinus Janss Potteij pbr jeec 15 gld 
op St Thomas uit 
- huys erve hoff schuer backhuys ackerlanden par. Haeren voors. aende Gruenpleyn  
losbaar met 300 gld 
428. 1628 februari sH,R.1543,167v 
Jan z.w. Everts Ariens wedn. Eerken Willems verkocht Anthonis Peters van den Wiel en 
Henrick Anthoniss Smith als blockmrs huisarmen blok van den Vuchterendijck jeec 2 gld 10 st 
op Lichtmis uit 
- huis etc. 2 L Haaren aan de Gesel 
429. 1628 februari 5 sH,R.1543,183 
Adam Goossens Vercuylen wnd Otw vendt Herman Aerts van Iersel lakenkoper sBosch t.t. en 
Jan zijn zoon uit Engelken d. Wouter Boudewijns t.e. jeec 15 ka gld 15 st uit 
- 19 L 23 R lants so hey als weylant par. Otw tpl. Huyckelem t O Joseph Beyherts en Aert 
Meeus Daendels t W Maeyken Jan Cornelis van Esch en Peter Henrick Hovmans v N gem. 
strate t Z gemeint van Huyckelem 
- 2½ L tot Otw in de Koppelstrate t Huybert Jans van Laer[ho]ven t Jan Peeter Jans v erff 
Johan Beyherts t gem. baene 
- 6 L saylants in meerder stuck van 16 L par. Otw omtrent t Schoorbrugsken tpl. het Rack t O 
Jacops Donck t wede Herman Cornelis de Ruyter v gem. strate t Jacop Donck 
belast met 11 st 1 oort uit het 1ste onderpand; 3 st uit het leste 



losbaar met 300 ka gld 
gelost door Anneke wede Lambert Peters 1-1-[?]-1672 
430. 1628 februari 17 sH,R.1543,187 
Jan z.w. Jan Martens wnd Moergestel bij Otw vendt tbv fundatie der buerse bij w. hr Peeter 
Peelmans pbr en canonick tot Thurnout tbv scholieren 12 gld op 17 februari uit  
- huis etc. 3 L in par. Gestel voors. aent Stockeynde t Anthonis Willems van Roy t Peter 
Lathouwers v erve voors. Peter t gem. duynen oft bergen aldaer 
- acker saylants 13 L in par. voors.  
gelost door Peter Waltschut 26-11-1700 
431. 1628 februari 19 sH,R.1543,188v 
Jan z.w. Laureyns Jan Symons wnd Udenhout man van Aelken d.w. Adriaen Jan Goyaerts 
verkocht mr Arnden van Mierlo goudsmid jeec 3 gld op St Petrus te stoel uit 
- de helft in acker teullants geheel 4 L hem verkoper met Willem Adriaen Jan Goyaerts zijn 
zwager onbedeeld toebehorende in par. Udenhout onder de dingbank van Otw in de 
Seshoeven 
432. 1628 februari sH,R.1543,220 
Willem z.w. Mathijs Walschots wnd heerl. Gestel bij Otw v endt hr Gijsbert de Roy pbr 
beneficiaat St Jan sBosch 2 gld 10 st op 1 maart uit 
- 2½ L teulland par. Gestel voors. in de kerckacker 
433. 1628 maart 10 sH,R.1543,247v 
Cornelis z. Cornelis Huyberts soldaat cie voetsoldaten capt sr Franchoijs Kevelaer tdv 
kon.maj. binnen sBosch man van Cathelijn d.w. Gommer de Cort van Haren  
- een stuck ackerland gent Aertkens veldeken 1 L par. Haaren tpl. de Ruijbos 
434. 1628 maart 10 sH,R.1543,250v 
Peter Gerit .. van Boxtel lakenkopere sBosch namens (proc. sch. Gestel bij Otw) van Niclaes 
en Jan van Trier wnd vrijheid Thurnout man van Elysabeth d.w. Corstiaen Marcus de Beer bij 
w. Marijken d. Wilbort Peter Wouters  
- de helft in stuck ackerland gent de Meeuwenacker geheel 5 L par. Gestel voors. over t Water 
in den Inslach  
- de helft in stuck acker en weyland gent het Aachelbos? par. voors. tpl. het Colckven naast 
de Cleyne stroom 
als Jan Corstiaens de Beer aan Adriaen Jacobs de Beer getranspooreerd heeft en Anthonis 
Stevens van Orten bij proc. tbv Nicolaes van Trier vernaderde  
opgedr. den voorn. Henrick Cornelis zwager des voors. constituant wnd binnen vrijheid 
Oirschot 
435. 1628 maart sH,R.1543,265v 
Cornelis z. Cornelis Huyberts soldaat tdv Kon.maj. onder capt Franchoijs Kevelaer man van 
Cathelijn d.w. Gommer de Cort van Haren  
- huis erve hoff erf daaraan 1 L par. Haaren tpl. de Hoevel 
nog land Haaren 
436. 1628 maart sH,R.1543,268v 
Jan z.w. Adriaen z. Jan Emmen wnd Udenhout man van Neelken d.w. Jan Adriaens 3 gld uit 
- huis etc. 15 L par. Otw in Udenhout op Winckel 
437. 1628 maart sH,R.1543,269v 
Adriaen z.w. Cornelis Bertens wnd Udenhout 8 gld uit 
- stuck ackerlants 6 L par. Otw in udenhout in de Sesshoeven 
losbaar met 150 gld 
438. 1628 maart 18 sH,R.1543,284v 
Jan z. Jan Denys Pauwels man van Henricxken d. Joris Jorisse van Helvoirt aan Geraert Jan 
van de Wiel rentmr jeec 6 ka gld uit 
- huys erve hoff lande daeraen 5 L par. Otw tpl. Hooch Huyckelem t Aernt Lenaerts Henricx t 
erff Adriaen Lenaerts Jan Huenen verkoper en mma v erf Adriaen de Cort t gem. strate  
- stuck ackerlant 3½ L par. voors. t erf Adriaen Huenen voors. t erff Anthonis Peters tot 
Helvoirt wnd v N erf voors. Anthonis Peeters daer tussenbeide schietende een waterloop t 
voors. verkoper  
- stuck ackerlant 4 L par. voors. t erf Adriaen Lenaerts en voorts wesende sijns vercopers 
swagere Z t erff Theunis Peeters voors. v erf des convents vanden Uleborch sBosch t erff 
Adriaen Thijss 
belast met 9 gld aan Anthony Donckers 5 L rogge 5 kannen in meer van 2 mud H.Geest Otw 2 
st in twee texten aan de hertog van Brabant uit het tweede onderpand 6 L rogge aan jr Dirck 



van Os in meerpacht van 3½ mud rogge  
losbaar met 100 gld 
gelost door Lambert Elis Jan Francken 29-1-1667 
439. 1628 april 8 sH,R.1543,311v 
Marten Jan Willems van Roij wnd Moergestel man van Aryaentken d. Corstiaen Mercus de 
Beer verkocht Herman Aerts van Eerssel jeec 5 gld 5 st op Paeschen uit 
- huis etc. 1 L in par. en heerl. Moergestel driehoekig 
- 5½ L say en weylant aldaar in de Huevelacker 
440. 1628 april 12 sH,R.1543,316 
alsoe sr Roelof Beijhaerts man van jouffr. Lucretia van der Reviere had verkocht aan Anthonis 
Adriaens Molenpas jeec 33 ka gld op OLVr boodschap uit 
- hoeve lants par. Otw tpl. opte Diese 
- stuck ackerlants par. voors. in de Hupperinge  
losbaar met 600 gld in sch. br. sBosch 26-3-1626 (A. van Hees), doch Roelof was echter 
enkel tochtenaar en is nu overleden 
zo gestaan Arndt z.w. Govaert Adriaen Sterts inwonend nagebuer vvo gemachtigd van juffr. 
Lucretia wede de tocht in 
- stuck ackerlants gent het Duyffven[?] stuck 5 L par. Otw tpl. Berckel t Z stuck lants van jr 
Griecken hoeve t N meswech tot Grieckenhoeve en voorn. constituante v O zelfde 
constituante Groten acker t W mestwech  
- stuck hoylants oft beempt gent de Sluijsbeempt 6 L in par. Gestel bij Otw bijden watermolen 
t molenstroom W t stuck beempt toebehorende Peter Claes O v gem. meulendijck t dess. 
sluyse  
aan Anthonis Adriaen Molenpas en Aelken zijn tegenw. hvr 
441. 1628 mei 22 sH,R.1543,364 
Anthonis z.w. Adriaen Woestenborch wnd Ow. aan Isaack Goyaerts van de Graeff, coopman 
sBosch jeec 8 ka gld 5 st op 20 mei uit 
- huys erve hoff schuer en grond 1 L bvvo omtrent de Lynde t (O) Jan Wouter van Buerden t 
(W) Wouter Franss v (Z) gem.strate t (N) erf Jan Wouters van Beurden voors. 
- hoybeempts 5 L bvvo over de Banbrugge t v Herman van Eersel t Lijsken wede Goossen 
Peynenborch t Johan Martens 
belast met 2 gld 10 st. H.Geest Ow. uit 1ste onderpand; 6 gld heren altaristen KvOw. uit 2de 
onderpand 
margo: gelost 6-10-1668 door hr Abraham Verster secretaris vvo namens de krn. 
442. 1628 juni 15 sH,R.1543,375v 
Dierck z.w. Peeters van de Wiel wnd Otw man van Geertruyt d.w. Gerart Bastiaens verkocht 
aan Mayken hvr Henrick van Beverst tbv jr Alart van de Schout t.t. en juffr. Catharina van 
Eyck wede hr en mr Marten Fierlants in leven raad en rentmr maj. domeinen int quartier 
deser stadt t.e. jeec 9 ka gld 10 st op St baptist geboorte uit 
- stuk beempts 3 L in meerder stuck van 8 L par. Otw opte Cleyn Heye deze 3 L t O Baerdijck 
t Ycken wede Cornelis Wouters v Jan de Wit een waterlaet tussenbeide gent de Ouwen stroom 
t gem. steeghde daermen door gaet naer den gasthuys van Ow. 
- stuck lants so teullant als weylant tpl. voors. t Joseph Beyherts mma t Andries Martens v t 
gem. steeghde 
welk stuk land van 4 L onlangs met brandende kerse van de goede w. Philips de Wael 
schoutet quartier Ow. bij cope van de schout en juffr. van Eycke 
belast met 2 oert stuiver uit 1ste beemd en de grondcijns uit de 4 L beiden aan zijne maj. van 
Spaignyen als hertog van Brabant 
losbaar met 200 ka gld 
margo: gelost door Dierk van de Wiel, Jan en Cornelis van de Louw allen wnd te Otw 16-4-
1727 
443. 1628 juli 6 sH,R.1543,403 
Gerardt Gerits van Criecken wnd Haaren wedn. Peeterken Wouters vendt heer Constantinus 
Jansen Pottey pbr en capelaen tot Haren jeec 2 gld 10 st op OLVr visitatie uit 
- de helft in akker tuellants geheel 6 L te Haaren omtrent het Heylig Huysken aldaer datmen 
noempt aent stocxken de gem. herstrate tussenbeide liggende de gehele acker t w. jr Jeger 
en zijn krn t erve Adriaen de Mulder tot Otw v grooten gasthuyse binnen sBosch t voors. gem. 
herbane  
gelost bij Marcelis Henricx H.Geestmeester Haeren door Geraert Geraerts van Criecken 30-6-
1639 



444. 1628 juli 10 sH,R.1543,405 
Antonis z. Jan Gijsberts man van Jenneken d.w. Corstiaen Marcus de Beer wnd Moergestel  
- 1 L teulland par. Gestel in den Grooten Huevelacker 
supt Dierck z.w. Adriaen Peynenborchs secretaris tot Gestel 
445. 1628 augustus 22 sH,R.1543,456v 
Peeter z.w. Marten Diricx wnd Otw vendt tbv Geertruyt wede Hermanus van Liebergen t.t. en 
Lijsbeth haar dochter bij Herman t.e. jeec 7 ka gld 10 st op Bamis uit 
- stuk lants deels weye deels ackerlant 8 L par. Otw in de Cleyne Heye t Arnt Wouters t v t 
gem. strate 
belast met 4 st aan de hertog 
losbaar met 150 gld 
gelost door mons. Jeronimus Gerrits als bezitter 10-4-1682 
446. 1628 augustus 22 sH,R.1543,457 
Peter z.w. Hanricx van Oudenhoven bij w. Marijcken d. Hanrick de Hout doude in leven raad 
en rentmr sBosch  
- de helft in camp weylants gent dOssenweyde par. Otw te Udenhout 
447. 1628 augustus 22 sH,R.1543,457v 
Henrick Janssen van Emmerick man van Willemken d. Willem Janssen Want tevoren wede 
Jacob Henricx van Oudenhoven  
- 1/4 in twee stucken land deels wey en deels hopyland aen malcanderen par. Otw in 
Udenhout tpl. het Schoor 
448. 1628 september sH,R.1543,478v 
Peter van Oudenhoven 
- land dingb. Otw in Udenhout 
449. 1628 september sH,R.1543,485v 
Vijverken d.w. Eymbert de Meyere wede Matthijs Lamberts voor de ene helft met consent van 
Ghijsbert Herincx? en Jan Pauwels als afgegane blockmeesters van de huysarmen van het 
blok vande Vuchterendijck Matheeus Adriaens van Cromvoirt bij w. Thonisken d.w. Eymberts 
voors. voor 1/4 en Matheeus Adriaens Gijsbert Floris van Cromvoirt en Hanrick Peeters als 
momb. Jacop onm.z. w. Eymbert z.Adriaen van Cromvoirt en Antonisken voorn. bij Anneken 
zijn hrv d.w. Goyaert Daniels Schepens (sch. sBosch) rest. 1/4  
- huis erve hoff boomgaert ackerlant malcanderen aengelegen 5 L par. Otw in Udenhout 
aende strate gent Biesmortel 
450. 1628 september 22 sH,R.1543,493 
sr Johan Andriessen commies hr Franchois van Cruyce[?] tresoirier generaal Staten van 
Brabant 
- hoeve lants par. Otw tpl. Huyckelom nl. woonhuys schuer hooff boomgaert plantagie en 
schaerhout daertoe en voor staende eenen acker gent huysacker weyde en dries daarbij aen 
een plack tsamen 27 L t erve erfgen. Willem van Meyelsfort t erfgen. Goossen Gielis van der 
Borcht mma v gemeint t acker gent de Boschacker  
- acker lants als voor 4 L t ?? 
als Johan als man van Marie d.w. Frans Willems in leven secretaris van den Bosch voor 3/4 en 
rest 1/4 van Henrick en Jan zn w. Jan Aerts en Merijken d. Henrick Verschuyl 7-8-1610 en 16-
7-1611 etc. o.a. nog 
- stuck akker en weiland tpl. voors. gent de Koyweye oft Bosacker 5 L verkregen tegen Gielis 
z. Jans Aerts de Weer sch. Otw 7-11-1608 
- stuck ackerlant 1 L tpl. voors. bij Jan Andries den jongen in cope verkregen tegen Goossen 
Gielis van der Borcht sch.br.Otw 15-10-1612 
met gebruik van aert in de gemeynt van Otw 
opgedr. aan mr Jan van de Ven lic. in de rechten en raadsheer sBosch 
belast met 2 mud rogge red. wede Boudewijn Janss opten Vuchterdijck betaald met 11 gld 6 
zester rogge Otw maat aan hr prelaat van St Geertruyt tot Loven 4 zester rogge als voor aan 
rector St Josephaltaer KvOtw 3 st voor eenen ouden boddreger kerk van Enschot 
451. 1628 september sH,R.1543,495 
Johan Corstiaens wnd Nyeuwencuyck  
- 1 L land par. Haaren aende Raem in decker aldaer 
452. 1628 september 30 sH,R.1543,502 
mr Johan Peynenborch secretaris der vvo namens Adriaan Bayherts die namens juffr 
Catharina Beyharts 
- een acker of stuck ackerlants gen. de Conincxeyck 5 L par. Otw tpl. in de Schijve aen 



dBlocxhecken t pastorye van Otw een voetpad tussenbeide liggende t wede Thomas Colijns en 
Joseph Bayherts schepen tot Otw v bocht eertijds van Adriaan Lenaerts de Roy nu Thomas 
van den Hoevel een gem. wech tussenbeide t gem. voetpadt en strate aldaer 
aankomst dl juli ll. sch. Ow.  
aan Joseph Bayharts voors. 
453. 1627 november 19 sH,R.1543,504 
jr Erasmus van Grevenbroeck heere van Mierlo in 1608 op 19 juli voor not. in Brussel dl. met 
vr. Catharina van Grevenbroeck wede ridder Mario Stinini zijn zuster van renten aanbestorven 
na dood vr Adriana van Dijcke hun moeder  
hun vader is jr Erasmus van Grevenbroeck heer van Mierlo 
's-Hertogenbosch R.1544 
M. van den Anker, Bamis 1628 - Bamis 1629 2 / 369 
454. 1628 oktober sH,R.1544,9v 
Dirck z.w. Adriaen Dircx wnd Haaren graafschap Megen 6 gld 
- Haaren 
losbaar met 100 gld 
455. 1628 oktober 30 sH,R.1544,23 
Adriaen z.w. Adriaen Fredericx bij w. Jaecxken d.w. Henricx Jan Geenen wnd in het clooster 
van Bijnderen buyten de stadt Helmont  
- 1/4 in land gent den Haijacker 4 L int geheel par. Moergestel aende Broecksie achter de 
Servennen aldaer 
456. 1628 oktober 30 sH,R.1544,24 
Henrick z.w. Henrick Henricx van Gog de helft in 10½ L rogge in 14 L en cijns van 20 st op 
Lichtmis uit 
- de helft in huis hoff erff daaraan t Gijsbrecht Gijsbrechts t Gerart Mathijs Rasensoen 
welke gehele pacht en cijns Anthonis Jacops Hoyberchs verkocht Adrianen d.w. Anthonis 
Brievincx sch.Gestel bij Otw 1525 7 juni etc. 
457. 1628 december 4 sH,R.1544,42v 
Adriaen en Peter zn w. Jan van Geldrop bij w. Anneken ook voor Dierck hun innocente 
broeder jeec 9 gld op Pinxten uit 
- huis en hof schuiere schaepskoye gronden hof boomgaert stuck ackerlants daaraan 5 L par. 
Otw tpl. opte Hoeven t erff Adriaen Goyaerts t erf Aerts Jan Aerts van Laerhoven 
welke cijns Aert Jans van Laerhoven verkocht Jacop z.w. Willem van Buedel sch.br.18-5-1553 
en Anneken wede w. Jan van Geldrop t.t. en de krn t.e. 30 st verkregen hadden tegen Symon 
z.w. Eymbert Symons en Jan z. Adriaen Joosten man van Heylwich d. voors. w. Eymbert 
Symons sch.br. 16-5-1592 en voorn. Peter van Geldrop nog 3 gld tegen Adriaen z.w. Niclaes 
Gerits de Cock wnd Tilborch man van Elysabeth d. Jan Peeters Wagemakers en Meriken d. Jan 
Jacobs 20-12-1623 en de rest. 4 gld 10 st Adriaen Peter en Dierck van hun ouders  
de gehele cijns opgedr. tbv convent van de Marienborch sBosch tot betaling van cleding en 
professie van de dochter van voorn. Peter van Geldrop in dit convent 
458. 1629 maart 15 sH,R.1544,47 
Jaspaer Aelberts van Oisterwijck ruyterman in sBosch onder cie capiteyn Adriaen Diricx 
machtigt Cornelis Nulaet coorencoper tot volvoering van proces tegen Eerken Schalcken wede 
Jan Hanricx de Leeuw c.s. te Otw wnd  
op zijn persoon en goederen liggende tot Otw 
459. 1628 november 27 sH,R.1544,55 
Jan z.w. Lambert Symons wnd Berckel onder Otw de tocht in 
- acker teullants gent het Loopensaet 1½ L par. Otw onder Berckel aende kercke aldaer etc. 
Paulus en Thonis zn Jan Lamberts wnd resp. te Druenen en Berckel aan hr Goyaert Henricx 
pbr en capelaen tot Otw 15 gld 
losbaar met 300 gld 
460. 1628 november 28 sH,R.1544,59 
Goossen Embrechts van der Borcht wnd Otw vendt suster Maria Eelkens meesteres groten 
bagijnhof sBosch tbv de cleyne juffrouwen van dess. hoff jeec 5 gld op St Andreas uit 
- stuck coeweyde gent de Wouwerweye 4 L par. Otw tpl. Huyclom t erfgen. Goyart Adriaen 
Claess O t vercoper W v N Aelken Thomas Havens wnd sBosch t Z ackerwech aldaer  
losbaar met 100 ka gld 
461. 1629 januari sH,R.1544,97v 
Mathijs z.w. Gerart Jan Wouter Brocken wnd Oirschot Jan Ghijsbert Henricx man van 
Jenneken d. Gerart Jans voors. wnd Haaren Gerart z.w. Adriaen z. Jan Wouter Brocken wnd 



Oss Cornelis Adriaens zijn broer wnd Geffen en deselve Gerard en Cornelis ook voor Willem 
Adriaens hun absente broer Gerard en Willem Corstiaens gebroeders wnd Haaren en Peeter 
ook hun broer wnd Eyndhoven krn Corstiaen z.w. Jan Wouters Brocken en Gerard nog als 
momb. 3 onm. krn w. Peter Cornelis Wilborts en Grietken d. Eymbert ook z, Jan Wouters 
Brocken Willem z. Wouter z. Jan Brocken voorn. wnd Vucht Jan Wouters zijn broer en Jan Aert 
Maes man van Jaecxken d. Wouter jan Brocken voorn. wnd Haaren ook voor Wouter Jan 
Brocken hun vader, Wouter z. Adriaen Peeter Bauwens man van Jenneken dmaw Lucia d. Jan 
Wouter Brocken wnd Vucht Jan Maess man van Adriaentken ook dr Lucia voorn. wnd Boxtel 
en Laureyns z. Huybert Adriaens wnd Haaren man van Merijcken d. Huybert z. voorn. Jan 
Wouter Brocken allen erfgen. w. Cornelis z.w. Jan Wouter Gijsberts dmaw Neeltgen d. voorn. 
w. Jan Wouter Brocken hun part in 
- een moerveldeken 3 L par. Haaren int Oertbroeck etc. 
462. 1629 januari sH,R.1544,118 
Henrick Gerits vander Loo wnd St Michielsgestel 7 gld 10 st 
- Gestel 
463. 1629 januari 27 sH,R.1544,137 
Peter Anthonis Heesmans wnd Gestel bij Otw vendt hr Gijsberde de Roy priester en 
beneficiaat cath. kerk st Jan sBosch 5 gld op Lichtmis uit 
- acker teullants 2½ L par. Gestel bij Otw opten Hilt inde Hilsche acker aldaer t Jan Henricx 
van Roeffoert t gem. strate v Hilsche bergen t Willem Anthonis Rosen 
- 6 L groeslant heylant en moer daerinne als voor aent Colckvenne t Cornelis Hanrick Sanders 
t gemeynt v gem. strate t voors. Colckven 
losbaar met 100 gld 
gelost door Peter voors. 7-1-1652 
464. 1629 februari 3 sH,R.1544,150 
Willem z.w. Gerart Adriaens wnd Berckel onder Otw verkocht Adriaen z. Adriaen Willems 
molder tot Carchoven jeec 16 gld uit 
- stuck ackerlants 6 L par. Otw tpl. Berckel inde Seshoeven aldaer 
losbaar met 300 gld 
Adam Martens van Hees bekent lossing 21-2-1642 
465. 1629 maart 19 sH,R.1544,225v 
Johan Anthonis Cloot van Huysbergh jeec 6 florijnen op Pincxten uit 
- huis etc. 20 L par. Gestel bij Otw 
welke cijns Willem z.w. Pauwels Berchmans verkocht Goyaert Grootart van Os tbv Jan en 
jouffr. Barbara en Marie onm. krn w. hr Johan van Brecht ridder Jacopss 9-6-feria quinta post 
festum Pentecostes 1552 en Jan Anthonis tegen jr Caerl van Vladeracken z.w. jr Carel en 
jouffr. Barbara d. voorn. w. hr Johan van Brecht ridder bij opdracht 17-3-1628 
466. 1629 april 2 sH,R.1544,249v 
Willem z.w. Henricx van den Hovel wnd Lithoyen 1/3 in 20 L rogge in 1 mud als Aert Jan 
Willem en Geertruyt krn w. Aert van Laerhoven geloofd hadden Ikenen wede Henrick z.w. 
Willem van Beverdijck etc. uit 
- beemd de Paerbeempt par. Haaren t wech gent Ossenvoirt etc. 
- 1 bunder heylants par. Otw in de Winckel t erf des susterenhuys sBosch t Jan van Haren  
in sch. br. 26-8-1503 
nog jeep 2½ mud rogge als Aert van Laerhoven z.w. Aert geloofd had Henrick z.w. Willem van 
Beverdijck man van Yken d.w. Aert van Laerhoven op Lichtmis uit  
- huis erve hoff andere erven daaraan 13 L par. Haaren aende Gever t gemeynt en erf 
Laureyns van Laerhoven t erve Jutken d. Aert van Laerhoven  
- stuck ackerlants de Berenacker 8 L aldaar gelegen t erf voors. Jutken t erf Aert Steenwech 
en Wouter Peynenborchs mma  
- stuck gent den Eeuwssel par. Otw t bij dwater gent den molenloop t Adriaen Hyen 9-4-1470 
nog jeep 1 mud rogge 2 zester als Jutken d.w. Aert van Laerhoven z. Aert geloofd had 
Hanrick van Beverdijck voors. op Lichtmis uit 
- stuck lants gent den Bremacker 4 L par. Haren bij Otw in de ackeren aldaer t erf Aert van 
Laerhoven broeder voorn. Jutken t erf w. Laureyns van Laerhoven  
- stuck lants deels ackerlant deels weylant tpl. voors. t erf Aert van Laerhoven t erfgen. w. 
Heylken ..eytengs en gem. strate 12-5-1472 
en welk derde deel in de pachten Willem deels na overlijden voorn. Hanrick zijn vader deels 
w. Willem van den Huevel zijn oom  
bij belening opgedr. Ghijsbert Jans van Baecxen 



467. 1629 april 12 sH,R.1544,273v 
Peter z.w. Adriaen Peters van de Wiel wnd Otw verkocht tbv Nicolaes Janss Donckers 
raadsheer en mr Groot Gasthuys sBosch jeec 3 gld uit 
- stuck lants deels acker deels weye 4½ L par. Otw tpl. de Cleyne Heye t erf Joachim Jans van 
Esch O t erf krn Goyart Adriaen Comans W v erf Wouter van Eerssel t gem. strate  
belast met grondcijns 1 st aan de hertog  
losbaar met 50 gld 
lossing 27-5-1723 door erfgen. Elisabeth Daesdonck wede Isaack Verster 
468. 1629 april 24 sH,R.1544,288 
Antonius z.w. Jan Ghijben schoenmaker wnd Gestel bij Otw  
- 1/16 verkregen van Anthonis Willems van Roy momb. Paulijnken onm.d.w. Cornelis Peeters 
in een heybeemd 6 L int geheel par. Gestel opte Maet 
469. 1629 april 24 sH,R.1544,289v 
Elias z.w. Ghijsbert Melisse wnd Udenhout 
- stuck ackerland 4 L par. Otw in Brabantshoeck 
470. 1628 oktober sH,R.1544,339v 
Marten van der Hagen practezijn wnd sBosch namens Jan en Jacob zn w. Willem Kievits en w. 
Mechtelt d.w. mr Adriaen Luenissen van Heze in leven secr. St Michielsgestel 3 gld 10 st 
- Gestel 
's-Hertogenbosch R.1545 
M. van den Anker, Bamis 1629 - Bamis 1638 3 / 370 
471. 1631 februari sH,R.1545,125 
Jan Adriaens van de Ven wnd St Michielsgestel 12 gld 
- Gestel 
losbaar met 200 gld 
472. 1631 februari sH,R.1545,126 
Catharina d. Jan Adriaens van de Ven wede Jan Arien Laureyns 6 gld 5 st 
- St Michiels Gestel 
losbaar met 100 gld 
473. 1631 april 15 sH,R.1545,135 
Joost en Goyaert en Cathelijn krn w. Nicolaes Goyaerts in zijn leven tengieter ende ijckman 
sBosch jeec 6 gld op Lichtmis uit 
- 2/3 in 1/3 in huis etc. brouwerije en brouwhuys par. Gestel bij Otw 
474. 1631 april sH,R.1545,139 
Jan Tolincx 12 gld 
- huis etc. 6 L par. Haaren inden Hezeacker 
475. 1631 juni 26 sH,R.1545,147 
Joost en Goyaert zn w. Niclaes Goyaerts tengieter ook vor Catharina hun zuster allen krn 
Niclaes Goyaerts bij w. Aelken d.w. Peeter Claessen van der Wyer 1½ gld welke cijns Yken 
d.w. Henrick van Bladel verkocht Elysabeth wede Cornelis Willems van Hamstede uit 
- 1/3 in huis etc. 6 L par. Haaren tpl. Belveren 
476. 1631 juli 21 sH,R.1545,153v 
Aert z.w. Joris Verheijden bij Truyken Goyaerts van Goch etc. 1 mouwer rogge en 3 mud  
- huis etc. 11 bunder par. Otw tpl. Udenhout inden Winckel 
477. 1631 augustus 12 sH,R.1545,155v 
Jacques Domis wnd Deurne buiten Antwerpen man van joffr. Anna Oliviers d.w. Willem 
Oliviers van Berchuysen in leven raadsheer sBosch ook voor Henrick Oliviers coopman wnd 
Parijs z. voors. Wilhelm tbv mr Geraert van Zoemeren lic. in de rechten en oud raadsheer 
sBosch wedn. jouffr. Elisabeth Oliviers suster Henrick en Anna afstand van de goederen van 
Elisabeth Oliviers waarvan mr Geraert voor sch. sBosch afstand van tocht gedaan had tbv 
Wilhelm zijn en Elysabeth lesten sone 14-8-voorleden jaar 1630 en welke goederen na de 
dood van voorn. Wilhelm aan zijn vader mr Geraert 
478. 1632 juli 14 sH,R.1545,220v 
Digna d.w. Nicolaas Luycas wede Jasper Aelberts ook namens Peeter Aelberts haar mans 
innocente broeder 
- stuck weyvelts 5 L lants bvvo opte Cleyn Heye t Thomas van den Hoevel t Wouter Pijl v 
gem. strate t Jan Reynders 
haar en Peter aangekomen in accoord met Aryken Schellen wede Jan Henricx de Leeuw (not. 
Dirk Tolinck 19-3-1632) 



aan Bartholomeus Symens Meulenmakers wnd Ow. 
belast met grondcijns 
479. 1633 februari 15 sH,R.1545,291 
Adriaen z.w. Gijsbert Adriaens Peynenborch inw. borger sBosch ziekelijk te bedde verklaart 
dat w. mr Jan ook z. w. Gijsbert Adriaen Peynenborch zijn broeder die in zijn leste ziekbed 
heeft verklaart tegen hem dat Marten z. Gerart Eymberts en Jenneken zijn hvr d. Adriaen 
Gijsberts voors. met zijn krn hem mr Jan wegens zijn impotentie en quade gesteltenisse aen 
beyde zijne voeten veel diensten hebben gedaan  
mr Jan laat aan Marten c.s. zijn woonhuys in sBosch in de Mortel 
waarna voorn. Marten vendt aan Cornelis z. Adriaen Gijsberts Peynenborch jeec 2 gld 
daarna gelooft Adriaen z.w. Gijsbert Peynenborch Cornelis zijn zoon een lijfrente van 5 ka gld 
480. 1633 juni 15 sH,R.1545,314v 
Jan z.w. Cornelis z. Jan Hendrick Vendicx wnd Tilborch 6 gld 5 st uit 
- akker 2½ L par. Otw tpl. Berckel 
losbaar met 100 gld 
481. 1633 augustus 18 sH,R.1545,319v 
Thomas van Hijnsberg notaris en inw. borger sBosch namens proc. borgemrs etc. Antwerpen 
31-12-1632 van Bessela en Adriana Boel Quirijnsdrs dmaw jouffr. Maria Pelgrom d.w. Henrick 
Pelgrom Franchoyssen ongeh. en meerj. 1/3 in jeec 36 ka gld op St Jan baptist geboorte in 
sBosch uit 
- huys erf hof bvvo t W erf Geris van Eerssel t O erf Nicolaas de Beer een wech tussenbeide  
- stuck weylants 4 L par. Ow. in de Buenderen t O erff hr Benedictus Heyen pbr t W erf Joost 
Aerts van Eerssel 
- acker 6 L par. Ow. tpl. Hueckelem t O erf Adriaens z.w. Thomas Martens t W gem. wech  
- huys erf hof bvvo t W erf Jan z. Anthonis Scheyven en Jacop van der Heyden t O erf Henrick 
z. Herman Appels 
- twee beemden hoylants 13 L in voors. par. Ow. tpl. int Ossenevoirt t Z erf Goossen Emmen 
mma t N erf Anthonis Witlocx Janss 
welke gehele cijns Henrick z.w. Franchoys Pelgrom wedn Besselken d. Robberts z. Ghijsberts 
Heijmans opgedragen had aan Henrick z.w. Robberts Ghijsberts voors. momb. krn Henricx en 
w. Besselken voorn. en Willem Monicx Willems namens Gerard en Jan zn w. Frans Pelgrom 
ook momb. der krn voorn. sch. br. 26-6-1574 en welk 1/3 Bessele en Adriana Boel bij donatie 
21-5-1631 bij jouffr. Bessele Pelgrom d. Henricx Pelgrom en Bessele Robberts voorn. en sr 
Justo Canis coopman en oud aalmoezenier stad Antwerpen haar man na dood voorn. Henrick 
Pelgrom en Besselken Robberts haar ouders en tp. van Franchois Pelgrom ook z. Henrick 
Pelgrom en Besselken Robben voorn. 20-11-1620 
aan Geraerden Aelbrechts van Doren coopman sBosch 
die aan Thomas van Turnhout tbv juffr. Heylwich Tielmans d. Jan Thielmans 31-7-1634 
482. 1633 november 7 sH,R.1545,329 
sr Henrick Oliviers man van jouffr. Maria en Johan van den Poll man van jouffr. Emerentiana 
drs w. hr lieutenant colonel Godefroy Pijnappels verklaren de helft van de roerende goederen 
nagelaten bij Pijnappels volgens inventaris van hun schoonmoeder jouffr. Aldegonda van 
Ravesteyn wede van Pijnappels ontvangen te hebben 
483. 1634 april 7 sH,R.1545,373v 
Jan en Laureyns zn w. Jan Jans van Gorop bij w. Heylken d.w. Adriaen Peters, Cornelis Janss 
hun broer ruyter onder dhr ritm. Bergaignien hoochschoutet sBosch en Cornelis Henrick 
Willems en Mathijs Peeter Weyten momb. over Goyaert Willem en Geertruyen onbej. krn w. 
Jan en Heylken (proc. sch. Helvoirt)  
- 1½ L ackerlant in meerder stuck van 3 L onbedeeld met Laureyns Adriaens onder par. Otw 
tpl. Udenhout opte Cruysstrate 
484. 1634 mei 11 sH,R.1545,376v 
also Jan z.w. Wouter sWitten had geloofd Wouter z.w. Willem de Wit zijn neef jeep 5 mud 
rogge op Lichtmis uit 
- erven in par. Gestel bij Otw sch. Gestel 1444 op zondag Letare  
zo gestaan Goyaert z.w. Wouter Lemmens wnd Hoge Mierde onder de meijerij van sBosch 
man van Aleyt d. Jan Willems de Wit bij Cornelia zijn eerste hvr voor 1/3 etc. 5 mud rogge 
485. 1634 mei sH,R.1545,379v 
Zeger Zegerse (378) 5/12/ in 13 gld 
- Otw 



486. 1634 juli sH,R.1545,389v 
jr Henrik van Bernagie 25 gld op Otw 
nog 77 gld op Otw 28 sept. 1605 
487. 1634 juli 10 sH,R.1545,390v 
Jan z.w. Rijck? Adriaen Meussen wnd Moergestel man van Cathelijn d.w. Jan Aryen Willem 
Roefs vendt Gijsbrecht van Doren tbv Geraert van Doren zijn vader jeec 17 gld 5 st op OLVr 
visitatie uit 
- acker teullants gent de Muelenacker 13 L tot Moergestel in de Haze  
margo: Anna Herincx hvr Geraert Aelberts van Doren namens haar man impotent sijnde 
bekent lossing door Adriaen Jan Ancems vande Pol 23-4-1644 
488. 1633 november 7 sH,R.1545,417 
arbitrale wtspraeck tussen Allegonda van Ravensteyn wede luit.col. Pijnappel en sr Henrick 
Olifiers en sr Johan vanden Pol als mannelijke momb. van hun hvr drs voors. w. Pijnappels 
waarbij Olifiers en van de Poll zouden hebben de helft van 6000 gld die beiden in test. voor 
Gijsbert van de Velde als openb. notaris 23-1-1624 aan de langslevende vergund hadden 
- seecker huys aende Vischmerckt  
- de hoeve oft goederen tot Otw 
geheel of ten dele te verkopen 
zo gestaan jouffr. Aldegonda van Ravensteyn wede voorn. luit.col. Pijnappel tocht in de helft 
in 
- hoeve lants huysinge schuere schop erfenis ackerlant weylanden hoylanden houtwassen in 
heerl. St Michielsgestel aende Breeden eyck aldaar etc. 
- 1/4 in andere hoeve huysinge schuere ackerlanden weylanden in voors. heerlijkheid int Loo 
etc. 
waarvan de andere helft behoort aan jouffr. Agneta van Ravensteyn wede Peeter de Cort 
489. 1635 maart 3 sH,R.1545,442 
Mathijs van den Ancker griffier en secr. sBosch jeec 18 ponden payments op Lichtmis uit 
- hoeve lants eertijds Leonis van Megen daarna Arnts van Hedel in par. Otw tpl. Huecelem t t 
v gemeynt met alle toebehoren  
- beempt 3 buender par. Helvoirt etc. 
welke cijns Ardt van Hedel verkocht Heylwig wede Peter Serijs 13-11-1458 en welke cijns 
Geerlinck Ruys en Henrick zijn zoon namens jouffr. Johanna van Achelen wede mr Guilliam de 
Mesmakere en jouffr. Anna van Ophem wede hr en mr Anthonis van Mey rentmr Staten van 
Brabant int quartier van Loven opgedragen hadden Mathijs van den Ancker in 2 sch.br. 28-5- 
en 19-6-1619 
opgedragen jr Heymsmannengasthuys 
490. 1635 maart sH,R.1545,455 
Henrick van den Bogaert schoutet van Gemert man van Maria d.w. Henrick Reynder Potteye 
bij w. Heylwich d. Nicolaes van Berckel 3 gld 12 st op St Cathelijn uit 
- huis erve hoff aangelag 4 L dorpe Haaren aen tEyndt omtrent den Schutsboom etc. 
491. 1635 april 18 sH,R.1545,463 
Guilliam d Angelis z.w. Henricx d Angelis Laureyns z. Henricx Janss Adriaen Tielman Henrick 
en Willem en Jan zn w. Henricx Adriaens bij w. Anneken d. Henricx Janss voorn. Frans 
Goyaerts man van Swaentken en Jacob Jaspers man van Mayken drs w. Henricx Adriaens en 
Anneken als erfgen. w. Jan z.w. Jan z. Jan Henricx Willems verklaren ontvangen te hebben 
van Johan Scheffers z.w. Jan Scheffers man van Magdalena d.w. Lambert Erberts van der 
Stappen als enig erfgen. Deliana d. voors. w. Lambert Erberts vander Stappen wede voors. w. 
Jan z.w. Jan z. Jan Henricx Willems 2038 gld 8 st 2 oort etc. 
492. 1636 mei 29 sH,R.1545,523 
Wouter Jan Wijten man van Jacomijntje d.w. Jacop Anthonis van Laerhoven wnd Hilvarenbeek 
6 gld uit 
- akker 5 L hem en zijn zwager Willem Jacop Anthonis van Laerhoven tesamen toebehorende 
par. Moergestel inde Gestelse ackers achter de Heysen aldaar 
493. 1636 mei 30 sH,R.1545,523v 
Willem z.w. Jacop Willems de Louw 11 gld uit 
- acker 3 L par. Moergestel inden Kerckacker 
494. 1636 juni 28 sH,R.1545,526v 
Henrik Lamberts van Ravensteyn en Joris de Louwe exec.test. w. Jan z.w. Geraerts Jan 
Henricx Willems (525) 5 gld uit 
- huis etc. 18 L Gestel bij Otw bij de heyde aldaar  



welke cijns Frans Bogaerts z.w. Lamberts opgedragen had Jan z.w. Henrick Willems 24-11-
1550? 
nog 8 gld 10 st aldaar 
nog 1 gld 10 st aldaar 
495. 1638 september 7 sH,R.1545,587v 
Jan en Geraert zn Adriaen de Lathouwer resp. wnd Otw en Moergestel 
- aanstede gent het Bruggestedeken 3 L en lant te Moergestel  
verkregen van hun vader in dl.  
vendt Jan z.w. Jan Anselms ook tbv Dries Adriaen en Laureyns zijn broers en Cathelijn hun 
zuster 
's-Hertogenbosch, R.1546 
Drysschoir, november 1629 - Bamis 1632 1 / 371 
496. 1630 april 6 sH,R.1546,22 
Everart z. Jaspaer Diercx Bressers wnd Boxtel 12 gld uit 
- huis etc. 5 L dingbank Boxtel par. Gemonde tpl. Hooch Gemonde 
losbaar met 200 gld 
497. 1630 september 5 sH,R.1546,102v 
Henrick z. Jan van Emmerick man van Willemken wede Jacob z. Henrick van Oudenhoven bij 
Henrick van Oudenhoven en Maria d. Henrick de Hout 
- de helft in akker gent de negen lopende te Udenhout 
aankomst sBosch 23-2-1628 
aan Peter Symon Peter Priems 
die bij erfmengeling aan Henrick  
- huys etc. en ½ L in akker de Garstakker 4 L 16½ R te Udenhout 
bij Peter van Oudenhoven bij opdracht sch. br. 14-3-1628 
498. 1630 september 28 sH,R.1546,128 
Jan z.w. Jans Henricx van Loon en Catharina Jans welke Catharina namens Laureyns z.w. 
voors. Jans van Loon haar man soldaat onder capt Pijnappel  
- 2/6 in huis etc. 4 L int geheel par. Otw tpl. Udenhout in de Molenstraat 
499. 1631 februari sH,R.1546,249 
Aart z.w. Hendrick Aerts jeec 2 gld 10 st uit 
- schuur etc. 1 mauwerse par. Gestel tpl. Teede etc. 
500. 1631 maart sH,R.1546,263 
Goyaart z.w. Aert z. Corstiaen Christoffelsen backer 7 gld 
- Gestel bij Herlaer 
501. 1631 maart sH,R.1546,277 
Jan z.w. Hendrik Jansse 6 gld 
- St Michiels Gestel 
502. 1631 maart sH,R.1546,277v 
Laurens z. Joost Janss Backer man van Geertruyt d.w. Herman Lamberts Strick 10 gld 
- Vught 
503. 1631 april sH,R.1546,288 
Adriaen Gerarts van de Loo 10 gld 
- Gestel bij Herlaer 
504. 1631 augustus 14 sH,R.1546,310 
Pauwels z.w. Adriaen Wijnants Suyskens bij Elysabeth d. Pauwels Wijnants in leven raad 
sBosch, Pauwels z. Pauwels Wijnants voors. Jan Wijnen en Adriaen z. Jan Wijnen van Dinter 
momb. Mechtelt en Barbara onm. drs Adriaen Wijnants en Elysabeth voors. dl na dood 
ouders  
- St Michiels gestel 
505. 1631 oktober 15 sH,R.1546,345 
Anselmus van de Kerkhoven wnd sBosch namens sr Dominicus vanden Leemputte bij Ida d. 
mr Dominicus van den Nieuwenhuysen tegenw. schepen Breda 3 gld 5 st 
- Otw tpl. Berckel aen de Craen 
506. 1631 december 12 sH,R.1546,382v 
Peter z.w. Goossen Peynenborch jeec 8 ka gld 5 st op 10 mei uit 
- 1/7 in huys hof schuer tegenover de Grote Linde t Anthonis z. Cornelis Jan Rutten t v erf 
Gerit Wouter Bacx t gem. strate 
- stuck ackerlants 2 L 3/4 vatsaat lants bvvo in de Carchovense straat in de Schijve t erf Jan 
Wouters van Beurden t Joachim Jans van Esch v O Carchovense strate t W wede Aert Wouter 



Aerts 
- stuck weyvelts 6 L bvvo in de Diese t Dierck Gerits van de Wiel nu Jan Wouters van Beurden 
t Joachim van Esch v gem. strate t stege 
welke erfcijns Cornelis z.w. Mathijss van de Kerckhoff man van Anna d.w. Goossen 
Peynenborch bij Elisabeth verkocht aan Peter z.w. Goossen Peynenborch zijn zwager in sch. 
br. Otw 16-6-1631 
aan Hendrick van den Berckenbosch 
margo: gelost 18-1-1635 
507. 1632 maart 18 sH,R.1546,478 
Peter z.w. Goyart Peters Wagemaeckers wedn. Mariken zijn eerste hvr d.w. Peter Cornelis de 
Groot in Udenhout op de Cruysstraet onder Otw 9 gld 
- ackerlant de Patacker 3½ L par. Otw tpl. Udenhout inde Zesshoeven 
508. 1632 maart 26 sH,R.1546,484v 
Adriaan z. Huybert Selen wnd Berkel man van Mariken d. Pauwels Pauwels Hessels aan 
Ghijsberden Anthonis Coremans jeec 12 ka gld uit 
- akker par. Otw tpl. Berkel 20 R 
509. 1632 juni 26 sH,R.1546,542 
Huybert z. Wouter Huyberts Maas en dezelve Wouter Huyberts beiden wnd bvvo verkocht 
Zeberden Diercx Bernarts Nastelmaecker jeec 6 ka gld op Joannis uit 
- huys ende hoff boomgaert aan malcanderen 1 L van Huybert voors. par. Otw omtrent de 
Lijnde t erf Thomas Adriaens Rademackers N t erve Jenneken wede Gommart Jans Z v Jan 
Wouters t gem. strate  
- stuck weyvelts 5 L van Wouter par. Otw over de Banbrugge omtrent de heyde t erf Mariken 
wede Diercx van Esch O t erf Cornelis Jans de Gast W v groote gem. heyde t erf Gijsbert 
Cornelis  
belast met 6 ponden mr Lambert vanden Hovel jeec 2 gld 10 st hrn altaristen uit het eerste 
onderpand  
Dirck Minoretti man van Sophia van Someren en Maria van Someren erfgen. Helena van 
Someren hun schoonzuster en zuster bekennen lossing door Engelken hvr Joost Bartholomeus 
Mombers wnd Tilborch en Maycken hvr Teunis Gijsberts wnd Otw 10-5-1674 
want aldus geschiet voors. Huybert Wouters geloeft op voors huys  
8aan voors. Wouter Huyberts Maes deze cijns te betalen 
510. 1632 september sH,R.1546,568 
Daniel z.w. Jan Hermans man van Anneken en Jan Goossens Nastelmacker man van Anthonia 
drs Arnt Henricx en w. Anneken zijn eerste hvr d. Anthonis Aerts van Wijck en w. Aleydt d.w. 
Willem Marcelis Jan vande Loo? 3 gld 10 st uit 
- huys etc. 3 L Liempde 

 


