Aantekeningen uit het Bosch Protocol
1600 - 1625 (b)
vanaf de micro-fiches in het Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk, later in het
Regionaal Archief Tilburg
door Wim de Bakker
16 juni 1993 / 13 mei 1995
's-Hertogenbosch, R.1464
P. Hees, Bamis 1616 - april 1617, no 35 / 289
536. 1616 oktober 11 sH,R.1464,12v
Elisabeth d.w. Lambert z. Jan Sijmons wnd Otw aende watermolen vercocht Willem Loys
Donckers tbv Groot Gasthuys deser stadt jeec 1 ka gld op 11 oktober uit
het middelste 1/5 in een aanstede en erff gent den Bogart met 1/3 in de materialen van de
huyse daeropstaende 3 L par. Otw tpl. Berckel aende Craen etc.
alles aangekomen en haar tegenw. wede staat na dood Thomas Jacops van Riell haar man op
14-4-1609 sch. dl. Otw
- de helft van een huyse erve hoff boomgaert ackerlant aan malcanderen geheel 6 L par. Otw
bijde watermolen aldaar tpl. de Koystraet t verkoperse en haar krn t erf Jan Willems inden
Gever tot Haren v zekere stege gent dafterstraet t voors. gem. Koystrate bij cope verkregen
in haar wede stoel
belast met uit de leste onderpande 1/5 in pacht red mudde rogge aent nonnen clooster tot
Heusden 1 zester in 12 L rogge convente Ste Catharynenberch tot Otw 1 L rogge altaristen
van Otw ½ L stijf in 4 L rogge tafel H.Geest Esch
losbaar met 112 gld
537. 1616 november 17 sH,R.1464,53v
Beatrix d.w. Gerarts Vogels wede Gerarts z. Jacobs Donck tocht in
twee campen hoylants 5 mergen de Cruyscampen binnen tvrijdom deser stadt int Boschvelt
etc.
aan Gerarden en Jacoppen gebr. en Jan Jans van Engelen man van Cornelia hun zuster krn
Geraert z. Jacob Donck en Beatrix voorn. etc.
538. 1617 november 17 sH,R.1464,54v
deselve Beatrix de tocht in
- de helfte van een hoeve lants par. Otw met alle rechten en toebehoren als huysen
ackerlanden weylanden houtwasschen
welke hoeve lants Maria van Gameren wede Jan Andries Lamberts daarna hvr mr Dominicus
van Nyeuwenhuys in test. voor Jan van Veerdonck als notaris 26-6-1581 gelegateerd aan
Caerlen en Gerarden gebr. zn w. Jacobs Donck bij Cornelia van Gameren haar test. sustere
nu aan Gerard Jacob en Jan voorn.
want aldus geschiet zo zijn gestaan Geraert Donck en Jan Jans van Engelen man van Cornelia
2/3 (rest. 1/3 van Jacob)
aan Jacob Donck hun broeder z.w. Geraerts Donck en Beatrix
belast met pacht van 9 vaten rogge aan de pater van den Ulenborch en hr Jacob Jans als
rectoir zeker beneficie tot Otw
539. 1616 november 6 sH,R.1464,56
Goossen z.w. Eymbert Goossens van der Borcht wnd Otw vercocht Heylken van der Borcht
tbv Barbara d.w. Henricx de Beer jeec 18 gld op Martinij Hyemalis uit
- huis schuere gronden hoff weylant aan malcanderen 3 L par. Otw tpl. Huyckelem t v erf
Aleyt d. Jan Thomas t erf Jan Adriaens z.w. Jan Adriaens t gem. strate
- twee stucken weylants aan malcanderen tesamen 13 L par. Otw in de Cleyn Heyde in de
Diese t t ander erf des vercopers v erf taefel H.Geest tot Otw t erf Steven Jans de Scheeper
losbaar met 300 gld
540. 1617 januari 26 sH,R.1464,98
Heijlken d.w. Huijberts Matheeus wede Adriaen Ghijsberts tocht in
huys erve hoff ackerlandt daeraen tsamen 9 L par. Haren bij Otw aen de Groenepleijn etc.
aan Arijken haar en voors. Adriaen Gijsberts dochter wede Willem Goossen Verhoeven die 6
gld
losbaar met 100 gld
541. 1617 januari 28 sH,R.1464,107v
Adriaen z.w. Adriaens Adrianes Termeer Henrick z.w. Peeter van Vall man van Marijken en

Willem z. Diercx Gieliss man van Elisabeth drs w. Adriaen z. voors. Adriaens Termeer
stuc weyland 8 L par. Haren aenden Nyeuwenhuyse etc.
175 gld
9 gld
losbaar met 150 gld
542. 1617 februari 11 sH,R.1464,129v
Tieleman z.w. Anthonis Tielens wnd Haren bij Megen 9 gld 7½ st
Haaren etc.
losbaar met 150 gld
543. 1617 februari 8 sH,R.1464,150
Corstiaen z.w. Steven Pauwels wedn. Anthonisken d.w. Jan Goossens de tocht in
hoylants 1 dagmaat par. Boxtel hertgang Tongeren tpl. dEgelvoirt etc.
opgedragen Jan en Michiel en Marijken krn Corstiaen en Anthonisken ook tbv Cornelis hun
broer
dit aldus geschiet voorn. Jan en Michiel en Marijken ook voor Cornelis hun broer dit stuc
hoylants
opgedragen Cornelia d.w. Jan Goossens wede Michiel Cornelis tot Haren t.t. en Jan en Michiel
zn Cornelia en w. Michiel Cornelis
Voorn. Cornelia d.w. Jan Goossens wede Michiel Cornelis de tocht in
de helft van een camp hoylants 2 mergen par. Oirschot int Wippenhout boven Balsvoirt
tegenover de Locht t erf des convents van Ste Clara binnen stad sBosch t erf Ghijsberts
Willems van Morsselaer v erve des bisdoms deser stadt t opten gem. sluijsstroom
aan Jan haar zoon bij Michiel ook tbv Michiel zijn broer
want dit aldus gesciet is als voors. staet voors. Jan z. Cornelia en w. Michiel ook voor zijn
broer Michiel deze helft
opgedragen aan voorn. Corstiaen z.w. Steven Pauwels
belast met de helft in 1 st grondcijns aan de heer van Oirschot en de helft van een pont
paijments aan eenen onbekenden
de voorn. Corstiaen z.w. Steven Pauwels wedn Anthonisken d.w. Jan Goossens de tocht in
de andere helft in voorn. camp lants
aan voorn. Jan en Michiel en Marijken krn Corstiaen en Anthonisken
want dit aldus geschiet is zo gestaan Corstiaen voor de ene helft en voorn. Jan Michiel en
Marijken krn Corstiaen en Anthonisken ook sterk voor voors. Cornelis hun broer voor de
andere helft deze gehele camp lants
opgedragen aan Michiel z.w. Jan van den Laer
Voorn. Michiel Jans van den Laar wnd Moergestel vercoft Wijnanden Franssen Rademaker jeec
6½ gld op Lichtmis uit
huys erffne hoff schuer ackerlant tsamen 26 L par. Moergestel tpl. aen der overe t erf
Clarissen Clooster binnen stad sBosch t erf Corstiaen van Brecht v erf Jan Anthonis Roosen t
gem. straet
camp hoijlants van vercoper 2 mergen in par. Oirschot int Wippenhout boven Balsfoirt
tegenover de Locht als voor
belast met 7 gld 10 st aan verscheyde personen en 10 L rogge aan wede Gerart Janss uit het
erste onderpand etc.
losbaar met 100 gld
544. 1617 februari 25 sH,R.1464,169v
Jan z.w. Michiel Jans van de Sande man van Elisabeth d.w. Reyner Jans van Haren alle recht
in
camp heylant int geheel 5 L gent de Creyt in par. Haaren bij Otw in de Raem etc.
Jan z.w. Reyner Jans van Haren zijn deel int selve
545. 1617 februari 23 sH,R.1464,170
Jan Goijart en Wouter zn w. Niclaes Wouters van de Loo Metken hun zuster wede Willem Jan
Willems Peter z.w. Peeter van Dormale man van Heijlwich en Jan z.w. Jan Goijarts man van
Catharina drs Niclaes Wouters voors.
stuc erffs den Dries groeslant heijlant en houtwasch 8 L deels par. Moergestel deels par.
Diessen onder dingbank Hilvarenbeek etc.
Wouter z. Peeter z.w. Peter van Dormalen met consent van Gerart z. Jan Gerarts vernadert
13-3-1617
546. 1617 februari 28 [ultima] sH,R.1464,178v
Wouter z.w. Huijbert Maas wnd Otw vercoft Seberden z.w. Diercx Bernaerts Nastelmaker jeec

3½ gld op 1 maart uit
- stuc ackerlant 7 L par. Haaren bij Otw aende heirbane t erf Ste Catharinenaltaer KvOtw t erf
Jan z.w. Adriaen Hermans v Adriaen Willems tot Beeck gent het Harens Busselken t voors.
heijrbane
belast met 3 gld 10 st aan Quirijn Ghijsberts van Moll 3½ gld aan voorn. coper
losbaar met 50 gld
margo: Jan Corstiaen Marcus Smits erfgen. van Sebert Diercx bekent lossing door Wouter
Huijbert Maes 15-6-1638
547. 1617 februari 28 [ultima] sH,R.1464,179
Jan z.w. Jaspar de Bresser wnd Boxtel man van Neelken d.w. Jan Mathijss Moldere jeec 3 gld
uit
huis etc. 1 maldersaet par. Boxtel hertgang Munstel etc.
losbaar met 50 gld
548. 1617 maart 2 sH,R.1464,182v
Joostken d.w. Steven Willems wede Thomas z. Adriaen Gerarts tocht in 1/5 in
huis etc. 20 L par. Otw tpl. Berckel etc.
huis etc. 15 L aldaar
aan Cornelis haar Joostkens zoon bij Thomas Peter Jacobs man van Willemken Jan Wouters
man van Gertruijt en Jan Cornelis man van Marijken drs Joostken bij Thomas
Cornelis Gerarts c.s. 31½ gld
losbaar met 450 gld
549. 1617 maart 13 sH,R.1464,209
Willem z. Adriaens vander Lijnden bij Luijdtgart d.w. Peter z. Jan Claes Ceelen alias
Geertruijen
stuc beempts 5 L par. Gestel bij Otw tpl. de Guijkens etc.
550. 1617 maart 17 sH,R.1464,220
Matheeus z. Elias Stapels en Anthonis Stevens van Orten beiden wnd Gestel bij Otw vercoft
Willem Donckers tbv Nicolaes Jans Donckers jeec 12 ka gld op 17 februari uit
huijs erf hoff bogaert scuere erff daeraen so seylant als weylant 14 L par. Gestel bij Otw tpl.
tColckven t t v erf Marijken d. Corstiaen Mercus t gem. strate
stuc ackerlant 12 L par. voors. in den Inslach t erf convent van de susteren van Orten binnen
sBosch t erf Adriaen Jacobs sBoeren v Marijken d. Corstiaen Mercken t erf Jan Cornelis
Verachtert c.s.
huijs erve hoff bogaert lande daeraen deels zeijlant deels weijlant 7 L par. Gestel tpl.
tKerckeynde t beneficium van drye maeghdenaltaer KvGestel t gem. strate gen. Crijtestraet v
Jan Cornelis Mutsaerts t gem. straet
losbaar met 200 gld
551. 1617 april 17 sH,R.1464,259
[Jan Tolinck doorgehaald] Maria en Mechtelt [zijn] zusters drs w. Peter Frans Tolinck bij w.
Frederixken d. Aert van Renselaer Engelbert Ghijsmaers man van Elizabeth Tholinck d. Peter
en Fredericxken machtigen Jan Damant hen behout vadere om voor schepenen van sBosch
om met Francisco Tholinck sterk voor Jan zijn zoon tegenw. in Spangien wesende te
verkopen
1/3 in hoeve lants huijsinge schuere ander timmeringen gronden par. Ghestel bij Otw over
tWater welke hoeve Goossen Peeter Baten vorster aldaer in zijn gebruik heeft
om te resumeren alsulcken proces als voors. Jan Damant en w. Fredericxken Aerts van
Renselaer voor wethouderen sBosch geintenteert tegen Goossen Peeter Baten c.s. wegens
300 gld
552. 1617 april 17 sH,R.1464,260v
Jan z.w. Peeter Huyben van Tilborch
stuck ackerlant met zijn houtwas in par. Otw tpl. Berckel 3 L etc.
's-Hertogenbosch, R.1465
P. Hees, april - Bamis 1617, no 36 / 290
553. 1617 mei 8 sH,R.1465,35v
Cornelis z.w. Anthonis van Soemeren wnd Oisterwijk aan Cornelis van Horenbeeck z.w. Aerts
Cornelis van Horenbeeck jeec 25 ka gld op 6 mei uit
- huys erve hoff erffenis In De Swaen 2 L land bvvo tegenover de Capelle omtrent de Lynde t
erve Leonarts Laureyns Hessels W t (o) Adriaen Scellens Mathijssoon gent De Croon v (n)
Leonard Laureyns Hessels t (z)
gem.strate

- een stuck lants deels ackerlant deels groeslant geheel 8 L bvvo over de Banbrugge aldaar t
erve Goossen Wouter Peynenborchs W t erf krn Peeter Stooters O v erve Joost Willems
vanden Wiel t erve voors. vercooper
belast met grondcijns 3 blancken uit leste stuk land
losbaar met 400 gld
554. 1617 mei 11 sH,R.1465,46
Willem z.w. Jacop van Echt wnd Outhuesden man van Henrixken d. Peter Goossens
1/3 hoeve lants huysingen schuere schop speelhuysken omgraven wesende gent
Spechtenborch schaepskoije verckenskoije hoff twee boomgaerden ackerlanden tsamen 2
mudzaad par. Haren bij Otw inde Belversche strate etc.
is te weten dat eenen beempt hoijlants tot gehele hoeve toebehorende in par. Oirschot en een
stucxken heijvelts gent Krekelshoeve rondomme in de heijde onder Bocxtel als Peeter gent
Jonckers z.w. Jan Lamberts Peynenborchs in tueling heeft
aankomst van w. Gooswijntken d. Henricx Goossens Beijens wede Dierck Rovers henne
grootmoedere
opgedragen aan Dominicus z.w. Dierck Janss Rovers en Gooswijntken voor deen helft en
voorn. Peter Jonckers voor de andere helft
Peter Peynenborch gelooft 336 gld
nogmaals 318 gld
555. 1617 mei 11 sH,R.1465,47v
Dominicus Rovers 11 gld uit
½ in voorn. hoeve Haren
losbaar met 200 gld
556. 1617 mei 13 sH,R.1465,50
Jan Damants inw. sBosch namens Francisco Tolinck z.w. Pieter Frans Tolinck bij Pieter en
jouffr. Frederixken d. Aert van Renselaer wnd stad Antwerpen ook voor Jan Tolinck zijn
broeder ook namens Marie en Mechtelt drs voors. w.Peter em Frederixken en Engelbert
Gijsmaers man van Elizabeth Tolinck ook d. Peter en Frederixken
1/3 in hoeve huijsinge schuere andere timmeringen par. Gestel bij Otw over t Water als
Goossen z.w. Peeter Bathen vorster tot Gestel in tueling
1/3 in akker tuelants gent den Hilschen acker 20 L tpl. voors.
1/3 in acker toillants gent den Melisacker 7 L
1/3 in stuk beemd tpl. voors. opte Aa t erf jr Lamberts van Gerwen t erf Eymbert Tolinck v
dess. Eymbert t wede Henricx Oliviers
1/3 in stuk heyvelts
1/3 in beempdeken dElsche par. voors. tpl. de Hilt
1/3 in de Hilsche weye
na dood Peeter Tolinck voors. z.w. Frans Diercx Tolinck bij succ.
de andere 2/3 zijn van Goossen Peter Bathen voorn. man van Anneken d. Peter Tolinck en
Andries z. dess. Peter Tolinck
tp aan Goossen z.w. Peter Bathen en Anneken zijn hvr d. Peter Diercx Tolinck t.t. en hun krn
t.e.
Goossen Baten gelooft 425 gld
557. 1617 mei 13 sH,R.1465,53v
Jan Damants als voor
1/3 in weyvelt gent tBosch 2½ L aldaar over t Water
pook aan Goossen Peter Bathen
Goossen Baten 2/3 in deze weyde waarvan rest.1/3 van Andries Peter Tolinck
aan jr Jacob de Cock de jonge z. jr Jacob de Cock de oude
558. 1617 juni 2 sH,R.1465,81
Adriaan z.w. Leonarts Henricx Coremans bij Jenneken d.w. Cornelis Berthens verkocht aan
Simon van Bethuer tbv het Mannengasthuys gefundeerd bij w. Ghijselbert vanden Broeck in
sBosch jeec 7 ka gld uit
- huys en hoff gronden ackerlant 2 L par. Otw tpl. Hooch Huyckelem omtrent den Gansenpoel
t erfgen. Wouter Colff en Jans? Denis Pauwels O t ander erff hiertegen afgedeeld
toebehorende Jan des constituants broeder W v N erfgen. Wouter Colff t Z gem. strate
- ackerlant 3½ L gent den Cloot als voor aenden Paschdijck t erfgen. Geerit Adriaen Doiren t
erff hiertegen afgedeeld toebehorende voorn. Jan v N erf Jan Lenarts voors. t Z gem.
molenwech
- stuxken weyvelts met een stertken erff in een ander stuxken weyvelts daerneffens liggende

1½ L als voor t erffgen. Geerarts Adriaens van Doiren een gem. waterlaet tussenbeide
lopende N t het andere weijken hiertegen afgedeeld des voors. Jan voors. v Paschdijck t
erfgen. Geerart Adriaens voors.
stuxken weyvelts 3 L 2½ R par. Enschot tpl. int Weirdtvenne etc.
belast met 25 st Jenneken Luenis 14 st 10 1/3 L beiden aan de H.Geest van Otw ½ mud
rogge hrn altaristen Otw uit het eerste onderpand braspenning hertogcijns uit het
weiveldeken tot Enschot
losbaar met 100 gld
559. 1617 juli 27 sH,R.1465,112
Wouter z. Peter Aartsen wnd Gestel boven Otw
stuck ackerland 2 L af te meten van een acker van 4 L par. Moergestel geheel in de
Kerckackeren
ve4rcoft Nicolaes z. Denis Cornelis Mutsarts
560. 1617 juli 6 sH,R.1465,134
Wouter z.w. Huybert Maessen wnd Otw vercoft Seberden z.w. Diercx Bernaerts nastelmaker
jeec 3½ ka gld op OLVr visitatie uit
- stuck ackerlants 7 L par. Haren bij Otw tpl. inde Harense ackeren t erf Jan Adriaens t erve
altaers Ste Catharina KvOtw v erf Adriaen Willems t erf Wouter Colen
belast met 7 gld in 2 chijnzen aan voorn. Seberden jeec 3 gld 5 st Quirijn van Moll
losbaar met 50 gld
margo: Sebert z. Dierck Bernarts verklaart dat Wouter Huyberts deze cijns gelost heeft 9-71625
561. 1617 juli 24 sH,R.1465,158
Cornelis z.w. Anthonis Henricx van Someren wnd Otw bij de capelle vercoft Willem Donckers
tbv Grooten Gasthuyse sBosch jeec 7½ ka gld op St Jacop uit
- stuck land deels saeijlant deels weylant tsamen 12 L bvvo over de Baenbrugge t erfgen.
Peeter Stooters t gemeijnte van Otw v erve Goossen Peynenborch t waterloop geheten den
Cruijsvense loop
belast met 3 st 6 denier grondcijns hertog van Brabant
losbaar met 125 gld
562. 1617 augustus 11 sH,R.1465,181
mr Jacob Vercuijlen schepen sBosch namens Andries Peeter Toelincs inw. dorp Alphen baronie
Breda
1/3 in weijland gent tBosch 2½ L Moergestel over tWater waarvan de andere 2/3 van jr Jacob
de Cock de jonge
tp aan jr Jacob voorn.
563. 1617 augustus 11 sH,R.1465,182
Jan z.w. Eijmberti Peters c.s.
land Otw tpl. Berckel etc.
564. 1617 september 18 sH,R.1465,225v
Jan z. Jan Geerarts van de Pas wnd Udenhout verkocht aan Anneken van den Moer d.w.
Anthonij vanden Moer hvr mr Jan van Vladeracken z.w. mr Christoffel van Vladeracken jeec 3
ka gld 5 st op St Lambert episcopus uit
huys erve stuxken weylant 3 L par. Otw tpl. Berckel etc.
losbaar met 50 gld
's-Hertogenbosch, R.1471
F. Willemse, maart 1604 - september 1609 6/..
met index
ontbreekt oktober 1598 t/m februari 1604
565. 1604 mei 7 sH,R.1471,6v
Wouter z.w. Gerarts z. Symons Voets bij w. Gijsbertken d.w. Symonis van Oeckel en Antonis
z.w. Antonis Antonissen man van Catharina d. Geerart en Gijsbertken voorn.
1/10 deel stede metten land daertoe behorende ende huysinge en timmeringen deel par. Otw
deels par. Udenhout tpl. Runsvoirt als voorn. w. Wouter Geerarts toebehoord heeft
opgedragen aan Henrick z.w. Jan Scalcken
566. 1604 mei 12 sH,R.1471,7v
Aelbert z.w. Rutger Adriaans
- stuck ackerland 1½ L par. Haaren aent Holleneynde t erf Anthonis Emmen O t erf Adriaen
Willen mma v voors. Anthonis Emmen t gem. Boschpat
vercoft Wouterken hvr Eijmbert Lambert Peynenborch tbv Eymbert haar man

567. 1604 november 9 sH,R.1471,29v
Jan z.w. Anthonis Pauwels Hessels
1/3 huis erff hoff boomgaert schuer schaepskoye ackerland weyland aan malcanderen int
geheel 8 L par. Gestel bij Otw inde Heuliel?
vercocht aan Pauwels zijn broeder
568. 1604 november 24 sH,R.1471,32v
Lambert Luycas de Bresser man van Elisabeth d. Jenneken d. Henrick Gerits en Peter Janss
Peters aan Goossen Embrecht van der Borcht tbv fabriek St Petruskerk van Boxtel 7 gld
Boxtel
569. 1605 maart 24 sH,R.1471,57v
Adriaan Goyart Thonis Deckers man van Christina d. Aert z.w. Henrick Maes bij Elysabeth d.
Henrick Schoenmakers en Adriaen Adriaens zijn zoon
vier stuxkens land deels ackerland deels weyland par. Haaren tpl. aenden Heesacker etc.
deels van Adriaen z. Aert Henrick Maes zijn zwager
en deels succ. haar ouders sch. Otw 14-8-1556
overgedr. Adriaen en Peter gebr. zn Dries Priem wnd Haren Adriaan Priem 7 gld
losbaar met 100 gld
570. 1605 juni 22 sH,R.1471,77v
Hubertus z.w. Arnoldi Adriaens bij Johanna d.w. Goeswini z.w. Goeswini Goossens bij
Mechtelde d.w. Gommari Peynenborch 1/3 in 1 gld 10 st
Haaren de Raem
571. 1605 juli 7 sH,R.1471,79v
Dierk z. Mathijs Anthonisse man van Elisabeth d.w. Herman Goessens
- stuck land deels ackerland deels weyland een malderzaad par. Otw op Carchoven gent in de
Scijve t Carchovense straat O t erf Embert Henricx v erf Cornelis Cornelis t erf Adriaen
Cornelis vanden Bosch
vercoft aan Emberden z. Henricx Vercuylen
belast met jeep 26 L rogge Lijsken wede Embert Schoenmakers jeec 2 gld aan een begijn
opten Groten Begijnhof sBosch gent Henricxken van Gemert jeec 1 st 2 oort grondcijns
Eymbert z.w. Henrick Vercuijlen vercoft Cornelis z.w. Cornelis Huyberts jeec 3 gld 10 st op St
Jacop uit
- huys erve hoff erffenis daeraen 3 maldersaet par. Otw op Carchoven inde Schijve t erff
Ghijsbert Laureyns t erff Adriaen z. Cornelis Willems v gem. strate t Carchovense heyde
belast met jeep 4 mud rogge hr en mr Yewen vanden Hovel jeep 1 mud rogge Jan Beyharts
Franss jeep 1 malder rogge Willem van Loose jeep 4 L rogge H.Geest Haren jeep 1 zester
rogge tafel H.Geest sBosch 4 L rogge capittel St Jan sBosch 4 L rogge OLVr broederschap
sBosch jeec 3 gld erfgen. Adriaen Rudelens? jeec 2 gld een man tot Bocxtel jeec 2 gld Aert
Kerckhoffs jeec 1 gld H.Geest Otw
losbaar met 50 gld
Cornelis z.w. Cornelis Huyberts verklaart lossing door Eymbert Henricx Verkuylen 19-7-1606
572. 1605 augustus 5 sH,R.1471,82
Catharina en Anna gez. drs w. Gerarts van der Elst en Jenneken d.w. Adriaen z. voorn.
Goyarts [sic] vander Elst
- stuck land deels ackerland deels weyland samen 6 L par. Otw inde Lange Venne t v erfgen.
Jan van Herpen O en N t erfgen. Corst Gerarts v erf hr Eymbert Artss
als Lucia d.w. voors. Gerarts vander Elst in presentie van hr en mr Sebastiaen vander
Bruggen pbr en beneficiaat cathedrale kercke St Jan evangelist sBosch naderde 3-9-1576
opgedragen hr en mr Frans Goossens pbr en canonick collegiale kercke St Peters tot Bocxtel
belast met jeep 4 L rogge rector altaar St Margriet KvOtw
573. 1605 augustus 27 sH,R.1471,85
Jan z. Ancem Jan Peeters bij Catharina d. Willem Borchmans vercoft Daniel Jans de Bresser
wnd Gestel bij Otw jeec 3½ ka gld op nativitatis baptiste uit
beemd hoylants 1 bunder par. Gestel bij Otw aende Hilsche Bergen v voorn. Bergen tot de
oude straat met O gem. waterlaat de cleyne Aa
losbaar met 52 gld
574. 1606 februari 25 sH,R.1471,117v
Jacop z.w. Frans Beyharts wegens heer Jan Beyherts zijn broer
- afgebrande hofstadt en erff bvvo op de Hoogstrate t erf krn Eymbert Goossens van der
Borcht t H.Geest binnen Otw v wede Jan Jans van de Wiel t Hoogstrate met gebruik van
voetwech over de wech van de wede voors. naar de kerckstrate

opgedragen aan Henrick z.w. Embert Goossens van der Borcht in sch. br. Otw 23-2-1606
zo gestaan Fransken d. Jacop z.w. Frans Beyherts nadert
575. 1606 maart 30 sH,R.1471,127
Jasper z.w. Aelbert Jaspars Blanckers wnd par. Otw
- eenen camp weyland 6 L par. Otw aende Cleyn Heyde t erf Marten Diercx W t erf jr Jan de
Bever en mr Jan vanden Hovel N v t voirts rontomme gem. stege
als Jasper de helft bij erfdeling sch. Otw en andere helft tegen mede erfgen. bij opdracht
opgedragen mr Philips Lintermans chirurgijn z.w. mr Silvester Lintermans
belast met hertogelijke grondcijns
mr Philips gelooft Jaspar 100 gld
margo: Jaspar verklaart betaling door Philips 22-3-1607 4-5-1607
576. 1606 april 1 sH,R.1471,128v
kennelijk alsoo Adriaen Servaes Jaspar en Jacop gebr. zn w. Peter Jacops de Molder dmaw
Margriet d.w. Henrick Jan Wijtmans Pauwels Willem Rijsbroex man van Elisabeth Anthonia
Jenneken en Katalijn gez. drs w. Peter en Margriet Peter Henrick en Willemken gebr. en z. krn
w. Joost Henrick Gerits dmaw Adriana d. Henrick Jan Wijtmans en Henrick nog voor Marie zijn
susters Jan en Jacob gebr. zn w. Jan Jacops de Brouwer dmaw Jenneke d.w. Henrick Jan
Wijtmans Godevart Andries Vermoelen man van Lucia d. Jan en Jenneken
- 15/16 in in stuck beempt par. Otw bijde watermolen tot Hueckelem t gem. stroom t erf hr
van Cloetingen waarvan rest. 1/16 tot Wouter z.w. Jan van Haren man van Lucia d. Jan Aert
Meeus dmaw Margriet de jonxste d. Henrick Jan Wijtmans toebehorende
opgedragen voors. Wouter z.w. Jan van Haren sch. Otw 12-8-1571
zo gestaan voorn. Wouter z.w. Jan van Haren wedn. voorn. Lucia d. Jan Aert Meus de tocht
opgedragen aan Jan zijn zoon bij Lucia
want voors. Jan z. Wouter z.w. Jan van Haren dit stuxken beemd zoals tegenw. gelegen t
gem. stroom t erfgen. hr van Cloetingen wesende de watermolen van Hueckelem v erf
Adriaen Peter Gijsen Wagemakers t erf Anneken d.w. Jan Symon Reynkens
opgedragen aan voors. Anneken d.w. Jan Symons
belast met recht van wegen over de stege tot voors. stuxken lants
577. 1606 april 5 sH,R.1471,131v
Aart z.w. Gijsbert Hoppenbrouwers vercoft hr Ghijsberden Adriaens van Gestel tbv susteren
convent derde orde St Franciscus gent Marienborch sBosch opten Uylenborch jeec 7 ka gld op
Lichtmis uit
huys schuer scoppe gronden ackerlant aan een placke par. Gestel bij Otw aende Lierbrugge t
Galghstrate t gem. strate gent den voetpad v erfgen. Cornelis Goitstauwen t gem. strate
losbaar met 100 gld
578. 1607 februari 1 sH,R.1471,202v
Dierk z.w. Henrick Janssen wnd Vucht man van Jenneken d.w. Jan Laureyns de Lange
stuck ackerland gent opt Hooch 3 L par. Haaren Belveren etc.
579. 1609 augustus 14 sH,R.1471,358
Godefridus van Vlierden z.w. Godefridus van Vlierden 2 pond
Gestel prope Herlaer etc.
580. 1607 augustus 3 sH,R.1471,358v
Anna wede Guiliams van der Biestraten in zijn leven wyntavenier? sBosch 109 gld 16 st
35 gld 5 st
581. 1607 augustus 28 sH,R.1471,359
Jan z.w. Henricx Luyten wnd Gestel bij Otw gelooft op verband van
acker tuellant 11 L gent de hoeve par. Gestel tpl. den Heycant
Macharius z.w. Jan Jacops 4½ ka gld
's-Hertogenbosch, R.1472
Frans Willemse, december 1609 - september 1613 7/
582. 1610 januari 5 sH,R.1472,2v
Peter z.w. Claes Jans de Keteler wnd Otw vercoft hr Bernaerd pbr en Seberden krn w. Dierck
Bernaerts de Nastelmaecker jeec 3½ gld op Trium Regum aan uit
- stuck ackerlant 7 L par. Otw tpl. de Hupperinge t t Adriana van Gameren v Henrick van Nuys
t kerkpad
belast met jeep 10 L rogge erfgen. hr Peter Peelmans priester jeec 2 gld sekere scamele
meeghdenhuys tot Otw
losbaar met 50 gld
margo: Sebert Diercx verklaart lossing 21-5-1632

583. 1610 januari sH,R.1472,10
Aart van Hees deling
584. 1610 februari 9 sH,R.1472,17
Mathijs Gijsberts van den Anker jeec 2 gld op 1 september uit
huys erve hoff ackerlant daeraen 1 zesterzaad par. Haaren bij Otw tpl. aende Heseacker etc.
585. 1610 april sH,R.1472,46v
Jasn Quirijns 7 gld
Otw Biesmortel
nog 5½ gld aldaar Schooffstraet
586. 1610 juni 3 sH,R.1472,68
Goyaart z.w. Jacop Pulskens
- een stuck beemd 8 L gent den Hoeckbeempt par. Otw in de oude Buender t Gasthuysdijck
van Oisterwijck t Adriaen Ruelens erfgen. v Buenders stege t gem. waterlaet
vercoft Jan Janss de Wit wnd Otw
belast met de grondcijns 2 st hertog van Brabant 2 st gebuercijns Otw
587. 1610 juli 5 sH,R.1472,76
Dirick z.w. Jacops Henricx Filters man van Mariken d.w. Jan z. Henrick Willems doude
- stuxken weyland metten dobbelen graft aan de oostenzijde daertoe behorende par. Otw
over de Banbrugge aende heyde aldaer t Jan Aerts Last t erfgen. Cornelis Jans de Garst v krn
w. Peeter Toelincx des rademakers t gem. heyde
opgedr. Wouter z.w. Huybert Maes van Otw
588. 1610 november 2 sH,R.1472,102
Adriaan z.w. Daniel Schellekens man van Jenneken d.w. Willem Geverts
hoybeempt gent den Boschbeempt 2 dagmaat par. Gestel bij Otw achter het Bosch
Barbara d. Adriaan Daniel Schellekens vernadert
589. 1611 maart 12 sH,R.1472,151
Hendrik z.w. Henricus z.w. Reynery Heesters 7 gld
Haaren Belveren
590. 1611 juni 7 sH,R.1472,173
Adriaen z.w. Peeter Gijsberts wedn. Aelken zijn eerste hvr d.w. Jan Goyarts de tocht in
- huys erve hoff schuere schoppe ackerlant groeslant aan malcanderen tsamen 20 L par. Otw
tpl. Huyckelem t erf Goossen Emmen t v gem. Berckstraet Adriaen Aert Oirlemans
opgedr. Jan z.w. Peeters z. Jans Emmen man van Adriaentken enige d. Adriaen en w. Aelken
kennelijk voorn. Jan Peeters als man van voorn. Adriaenken verkocht aan hr en mr Aert
Swaens pbr jeec 12 ka gld op 7 juni uit dit huis voorn.
belast met de grondcijns hertog van Brabant
losbaar met 200 gld
591. 1611 oktober 13 sH,R.1472,199
Adriaan z.w. Frans Aelberts en Claes z.w. Anthonis van Giersbergen man van Luytgart d.w.
Frans Aelberts voorn. erfgen. van Mariken d.w. Frans Aelberts voorn. overleden zonder krn
- stuxken ackerland gent den Bijgart 1 zesterzaad tot Huikelom onder par. Otw t erf Adriaen
Peters Wagemans t erf voorn. Claes wegens voorn. Luytgart v gem. heirbane t erf Aelbert
Adriaen Appels
vercoft Cornelis z.w. Cornelis Huybrechts
592. 1612 maart sH,R.1472,248
Anthonij van Boxmeer
huis Gestel bij Herlaer etc.
voor 12 gld jaarl.
losbaar met 200 gld
593. 1612 maart 30 sH,R.1472,249v
Aart z.w. Gijsbert z. Aert Hoppenbrouwers en Wierich z.w. Jan Willems van der Biestraet bij
Adriana d.w. Gijsbert z. Aert Hoppenbrouwers jeep 1 mud rogge in 3 mud welke gehele pacht
Willem van den Pollen z.w. Willem van den Polle geloofd had Jan gen. vander Schueren op
Lichtmis uit
huys hoff gronden toebehoren met een stuck lants daeraen gent Sullenacker par. Gestel bij
Otw t Laureyns Jan Bollekens t strate gent Molenstraete v Willem van den Pol voorn. t erf Jan
van der Amervoort sch. br. Gestel 1423 op St Huybrechtsdag bisschop
en welk mud bij succ.
opgedr. hr Gijsberden Adriaens van Gestel pbr beneficiaat St Jan evangelist sBosch tbv
convent Marienburg sBosch opten Ulenborch

want aldus geschiet Art Gijsberts Hoppenbrouwers Gijsbrecht en Wierich zn w. Jan Willems
vander Biestraet en Adriana zijn hvr voorn. renunctiatie
daarna Gijsbert en Wierich gebr. als voor aan suster Jenneken d.w. Daniel z. Peter Corstiaens
bij Daniel en voorn. w. Adriana zijn hvr geprofeste sustere voorn. convent lijfrente 3 ka gld uit
al hun goederen
nog 412½ gld aan het convent
594. 1612 april 10 sH,R.1472,253
Emmert z.w. Henricx Emmen Vercuylen wnd bvvo vercocht Nycolaes Jans Donckers jeec 6 gld
5 st OP Kerstmis uit
- hoybeemd 4 L 32 R gent het Schorlauwe par. Otw aan de Grote Heye tpl. den Gemulhoeck t
erf Thomas vanden Hoevel O t erf Anneken van Eerssel W v N gem. Achterste Hoolenstroom t
op de banbrugge
- stuck weylants 4 L gent Stempelsweye in par. Otw onder Carchoven t erff Andries Cornelis
Peynenborch Z t erf Lambert Laureyns N v Jan Janss van Buegen cremere O t gem.
Karchovense straet W
belast met pacht 1 malder rogge Willem de Loose tot Otw uit leste onderpant
losbaar met 100 gld
595. 1612 april 17 sH,R.1472,255v
Cornelis Thomas en Adriaen zn w. Goyaert Hicspoirs bij Aleyt d. Marcelis? Matheeus Embert
Jan Lamberts man van Jenneken en Anthonis Peeters man van Marie drs w. Goyaert
Hicxspoirs en Aleyt voorn. de voorn Cornelis Goyaerts en Jan Willem Adriaens momb. Joost en
Jan onm. krn w. Wouter z. Goyaert Hicxspoirs en Aleyt voors.
- 6/7 waarvan rest. 1/7 Marcelis z. Goyaert Hicxspoirs voorn. in huys hof schop henne
gronden erffenis daaraan en daertoe 16 L par. Otw tpl. Huyckelom metten houtwas
boomgaert graften wallen kanten t erffgen. Peter Huenen mma t erf Peter Otten alias
Corffven? v waterlaet t gem. strate waarvan de helft van de waterlaat tot deze erff gehoort
opgedragen aan Marcelis z. Goyaert Hicxspoirs voors.
belast met 3 mud rogge aende Vrouwe van Helvoirt
596. 1612 april 17 sH,R.1472,256v
Wouter z.w. Jan Brokken wnd Haaren onder Belveren man van Jenneken d.w. Jan Udo Janss
bij Jaexken d. Mathijs Vogels in tweede huw.
1/3 oostw. in stuck ackerland 6 L par. Haaren tpl. Belveren etc.
Gerrit van Krieken vernadert
weer tp
597. 1613 mei sH,R.1472,315
Aart van Hees deling
598. 1613 september 18 sH,R.1472,340
Gerrit z.w. Laureyns Jacobs van Leende bij w. Yda d.w. Gerarts de Goedewerdt tevoren wede
Jan Willems vander Bruggen Everart Rutten Nagelmaecker man van Anneken d.w. Laureyns
Jacobs en Yken voorn. 2/3 hr Jan pbr z.w. Laureyns Jans van Erp bij deselve Jan en Yda
voorn. religieus des cruysbroederen oirdens ook voor Jan Adriaens vanden Grave man van
Maria en Gerart Jacops ingeseten tot Neerassel man van Aleydt drs w. Laureyns Jans van Erp
alsook hr Jan namens (proc. Maastricht) Henrick Gabriels man van Heylwich ook d.w.
Laureyns Jans van Erp rest. 1/3 erfgen. hr Sebastiaen vander Bruggen
- stuck ackerland 2 L par. Otw tpl. Huikelom t t v erf Johan Beyharts t Adriaen Peter
Ghijsberts en Peter Bernarts mma
stuck lant deels weylant deels ackerlant gent de Patacker 4½ L 15 R int geheel als voor t t v
erf Johan Beyharts t erf Adriaen Cornelis van Baest
als hr Sebastiaen z.w. Jan Willems van der Bruggen tegen Jenneken d.w. Jan van Oirle alias
van Herssel en executeurs test. Steefken d.w. Willem van der Bruggen alias van Boemel resp.
vercregen sch. sBosch 27-3- quarta post letare Jerusalem 1565 en versterf ouders
ten jeec uitgegeven aan voorn. Adriaen Cornelis van Baest van 18 ka gld 15 st op St
Remigius
ook nog uit
- huys schuer henne gronden erve hoff boomgaert ackerlant aan malcanderen 4 L par. Otw
tpl. Hoculem t voorn. erf als voor ten cijns gegeven is t v erf Jan Beijharts t gem. strate hem
Adriaen van tevoren toebehorende
losbaar met 300 gld
margo: Peeter Fredericx een der momb. Yken enige dr Gerart Laureyns Jacobs van Leende
bekent lossing door Johan Beyharts proprietaris 30-9-1626

's-Hertogenbosch,R.1473
Theodorus van Kessel februari - mei 1602 1/298
599. 1602 maart sH,R.1473,30
Andreas van Flodrop 3 gld
Gestel prope Herlaer etc.
600. 1602 maart sH,R.1473,52v
Margriet van Meerendonck afgang tocht
Anthony van Meerendonck 4 gld
Gestel (de Dommel) etc.
601. 1602 maart sH,R.1473,65
Arnoldus Conincx 1 mud rogge
Gestel prope Herlaer
602. 1602 april 3 sH,R.1473,115v
Henrick z.w. Peeter Corstiaen Woestenborchs jee rente 4 ka gld 10 st als Pauwels Mathijs
Philips geloofd had Gevarde Pauwels Hessels op Lichtmis uit
huys schuer hoff erff daeraen par. Gestel aende Heycant t v O gem. straat t Z erf Goivert
Ghijsberts van Elder t erff Wouter die Cort en de gem. straat
en Willem z.w. Peeter van Wuestenborch man van Margriet d.w. Gevart Pauwels Hessels
opgedragen voorn. Henrick zijn broer sch. br. Gestel bij Otw 22-1-1593
tp Huijberden z.w. Peeters Corstiaens Woestenborchs zijn broer
603. 1602 maart sH,R.1473,143v
Johannes Verkuylen 3 malder rogge in 8 mud
Nistelre
604. 1602 april 26 sH,R.1473,156
Herman z.w. Cornelis de Ruyter 1/3 ook voor Wouter z.w. Cornelis de Ruyter voors. en
Arnden Wouters de Molder man van Anna d.w. Cornelis de Ruijter voorn. rest 2/3
- stuck heyvelts 21 L 12½ R par. Otw opte Grote Heye tpl. opte Diese t erf gen. hr van
Cloetinghen t v t gemeynt van Otw
als Herman met mede erfgen. na dood w. Pauwels hennen broeder z. Cornelis de Ruijter bij
succ. en welk stuk heiveld Pauwels tegen schepenen etc. vvo bij cope sch. Otw 19-8-1578
opgedr. Gerarden vanden Wiel tbv tafel H.Geest sBosch
belast met grondcijns aan de hertog van 2 st voor elke bunder
605. 1602 mei 9 sH,R.1473,180
Henricus z.w. Johan Jacobi Chierneels et Matheus z.w. Lamberti Priem jeep 6 mud rogge
bossche maat op Lichtmis uit
- molendino venti dicto die molen tot Kerrichoven sito par. Otw
quodam campo mericali 17 bunder par. Tilborch
welke pacht domicellus Carolus de Vladeracken z.w. domicelli Nicolaij z. hr Gerardi de
Vladeracken militis bij hr Gerard en vr Cornelia d.w. Nicolai de Bockhoven z.w. Willem de
Bockhoven en voorn. Nicolao en vr Margareta de Borchgreve supt Henrico en Matheo 28-21596
supt dmo Henrico de Riviere dmo temporati de Yseren schoenberghen etc.
606. 1602 mei 9 sH,R.1473,181
Johannes z.w. Petri Lievensse man van Gertrudis d.w. Marcelij z.w. Walteri de Rijsbergh jeep
3 malder rogge Bocxtelse maat op Maria geboorte uit
domo area orto etc mouwer terre par. Gestel prope Otw ald tHeyeundt etc.
gekocht van Walterum z.w. Henrici de Cort 9-4-feria sexta post dominicam qua cantatur
Quasi modo 1540
607. 1602 mei 11 sH,R.1473,187v
Willem Cornelis Hoerevoirts wnd Tilborch proc. stadhouder en schepen dorp en heerlijkheid
Tongerlo van Anthonis Wilborts schepen aldaar vervangende Martijne Anthonis Wilborts zijn
zuster met Mathijs Hootmans haar man jee losrente 27 gld als borgemeesters etc. vvo
verkocht hadden aan Adriaen Cornelis Moldere tbv Wilborden z.w. Sijmon Thomass op St Jan
baptist in de midzomer 30-6-1573
obligatie op Oisterwijk
gecedeert Peeteren z.w. Jan Cornelis Mutsaerts
608. 1602 mei 13 sH,R.1473,188v
Daniel z.w. Jacob Goossen Daniels bij w. Emken d.w. Jan de Cort Jan z.w. Cornelis Goyaerts
bij w. Henricxken d.w. Jan de Cort voorn. en Elias z.w. Peter Smiths man van Marijcken d.w.
Jacop Goossens en Emken voorn. samen erfgen. Jan de Cort hennen grootvader

- stuck hoylants gent den Mortel 3 dagmaat par. Otw tpl. op Balsvoirt t convent der susteren
van Orthen binnen sBosch t erf Henrick Wouters van Ravensteyn v gemeyn stroom gent de
Groote Aa t zeker erf toekomende Dries Bollen en mede erfgen. gent den Bollen winckel
na dood Jan de Cort
opgedragen Henrick Wouters van Ravensteyn
belast met jeec 3 st 3 p hollands hertog van Brabant
margo Pauwels Joost Henricx man van Margriet d.w. Jacop Goossen Daniels bij Emken zijn
hvr d.w. Jan de Cort vernadert 7-4-1603
609. 1602 juni sH,R.1473,217
Aleydis d.w. Ghijsberti z.w. Nicolij van den Broeck bij w. Theodorica d. Henrici Thijss erfgen.
Henrici Janss
peciam terre mericalis 6 L par. Gestel prope Herlaer etc.
610. 1602 juni 5 sH,R.1473,256
Marcus z.w. Jan Jacops Verheyen bij Marijcken d.w. Adriaen z. w. Eijmbert de Greve jeep 1
mouwer rogge Otw maat en jeec 34 st brabants op Lichtmis uit
huys en hoff gronden toebehoren en erff daeraen 10 L par. Otw in den Biesmortel etc.
Bosch Protocol R.1474
Bamis 1602 - Bamis 1603 Theodorus van Kessel 2 - 299
611. 1602 oktober 30 sH,R.1474,25v
Heyman z.w. Aelbert Heymans
- hofstadt lants daer op een huysinge te staen plach, erve hoff 36 R lants bvvo op de
Hoochstrate t W Marijke wede Willem Colijns t O verkopers (Heyman z.w.Aelbert Heymans) v
(Z) straet gen. De Hoochstrate t (N) de gemeyn Bolstrate
aan Willem z. Peter Adriaen Verhoeven
belast met jeec 14 st kerk van St Annacapelle binnen sBosch; pacht van 4 zester rogge
Anthony van Lith
612. 1602 oktober 31 sH,R.1474,26
Ancem z.w. Goyaert van Elderen aan Gielis z.w. Jan Jan de Weir jeec 5 ka gld op Allerheiligen
uit
- de helft onbedeeld in stuk beemd 1½ bunder eensdeels in Oisterwijk eensdeels in Oirschot t
voorn. verkopers t erve krn Cornelis Hoeffmans v heer van Oirschot t gemeynt van Ow.
aankomst erfenis van Andries en Emken krn Cornelis Riemslegers
belast met 10 st aan den heer van Goidtschenhoven tot Roede
losbaar met 75 gld
613. 1603 januari 2 sH,R.1474,88v
Willem z.w. Thonis Jan Brocken bij Lijsken d.w. Thonis Adriaens
uytgetorft moerveldeken 6 L par. Haaren tpl. Belveren int Oirbroeck etc.
vercocht Peter en Eymbert zn w. Jacop Henricx van de Voirt
margo: kennelijk voors. Willem oud 25 jaar ende totten houwelijcken staat begeven hebbende
confirmeert 14-4-1604
614. 1603 januari 2 sH,R.1474,88v
voors. Willem gepasseert de ouderdom van 24 jaar bekent dat Jan z.w. Willem Adriaens wnd
Haren gelost heeft jeec 6 ka gld als voors. Willem als enig erfgen. van zijn vader uit
- hofstad daar eertijds een huyse opgestaen heeft met hoff daeraen 40 R par. Otw tegenover
de Capelle aldaer t erff Anneken wede Peeter Aerts Spreeuwen met haar krn t erf Elias
Willems v gem. waterstroom t gem. strate
welke hofstad voorn. Jan Willems tegen Henrick z.w. Henricx Bouwens tegen voorn. cijns bij
opdracht 18-6-1601 confirmatie als voor
615. 1603 januari 30 sH,R.1474,115
Jan z.w. Jan de Cort man van Elizabeth d.w. Willem Huyberts
stuxken ackerland 1 zesterzaad 12 R par. Haaren bij Otw tpl. in de Gevel etc.
616. 1603 februari 1 sH,R.1474,122
Rodolphus z. ... Leonardi z.w. Rodolphi Eijmbertss
agrum terre arabilis 10 L par. Gestel prope Herlaer etc.
617. 1603 februari 8 sH,R.1474,130
Guiliam Biestraten wijnwerdt binnen stad sHertogenbosch borgtocht
618. 1603 maart 17 sH,R.1474,190
Anthonis z. Jan Anthonis van Roy wnd Karchoven onder Otw man van Emmerentia d.w.
Marcelis Vreyssen op verband van
- acker tuelants 5 L lants gent den Harenbraeck par. en ding. Otw tpl. Carckhoven t erf

Adriaen Corneliss O t erff Cornelie Marceliss Z v wede Gertruijt Verboirt W t erf Guiliam
Oliviers
aan Dierck van Kessel tbv voorn. Guiliaeme Oliviers 3½ ka gld op St Gertruijdendach 3 jaar
achtereen
619. 1603 april 21 sH,R.1474,223
alsoe Leonaerdt z.w. Jan Leonaertss verkocht Adriaen z.w. Jan de Riddere jeec 4 ka gld 10 st
uit
- huijs ende hoff gronden toebehoren erf daaraan 13 L land par. Otw tpl. Karckhoven t
erffgen. Goossen Claess t erff Geertruijdt d. dess. Goossens
- een stuck beempts 6 L lants par. voors. opte Cleyne Heye t erff Bartholomeus Janss de
Beckere t v t gemeynte in sch. br. Otw 9-10-1574
welke voorn. cijns Henrick z.w. Jan Janss de Riddere voor 3/4 en Henrick z.w. Jacop Geritss
bij w. Neelken d. voors. Jan Janss de Riddere voor het leste vierde deel opgedragen hadden
Gerarden Janss van der Wiel sch. br. 3-2-1601
zo is gestaan voorn. Gerart van den Wiel deze jeec van 4 gld 10 st opgedragen aan Jan
Corneliss van Esch wnd Otw
620. 1603 april 22 sH,R.1474,224
Jan nat. z.w. Jan Willems van Beeck
huis erve hoff hoplant en ackerlant 13 L int geheel deels par. Gestel bij Herlaer deels par.
Schijndel etc.
etc.
Willem van Merendonk
621. 1603 mei 28 sH,R.1474,286
Petrus z.w. Johannis Mathie de Gorchem ook voor Petra zijn zuster jeep 2 mud in 4 mud
rogge als Johannes de Haeren z. Johannis en do Mechteldis zijn hvr d.w. Johannis de Best
geloofd hadden Johannes z.w. Theoderici Noets man van Henrice n.d. gen. w. Johannis de
Haeren op Lichtmis uit
- domistadio ac hereditate sibi adjacen.. par. Haaren tpl. Gever t com. plateam t gemeynt
ander goed van gen. Johannes de Haeren en domicella Mechtelde specialiter uit
quodam manso ac singulis etc. van w. Johannes van Best voorn. in par. Helvoirt in sch. br.
Otw.
en welke 2 mud Johannes z.w. Theodorici Noets supt Geertrude wede Ghijsberti de Heesch 512-1500 en bij succ. op Johannem Mathie de Gorchem et Mariam d.w. Petri Reynerss zijn hvr.
en Peter voorn. 12-1-1589
supt Marie d.w. Reynerij vander Meer
622. 1603 juli 14 sH,R.1474,312v
Christianus z.w. Henrici z.w. Cornelij Henrici Wouters jeec 7½ gld op nativitati Christi uit
agro terre den Breede acker modiatam terre par. Haaren tpl. Belver prope sarcellum Sti
Martini etc.
623. 1603 juli 23 sH,R.1474,327
alsoe jr Lambrecht Millinck van Gerwen doude z.w. jr Joosten van Gerwen onder meer andere
goederen opgedr. Peter Arnt van Heesch tbv jr Lambrecht Millinck van Gerwen de jonghe zijn
zoon
- stuck moerlants 18 L par. Otw onder Hueckelum t gem. straat t v t erf Sophie wede jr
Hercules Sacharias van Brecht met haar zoone sch. br. sBosch 14-4-1599
waarna jr Lambrecht Millinck van Gerwen de jonghe dit stuk moervelts opgedr. mr Johan
vander Moele tbv hr Anthonis van Grobbendonck riddere 31-10-1600
daernae jr Herman van Middegael z.w. Peeter van Middegael bij jouffr. Anna van Breempt als
wettige halfbroeder van eender moeder des voors. jr Lambrecht Millinck van Gerwen de
jonghe z. voorn. w. jr Lambrechts Millinck van Gerwen des ouden bij voorn. joffr. Anna van
Breempt dit stuk moerveld den voorn. vander Moelen tbv mijnheer den baron van
Grobbendonck genaderd 29-10-1601
zo gestaan voorn. jr Herman van Middegaal dit stuk moerveld opgedragen aan mij D. van
Kessel tbv mr Johan vander Moelen tresorier van mijn heere den baron van Grobbendonck
voorn. onder voorbehoud van lossing de eerstvolgende twee maanden tegen 800 ka gld
Bosch Protocol R.1475
Bamis 1603 - Bamis 1604 secretaris Theodorus van Kessel 3 - 300
624. 1604 maart 3 sH,R.1475,70v
Goeswinus z.w. Ewaldi z.w. Theodorici Mallants ook voor Rutgerus de Broeckhoeven consul
oppidi de Buscoducis jeep 1 mud rogge Otw. maat op St Laurentius uit

quadam agro terre arabilis vulgo appellato alitten hoeve 22 L terre par. Otw ad locum die
Hoeven t erf Jacobi de Aerkel t erf Ghijsberti Adriaens v gem. straat t gemeynt van
Huyckelem
- domo area orto horreo domicula dicta schoppe 5 L tpl. voors. t erf Jacobi de Aerkel voorn. t
v gemeynt van Huyckelem t erf Adriani Goyaerts
welke pacht Henricus z.w. Henrici Peters verkocht Johannes z.w. Johannes Witlocx 28-9-1570
en welke pacht Wolterus z.w. Adriani Wolterss man van Margareta wede Johannes z.
Johannes Witlocx voorn. supt dns et mgr Francisco vander Borcht pbr z.w. Goeswini
Eymbertss van der Borcht in sch. br. Otw
en hr en mr Franciscus vander Borcht supt Ewaldo z.w. Theodorici Mallants sch. br. Otw 12-11576
supt hr en mr Francisco vander Borcht pbr canonicus eccl. collegiate ste Petri in par. Boxtel
denselven indemniteit
625. 1604 maart 6 sH,R.1475,77v
Aelbert Kemp z.w. Willems Kempe z.w. mr Jans Kempe
1/3 in stuck land 1 zesterzaad par. Haaren bij Otw tpl. in de Poelackers bij sunte Martens
Capelle etc.
aan zijn broer hr Gevarden Kempe
626. 1604 maart 6 sH,R.1475,78
Margriet d.w. Gerart van Ravensteyn wede Willem Kempen z.w. mr Jan Kempen afstand tocht
van al haar goederen
Aelbert Kempen verscheidene renten
627. 1604 maart 17 sH,R.1475,86
Jan Schenkels 2 gld
Haaren Heesakker etc.
628. 1604 maart 22 sH,R.1475,94v
Mathias van Ancker 4 gld
Haren
629. 1604 mei 20 sH,R.1475,164v
hr en mr Peter de Bresser pbr et canonicus eccl. collegiate dmi Petri in par. Boxtel
land Oirschot
630. 1604 mei sH,R.1475,165v
Johannes van Donck 5 gld 5 st
Gestel prope Herlaer etc.
631. 1604 juli 29 sH,R.1475,235v
Jan Gerardts Beris wedn. Cornelisken d. Cornelis Corneliss vanden Dijck
- deen helft van een weyveldeken 3 L land par. Otw bijde wyntmolen gaende naer Haren t erff
Adriaen Gijsberts erfgen. t wede Joost de Beer v gem. straat t erf Joost de Beer voorn.
als Jan Gerarts na dood Catharina zijn dochter bij w. voorn. Cornelisken volgens accoord met
de vrienden en bloedverwanten van w. Cornelis Corneliss vanden Dijck grootvader van w.
Catharina zijn dochter aangegaan voor de helft toebehorende
verkocht aan Adriaen z. Cornelis Janss van Buerden
belast met 2 smaelhoenderen erfgen. Gielis Kievits nog zeker klein chijns gent Noerkenschijns
aan erfgen. Verboirt
de kooppenningen zijn gebruikt tot delging van de schuld van zijn overleden hvr en hun
dochter
632. 1604 augustus 3 sH,R.1475,247
voor sch. sBosch is verschenen Sophia d. Adriaens van Dijck bij Hadewigis d.w. Wouter Colffs
van Oisterwijck die als dienstmaagd gewoond heeft bij Willem Claess die getrouwd is na dood
van haar vader de voors. Hedewighen haar moeder ter causse van haeren dienste ende huere
denselven ende der voorn. haerder moedere gedaen ten achtergebleven is 50 ka gld
Hedewigis na dood van voorn. Willem Claess nu omtrent 2 maanden geleden binnen de stad
Loven deser wereld overleden is tsterffhuijs des voorn. wijlen haers leste mans in meyninghe
is te abandonneren
zij machtigt mr Laureyns Loockemans ingesetene der stad Loven tot arrest van goederen van
voorn. Willem Claess
633. 1604 september 30 sH,R.1475,285
Johannes z.w. Johannis Gerarts de Cort wedn. Petronelle dicte Peterken d.w. Franciscus Brock
huis land Haaren aenden Huevell etc.

Bosch Protocol R.1476
Bamis 1604 - Bamis 1605 secretaris Theodorus van Kessel 4 - 301
634. 1604 oktober 30 sH,R.1476,31v
Herman z.w. Aert van Eerssel
- stuck weyland ofte beempt 3½ L par. Otw in de Buender over d achterste brugge t erfgen.
hr Metheeus Wals t erf Matheus Anthonis Roesen v erfgen. Eymbrecht Henricx Vercuylen t
gemeynte
jeec 3 ka gld als hr en mr Frans z.w. Goossen Eymberts geloofd had aan hr Benedictus z.w.
Pauwels Heyen op Lichtmis uit
stuck weylants voors.
en welke rente Henrick Willems de Wijse man van Aleydt d.w. Jan Timmermans dmaw Anna
d.w. Jan Verheyen opgedr. Arnden z.w. Joost van Eerssel sch. br. Otw 5-6-1590
en welk stuk voorn. Herman met vonnis sch. Otw in verbuet
opgedr. Goyaerden Wouters Panis
belast met hertogcijns
635. 1604 november 5 sH,R.1476,36v
Christina d.w. Nicolay Janss Wuystenberch wede Adriaen Adriaens afgang tocht
Niclaes Wuystenberch c.s. 1 mud rogge in 1½ mud
Gestel Broekzijde
Peterz. Willem Appels vernadert
636. 1604 november 22 sH,R.1476,64v
Peeter z.w. Peeter Jans Pieren
- stuxken ackerland 1½ L par. Haaren in de Ghevert? aldaer t erf Engelbert en Marijken zijn
zuster t erff voors. Peter v t erff Jan Thonis Willems
- stuxken weylants met een cleyn hoeffken daerachter aen liggende 1 groot lopense
ombegrepen de maete par. Haren tpl. voors. t erff Jan Thonis Willems voorn. t erff Engelken
en Marijcken voorn. t gem. straete
vercocht voorn. Jan Thonis Willems
belast met jeep 4 L rogge reducabel Arme Mannenhuys in Otw uit het stuxken ackerlant jeec
7½ st Groot Gasthuijs sBosch uit het stuxken weyland
637. 1604 november 23 sH,R.1476,67
Willem z.w. Adriaen Willems de Decker wnd Huyckelem aende watermolen vercoft
Bartholomeeus Jan Joosten tbv Groote Infirmerie op ten Grooten Bagijnhoff sBosch jeec 7 gld
op St Remijs des confessors uit
- huys erve hoff erffenisse daeraenliggende 3 L tot Huyckelem omtrent de watermolen onder
de vrijheyt en dingbank van Otw t erf Adriaen Peeter Huyben t erff Bartholomeeus Loem v t
erff Elizabeth wede Willem Joosten
belast met 20 st St Anna altaer KvOtw
te lossen met 100 ka gld
margo: cassatus 24-1-1617
638. 1604 december 7 sH,R.1476,79
Godefridus et Gregorius zn w. Winandus z.w. Rodolphi z. Danielis Daems bij w. Winandus en
w. Margarete d.w. Godefridi Janss geniter Rodolphus Johannis en Catharina zijn hvr, Ricardus
Johannes man van Judith en Johannes Reyneri man van Anna drs w. Winandi et Margarete
successores w. Rodolphi Daniels et Anne d.w. Georgij? Wijnants jeep 1 mud rogge op Lichtmis
uit
domo area orto petia terre .. L par. Haaren tpl. Belver etc.
639. 1604 december 9 sH,R.1476,81v
Philips de Wael z.w. Jaecques de Wael stadhouder des quartiers van Otw
- hof hoy- off weybeempts 6 L bvvo opte Vloet t O Jacob Beyherts t W Aleydt wede Claes
Goyaerts v gem. nieuwe stege t kerkpat beneffens den lopende stroom aldaer
aankomst van mede erfgen. in dl. sch. Ow.
vercocht aan Peter Adriaen Verhoeven, vorster der dingbank voors.
belast met de hertogcijns
640. 1605 januari 28 sH,R.1476,146
Isack Thomasse 6 gld
mansi dicti de Vriesdonck par. Otw tpl. Udenhout etc.
641. 1605 februari 5 sH,R.1476,154
Jan de Cort z.w. Jan de Cort man van Elizabeth d.w. Willem Huijbert van Laerhoven
- stuxken land zoo ackerlant als groeslant 8 L par. Haaren bij Otw tpl. t Holleneynde t erff

Cornelis Willem Huijberts daer dit stuck lants eertijts afgespleten is t v erf Philips en Adriaen
krn w. Lambert Emkens t Creyteheyde
vercocht Adriaen Corneliss van Buerden moldere
belast met jeec 7 ka gld convente van de Cruijsbroeders sBosch
margo: Cornelis Willem Huijberts broer van Elizabeth van Laerhoven vernadert ...
642. 1605 februari 23 sH,R.1476,184
Adriaen z. Jan Huijberts man van Catharina d.w. Jan Mathijssen bij w. Emken d. Jan Daemen
voor deen helfte Marten Jans Goyaerts en Jan Martens Beeckmans momb. 2 onbejaarde krn
w. Henricx Martens Beeckmans bij w. voorn. Emken leste hvr Henrick Mertens voors. (proc.
sch. baronie Bocxtel) dandere helft
- stuck hoijlants 2 dagmaten par. Haaren tpl. de Belversche Brugge t v de reviere aldaer
lopende de Aa gent t erf Lambert Camp t gem. heyrbane
vercocht aan Adriaen z.w. Ghijsbrecht Henricx vande Schoot
waarna voorn. Adriaen Ghijsbert Henricx van de Schoot aan Adriaen Jan Huijberts de helft en
de momb. de andere helft 87 ka gld
643. 1605 februari 26 sH,R.1476,191v
Johannes z.w. Arnoldi z.w. mr Godefroi Kemp jeec 3 Rgld op nativitatus beati Johannis
baptiste uit
petia terre arabilis 9 L Gestel prope Herlaer etc.
644. 1605 maart 3 sH,R.1476,193v
die eersame ende voirsienighe Jacob Franchoijs Beijherts en Marcelis Deonijs van Vladeracken
als waechmeester van haere hoirluchtichste hoocheede waeche binnen sBosch hebben
verklaard dat Peeter Ghijsbertss en Peeter Cornelis beiden voerlieden van Hilvarenbeeck
gisteren op de waag gebracht hebben een zak hoppe 874 pond door deze voerlieden
opgeladen in de stad Antwerpen om aan Jacob Franss geleverd te worden wat die ook
verklaart
645. 1605 februari sH,R.1476,249
Hendricus de Zoerendonck 1 mud rogge
Haaren tpl. Belver etc.
646. 1605 maart sH,R.1476,259v
Jan z.w. Johannis Arnts wnd Gestel bij Herlaer 7 gld
Gestel voorn. etc.
647. 1605 maart 24 sH,R.1476,260v
joffr. Maria Bloymans vrouwe tot Helvoirt d.w. hr Henricus Bloymans heere tot Helvoirt bij w.
Elysabeth Lombaerts ab Enckevoirt en jr Erasmus van Grevenbroeck heere tot Mierlo Lierop
etc. man van joffr. Johanna ook d.w. hr Henrick en joffr. Elizabeth
acker lants 5 L saylants 1 L groeslant onbegrepen onder dingbank en vrijheid Otw in den
gehuchte Berkel gent de Craenacker etc.
648. 1605 maart 24 sH,R.1476,261v
Do Maria Bloeymans vrouwe van Helvoirt d.w. dms et mr Henrici Bloymans heer van Helvoirt
en w. domicella Elizabeth d.w. hr Johannes Lombaerts ab Enckevoirt bij w. Elizabeth d.w.
Gerardi Nichiels et domicellus Erasmus van Grevenbroeck hr van Mierloo Lierop etc. man van
do Johanna dr hr Henrici et Elisabeth jeep 1 mud rogge in 6 mud als Nicolaus vanden
Leempoel geloofd had Egidio z.w. Henrici Multoris de Herlaer op Lichtmis uit
- manso van w. Walteri van Kerckhoven in par. Otw tpl. Huyckelom t erf do Heilwigis d.w.
Bruystini de Andel t erf Henrici Bont
medietate cumsdam? prati siti in par. Ghestel prope Otw juxta molendinum dictum toir? stoct
17-10-1472 en waarvan 3 mud mr Johannes Lombaerts met zijn eerste hvr Godescalc d.
Theodorici Sapeels 26-10-1495 supt Elizabeth en Margriet drs w. Petri van Berck et Thielman
Hagens man van Catharina d.w. Petri voorn.
en 1 mud overschoot?
voorn. Maria en Erasmus supt [niet duidelijk]
649. 1605 maart 29 sH,R.1476,274
Huijbert z.w. Adriaen Wouters vander Meer bij w. Arycken Aerts van Laerhoven Cornelis, Jan,
Peeter en Henrick zn w. Adriaen Wouters voorn. bij w. Geertruijdt zijn 2de hvr allen erfgen.
w. Arnden Wouters vander Meer hun vaderlijke oom
de helft van 3 stucken land wesende leengoet leenroerig aan den heer van Gestel bij Otw
tesamen ½ mudzaad en waarvan de andere helft toebehoort aan Joost z.w. Laureyns Peeter
Gerarts par. Haaren bij Otw tpl. Belveren

650. 1605 april 18 sH,R.1476,315
Peter z.w. Henrick Peter Denisse
het tweede gedeelte in stuck ackerlant 3½ L Gestel bij Herlaer etc.
651. 1605 mei 26 sH,R.1476,334
Catharina d. Joorden Corstens wede Henrick Appels
stuxken ackerland gent Cuypersacker par. Gestel bij Otw in de Heyssche
652. 1605 mei sH,R.1476,337v
Gerardt z.w. Gerarts Jans Laureynsse wnd Cromvourt
land Haaren aent Heesackersche Laer etc.
653. 1605 juni 11 sH,R.1476,351
Huybert z.w. Henricx Henricx wnd Otw. gelooft aan hr en mr Johan Kievits lic. in de Godtheyt
plebaan en canonick cath. kercke St Jan Evangelist sBosch tbv erfgen. w. Gielis Kievits 2 mud
5 zester coorens rog of gerst te Bamis als pacht van
- zekeren acker tuellants in de Schijve te Ow.
1605 augustus 11 sH,R.1476,414
Marijken wede Willem Coolen verkocht aan Barbara d. Henrick Walravens jeec 35 st op OLVr
Hemelvaart uit
2 hondt lant in een campken van 3½ hont gent den Brevoets camp par. Haaren onder t
Graeffschap van Meghen etc.
losbaar met 25 gld
Bosch Protocol R.1477
Theodorus van Kessel Bamis 1605 - Bamis 1606 5 - 302
654. 1605 oktober 19 sH,R.1477,38
Heylken d. Jan Anthonis van Mughoevel wede Jan Laureyns van der Hove afgang tocht [Den
Dungen]
deling
655. 1605 december 14 sH,R.1477,109
Jan Janss van Tilborch en Marcus Arntss van Oisterwijck als executeuren testament w. Jacop
z.w. Jacop Jans Verheyen 15-4-1605 voor Erberden Lamberts van der Stappe notaris
- stuk beemd 4 L lants int geheel bvvo in de Diesen t erfgen. vrouw Verboirt t erf des
convents van Otw v Diestroom t gemeynt oft steeghde metten houtwasch op tselve
van zijn ouders bij deling 23-12-1600
opgedragen Gerarden Artss van den Wiel
656. 1606 januari sH,R.1477,139v
Peter Strijbosch 5½ gld
Gestel prope Herlaer etc.
657. 1606 januari 14 sH,R.1477,144v
Cornelis z.w. Willem Huijberts van Laerhoven verkocht Michiel z.w. Henrick Michiels
Cleermaker jeec 10½ gld op St Andries apostel uit
huis erffne hoff schuer boomgaert ackerlant weylant aan malcanderen tot enen plack 11 L
par. Haren aen Creytenheyde etc.
losbaar met 150 gld
658. 1606 januari sH,R.1477,164
hr Reynder Colff priester en canonick cath. kerk St Jan evang. sBosch de helft in nalatenschap
etc. [Lith]
659. 1606 februari 28 sH,R.1477,223
Hermen Adriaense en Sijmon Imbrechts namens Henrico Janss ? man van Elisabeth en Joost
Willems man van Adriana drs w. Johannes z. Johannes Goyaerts ook voor het deel van
Johanna hun zuster jeec 3 gld jaarl. op Lichtmis uit
- petia terre arabilis dicta dat Rott 4 L terre par. Haaren t erf Lamberti de Huesden t erff
Henrici z. Jordani die Luwe v erf Egidij Hollen t comm. plateam dictam die Doern straet
als Andreas z.w. Wolteri Poeijnenborch vendt Johanne z.w. Johannes Goyaerts 13-11-1518
supt Hermanno Boijen z.w. Philippi Boijen
nog ½ mud op Lichtmis uit
domo area orto ac petia terre sibi adiacen 3 L par. Haren tpl. Belver etc. naast erf altare Ste
Dyngne in KvOtw
660. 1606 maart sH,R.1477,253v
Stans z. Jan Zeberts man van Catharina d.w. Willem Henrick Willems verkocht aan Arnden
van Strijp tbv Armen Fraters wnd en studerende binnen convente oft Fraterhuys sBosch jeec

3½ gld op St Gregoriusdach uit
8 hont lants Haaren graafschap Megen etc.
661. 1605 april 19 sH,R.1477,318
Johannes z.w. Leonij Peeterss en Johannes z.w. Anthonij Schenckels man van Johanna d.
voorn. w. Leonij Peeters jeep 1 mud rogge als Johannes z.w. Woltheri dicti Robben geloofd
had Dns Willem die Bye pbr z.w. Johannes dije Bije op Lichtmis uit
- domo area orto cum suis fundis et attinentibus bvvo t erf Johannes dicti die Cuper t erf
Arnoldi dicti Priem van comm. platea t erf Jacobi dicti vander Elst in sch. br. 14-3- feria
secunda post dominicam qua cantatur Oculi 1462
supt mgr Johannes van den Hoevel z.w. mgr Theodorici vanden Hoevel executori w. Petri
Verhoeven
margo: Henrick z.w. Lonis Peeterss bij w. Anna zijn derde hvr d. Jan Laureyns de helft in
voorn. pacht opgedr. voorn. Jan z.w. Lonis Peeters zijn halve broer 24-5-1617
662. 1606 mei sH,R.1477,332
Jan van Rienshoeven 7 gld
Gestel bij Herlaer etc.
663. 1605 april 29 sH,R.1477,334
Dierck z.w. Jacop Henricx sFilters 28 gld
- huysinge etc. Ow. eensdeels Haaren
[eerste stuk ontbreekt op fiche]
1590 sch. sBosch als verkoper deze hoeve met toebehoren tegenw. bewoont
belast met de grondcijnzen en 3 jaarl. pachten 1 mud 12 L en 10 L aan de tafel van de
H.Geest van Otw en een kan raapolie aan de capelle van Otw
losbaar met 400 gld
664. 1606 mei 9 sH,R.1477,348v
Jan z.w. Jan z. Geraerts Rutten bij Gerard en w. Jutken d.w. Jan Willems Verhoeven en
Geertruyt zijn zuster d. Jan Gevaerts voors. ook voor andere br. en z. voor 1/4 etc. 6 gld
Gestel prope Otw in de Caterstrate
665. 1606 mei 23 sH,R.1477,376
Elisabeth wede Johannes z.w. Godefridi z.w. Johannis z.w. Theodori de Weer afgang tocht
[pacht Lierop]
aan Godefridus zoon van haar en Johannes de Weer, Godefrido ab Engelandt man van
Elizabeth en Johannes z. Johannes Roeloffs Coemen man van Johanne dochters ook tbv Peter
hun broer
666. 1606 juni 19 sH,R.1477,432
Anthonia d.w. Jan Willems van Gilse bij w. Adriaentken d.w. Gijsbrechts Hoppenbrouwers in
1601 gecleet sijnde int convent vande derde regele van Ste Franciscus gent Marienberch in
sBosch tpl. den Ulenborch en bij de professie als naam genomen heeft Maria voor Jan
Mattheeus van den Weghe als notaris haar testament alles aan het convent van Marienberch
met octrooy van de hertog aan het convent geapproprieert alsulcke goederen laetende
alleenlijk Ghijsberden en Wyringen haar twee broeders 6 gld eens daarom nu tussen het
convent namens Antonia nu Maria genaamd en Aerden Ghijsbrechts Hoppenbrouwer en
Huybrecht Aelberts van Dooren als momb. over Ghijsberden en Wiringen voorn. onbej. krn w.
Jan Willems en Adriana voorn. contract dat het convent op bazis van het test. recht op 1/3 in
de goederen van haar ouders gecedeerd aan voorn. Ghijsbert en Wyring waartegen de momb.
aan hert convent jeep 2 mud rogge zolang voorn. Maria leeft en daarna 200 gld eens nog jeec
14 gld losbaar met 200 gld eens en lijfpensie van 3 gld nl. haar recht op 1/3 in
huys erve hoff ander lant daaraan
de helft van vier watermolens ofte raderen in een huysinge en onder een dak etc. 25 L par.
Gestel bij Otw tpl. aent Stock t gem. stroom de Aa t gem. heirbane v erfgen. w. Jan van den
Boer t erf Arndt Ghijsberts Hoppenbrouwers
heyvelt gent het Rietvelt? par. voors. aent Stockeijnde t erf jr Hercules Zacharias van Brecht t
v erf Jacop Jan Pluijm erf Jan Bernts
Ghijsbert is tot mondige jaren gekomen Wiering nog niet
gelost 1653
667. 1606 juni 20 sH,R.1477,438
Jacob Stockmans 4 gld
Otw tpl. Udenhout etc.
668. 1606 juli 10 sH,R.1477,454
Wouter Jan Brocken wedn. Willemken d.w. Adriaen Willems (test. 20-2-1588 voor hr Leonard

Anthonis vicepastor in Haren) verkocht aan Goessen Eymbrechts vander Borcht tbv
Anthonisken d. Corstiaen van Gorcum bagijne wnd Groten Bagijnhof sBosch jeec 3½ ka gld op
10 juli uit
acker tuelants 4 L par. Haaren tpl. Belveren ontrent Ste Martens capelle etc.
losbaar met 50 gld
669. 1606 augustus 29 sH,R.1477,516
Willem Goyaert vander Aa man van Jenneken d.w. Henrick Adriaen Brievincx
- de helft in huis erve hoff en land zo akkerland hoylant weylant heylant metten houtwassen
en andere rechten en toebehoren tot Huyckelom op de Hoeven onder dingbank en vvo t gem.
strate
aankomst bij deling sch. Otw en waarvan dandere helft is toecomende Aerden z.w.
Bartholomeeus Daniels zijn voorn. hvr halve broeder
opgedragen aan Aerden z.w. Bartholomeeus Daniels voorn.
waarna Arndt z.w. Bartholomeeus Daniels gelooft aan Willem voorn. 5 mud rogge op St Jacop
apostel
losbaar met 500 gld
margo: gelost door Aert Bartholomeeus Daniels aan Henrick? en Geertuydt zijn zuster en
Nicolaes Wouters van Spreeuwel man van Cornelia krn w. Willem Goyaerts van der Aa 13-51632
670. 1606 augustus 29 sH,R.1477,518
Arndt Bartholomeeus Daniels testament
mocht hij zonder oir sterven dan de helft in voorn. huis aan de krn voorn. Willem Goyaerts
vander Aa bij Jenneken d.w. Henrick Adriaen Brievincx zijn halve zuster
deze goederen hergekomen van Geertruyt d.w. Aert van Laerhoven zijn moeder en Jenneken
zijn halve zuster
671. 1606 augustus 31 sH,R.1477,527
Aelbert z.w. Adriaen Aelberts man van Eerken d.w. Jan de Schoenmaker verkocht aan
Elizabeth van Goirl meestersse opten Groten Bagijnhof sBosch tbv heer Arnden Swaens
priester deken st Geertruidenberg jeec 7 gld op St Gielis uit
- huys erve hoff boomgaert ander lant zoo ackerlant als dries dyer aenliggende 12 L int
geheel tot Huyckelom onder dingbank en vvo t erff van den convente van den Uylenborch t
erf Adriaen Peeter Ghijsen v gemeynt van Haaren t gem. heerwech
stuck weylants 4 L tpl. voors. t erfgen. Heyn Janss t v erffgen. hr Frans Goessens cannonick
tot Boxtel geweest t gemeynt van Haren
belast met 2½ st grondcijns Hertog van Brabant jeep 1 mud rogge Convente Wintmolenberch
sBosch jeep 4 L rogge tafel H.Geest Otw jeec 3½ gld aan deselve tafel jeec 3 gld Anthonis
Danckloeffs moeder jeec 30 st aan enen gent Osseman wnd Vucht
losbaar met 100 ka gld
672. 1606 september sH,R.1477,528
hr Peter Willems van Oisterwijck priester beneficiaat cath. st Jan sBosch c.s. quitantie
673. 1606 september sH,R.1477,534
Hendrik van Gestel 3 gld
Gestel prope Eyndoven etc.
674. 1606 september 23 sH,R.1477,551v
jouffr. Sophia wede jr Hercules Zacharias van Brecht z.w. hr Jan van Brecht riddere bij vr.
Elizabeth van Hunnenborch de tocht in alle goederen als jr Hercules Zacharias van Brecht in
dl. krn hr Jan van Brecht en vr. Elisabeth op 25-5-1571 sch. sBosch
opgedragen Adam vande Laer tbv jr Hercules Sacharias z. jr Hercules Sacharias en joffr.
Sophie voorn. 13-7-1595
zo is gestaan voorn. jr Hercules Sacharias z.w. jr Hercules Sacharias en joffr. Sophia voorn
een acker land gent den Molders acker voir aen de straet ende besijden met een drie?
veldeken 5 L int geheel met canten wallen houdtwasschen par. en heerl. Gestel bij Otw tpl.
aende Lierdijck t erf toebeh. den maechden van Ste Catharina Barbara en Agatha in de kerk
van Gestel eenen gracht oft heyloop tussenbeide t v gem. strate oft heerbane erf der krn
Cornelis Denis
als w. jr Hercules Sacharias voors. in dl. voors.
vercocht aan Marijcken wede Corstiaen de Beer voor de helft en Antonis z.w. Steven
Anthonissen man van Dimphna d.w. Corstiaen Marcus de Beer voor de andere helft
675. 1606 september 26 sH,R.1477,553
Lodovicus Balthazars tanquam potens ad infrascripta vigore cirta.. proc. 25-9-ll. a Petro z.

Jordani Janss bij w. Judith d.w. Johannis Peeters pistoris bij Anna d.w. Petri Mathijss pariter
genero jeec 6 ka gld in festo ascentionis domini uit
domo area horreo orto sedecim L par. Gestel prope Otw tpl. die Caterstraet t eandem plateam
t erf Christiani z. Johannis Corstiaens mma v erf Lamberti z. Petri Thijss t Engelberti Scenckels
mma
quedam campo terre partem pascualis et partim mericalis 6 B par. voors. tpl. het Stockeynde
t erf Willem de Os mma t erf Conventus sorois in Otw mma v comm. plateam t erf Johannis
de Brecht
medietate unnus bonarij terre fenabis par. voors. tpl. aenden Hoerenvoirt t erf Willelmi Vendix
t erf Johannis z. Gerardi Diercx mma v erf Johannis de Wuestenborch t erf Catharina d.w.
Theodorici z. Gerardi Diercx mma
campo terre fenalis seu pascualis gent de Geynser 1½ B par. voors. aan de Broecksijde etc. t
de Aa
welke cijns Johannes z.w. Johannes z. Gerardi Rutten bij Gerardo et w. Jutta d.w. Johannis
Willelmi Verhoeven supt Mathie Janss pistori tanq. tutori et mamburno dicti Petri z. Jordanij
Janss cupificis sch. br. 5-5-1606
supt dicto Mathie Janss Peeters pistori
676. 1606 september 26 sH,R.1477,554
genoemde Lodovicus Balthazar de helft in jeec 10½ ka gld op St Maria Magdalena uit
1/4 in huis etc. 18 L par. Tilborch tpl. de Rijt
welke gehele cijns Jan z.w. Jacops Hoerevoirts wnd Tilborch verkocht aan Mathijss z. Jan
Peters Backere tot zijn eigen behoefte voor de ene helft en tbv Peter z. Joorden Janss de
Cuyper bij w. Jutken d. voors. w. Jan Peters voor de andere helft 19-7-1606
overgedragen aan Mathijs z.w. Jan Peeters Backere
fol 555 nog de helft in jeec 7 ka gld uit zelfde onderpanden aan de zelfde
fol 555v nog de helft in jeec 6 ka gld welke gehele cijns Eymbert z.w. Andries z. Andries
Guldenss des Beckers geloofd had aan Peter z.w. Jan Zeberts bij w. Mechtelt d.w. Andries
voors. z.w. Andries Guldenss des Backers op St Jan baptist uit
stenen huis en erf in sBosch aende Mecht etc.
en welke cijns Jan z.w. Jacops Corstiaens en Jan z.w. Corstiaens van Vlijmen man van
Catharina d. voors. Jacops Corstiaens als erfgen. w. Dierck z.w. Dierck Lamberts aan Adriaen
Nijhoff tbv Mathijs z.w. Jan Peters Backere en tbv Peter onbej. z. Joordens Janss bij w. Jutken
d. voors. w. Jan Peters 24-3-1605
aan Mathijs z.w. Jan Peters Backere
fol 556v nog de helft in jeep 1 mud rogge op St Bartholomeeus uit domo etc. 8 L par.
Oirschot in pastoria de Strathem etc.
als Johannes z.w. Jacobi Christiaens et Johannes Corstiaens de Vlijmen etc. als voor aan
Adriaen Nijehoff zie voor aan deselve Mathie
fol 557 nog de helft in jeec 7 ka gld welke gehele cijns Peter z. Wouter Peeterss geloofd had
aan de onm. Joorden Jans bij w. Judith d.w. Jan Peeters des Backers op St Jan baptist
geboorte uit
huis etc. in sBosch in de Kerckstrate 29-1-1603 etc.
fol 558 nog de helft in 3 gld op St Jan Baptist uit
huis etc. sBosch in platea dicti Jacobi apostoli etc.
verkocht aan Petro z.w. Johannis Peeters pistori tbv Anna sue matris wede w. Johannes
Peters 16-11-1587
[nog meer]
677. 1606 september 27 sH,R.1477,565
Henricus z.w. Arnoldi de Werden bij w. Johanne d.w. Rutgeri z.w. Anthonij Belaerts jeec 2½
gld op St Philips en Jacobus uit
agro terre 6 L par. Haren bij Otw naast zusters van den Uylenburg
als Johannes z.w. Petri Leyten geloofd had 3-6-1549
Bosch Protocol R.1478
Theodorus van Kessel Bamis 1606 - maart 1607 6 - 303
index is van 22-7-1744
678. 1607 januari 15 sH,R.1478,172
Adriaen Peter Ghijsberts wnd Huyckelem verkocht aan mr Jan z.w. Ghijsbrecht Peynenborch
doude jeec 12 gld op Lichtmis uit
- stuk land deels groeslant deels heylant en moerlant 51 L te Huyckelom bij de watermolen
onder vrijheid en dingbank van Otw t erf Adriaen Jan Jacops t erf krn Jan Willems v t gem.

heyde
belast met de grondcijns aan de hertog van 25½ st
losbaar met 200 gld
margo: gelost bij Adriaen z.w. Gijsbert Peynenborch tp van mr Jan zijn broer 6-8-1620 door
Jan Peeters wedn. Adriaentken d. Adriaen Peter Ghijsberts 16-4-1626
Bosch Protocol R.1479
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679. 1607 mei 12 sH,R.1479,76
Jan Gherardt Beris man van Geertruijdt d.w. Jan Willems Ghijsberts wede Pauwels Wouter
sLedden afstand tocht jeec 16 ka gld op Lichtmis uit
- domo area orto horreo petria terre arabilis 5 L par. Otw tpl. de Hoeven t krn w. Jacobi de
Arckel t v t gemeint van Huyckelem
petia terre partim arabilis partim pascualis aldaar t erf w. Jacobi de Arckel t v gemeint
land in Gestel bij Otw etc. [slecht leesbaar]
welke cijns Henricus z.w. Henrici Peeters vendt Johannes z.w. Willem Ghijskens 24-5-1576
supt Adriano Woltheri Sledden et Petrus z. Johannis Peeters momb. krn Gertrudis en w. Pauli
voorn.
waarna die momb. deze cijns supt Cornelio Janssen de Roda
680. 1607 mei 14 sH,R.1479,79v
Laureyns vanden Abeel z.w. Gielis vanden Abeel schouteth van Tongeren bij Eyndhoven
gelooft 160 gld
681. 1607 mei 16 sH,R.1479,84v
Corstiaen z.w. Laureyns Henricx vercocht aan den eerw. heere Ghijsbrechten Coeverincx lic.
inde Godtheyt ende deken cath. kercke St Jan sBosch en Lambrecht Remmens tegenw.
schepen sBosch als ex. test. w. Anneken wede Gielis Kievits tbv zeeckere Missen bij testatrice
ende haere moeder gefundeert om in KvOw. gedaen en gecelebreert te wordden jeec 9 ka gld
op 1 mei uit
- huys erve hof ackerlant gent het Cleyn Hoeffken bvvo bij de watermolen aldaer rondom in
verkopers erf
- acker teullant 42 L de Groten Acker als voor rondom in verkopers erf
andere cijnsgoederen bvvo
losbaar met 150 gld aan de persoon ofte pastoir tot Otw die de gelden voor het zelfde doel
dient te beleggen
682. 1607 augustus 6 sH,R.1479,255
Hendrik Alarts 140 gld
Gestel prope herlaer etc.
683. 1607 september 27 sH,R.1479,270v
Herman Boijen z.w. Philips Boijen en Willemken zijn zuster d.w. Philips Boijen
stuxken ackerland 1 L 8 of 39 R par. Haren tpl. Belveren etc.
684. 1607 september sH,R.1479,271
Antonij Willemse
land Haren tpl. Belveren etc.
Bosch Protocol R.1480
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685. 1608 januari 3 sH,R.1480,171
Elias z.w. Willem Eliassoene
- huys erve hoff met rechten par. Otw tegenover de Capelle aldaer t erve Arndt Willems
Mardeleijn t erve Aert Cornelis Lathouwers v gem. strate t gem. water de Vloet
aankomst van Henrick Adriaen Vreyssen bij opdracht 24-1-1600
opgedr. Lodewijck z.w. Dries Loedewijcx wnd Ow.
belast met 45 st St Anna Altaer KvOtw
waarna Lodewijck promisit Elie jeec 3 ka gld op St Catharina dach hieruit
losbaar met 50 gld
margo: Elias z. Willem Elias verklaart lossing door Jenneken wede Lodewijc z. Andries
Lodewijcx 6-7-1613
686. 1608 januari 8 sH,R.1480,193
Peeter z.w. Peeter Jan Peeter Geraerts
- stuxken tuelants 1½ L par. Haaren tpl. de Gever t gem. heirbane t v t erf Jan Thonis
Willems
vercoft Jan Thonis Willems voors.

belast met 4 L rogge betaald met 30 st Manhuys Otw jeec 7½ st tGroot Gasthuys sBosch
- stuxken tuelants 1 zesterzaad par. Haren tpl. inden Gever tpl. geheten het Rijlandt t erf Jan
Thonis Willems t erff toecoemende Ste Catharijnen altaer KvOtw v erf Elisabeth wede Thomas
Jacops met gerechtigheid van weg te dwers over erf Jan Thonis Willems voors
vercoft Thonis z.w. Wouter Thonis
belast met 5 st min een oirtken in Nuerkenschijns tot Otw
687. 1608 januari sH,R.1480,211v
Jan Mattheussen afgang tocht
Thielman Hagens
land Gestel bij Herlaer
688. 1608 februari 4 sH,R.1480,245
Christina van Uden
land Haren in de achterstrate omtrent Helvoirt
689. 1608 februari sH,R.1480,252v
condemnatie tlv Heylken wede Vercuylen wnd Gestel bij Herlaer
690. 1608 februari sH,R.1480,270
Symon Bernaerts
land Gestel bij Herlaer
691. 1608 februari sH,R.1480,271
Peeter Pels 10½ gld
St Michiels Gestel
losbaar met 150 gld
692. 1608 februari sH,R.1480,316
Peter Coenen 5 pond
Gestel prope Herlaer
693. 1608 februari sH,R.1480,316v
Peter Coenen 2/3 in 8 pond
Haaren Belver
694. 1608 maart sH,R.1480,352
Arndt van Strijp
de helft in land Haaren graafschap Meghen
Bosch Protocol R.1481
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695. 1608 april 24 sH,R.1481,51
jouffr. Sophia wede jr Hercules Zacharias van Brecht z. hr Jan van Brecht ridder bij vr
Elisabeth van Hunnenborch de tocht in goed dat jr Hercules Zacharias van Brecht in zekere
erfdl tussen krn hr Jan van Brecht en vr Elisabeth van Hunnenborch haar tocht als jr Hercules
Zacharias voors. in dl. krn hr Jan van Brecht en vr. Elizabeth van Hunnenborch 25-5-1571
sch. sBosch wettig opgedr. aan Adam van de Laer tbv jr Hercules Zacharias z. jr Hercules
Zacharias en jouffr. Sophia voorn. 13-7-1595
zo gestaan jr Hercules Zacharias van Brecht z. jr Hercules Zacharias van Brecht en jouffr.
Sophia
een hoeve lants met alle hare rechten en toebehoren binnen par. Gestel bij Ow. tpl. aen de
Heycamp aldaer gent Bloemendael t gem. strate en erf Anthonis Willems t erfgen. Jan Willems
vanden Bijestraeten mma v erf Jan Anthonis Hessels t erff Anthonis Wilems voors. tegenw. bij
Adriaen Daniels Schellekens als pachter gebruikt en bij jr Hercules Zacharias vader in voorn.
dl.
- 1/3 in een moerven gent het Rietven onder par. Ow. tussen of int scheyden van Ghestel en
Ow. aldaer t hr baron van Grobbendonck t erfgen. Jan Willems van Byestraten en Jacob Jan
Pluymen mma v heirbane t Groote stroom en gemeynt van Ow. betuelt en aangekomen als
voor
aan Goyaerd z. Jacob Pulskens
belast met jeep 1 mud rogge tafel H.Geest sBosch; 1 mud rogge Groot Gasthuys sBosch; 1
malder rogge vrouwe van Helvoirt
waarna Goyaert Jan Jacops voors. [sic] aan Anthonis Rutger van Boxmeer 200 ka gld
margo: lossing 3-6-1610
item aan deselve 350 ka gld op St Claes dach aan dezelfde
lossing 3-6-1610
696. 1608 april 24 sH,R.1481,53
jr Hercules Zacharias van Brecht z. jr Hercules Zacharias van Brecht en jouffr. Sophia voors.

- 2/3 in voorn. moervelt gent het Rietven onder dingbank en par. Ow. waarvan het rest. 1/3
competeert Goyaert z. Jacop Pulskens
aan Jan z. Bernaerts Michiels en Anthonis Willems
die aan voorn. Anthonij Rutgers van Boxmeer 100 ka gld op St Niclaes
gelost 18-11-1614
697. 1608 april 30 sH,R.1481,55
Peter z.w. Thomas Janss van Nuenen man van Jenneken d.w. Jan Aert Joordens
twee strepen hoijlants St Oedenrode
in dl w. Jan Aert Joordens sch. sBosch 16-2-1608
ten erfcijns van 15 gld
losbaar met 200 gld
698. 1608 mei 14 sH,R.1481,75
Antonis Willems van Roy man van Jenneken d.w. Henricx Janss Pluijmen wnd Gestel bij Otw
verkocht Gielis z.w. Jans de Weer jeec 4½ ka gld op St Servaes uit
huys erve hoff andere erffenis daeraen 1 mudzaad par. Gestel bij Otw tpl. aent Stockeynde t
erfgen. Jan Willems van Biestraten t erff Goyaert Jacops Pulskens v krn Jaspaer vanden Boer t
gem. baen
losbaar met 75 gld
margo: Geertruydt van Buijten wede Gielis de Weer verklaart dat Jan Gerart Corsten gelost
heeft 16-8-1661
699. 1608 mei 14 sH,R.1481,76
Jan z.w. Bernaert Michielse man van Elizabeth d.w. Henricx Jan Pluijm aan Gielis z.w. Janss
de Weer jeec 4½ gld als voor uit
huis etc. 1 mudzaad par. Gestel bij Otw aent Stockeynde t erfgen. Jan Willems van der
Byestrate t Anthonis Willems van Roy v gem. herbane t krn Jaspaers vanden Boer
losbaar met 75 gld
gelost 12-5-1619 door Jaspar z.w. Bernaerts Michiels
Bosch Protocol R.1482
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700. 1608 oktober 15 sH,R.1482,5v
Herman Jansse vischcoper man van Ida d.w. Henrick Riemslegers z.w. Cornelis Daniels
Riemslegers de helft in ½ mud rogge erfpacht Gestelse maat welke gehele pacht Dierck
Willem Arnts gelooft had voorn. Cornelis Daniels Riemslegers op Lichtmis uit
stuck lants gent Stevensacker 15 L Gestel naast de Hilsche bergen sch. br. Gestel 2-3-1528
opgedr. hr Ghijsberde Adriaens van Ghestel pbr en beneficiaat cath. kercke St Jan evang.
sBosch
701. 1608 oktober sH,R.1482,6
Johanna Cornelisse 7 gld
Gestel prope Herlaer
702. 1608 oktober 27 sH,R.1482,37
Dirck Jacopss tFilters man van Marijken d.w. Jan z. Henric Jan Willems vercocht suster Agnes
Mombairs procuratrix convent Ste Catharinenberch jeec 6 ka gld op St Symon en Judas uit
- een hoeve lants huysingen erven hoven ackerlanden driessen hoyvelden weybeemden
heyvelden houtwasschen 3 mudzaad deels par. Otw deels par. Haaren als Peeter .. in gebruik
heeft als Marijcken tegen mede erfgenamen in dl. 27-3-1590 sch. sBosch
belast met grond- en gewinchijnzen en 3 verscheyde jaarl. pachten 1 mud 12 L en 10 L tot
Otw
losbaar met 100 gld
703. 1608 oktober 31 sH,R.1482,40
joffr. Alithea Toelincx d.w. Eymbert z. Peter Toelinck en Anna van Maren de helft en ook voor
krn Rembouts vanden Eynde bij Mechtelde d. Eymberts Toelinck nl. Hans Daniel en Anna voor
de andere helft
huys schuer gronden hoff par. land Gestel bij Otw over t Water metten gront vanden bosch bij
deselve schuere gelegen met de helft van de misse vande heckenpost aff toecomende Janne
Daniels daer tegen dese goederen zijn afgedeeld daartoe ook den dijck lopende vande Bosch
opt heyvelt en de gerechtigheid van holle beneffen denzelven dijck
acker saeylants gent den Conijnsacker
acker saeylants den broeckacker
boschken schaerhouts neffen den beempt tot erf jr Jacops de Cock toe en totten viercanten
stuck toe

de helft van den heyvelt gelegen naast de Broeckacker
de helft van de weyde gent het bleck ook naast voors. broeckacker
met recht van wegen over de andere helft van de heyvelt en weyde gent de Hilt
de helft van stuck hoylants gent de Elst
de helft van een beempt gent Bijlkensbeempt
alles in par. Gestel als hen aangekomen in dl. sch. sBosch 1-4-1599 tegen Jan Daniels
aangekomen en tegenw. bij Joost Jans Olyslager gebruikt en betuelt
opgedragen aan Daniel z.w. Jan de Bresser voor de helft en Goyaert z. Jan Martens voor de
andere helft
belast met de helft in 1 blank grondcijns de helft in 9 st 2 oort als men even jaeren scrijft en
3 st 2 oort als men oneven jaeren scrijft gent den verckenschijns en de helft in jeec 33 ka gld
aan mr Nicolaes van Zoemeren gemachtigde
Jan z.w. Jan Daniels bij w. jouffr. Johanna Toeling d.w. Eymbert Toeling heeft in absentie van
deze Jan nu Daniel Jans de Bresser en Goyaert z. Jan Martens vernadert 16-10-1609
704. 1608 november 5 sH,R.1482,44v
Joachim z.w. Cornelis Lamberts bij IJken d. Arnts van Ebben ook voor Adriaen zijn broer
2/5 in huis erff hoff driessen Gestel achter Otw tpl. de Heijssen etc.
na dood ouders
opgedragen Adriaen z.w. Willem Hermans
705. 1608 november sH,R.1482,46
Antonis z. Adriaen Smommers wnd par. St Lambrechts Blaerthem 14 gld
Gestel bij Eindhoven
losbaar met 200 gld
706. 1608 november sH,R.1482,75
Hendrik z.w. Laurenty Michielse 7 gld
Gestel prope Herlaer
losbaar met 100 gld
707. 1608 december 11 sH,R.1482,95
also jouffr Sophia wede jr Hercules Sacharias van Brecht z.w. hr Jan van Brecht riddere bij
jouffr. Elisabet van Hunnenborch de tocht in alle goederen die voors. jr Herc. Sach. in dl. krn
hr Jan en vr El. 25-5-1591 sch.sBosch en had opgedr. Adam vande Laer tbv jr Hercules Sach.
z. jr Herc. Sach. en jouffr. Sophia
een heytvelt gent Brechts heytvelt par. Gestel boven Otw achter Hueculum t erfgen. hr Jan
van Brecht mma t v t gemeynte van Hueculum en Ghestel
opgedr. mr Jan de Roij schouteth der heerl. Tilborch voor 1100 ka gld
708. 1608 december sH,R.1482,119
Mathias Boyen 6½ gld
Haren Belversche strate
709. 1609 januari sH,R.1482,130v
Gerard van Asten de helft in 1 malder rogge
Gestel prope Herlaer
710. 1609 januari 22 sH,R.1482,154v
Gooswinus z.w. Eymbert Goessens vander Borcht jeec 3 gld op Lichtmis uit
domo area orto 10 L par. Helvoirt tpl. de Raem
peciam terre 1 zester par. Haaren tpl. de Raem etc.
711. 1609 januari 30 sH,R.1482,176v
Jan Lievens Peterssoen man van Gertruijdt d. Marcelis z.w. Wouter van Rijsberghen en wede
Jacob z. w. Jan Brocken (test. van w. Jacop Brocken en Gertruijdt 6-11-1596 voor hr
Sebastiaen vanden Bruggen als vicepastor par.kerke Ste Peters tot Vucht)
- de helft in stuck heytvelt geheel 1 B bvv Otw geheyten die Winckel de voorn. helft t erf
Henricx van Eyndthoudts t de andere helft daar dit tegengedeeld is voorn. Geertruydt bij
succ. van haar vader
opgedragen Corstiaen z.w. Laureyns Henricx van Ravesteyn
712. 1609 maart 9 sH,R.1482,247v
Goyaart z. w. Aerndt Vrancken
land de Bossche Hoeve tot Berckel par. Otw
713. 1609 maart sH,R.1482,320
Wouter z.w. Henrici ab Eerssel man van Yde d.w. Willem Peters bij Maria d. Henrici z.w. Petri
Eymbertss de helft in 12 gld
Gestel prope Herlaer

714. 1609 april 3 sH,R.1482,346
Jan z.w. Bernaert Willemse Peeter z.w. Adriaen Peeters man van Marijken d.w. Bernaert
Willems voors. en Anneken d.w. Bernaert Willems voors. wede Adriaen Thoniss met Adriaen
Peeters van der Aa als neve en toeziender van Adriaentken onm. dr w. Adriaen en Anneken
- erff off hoff 23 R bvvo in de Ackerstrate t erf Niclaes Adriaens Verbruggen t erff Willem
Frans Smith v voorn. strate t erf des gasthuys tot Otw
als Bernaert Willems tegen Arnden z. Jan Aerts van Gilze wedn. Heylwich d.w. Art Willems
vande Wiele bij cope 9-6-1599
opgedragen Jan z.w. Lambert z. Jan Willems
belast met hecken schay aen t hecken van dakerstraet voors. tot dese erff te onderhouden
margo: Gerart Arntss vanden Wiel proc. sch. Otw van Adriaen z. Jan Artss van Gilse dmaw
Barbara Willems na bloedverwant des voors. Jans en Mariken zijn zuster d. krn voorn. Bernts
Willems nadert 14-7-1609
715. 1609 april 6 sH,R.1482,351
also Jan z.w. Jan Pluym princ. schuld. aan Jan Peeters van Brecht tot Diessen wnd jeec 6 ka
gld op Lichtmis uit
huys hoff gronden 8 L par. Gestel boven Otw tpl. t Stockeynde t erffgen. Jan Wouter Pluym t
Jan Jan Martens sch. br. Gestel 16-4-1585
zo gestaan Herman Aertss van Eerssel inw. borger sBosch proc. sch. Otw van Christiaen en
Jan gebr. zn w. Jan peeters van Brecht voorn. deze cijns opgedragen Goossen z.w. Peeter
Goossens Tuelingh man van Adriana d. Jan Jans van Brecht voorn.
716. 1609 april 9 sH,R.1482,353v
Art z.w. Peeter Willems van de Wiel vercoft Joosten z.w. Pauwels Joosten tbv Elizabeth d.w.
Joost Lenaerts van Vechel wede w. Joost Goossens jeec 7 ka 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 erffgen. Cornelis Aerts van Laerhoven v Z gem. Rackloop t N gem. steeghde
belast met 2 blancken grondcijns hertog
losbaar met 100 gld
gelost door Margriet Peter van Beurden als eigenares van het onderpand 20-7-1685?
717. 1609 april sH,R.1482,370v
Jan van Tilborg 6 gls 5 st
Haaren
mog 1/4 in 6 gld
718. 1609 juli sH,R.1482,462
Willem Jansse 3½ gld
Gestel
losbaar met 50 gld
719. 1609 juli sH,R.1482,478v
Catharina Abensen 1 mud rogge
Gestel
720. 1609 augustus sH,R.1482,504v
Joost Vercuylen 3 gld 5 st
Gestel
losbaar met 50 gld
721. 1609 augustus sH,R.1482,506
Wouter Hendrix 3½ gld
Gestel
722. 1609 augustus sH,R.1482,513v
Jan Spierincx 6 gld
Gestel
723. 1609 juli sH,R.1482,523v
Jacob de Cock afgang tocht
ook fol. 524v
724. 1609 september sH,R.1482,534
Wouter Maes 3½ gld
Otw
losbaar met 50 gld
725. 1609 september sH,R.1482,540
Bernardt van Merode 2300 gld

726. 1609 september sH,R.1482,540v
Peeter Kempe
1/3 in land Haaren
727. 1609 september sH,R.1482,540v
Gijsbert van Zutphen 6 gld
Gestel
728. 1609 augustus sH,R.1482,569
Hendriksken wede Hendrik tFilters afgang tocht
e.v.
729. 1609 september sH,R.1482,592
Hendrik Gijsselen
land Huyckelom
Bosch Protocol R.1483
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730. 1609 oktober 1 sH,R.1483,7
Mathijs z.w. Adriaen Laureyss man van Mayken d.w. Dierck Back verkocht Thomas van den
Hoevel z.w. mr Diercx van den Hoevel jeec 3 ka gld op Bamis uit
- huys erve hof bvvo bij de kerck aldaer t v gem. straet gent de Hoochstraet t erf gent de
oude schoele t kerckhoff der kercke voors.
belast met jeec 8 gld altaristen Otw
losbaar met 50 gld
731. 1609 oktober 17 sH,R.1483,31v
hr en mr Joost z.w. Niclaes Lombaerts priester met consent van Marijcken zijn moeder wede
Niclaes Lombaerts jeec 3 gld 12 st als Laureys z.w. Henrick Eelens geloofd had Goessen z.w.
Ghijsbert van Riel op 1 mei uit
- huys hoff schuer schop schaepskoy erf daaraan 24 L volgens sch.br. Otw.
en Reyner z.w. Jan Reyners, Jan Matheuss man van Marie d. Jan Reynders en Joost Lombaert
man van Anna d.w. Matheus Slaets dmaw Arijcken d. Jan Reynders vertegen hadden tbv
Peterken d.w. Matheus Slaets sch. br. Otw 2-1-1562
en welke cijns Peterken d. Matheus Slaets van Oisterwijck in test. aan hr en mr Joost z.w.
Niclaes Lombaerts gelegateerd (test. voor hr en mr Geraerd Bruckelaer priester als pastoor
Ste Catharina parochie kercke sBosch op 12-3-1589)
opgedr. Adriaen Schellens z.w. Jan Mathijs Schellens
732. 1609 oktober 16 sH,R.1483,36
hr en broeder Cornelis van Oisterwijck prior convent Baseldonck 1463 gld 5 st 8 p.
fol 36v
733. 1609 oktober 31 sH,R.1483,69v
Jan z.w. Laureyns de Cort wnd Gestel bij Otw vercoft Daniel Jans de Bresser jeec 10 gld op
Allerheiligen uit
huys erve hoff schuer gronden andere erffenisse 20 L par. Gestel bij Otw aent Stockt t erf
Claes Laureyns zijn broeder t v gem. straet t jouffr. Margriet van Brecht etc.
losbaar met 178 gld
734. 1609 december 24 sH,R.1483,180v
Jan z.w. Jan Henricx van Boxtel man van Marijken d.w. Coey Janss verkocht Gerarden vanden
Wiel tbv tafel H.Geest sBosch jeec 7 gld uit
2 stucken ackerlants 15 L par. Haaren aende Raem etc.
losbaar met 100 gld
735. 1610 maart 26 sH,R.1483,386
Jan z.w. Jan Rutten drapenierder wedn Catharina d.w. Cornelis Adriaen Danckloffs en Jan
Adriaen Danckloffs en Aerdt van Eerssel momb. onm. krn Jan voorn.
- een hoffstadt daerop een huys te staen plach hof en grond en materialen en toebehoren
bvvo tegenover het Segelhuys t erf gent Nobis t erf erfgen. Jan Bauwens v Jan Peynenborch t
gem. strate met gebruik van beurywech tot de Vloet en voorhoof en willige daerop
als Jan Ruth Timmermans van Aryken d. Lambert Bacx ook namens Hermanne haar broer bij
opdracht sch.br. Ow. 12-11-1557 en Jan aan zijn zoon Jan bij prelegaat in test. 17-1-1596
voor kapelaan hr Henrick Gherarts Dynther pbr st Jan sBosch
overgegeven aan Herman Cornelis van Liebergen alias de Ruyter
belast met ½ st Groot Gasthuys sBosch; 1 R dijk; beuriwech naar de straat
Bosch Protocol R.1484
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736. 1610 mei 19 sH,R.1484,41v
Peeter z.w. Thomas Hendricx
- 1/4 in huis erve hoff andere erffenisse acker en weylandt Haaren bij Otw aent Holleneynde
als zijn vader met de dood ontruimd heeft
opgedragen Jan Thomas de oude en Jan Thomas de jonghen zijn broeders
Jan z.w. Thomas Henricx de jonghen aan Jan Thomas de oude zijn broer gelooft 50 gld
737. 1610 mei sH,R.1484,55
Aleyda wede Claas Jansse afgang tocht
2½ gld
Gestel prope Herlaer
738. 1610 juni 4 sH,R.1484,82
Cornelis z.w. Anthonis van Zoemeren wnd bvvo aan Cornelis van Hoirenbeeck z.w. Aerndts
van Hoirenbeeck jeec 14 ka gld op 4 juni uit
- huijs hof erf 2 L land, bvvo tegenover de Capelle omtrent de Lijnde t w Leonard Laureyns
Hessels t (o) Mathijs Schellens gent De Croon v (n) Leonard Laureyns Hessels voors. t (z)
gemeyn straet
- stuck ackerlant bvvo in de Schijve 6 L 30 R t Aert Wouter de Molder en erfgen. Metken
Verheyen t mr Adriaen van Baerl v Cornelis Claes Smits t erf Adriaen Cornelis de Groot
losbaar met 200 ka gld
margo: gelost 8-5-1617
739. 1610 juni 19 sH,R.1484,144v
Jan z.w. Anthonis Willemse man van Margriet d.w. Henrick Jan Witlocx verkocht aan Gerarden
van der Wiel tbv Balthazar Wouter Pluym en Marijcken zijn hvr d. Jan Witlocx jeec 18 gld op
St Jan baptist geboorte uit
- huys en hoff schuer 12 L land deels ackerland deels weylant par. Haaren tpl. te Gever t erf
Jan Adriaen Godtscalcx W t erf krn Peeter Jan Pieren O v N gem. heirbane t Z gem. straat
stuck ackerlants 6 L par. en tpl. voors. t t v erf krn Peter Jans Pieren O en W en Z t N gem.
heirbane
belast met jeec 9 ka gld Michiel Henricx cleermaker jeep 6 zester ½ L rogge Manhuijs Otw
losbaar met 300 gld
740. 1610 juli sH,R.1484,238v
Godaert Kerkrinck
hoeve lants Gestel bij Herlaer
741. 1610 juli 14 sH,R.1484,242
mr Jan z.w. Gijsbrechts Peynenborch van Oosterwijck doude
huis erve een camer daerafteraen en den gront sBosch bij de Lombaertsbrugge opten hoeck
aldaer tegenover de Mortelstraet
opgedr. mr Laureyns Melen z.w. Jan Melen
742. 1610 juli sH,R.1484,258v
Dirkske wede van Hoeven 21 gld
Gestel prope Herlaer
743. 1610 augustus sH,R.1484,306v
Johan Beyens
744. 1610 september 9 sH,R.1484,335v
Cornelis z.w. Thomas Henricx
- 1/4 huis erve hoff en andere erffenisse in dorpe Haaren bij Otw tpl. Holleneynde als Thomas
Henricx zijn vader nagelaten heeft
opgedragen aan Jan Thomas den ouden en Jan Thomas de jongen zijn broers
745. 1610 september 28 sH,R.1484,363
Dns Godefridus de Engelandt pbr z.w. Godefridi ab Engelandt jeep 1 mud rogge op Lichtmis
uit
domo orto area hereditatibus par. Haaren bij Otw t erf Luijtgardis vander Loo t comm. vicum
petia terre dict. Dorenacker als voor t erf w. Johannis Joede t comm. viam
welke pacht Gertrudis wede Adriani z. Adriani Scuermans bij de tweede Adriani en w. Johanna
d.w. Johannis de Momboir aan? Godefridi ab Engelandt z. w. Godefridi ab Engelandt 19-41583
supt Catharina d.w. Ghijsberti de Helmondt
marge: Catharina weer aan dns Godefrido de Engelant tbv domus leprosond in Hintham 20-91611

Bosch Protocol R.1485
Theodorus van Kessel Bamis 1610 - Bamis 1611 13 - 310
746. 1610 oktober 19 sH,R.1485,25v
Aerdt z.w. Goyaert Starts wnd Otw. verkocht aan Dierck Anthonis de Ruyter jeec 7 ka gld op
St.Lucasdach uit
- huys erve hof 1 L bvvo aan de Hostadt t (w) Henrick Ghijssen t (o) wede Benedictus Aerts v
(n) mr Philips Lintermans t (z) gem. strate
belast met 10½ st altaristen kerk van Ow.
losbaar met 100 gld
747. 1610 oktober 30 sH,R.1485,48v
Dirck Jacops tFilters man van Marijcken d.w. Jan z. Henrick Janss Willems verkocht zuster
Agnes Momboirs procuratrix convent van Ow. gent Ste Catharynenberch 14 gld op
Allerheiligen uit
- een hoeve lants huysinge erven hoven ackerlanden driessen heyvelden weybeemden 3
mudzaad deels par. Otw deels par. Haren gelijck bij Peter Peters tegenw. in gebruik etc.
als Marijcken tegen mede erfgen. 27-3-1590 sch. sBosch in dl.
belast met grondcijns en gebuurcijnzen nog 1 mud nog 12 L nog 10 L tafel H.Geest Otw nog 6
ka gld aan het Convent van Otw
losbaar met 100 gld
748. 1610 november 2 sH,R.1485,54v
mr Johan de Bercker wedn. Christina d.w. Jacob de .... afgang van tocht
sBosch etc.
749. 1610 november sH,R.1485,65v
Adriaan Cornelis van Beurden moldere
koopt de helft in molenwerft sBosch en betaalt 300 gld
750. 1610 november 6 sH,R.1485,66
Ghijsbert z.w. Laureyns Jansse wnd Otw man van Laureynsken d. Henrick Laureyns verkocht
hr Anthonis Nauwen priester en beneficiaat cath. kercke St Jan evang. sBosch tbv de
beneficiaten jeec 4½ gld op St Marten in de wynter uit
- stuck ackerlant met wal groeslants ende hoff mette huysinge alsnu daerop 12 L par. Otw tpl.
Carckhoven t erf Embert Laureyns en Thomas vanden Hovel O t erf dess. Embrechts Laureyns
W v gem. bossche bane t gem. straet
belast met jeec 6 gld aan voorn. hrn beneficiaten
losbaar met 75 gld
margo: gelost door Eymbert Laureyns als proprietaris 26-5-1626
751. 1610 december 6 sH,R.1485,118v
Marijke d.w. Frans Aelberts wnd Enschot verkocht Cornelis z.w. Cornelis Huybrechts jeec 6 ka
gld op 6 december uit
- stuck ackerlants gent den Bijgaert 1 zesterzaad tot Huikelom par. Otw t erf Adriaen Peeter
Ghijs Wagemakers t erf Luytken Franss haar Marijckens zuster v gem. heirbane t erf Aelbert
Adriaen Appels
stuxken ackerlants 1 zesterzaad par. Enschot in de Enschotse ackeren etc.
losbaar met 100 gld
margo: cassatie bij opdracht van stuxken ackerlants op heden datum deses gedaan gent den
Bijgaert 13-10-1611
752. 1610 december 16 sH,R.1485,141
hr en mr Peter van de Schoot pbr en canonick coll. kercke St Jan evang. sBosch proc.
borgemrs stad Maastricht van van jouffr. Barbara van Rijswijck d.w. Franchoys z.w. Jan van
Rijswijck
de helft in hoeve lants stenen huis erve cleyn huys erve en hoff boomgaerden en grachten en
met een gracht besloten gent de Havelsdonck par. Haren tpl. Belveren etc.
verkregen van Henrick en Frans? gebr. zn w. Henrick Dachverlies sch. sBosch 4-5-1551
overgegeven aan mr Rogier van Griensven lic. in de rechten en raadsheer sBosch
753. 1610 december sH,R.1485,149
Jan Henricx 3 gld
Gestel prope Herlaer
754. 1610 december 24 sH,R.1485,151
Wolterus et Johannes gebr. zn w. Johannes z.w. Jacobi Rutgers Arnts ook voor Anthonij hun
broer de helft in 1 mud 2 zester rogge op Lichtmis uit
quadam prato fenalis? par. Gestel prope Otw die Heysense gemeynte etc.

als Gerardus z.w. Johannis Gevarts man van Catharina d.w. Pauli z.w. Walteri Boudewijns
vendt Jacobs z,w, Rutger Arntssoen 27-1-1550
supt Johannes z.w. Ancelmi Laureyns
755. 1610 december 30 sH,R.1485,165
Goeswijn ..elis vander Borcht verkocht Hemanno Anthonij vander Moelen tbv conventus
predicatoris sBosch jeec 6 gld 5 st op 1 januari uit
- domo et area arabilibus quam pascalibis 9 L par. Otw tpl. Huikelom t gemeint van Haren
agro terre 8 L tpl. voors. t erf Jan z. Johannes Andriess t erf Goeswini z. Woltheri
Peynenborch v comm. plateam qua itur ad molendinum aquatile de Hueckelum t erf gen.
Johannes Andriess
agro terre 6 L als voor t erfgen. Johannes Fiesco t comm. quadam viam v erf Adriani Petri
Ghijsen t erf Petrus Bernaerts
belast met tredecim L convent Waelwijck
margo: dhr Pieter Schijl schepen sBosch als raad en rentmr Geestelijcke goederen binnen
sBosch verklaart dat Joachim van Esch proprietaris deze cijns gelost heeft 22-6-1650
756. 1611 januari 12 sH,R.1485,195v
Peter z. Adriaen Peters van Baest man van Marijcken d. Peeter Jans Pieren en Goijaert
Huybert van Criecken beiden wnd Carchoven par. Otw samen verkocht aan Huybert Peter
Potters ook tot Otw wnd jeec 4 gld 17½ st op Driekoningendag uit
- stuxken ackerlants van voorn. Peter 1½ L par. Haaren tpl. inden Gever t v erf Jan Thonis t
Engelken d. Peter Pieren voorn. t ?
- stuck lants onlancx van heyde ingegraven 6 L aan de gemeynt van Haaren achter de
Carchovense moelen t erf voorn. Goyaerts welke dit stuck ook is competerende t v t gemeuint
van Haaren en met een hoexken aan Meus Michiel Loyen noordw.
belast met 3 st hertogcijns uit het leste
losbaar met 75 gld
margo: Huybert z. Peter Potters bekent lossing door Jan Peter Arts Verhoeven als proprietaris
van het eerste onderpand en Goyaert Huyberts van Criecken als prop. van het leste
onderpand 7-1-1616
757. 1611 januari 29 sH,R.1485,228
Jan de Moij z.w. Nicolai de Moij tanquam heredim w. Catharina de Moij 1/6 ook voor part van
Clare Catharine et Marie drs w. mgr Henrici de Moij secretarij oppidi Antwerpen tweede 1/6
Johannes de Moij ook voor Catharina Johanna Marie Anne Sara Susanna Clara en Hester drs
w. Theoderici de Moij en voor Mathie Georgij Adriani gebr. en Marie et Anne drs w. Petri de
Boeckel derde 1/6 als erfgen. mgr Henrici de Moij Theodorici de Moij et Petri de Boekel
erfgen. w. Catharina de Moy waarvoor sese fratrem fecit et facit fortem jeec 12 gld op
nativitatis Johannis baptiste
goederen te Haaren tpl. Belveren etc. als Franciscus de Rijswijck vendt Theodoricus Nicolai ad
opus Catherine d.w. mgr Nicolai de Moij bij w. domicelle Catharina d.w. Arnoldi Monicx 13-61553
supt mgr Rutger van Grionsven
758. 1611 februari 4 sH,R.1485,234v
Peter z.w. Jacob Peynenborch wnd tot Druenen?
- stuxken ackerland scherp 1 L par. Otw tpl. ... [zegersmijlen?] in de Bocxtelse straete t
Willem Elyas de Smit O t Willem Joost alias Mardeleyns Z? v Boxtelse strate t erf Herman
Arnts van Eerssel en Arnt Wouters de Molder
Peter van zijn ouders
opgedragen Henricxken hvr voorn. Willem Elyas de Smith tbv Willem
belast met 2 gld sjaers hrn altaristen KvOtw
margo: Willem z.w. Joost Mardeleyns man van Lucia d.w. Embert Jacops Peynenborchs nadert
bij Henricxken wede Willem Elyas de Smit 3-2-1612
759. 1611 februari sH,R.1485,255
Jan Spierincx 3 gld
Gestel bij Herlaer etc.
760. 1611 maart 3 sH,R.1485,284
Jan z.w. Jan Peynenborch wedn. Oda d.w. Roelof Peynenborch (test) jeec 3 ka gld 2 stoter op
Lichtmis uit
- huys hof gronden toebehoren bvvo t erfgen. Bastiaen Pauwels Rijsbroeck t erff Jan Joost van
Esch v gem. straat t erf Marie Muts
als Anthonis z.w. Ghijsbert Antoniss van Megen verkocht aan Jan van tSevel t.t. en de

erfgenamen Yda d. Wouter Peijnenborch t.e. in sch.br. Ow. 25-2-1569
opgedragen aan Gielis Jan de Weer
761. 1611 maart 7 sH,R.1485,301
Rutger Arnts de Beeck [Berckt?] man van Catharina d.w. Johannes de Testert? z.w. Johannis
jeec 5½ gld op St Bartholomeeus apostel uit
2/6 in domus area domus anteriorum cum sue fundo par. Haaren Belveren
762. 1611 maart 15 sH,R.1485,316
Dierick z.w. Huyberts Anthonis van den Steen wnd St Michielsgestel 21 gld
Gestel aenden Plack etc.
losbaar met 300 gld
763. 1611 april 14 sH,R.1485,368
Jan van Aerle
land Gestel bij Herlaer etc.
764. 1611 juli 4 sH,R.1485,482v
Peter Cornelis de Groot wnd Otw
- stuxken ackerlandts 2½ L bvvo tpl. in de Schijve t erff Cornelis Claess Smiths t erff Jutkens
wede Jacops Bungers v erff mr Jan van den Hoevel t erff Cornelis Claess voirs.
verkocht aan Willem z. Frans Joachims van Esch
765. 1611 juli 5 sH,R.1485,498
Wouter Timmermans man van Margriet d.w. jr Willem van tZevel bij Margriet d.
Bartholomeeus Daniels jeec jeer 6 gld op Lichtmis uit
huys schuer hoff erff daeraen 8 L par. [= Gestel bij] Otw aent Heyeynde t gem. straet neffen
erff Cornelis Godevaerts t erf der susteren van Orten v Cornelis Godevaerts voors. t Jan Peter
Beyens
stuck lants inden Inslach 7 L in par. voors. [=Gestel] etc. als Wouter Lambrecht Nyssoen
geloeft had Margriet d. Bartholomeus Daniels sch. br. Gestel bij Otw 24-2-1565
jeer 2½ ca gld uit voorn. onderpanden
ook geloofd door Wouter Lamberts aan Margriet
sch. br. Gestel bij Otw 4-2-1570
opgedr. Henrick Franss vande Laer
766. 1611 juli 18 sH,R.1485,509
also Jan z. Anthonis z.w. Jan Meeus had verkocht mr Martens de Greve tbv Mannengasthuys
gefundeerd bij w. Jacop vuytter Oisterwijck binnen sBosch in Ste Jorisstraet tegenover den
Ouden Schutsboogaert jeec 5 florijnen Ka gld op Pasen uit
- drie huizingen erven hoven aan malcanderen nu geheel ledighe plaetsen bvvo t erff
Thielman Huysmans t erff Aerndts van Eerssel v gem. steenstraet t water aldaer vlietende
geheten die Vloet sch. br. 8-4-1524
en alsoo Berwijn Arnts van Os namens datzelfde gasthuis in 1575 de onderpanden
gerechtelijk geenunceert gehad volgens vonnisbrief en daarna Lucas z. Goessens Gieliss van
der Borcht de ledige plaetse wesende donderpand des voors. cijns gecocht en vercregen van
Jan Adriaens Porters als leste proprietaris met als last deze cijns te betalen
voorn. Lucas als tegenw. proprietaris met deken Coeverincx en mr Jacop van Balen president
der stadt als provisoren van het gasthuis veraccordeerd over achterstallige cijnzen waarbij
Lucas schuldig is te betalen aan Cornelis Janss Rijder als rentmeester des gasthuys wegens
het ledigh liggen en desolate der onderpanden 5 jaar rente
767. 1611 augustus 4 sH,R.1485,515
Peeter Adriaens van Baest man van Marijcken d.w. Jan Peter de Smith verkocht aan Eva wede
Aert Wouter Ooms jeec 18 ka gld op St Jan baptist geboorte uit
- huys erf hof bvvo aen de kercke t O Jan Adriaen Porters t Adriaen Wouter van Heck W v
gem. strate t straat gent de Hoochstrate
belast met jeec 14 gld aan Goyaert Cornelis Huyben zijn zwager jeec 12 gld krn Peeter Jans
de Smith
losbaar met 300 gld
marge: Eva voorn. bekent voldaan te zijn daar de grond van Peeter Adriaens van Baest door
haar gekocht is 5-5-1612
768. 1611 juli sH,R.1485,521
Lucas z.w. Henricx z. Henricx int Eeckerschot bij eerstgen. Henrick en w. Heylken d. Nicolaes
Eymbert Scepens 13 gld
Oirschot

769. 1611 augustus 29 sH,R.1485,577v
also Goyaert z.w. Adriaen Sterts namens Willem z.w. Pauwels Peynenborch
- stucxken lants 80 R bvvo in de Schijve achter de gemeyn hoeven omtrent der Cappellen t
erfgen. Paulus Hollen O t erf Aert Swaen W v (z) gemeyn hoven aldaer t (n) gemeyn voetpat,
met hiertoe tgebruyck in een leywech totter voors. stucxken lants gehorende lopende tussen
en over erff Jacop Anthonis de Beir en erf Adam Henrick Bogaerts totter gemeyn strate uyt
aan Elias z. Willem Elias de Wijse sch.Ow. 30-4-1587
dese Elias dit land 4-3-1595 tp aan Leonard z.w. Laureys Hessel Groys in sch.br. Ow.
zo gestaan Marijcken d.w. Pauwels Wouter Peynenborch en Pauwels z. Henrick Henricx van
Nyeuwmegen uit Anna Pauwels Wouters voors. hun rechten aan Leonard Laureys Hessels
vertegen
770. 1611 augustus 29 sH,R.1485,578
deselve Marijcken en Pauwels Henricx
- een afgebrande hofstad als Pauwels Wouter Peynenborch toebehoord heeft bvvo tegenover
de Capelle t o gent De Croon t w erf Cornelis Anthonis van Zoemeren v Leonard Laureys t op
eene gemeyn molenpat
overgegeven aan Cornelis Anthonis van Zoemeren
771. 1611 augustus sH,R.1485,583
Henrick z.w. Henrick Goyaerts wnd Gestel bij Herlaer 12 gld
Gestel voors.
losbaar met 200 gld
772. 1611 september 17 sH,R.1485,635v
Marcelis z.w. Jacop Melis man van Engelken d.w. Cornelis Cornelis Melissoen aan Herman van
Eerssel laeckenvercooper jeec 7 ka gld op St Lambrecht uit
de helft in hoybeempt gent de Moelenhorst 6 L binnen Moergestel bij Otw int gemeyn broeck
etc.
losbaar met 100 gld
773. 1611 september sH,R.1485,644
Jan vander Biest 28 gld
Gestel
losbaar met 400 gld
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774. 1611 november 3 sH,R.1486,52v
Mechtelt d. Marcelis van Langen wede Marcelis Dionys van Vladeraecken (test. voor Gijsbert
vande Velde griffier deser stadt als notaris 13-1-1609) 9 gld uit
- camp lant deels hoy deels heylant gent den Zevick 6½ L par. Otw tpl. Huculum t erf Jan
Willems Vervloet t erf Geertruyt d. Arts van Laerhoven
welke cijns Dionys z. Marcelis van Vladeracken man van Elizabeth d.w. Laureyns z.w. Wouter
Jans van der Veken 24 jaar had opgedragen aan voorn. Marcelis van Vladeracken zijn vader
5-7-1601
opgedragen Franchoys Noppen z. Roeloffs Noppen Janss
775. 1611 december 3 sH,R.1486,113
Arndt Wouterss van Yerssel draepenierder proc. voor sch. Otw van Goessen z.w. Peeter
Goessen Tuelingh man van Adriana d.w. Jan Janssen van Brecht jeec 6 ka gld op Lichtmis uit
huys hoff gronden erff daeraen 8 l par. Gestel boven Otw tpl. aen Stockeynde t erfgen. Jan
Wouter Pluymen t jan Jans Martens
welke cijns Herman Aerts van Eerssel namens Christiaen en Jan zn w. Jan Peters van Brecht
aan Goossen Peters man van Adriana voorn. sch. br. 6-4-1609
opgedragen Dierck z.w. Gherardts Diercx vanden Wiel
op speciale verbintenis van
- huys hoff gronden toebehoren ½ L bvvo aende Plaetse t erf Jacop Aert Swaen O t v erf gent
het Beerken eertijts Peeter Claes Lemans W en N t gem. straet den voorn. constituant
toebehorende
voorn. Dierick z.w. Gherardts Diercx van de Wiel deze cijns opgedragen D. van Kessel tbv
Herman Arnts van Eerssel laeckenvercopere
776. 1612 januari sH,R.1486,218v
Hendrick Wissel
land Haaren graafschap Megen

777. 1612 januari 14 sH,R.1486,219v
Elias z.w. Willem Elias de Wijs wnd Otw. verkocht aan Michiel Ghijsberts
wullenlaeckenvercooper jeec 5 ka gld op 10 januari uit
- huys hoff grond met noch een andere hoff oistwaarts daer beneffens gelegen bvvo aen de
Plaetse t v mr Philips Lintermans t erf wede Benedictus Arntss t gem. strate
belast met 1 st 3 oort altaristen Otw nog ongeveer 6 st convente van Baseldonck sBosch
losbaar met 75 gld
margo: Adriaen z.w. Anthony Danckeloffs man van Magdalena en Jan Janss van Wolffsvoirt?
man van Beatrix drs w. Michiel Ghijsberts vanden Ancker verklaren lossing door Thomas
Joosten van Breda 3-10-1645
778. 1612 februari sH,R.1486,257
Henrick Francken .. gld
Gestel bij Eyndhoven
losbaar met 60 gld
779. 1612 februari 1 sH,R.1486,258v
Willem z.w. Joost Willems Mardelijn man van Sijcken d.w. Embert Jacops Peynenborch
vercocht aan Nicolaas Janss Donckers jeec 6 ka gld 5 st uit
- huys erve hoff en andere erf daeraenliggende 6 L bvvo tegenover de Lijnde t (w) Jan Peter
de Card t (o) erf Michiel van Eersel v (z) gem.straat t (n) ander erf van verkopers
- 1/4 akkerland 10 L int geheel bvvo int aencomen van de Haerensche ackeren t erffgen. Jan
Joachims van Esch t erff Adriaen Meus Adriaens v gem. herbane t erff Lambert vande Ven
- 1/4 in hoybeempt aldaer aende achterste brugge t v gem. straet t erff Peter Tolincx t gem.
stroom
- enen anderen beempt aldaer over dachterste brugge t erff Herman van Eerssel t erff
Goossen Dielis vander Borcht v gem. heyde t gem stroom
belast met 1 gld H.Geest Otw
losbaar met 100 gld
margo: gelost 11-2-1619
780. 1612 februari sH,R.1486,279v
Elisabeth wede Cornelis Veltblotter? 6 gld
Gestel bij Herlaer
Marijcken Bex
Henrick Henricx
1/4 land Gestel
781. 1612 februari sH,R.1486,291
Henrick Kemp afgang tocht
2 mud 1 L rogge in 5 mud 1 L
Gestel prope Herlaer
782. 1612 februari 24 sH,R.1486,317
Jacob Frans Beyharts (test. en codicille w. Jenneken d.w. Marcelis Hermans van Bergen en w.
Peterken d. Peter van Antwerpen zijn hvrn resp. 11-4-1579 14-2-1584 en 27-2-1591 voor mr
Jacop Donck en mr Jacop van Berchen not.) met Johan Beyhardts zijn zoon schouteth van
Gestel achter Otw tp en recht bij huw. vw en donatie tot onderstandt van zijn huw. 28-9-1594
sch. sBosch
hunne huysinge met poorte poorthuyse stallinge achterhuyse hoff bleycke tussen de grooten
huyse en drie cameren sBosch inde Diepstraat naast St Anthonis Gasthuys van de straat tot
gem. water
deels van jr Willem van Achelen schoutet kwartier Maeslant 30-12-1580 deels van Arndt z.
Jan Rutgers van Grinsven 27-10-1584
overgegeven aan hr Goyaert van Engelant pbr tbv tbv heren capucinen tot optimmering van
den convente
fol 320
783. 1612 maart 1 sH,R.1486,326v
Antony z.w. Jans Anthonissen van St Oedenrode man van Emken d.w. Marcelis Laureyns wnd
tot Carckhoven bvvo verkocht Dierick Anthonis de Ruyter jeec 5 ka gld 5 st op St
Sebastiaensdach uit
- stuck ackerlants 5½ L lants bvvo tpl. voors. t erff vrouw Verboirt t erff Adriaen Corneliss
hiertegens affgedeylt v sr Guiliaems Oliviers t erff Adriaens Arnts
- huys erve hoff aengelaeghe 3½ L lants int geheel tpl. voors. t erff Adriaen Corneliss de
Groot t v erff vrouw Verboirt t gem. straet

belast met jeep 1 mud rogge tafel H.Geest Otw uit leste onderpand
losbaar met 75 gld
margo: Jan Adriaens en Anthonis Adriaens hebben gelost in handen van Dierck Anthonis de
Ruijter 16-1-1646
784. 1612 maart 5 sH,R.1486,334
Jasper z.w. Arien Gerit Cortten wnd Gestel achter Otw verkocht Gerarden Aelberts van Doorn
jeec 7 ka gld uit
huys hoff weye ende eenen calveren beempt tsamen 34 L par. Gestel voors. t erf Daniel Jacop
Goossens t erfgen. krn Jan van Kerckhoff v gem. straet t erf des pastoirs aldaer
belast met jeec 3 gld Daniel Bressers jeep 12 L rogge min 1/4 vat Convent susteren van Otw
jeec 4 gld 17 st 2 oort voorn. Geraerden van Dorn
losbaar met 100 gld
margo: juffr. Wilhelmina Margo van Dooren bekent lossing door Jan Anthony van Eerssel 6-31698
785. 1612 maart 5 sH,R.1486,335
Eymbert z.w. Jacobs vander Voort verkocht Nicolaes Janss Donckers jeec 9 ka gld uit
huys erve hoff stuck ackerlant 1 mudzaad par. Haaren bij Otw tpl. de Voort etc.
losbaar met 50 gld
786. 1612 maart 12 sH,R.1486,355
Dierck Jacops tFilters op 1/4 in alle recht in jeec 12 ka gld 10 st te vergelden bij de Staten
van Brabant int quartier van de stad sBosch en in de helft van jee red. pacht van 1 mud rogge
jaarl. betaald met 4 gld 10 st uit onderpanden te Erp
tbv Peter Jacops tFilters zijn broedere
787. 1612 maart 12 sH,R.1486,355v
Marten z.w. Jans Martens van Hoeven wnd binnen par. Haaren onder dingbank Otw verkocht
Nicolaes Janss Donckers jeec 3 gld 15 st op Half Vasten uit
- stuck ackerlant 1½ L par. Haaren tpl. aent Holleneynde t erf Adriaen Aerts de Meyer t v
gemeynt van Haren t erff Aert Henricx
- de helft in hoybeemdeken 1 mergen gent het Steenbroeck par. Haaren voors. achter den
huyse van Nemelaer t erff Jan Anthonis Priem O t erff Adriaen Cornelis de Groot W v gem.
stroom t erff toekomende de Grooten Gasthuyse sBosch
losbaar met 60 gld
margo: dheer Thomas van Roije raad sBosch als rentmr van den Grooten Gasthuyse sBosch
verklaart lossing door Marten Jans 19-4-1652
788. 1612 maart 15 sH,R.1486,365v
Cornelis Jans van Loon een der momb. Jan onm. z.w. Claes Ghijsbrechts van Draeckenborch
bij Heylken d.w. Jan Martens van Loon naast Lambert Janss van Loon zijn mede momb. (auth.
baljuw borghemrs en schepenen Rotterdam) de helft in jeec 12 gld op 20 november op vv
Otw
als Schepenen etc. vvo verkocht hadden Jan Lievens van Minnen op 21-11-1551
en Jan onm.z. voorn. in dl.
opgedragen Jan van Emmerick momb. onm. krn w. Corstiaen Willems van Weerdt bij Anna d.
Jan Martens van Loon
789. 1612 maart 16 sH,R.1486,367v
Niclaas z.w. Adriaen Wuestenborch
stuck weyland gent de Goes par. Gestel bij Otw tpl. de Huevelstraet etc.
Jan Gerarts 20 gld
losbaar met 300 gld
790. 1612 april sH,R.1486,476v
Peter Willems van Haren 15 gld
Otw
791. 1612 mei sH,R.1486,495
Jan z.w. Adriaen Woutersse wnd Udenhout 1½ gld
bvvo tegenover de Creijtenmolen etc.
losbaar met 21 gld
792. 1612 mei sH,R.1486,498
Adriaen z.w. Aelbert Appels man van Genovijffken d.w. Marcelis z. Wouter Nouwen verkocht
Govaerde Gerarts vande Grauw jeec 14 ka gld op 9 mei uit
stuck ackerlants 5 L par. Enschot onder dingbank Otw tpl. aen de Ruijbraecken etc.

losbaar met 200 gld
gelosty 6-5-1637
793. 1612 mei 10 sH,R.1486,501
Gerart van der Stegen z.w. Johan vander Stegen z.w. mr Goeswijns vander Stegen bekent
lossing door convent van Marienborch des derden ordes van Ste Franciscus sBosch opten
Uylenborch van 1/3 van 20 ponden wasch en 1/3 in 1 mud rogge
van 16 grooten pagaments en 2 capuynen sjaers in meerdere cijns op St Thomas uit
goederen van het Convent onder dingbank van Otw
794. 1612 juni sH,R.1486,567v
Jan z.w. Jan Aerts wnd St Michielsgestel 6 gld 5 st
losbaar met 100 gld
795. 1612 juni 26 sH,R.1486,569
Henrick z.w. Henrick van den Poll
stuck ackerland 3 L par. Gestel boven Otw in de Molenackeren
796. 1612 juni 16 sH,R.1486,574
jr Henrick Dachverlies z.w. jr Joris Dachverlies bij w. jvr Ida van Berckel d.w. jr Aelbrechts
van Berckel bij jvr Elizabeth Hoirnkens jeep 4 mud rogge in 18 mud op Lichtmis uit
hoeve lants par. Gestel bij Otw als Jan van Ghestel z.w. Jan van Ghestel voor voorn. pacht
van 18 mud rogge te pacht uitgegeven had Henrick Lipprichts en Robbrecht gent die Gheyster
sch. br. octave OLH Hemelvaart 1394
en welke pacht van 4 mud Arndt gent Hoirnkens tegen voorn. Jan van Ghestel bij opdracht
des anderen dachs nae St Lucas Evangelist 1394
en daarna bij dl. krn w. Aelberden van Berckel en w. jvr Elizabeth Hoirnkens aan jr Cornelis
van Berckel z. jr Aelberts en w. jvr Elizabeth Hoirnkens ten deel gevallen sch. br. Vechel
ultima febr. 1563 en in dl erfgen. jr Cornelis van Berckel aan jr Henrick Dachverlies z. jr Joris
Dachverlies jr Aelberden zijn broer en jr Floris van Iselsteyn man van jouffr. Angela krn jr
Joris Dachverlies en jouffr. Ida van Berckel 15-6-1594
en jr Henrick 2/3 van de andere twee 6-2-1597 en 8-5-1598
overgedragen aan Henrick van Zoerendoncq tbv susteren regularissenconvent van Betania
des ordens van Ste Augustijn sBosch tpl. opten Wijntmolenberch
waarmee alsnu door jr Henrick Dachverlies man van jvr Agnes de Gruyter is gelost een cijns
van 12 ka gld met 200 gld uit erven par. Roosmalen als zij aan het convent wegens hun
dochter in den voorn. convente geprofest
dotatie aan het convent wegens sr Emerentiane de Bruijn conventualinne des voors. convent
797. 1612 juli sH,R.1486,592
Aerdt z.w. Aert Jacobs wnd par. Haaren bij Otw
50 R land te lanx vanden eenen eynde tot den anderen eynde toe aff te trecken van zekere
zijns Aerdts meerdere stuck ackerlants geheel groot 5 L in par. Haaren tpl. Belveren omtrent
den Schutsboom etc.
798. 1612 juli 5 sH,R.1486,593
Anneken wede Adriaen van Herpen en Adriaen haar zoon verklaren dat Jan Adriaens
Godtscalcx en Peter Jacops vande Voort als kerkmrs kerk St Lambrechts tot Haren gelost
hebben jeec 3 ka gld op St Gertruyt uit
huis hoff stuxken lants par. Haren etc.
welke cijns Jan z.w. Willem vanden Biechelaer verkocht Jan Monix z.w. mr Jan Monix 19-31503
799. 1612 juli 5 sH,R.1486,597v
Aelbert Ruth Adriaens wnd Haaren verkocht Catharina wede Adriaen Joost Moonen tot Haeren
behoeff t.t. en haar wettige krn bij Adriaen t.e. jeec 6½ gld op St Jan baptist geboorte uit
- huis erf hof andere erfenisse deels ackerland deels weyland 6 L par. Haaren tpl.
tHolleneynde t krn Adriaen Corneliss t krn Aert Stoelmans? v gem. strate t erf Adriaen
Adriaen Jongens
- stuxken ackerlants 1 zesterzaad in de Harense ackeren t erf der krn Aert Stoelmans t gem.
wech v gem. straat t erf Adriaen Cornelis vanden Bosch
losbaar met 100 gld
margo: quitantie van Catharina wede Adriaen Joost Moonen en Joost haar zoon lossing 18-61625
800. 1612 september 14 sH,R.1486,670
Michiel van Vleeck z.w. Huybrecht van Vleeck namens Ghevart Vrients man van Maria van
Boort d.w. Jan van Boort bij Geertruyt d.w. Diercx Loniss van Wijck wede voorn. Huybrechts

van Vleeck (proc. sch. Dordrecht van Ghevart Vrients man van Maria van boort, zijn
comparants moeder) verklaart dat mr Merten Fierlants raad en rentmr generaal van hunne
hoocheden domeinen in Brabant int quartier stad sBosch gelost heeft jeec 28 ka gld 2½ st en
jeec 28 gld 2½ st welke twee cijnzen Dierck z.w. Dierck Aerts de jonghe geloofd had aan
Joost wede voorn. Diercx Loniss van Wijck t.t. en Lonis Daniel en Willem en Geertruyt t.e. op
nativitate domini uit
twee campen weylants de Horrecampen 9 mergen par. Empel etc.
welke twee cijnzen in dl. aan voorn. Geertruyt d. Diercx van Wijck wede Jan van Boort sch.
sBosch 23-1-1573
en Maria van Boort hvr voorn. Ghevart Vrients na dood Geertruyt voors. haar moeder als
enige dochter staande deze tegenw. huw.
801. 1612 september 19 sH,R.1486,676
Wouter z.w. Peeter Wouterss man van Marijcken d.w. Huijbert Brocken Janss wnd Haren
verkocht Govarden Gevarts Verwere jeec 21 gld op St Matheeusdach uit
huys erve hoff schuer ander land daareaan gent den Hoiricxacker met een weyken daaraan 7
L par. Haaren tpl. Belveren etc.
losbaar met 300 gld
802. 1612 september sH,R.1486,680
Cornelis Jansse Kerl alias Jongh man van Marijken d. Willem Wouters van Berchem jee
losrente 9 gld
Gestel prope Herlaer etc.
Bosch Protocol R.1487
Theodorus van Kessel Bamis 1612 - februari 1613 15 - 312
803. 1612 november 12 sH,R.1487,106v
Adriaen z. Michiel Cornelisse man van Neelken d.w. Gevart vande Pas
stuck ackerland 1 1/4 L in de Berckelse ackeren tpl. tGeluckt par. en dingbank Otw etc.
losbaar met 50 gld
804. 1612 november sH,R.1487,109
Jan Jans van Royacker en Peter Michiels resp. schepen en borgemr dorps Lieshout 684 gld
etc.
805. 1612 november 27 sH,R.1487,149v
soror Maria Jansse magistra seu rectrix monialium majoris hospitalis in Buscoducis jeec 3 gld
op Lichtmis uit
- quodam agro terre arabilis 7 L par. Otw in de Schijve t erf Pauli Beken t erf Jacobi Verheyen
welke cijns Petrus z.w. Judoci de Beir man van Henrice d.w. Nicolaij de Hout vendt Cornelio
de Os tbv Ermgardis wede Nicolai de Beir senior
welke cijns Anthonis z.w. Gerardi Lombaerts man van Anne d.w. Johannis Nicolai
Timmermans bij Clara d.w. Henrici Appels supt Anne d.Gerardi Verelst sch. Otw 26-4-1584
en Anna aan de convente in haar testament voor not. Gerardus van Asdten
supt Theodorico Anthony de Ruyter
806. 1612 november 29 sH,R.1487,156
Eerken d. Mathijs Adriaen Schellens en Peeter z.w. Marten Janss beiden wnd Otw. aan
Nicolaas Jan Donckers jeec 6 ka gld 5 st op St Andries apostel uit
- stuck akkerlands 3 L bvvo in de Boxtelstrate t erf wede Joost de Beer t erf Peter Adriaen
Ghijben v erfgen. Cornelis van Dijck t mr Frans Goessens
- de helft onbedeeld in stuck beemd 6 L bvvo over de Achterste Brugge t erfgen. Jan Willems
t erf Goessen Henricx Vercuylen v erf Joost Diercx t gemeynte van Otw
beide de voors. percelen Eerken toebehorende
- huys met gronden en toebehoren bvvo achter de Lijnde t Jan Aerts van Gilze t Wouter
Gommers v gem. strate t erfgen. Jan Beris den voorn. Peter Martens toebehorende
losbaar met 100 gld
margo: Niclaes Janss Donckers bekent lossing door Peter Martens 6-10-1627
807. 1612 december 7 sH,R.1487,162v
Jasper Jansse Gast
- afgebrande hoffstadt en erff metter timmeringe daeropstaende bvvo t erff geheyten dat
Gasthuys t erf eertijds Aerts van der Heyden nu erfgen. Wouter van Yerssel
welke hofstad Elias de Wijse opgedragen had Henrick z.w. Lonis Peters volgens sch.br.Ow. 17-1610 en door Henrick Lonis Peters tp aan Jasper
opgedragen aan Aelbert Willems tot Oisterwijk

808. 1612 december 10 sH,R.1487,168v
Jacob Jacops van Geffen wnd tot Ghestel achter Otw man van Margriet d.w. Goyaert Aerts de
Brouwer verkocht Gerardt Aelberts van Doere greelmaecker jeec 7 gld op conceptionis beate
Marie virginis uit
huis schuer gronden erff daaraan 8 L int geheel binnen par. Gestel achter Otw tpl. inde
Heyssel etc.
losbaar met 100 gld
margo: bij quitantie bij hr Jacob de Bie not. en proc. 12-12-1695 exec. erfgen. Elisabeth van
Horsse? wede Dongius? bekent lossing 30-11-1696
809. 1612 december 20 sH,R.1487,185
Matheus z.w. Elias Peeters Staepels wnd Ghestel achter Otw verkocht Wouter Janss van Oirll
jeec 37 gld op St Thomas uit
huys erve hoff andere erffenisse daeraen 13 L par. Gestel bij Otw t erfgen. Corstiaen Marcus
de Beer t erf voors. erfgen. en erffgen. Willem Henricx Roeloffs mma v erfgen. Corstiaen
Marcus voorn. t gem. straet
acker tuelants 12 L tpl. in de Inslach t erf Convent vande susteren van Orthen t erff Adriaen
Jacops Beren v erf Jan Cornelis Verachtert t erffgen. Corstiaen Marcus voorn.
stuck lants deels ackerlant deels weylant 5 L int geheel tpl. voors. t krn en erfgen. Willem
Henricx Roeloffs t gem. stroom aldaer vlietende en de cleyn Aa gemeynlijck genoempt v erf
Cornelis Hendrick Sanders t erf Corstiaen Marcus de Beer
belast met 1 malder rogge H.Geest Otw de grondcijns
de constitutie van deze brief is geschied wegens kwijting van jeep van 5 mud rogge uit voorn.
onderpanden volgens constitutiebrief van penultima januari 1471
losbaar met 600 gld
margo: lossing bij Wouter Jans van Oirl door Matheeus z. Elias Stapels 19-12-1623
810. 1612 december 31 sH,R.1487,191
Jan z.w. Steven van Leyten wnd Carckhoven par. en dingbank Otw verkocht sr Guiliaeme
Oliviers scepen deser stadt jeec 3½ ka gld op nieuwjaarsdag uit
- acker tuelants 5 L tot Karckhoeve onder par. en dingbank Otw t erff Ghijsbert Vreynss t erff
Jan Stevens v Henrick Stevens t erff Aelberts Vreynss
losbaar met 50 gld
811. 1613 december 31 sH,R.1487,191v
kennelijk joffr. Elizabeth van Brecht d.w. jr Marcelis van Brecht d.w. w. hr Johan van Brecht
riddere en nagelaten wede w. jr Johan van Hambroeck op 12 en 26-9-1612 verkocht heeft
gehad aan Marcelis Otten in drie distincte coopen
stuck ackerlants gent den grooten Hovelacker 18 L metten groesen canten en wallen par.
Moergestel t gem. straat t de Hooghe weye en de cleynen Hovelacker v heer van Ghestel t erf
Aert Hoppenbrouwers nog zonder veste
zo is gestaan jr Godevaart van Erp z.w. jr Walraven van Erp heer als hij leefde tot Erp en
Vechel bij joffr Catharina van Brecht d.w. jr Johan van Brecht voorn. vernadering
waarna jr Godevaert van Erp tp aan Nicolaes z.w. Jan Diercx van Trier dit land te Moergestel
11-9-1613
812. 1613 januari sH,R.1487,242
Gherardt z.w. Corstiaen Jan Brocken
de helft in stuck ackerland 8 L par. Haaren tpl. Belveren etc.
813. 1613 januari 22 sH,R.1487,247
Peeter z. Adriaen van Baest wnd Otw. belooft op
- huys erf hof met rechten en toebehoren bvvo in de Hoochstrate t v W en Z gem. strate t O
H.Geest t N Jan Verstegen niet meer bezwaard dan met 5 gld 10 st
aan Dierck Antonis de Ruyter 10 ka gld 10 st op St Pauwels bekering
margo: voldaan 13-3-1614
814. 1613 januari 22 sH,R.1487,247
dese Peter Adriaen van Baest
- een hoff 4 a 5 R met een voetpad daartoe behorende bvvo aen de Hoochstrate t erf Jan
Adriaen Porters t Adriaen Wouters van Eyck [=van Heck] v Hoochstrate t Eva wede Aert
Wouter Ooms
opgedragen aan Eva wede Arndt Wouter Ooms
815. 1613 januari 30 sH,R.1487,274
Adriaan Adriaense man van Heylwich d. Gerart Aerts Stapparts bij Catharina d.w. Adriaen
Verdoncq

- 1/4 in land te Hilvarenbeek en Moergestel waarvan Catharina d. Adriaen Verdoncq en Peeter
Willems van Beeck haar tegenw. man de tochte
getransporteerd gehad aan Adriaewn Adriaens en Heylwich zijn hvr sch. Turnhout 28 jan.
1613
opgedragen Marcelis z.w. Jacop Meliss wnd Beeck
816. 1613 februari 16 sH,R.1487,349
also Jaspaer Gast Janss schuldig is gebleven Catharina wede Adriaen Joost Moonen doir
assignatie Henricx z. Lonis Peeters ter causse van coop van
- zeeckeren huysken en erffenis tot Otw bij voorn. Jaspaer Gast van Henrick voorn. gekocht
allet in conformiteyt van voirn. assignatie bij de zelve Henrick aan voorn. Catharina op 19-121611 verleendt 50 ka gld
daardoor proces tussen Catharina en Jaspaer voor wethouderen deser stadt
accoord daarom Jaspaer aan Catharina schuldig de voorn. somme prompt te betalen
daarom gestaan Jan Lonis Peters van Oisterwijk namens Catharina voorn. kwijting aan
Jaspaer
817. 1613 februari 20 sH,R.1487,351
Anthonis z.w. Anthonis Willems Adriaense wnd Haren verkocht Nicolaes Janss Donckers jeec
15 gld 12½ st op St Petrus ten stoele uit
huys schuer gronden hoff en 8 L land par. Haren tpl. Belveren etc.
losbaar met 250 gld
818. 1613 februari 21 sH,R.1487,352v
Johan Beijhaerts z. Jacops Beijhaerts alle recht in
twee heybodems beiden gelegen in West Tilborch onder den dorpe ende parochie van Tilborch
den enen 4 L etc.
welke twee heybodems hij onder andere met
- een hoeve lants tot Hueckelem onder dingbank Otw tegen Gaspaer van Esch proc. van
Johan Bousten? tot Antwerpen als executeur test. w. Johan Jacomo Fisco bij cope 18-11-1611
ende gelijckerwijs Adriaen Jan Lobb als pachter der voors. hoeve geweest zijnde met dan 40
of 50 jaar de twee heibodems met de hoeve heeft gebruikt en meer dan 25 jaar verhuurd
heeft gehad aan Symon Peeters Janssen in Westilborch tpl. Hoochhasselt wonende
opgedragen aan deselve Symon Peters
819. 1613 februari 25 sH,R.1487,361
Jan z.w. Ghijsberts Aryens wnd Ghestel achter Otw wedn. Mayken d.w. Jacobs Jans van Gils
de tocht in
- huys erve hoff ackerlant weylant 6 L par. Otw tpl. Hueckelem t gemeynte van Hueckelem O
t ... W v voor gem. straat t erf mr Adriaen Comans
- acker tuellants gent den Honichacker 5 L mety de canten tpl. voors. t erf mr Adriaen
Comans t v t erf voors. ...
- acker tuellants het Rijstuck 4 L tpl. voors. t v gem. heerbaan t erff Aert Meeuss t gem.
waterloop
- twee hoybeemden malcanderen aenliggende 7 L aldaar t erf toecomende den
susterenconvent van Otw t gem. Aa aldaer vlietende v erf dhr van Yseren t erfgen. Elen
Peterss Smith
opgedragen Anthonissen en Huyberden gebr. en Peteren Matheeuss man van Adriaentken
allen krn Jan Ghijsberts voorn. bij voorn. Mayken d. Jacobs Janss voorn.
want aldus dezen vercocht aan hr Henrick de la Reviere heere tot Yseren jeec 37 ka gld 10 st
op Lichtmis uit voorn. erven
belast met jeep 1½ mud rogge H.Geest Otw 1 L rogge pastoor van Otw en aan de pastoor
van Haaren 1 zester rogge 1 gld jaarl. bruerschappe OLVr Otw en de grondcijns
losbaar met 600 gld
margo: lossing bij Anna Lucas de Visscher moeder van den convente van Otw door
Bartholomeus Jacob Meeus Bertens? ook voor mede erfgen. met consent van de rentmr van
de geest. goederen tot Otw 16-10-1656
820. 1613 februari 26 sH,R.1487,365v
also joffr. Elizabeth van Brecht d.w. jr Marcelis van Brecht z.w. hr Johan van Brecht wede
Johan van Hambroeck op 12 en 26 september ll. openbaar verkocht aan Henrick Henricx Taet
cleermaecker twee percelen erven par. Moergestel
stuck lants gent de Aftersten Boonhoff t v hr van Ghestel t middelsten graft van voorn.
Boonhoff t dijck van Nyeuwenhoff met gerechtigheid te mogen wegen over die dijck en zo
voort over de middelweg naede straete

een ander stuk land gent den Vorsten Boonhoff mette graften t voors. achterste Boonhoff t
zekere erffenis gent de Grooten dries aen Nyeuwenhoff v erve des heere van Ghestel t wal
vande Nyeuwenhoff met recht van wegen over de dijck over de groote dries liggende aen den
Nyeuwenhoff
en aan Daniel Cornelis Mutsaerts
stuck land gent den Hooghen dries t een acker gent den Grooten Hoevelacker t een steggsken
een hoywech toekomende eensdeels voors. joffr. Elisabeth v erve des heere van Ghestel t
acker gent den Cleynen Hovelacker zonder dat daarvan al veste gedaan is
zo is gestaan jr Goyaert van Erp z.w. jr Walraven van Erp heer aldaar en tot Vechel bij joffr
Catharina van Brecht d.w. jr Johan van Brecht nadert
margo: jr Goyaert voorn. dit recht van nadering opgedragen aan Jan z.w. Gijsbert Adriaens
wedn. Mariken d.w. Jacob Jans van Gils t.t. en Antonis en Huyberden zn Jan Gijsberts en w.
Mariken alsmede Peter z. Matheeus Eliss man van Adriaentken d. Jan Gijsberts voors. t.e. 910-1613
821. 1613 februari 27 sH,R.1487,367v
Peter z. Adriaens z. Peters van Baest man van Mariken d.w. Peeters Pieren
- 1 L land in stuck hoybeempts gent de Wegen par. Haaren bij Otw omtrent den huyse den
Eemer rijdende tegen andere deelen des hoybeempts toebeh. Jan Anthonis tot Haren en
Lamberte Kemp ten Bosch
verkocht Michiel z.w. Henricx Michielen van Haren
losbaar op St Marten inden winter met 25 ka gld
margo: Jan z.w. Peter Aerts Verhoeven tegenw. actie van Peter Adriaens heeft gelost 17-51614
Bosch Protocol R.1488
Theodorus van Kessel februari 1613 - Bamis 1613 16 - 313
822. 1613 maart 16 sH,R.1488,55
Adriaan Peters vande Wiel en Peter zijn zoon verkocht aan Govarden Gevartss vanden Grave
tbv Peter Aertss van Helmondt t.t. en zijn 4 krn bij Mechtelt Gevarts zijn tegenw. hvr t.e. jeec
10½ gld op half mert uit
- een stuck lants deelsc ackerlant deels weylandt 12 L par. Otw gehuchte Huyckelom t erff
heren altaristen KvOtw t gem. herbane gent Cloostersdijck v gem. waterlaet van tRack t erf
heere van Yseren van de voorn. Adriaen Peters en nog
- huys erve hoff ½ L bvvo te midden in de Kerckstrate t erf Gevarts Aerts vande Wiel t erff
Gielis Janss de Weer v t gem. straet van de voorn. Peter Adriaens
belast met jeec 2 gld aen block van de Vismerckt sBosch uit het erf van Peter
losbaar met 150 gld
margo: Adriaan? Reyner Vuchts deze cijns aangekomen bij doode moeder die bij opdracht
tegen Peter z. Jan Peter Smits en Geertruyt d. Peter Aerts van Helmont tsamen verwekt
verklaart lossing door Jan Cornelis van Beliau? en Aert Peters vande Wiel momb. onm. krn.
Aert Arien? van Beliau 7-1-1649
823. 1613 maart sH,R.1488,63v
Hendrik Breynen 7 gld 10 st
Gestel bij Eyndhoven etc.
losbaar met 108 gld
824. 1613 maart 22 sH,R.1488,65
notum Petrus z.w. Lamberti Remmen? wedn. Mechteldis d.w. Johannis Hoppenbrouwers z.w.
Ghijsberti Hoppenbrouwers
huis in den Bosch die Colperstraet etc.
supt Gijsberti et Theodorici gebr. zn voorn. w. Johannis Hoppenbrouwers etc.
825. 1613 maart 27 sH,R.1488,73v
Adriaan z.w. Jacops Woutersse man van Eerken d.w. Adriaens Aert Geverts Molder wnd
Udenhout verkocht Govarden Gevarts vande Grave jeec 28 gld op OLVr boodschap uit
1/4 in huis schuur grond erff daeraen 22 L tot Berkel onder par. Otw tpl. aende Craen omtrent
tHerlaerbosch etc.
losbaar met 400 gld
826. 1613 april 13 sH,R.1488,88
Michiel en Jan zn w. Willem Aerts van de Wiel verkocht aan Goyard Geraert van de Grave jeec
21 ka gld op 14 april uit
- huys schuer erve hof par. Ow. aende kercke aldaer t erf mr Symons timmerman t gem.
strate v pastorye erff t gem. stege gent de Vloetstege

- koeweye gent Harlem 8 L par. voors. in de Buenderstege t erff Hubert Jan Huberts t gem.
straet v erfgen. Arnts Kuysten t gem. straet van voorn. Michiel
- koeweyde 10 L par. voors. in de Buenderstege t erfgen. voors. Hubert jan Huberts t erfgen.
Gielis Jans de Weer v erfgen. Jochim Jans van Esch t gem straet
belast met de grondcijns aan de hertog 3 blancken uit de eerste koeweyde van Michiel en de
grondcijns van drie blancken en jeec 4 gld 10 st mr Lambert secretaris tot Otw uit de leste
koeweyde van Jan
losbaar met 300 gld
margo: gelost bij Isack Gevartss tbv Marie van Sambeeck sue matris per Johannem Wilhelmi
Arnts vande Wiel 15-4-1624
827. 1613 april sH,R.1488,94
Dirk Janss vander Sterren wnd Eyndhoven 37 gld 10 st
Gestel bij Eyndhoven etc.
losbaar met 600 gld
828. 1613 mei sH,R.1488,147
Henricus et Johannes zn w. Leonardi z.w. Henrici Rutten en Laurentius Anthony en Franciscus
Nicolai ex parte Theodorici ook zoon w. Leonardi jeec 7 gld op St Gertruy uit
agro terre arabilis gent den Hamerecker 7 L par. Gestel prope herlaer etc.
829. 1613 juni 4 sH,R.1488,177
Peter en Anthonis zn w. Aert z. Peter Arts Storimans verkochten Zeberdt z.w. Dierix Bernaerts
Nastelmaker jeec 7 gld op Sacramentsdag uit
- eenen ackerlants gent den Berckacker 8 L en eenen anderen acker lants daer teynden aen
gelegen 3 L par Haaren bij Otw tpl. de Berckt t erve Aelbert Rutten t erve Symons van Hove
eertijts nu Mariken zijn wede v gem. stege t erf Adriaen z. Cornelis Willems de Groot
- huys erve hoff ackerlant groeslant malcanderen aengelegen aen eenen plack tsamen 3 L
voors. par. aent Holleneynde t gem. straet t erve Aelbert Rutten voorn. v erve Adriaen
Adriaens t gemeynt aldaer
losbaar met 100 gld
margo: lossing bij Zebert z.w. Dierix Bernaerts Nastelmaker door Goossen Jans Maeldere man
van Heylken d. Goeyaerts Lambertss 27-5-1619
830. 1613 juni sH,R.1488,190v
Michiel z.w. Servaes Willemse
de helft van een stucxken ackerland 8 L int geheel par. Haaren onder dingbank Otw tpl. aende
Nyeuwenhuijs etc.
Hendrik van Meerwijck nadering
831. 1613 juni 12 sH,R.1488,191
Jan en Geraerdt Diercxken en Geertruyt ook sterk voor Marten hun broer allen krn w. Willem
z. Jan Ghijsbertss des Beckere bij Willem en w. Catharina d.w. Marten van Beeck verkocht tbv
Geertruydt d. Elyas Peeters begijn Groot Begijnhof sBosch jeec 21 gld 17 st 8 p.
huis Hinthamerstraat
losbaar met 350 gld
832. 1613 juli 18 sH,R.1488,231
Cornelis z.w. Anthonis Henricx van Zoemeren verkocht tbv Niclaes Jan Donckers jeec 6 ka gld
5 st op St Margretedach der maget uit
- huys erve hof en ander erf bvvo omtrent den raethuyse t (w) Leonard Laureys Groys t (o)
Pauwels Hollen v (n) Leonard Laureys Groys t (z) gem. straete
- 8 L gemeten landts afgemeten van de gemeynte van Otw gelegen binnen paelen en limieten
der vrijheyt over de Bambrugge t erfgen. Goossen Damen t v gemeynte t erff Herman Aertss
van Eerssel mma
belast met 2 st 1 oort hertogcijns uit de 8 L
losbaar met 100 gld
833. 1613 augustus 27 sH,R.1488,283
Joseph z. Jacob Beyherts verkocht aan Jenneken d. Herbert Jans ook voor Margriet haar
zuster jeec 12 ka gld op St Bartholomeus uit
- huys erve hof schuer achterhuys gronden toebehoren bvvo t erf Thomas Jacop de Loese t
Lucas Goessens van der Borcht v straet t gemeynte gent de Vloet
losbaar met 200 gld
margo: Jenneken d. Herberts Janss ook voor Margriet haar zuster bekent lossing 28-5-1616
834. 1613 september 5 sH,R.1488,294
Dinghen d.w. Goyaert Gijsberts wede Franck Handrix wnd Gestel achter Otw verkocht hr Jan

Ekart pbr als rector armen scholieren gent de Bonifanten tbv die bonifanten jeec 3½ gld op
OLVr geboorte uit
huis erve hoff awckerlant groeslant heylant daeraen met toebehoren 25 L par. Gestel bij Otw
aenden heycant t erf des convents van Ste Clara sBosch aende Geerlinxe brugge gent den
Langenacker t erff Anthonis Henricx Cluyten v gem. straat t erf Corstiaen Wouters de Laet
- camp heylants gent Vorsselenbeempt 6 dagmaat par. Otw over de heye t erf Jan Cornelis
van Achteren t erff Jan Jans van Diesen v cleynen stroom t erf jr Monix tot Vucht gent de vijff
buender
als Dinge lang na de dood van haar man na dood van haar ouders
met Hendrick zoon van vercoperesse en Franck Handricx voors.
belast met jeec 14 gld aan Jan Peynenborch en Goossen Dielens jeec 2 gld 15 st H.Geest Otw
3 blancken cijns heer van Gestel uit de 25 L en 13 st aan onbekende uit de camp
losbaar met 50 gld
835. 1613 september 14 sH,R.1488,306v
Goossen z.w. Eymberts Goossens vander Borcht verkocht Christina van Broegel meesteresse
Groot Bagijnhof sBosch tbv de arme bagijnen jeec 7 gld op St Lambert des bisschops uit
- huys en hoff ackerlant en groeslant malcanderen aengelegen 1 zesterzaad par. Otw onder
den hertganck en tpl. gent Huculem t erf Aelken d. Jan Thomas O t v Adriaen Jan Antoniss W
t N gem. molenwech
losbaar met 100 gld
's-Hertogenbosch, R.1489
Th. van Kessel Bamis 1613 - Bamis 1614 17 / 314
836. 1613 oktober 30 sH,R.1489,17
Goossen z.w. Gielis van der Borcht wnd Otw verkocht Gerarts van Vlueten jeec 5 gld 5 st op
Allerheiligen uit
- een stuck lants aen malcanderen liggende waerop een schuere is staende eensdeels
saylants eensdeels weylant 16 L par. Otw tpl. Huyckelom t erf des vercopers Z t v erff Jan van
den Hovel t gemeynt van Haaren
belast met 5 st grondcijns aan de hertog van Brabant
losbaar met 80 gld
837. 1613 november 14 sH,R.1489,25v
hr Johan van Wasselin ridder heer van de Watine etc man van vr Margareta van Brecht wede
jr Willem van Erp procuratie
betreft renten te Loenhout
838. 1613 december sH,R.1489,47
George de Louw afgang tocht
land Gestel bij Herlaer
839. 1614 januari 18 sH,R.1489,90v
Mr Adriaen Coomans licentiaat in de rechten man van Johanna de Roy d mr Johan de Roy
schouteth heerl. Tilborch
stuck heyland 29 L 28 R dorpe Gestel bij Otw tpl. de Brechtsche hoeve met N de gemeynt van
Huyckelem
aankomst wegens hvr bij dl
tbv Godshuis van Tongerlo
840. 1614 januari 23 sH,R.1489,98
jr Hercules Zacharias van Brecht z.w. jr Hercules Zacharias van Brecht z.w. jr Jan van Brecht
riddere bij joffr Elizabeth van Hunnenborch
een acker lants gent den Moldersacker voir aende straet ende besijden met een driesveldeken
5 L int geheel met canten wallen houtwassen en andere rechten par. Gestel bij Otw tpl. aende
Lierdijck t erf der naeghden van ste Catharina Barbara en Agatha in de kerk van Gestel eenen
gracht oft heyloop tussenbeide t v gem. straat en heerbane t krn Cornelis Denis
verkocht aan Mayken wede Corstiaen Marcus de Beer voor de helft en Anthonis z.w. Steven
Anthonis man van Dimphna d.w. Corstiaen Marcus de Beer voors. de andere helft 23-9-1606
zo gestaan Maeyken wede voorn. haar helft
opgedr. Anthonis Stevens
841. 1614 februari 1 sH,R.1489,116v
Ancem z.w. Goyaert Ghijsberts van Elderen wnd Gestel bij Otw verkocht Peter Arnts van
Heesch secr. sBosch ook tbv zijn tegenw. hvr Margriet van Emmerick d.w. mr Willem van
Emmerick ook secr. sBosch t.t. en Aernden Jannen Anna en Maria zijn Peters krn bij w. Maria
van Soerendonck zijn eerste hvr t.e. jeec 8 gld 5 st op Lichtmis uit

stuk land 1 mudzaad par. Gestel bij Otw tpl. aende Heycant naast erf Gijsbert Goyaerts zijn
broer
losbaar met 125 gld
842. 1614 februari 17 sH,R.1489,144
Jan z. Adriaen ter Meer en Jan Thonis Emkens 6 gld 5 st
Haaren Nieuwenhuyse
losbaar met 100 gld
843. 1614 februari 17 sH,R.1489,150v
proces voor sch. van stad Huesden tussen Willem z.w. Jan de Backere t.e. en Jan z. Jan de
Beckere t.a.z. wegens verkochte goederen tot Geldermalsen compromis
844. 1614 februari 21 sH,R.1489,159
Gelden z. Bartholomeus Corneliss wedn. Adriana d.w. Anthonis Henricx van Zoemeren bij
Judith d.w. Jan Brocken de tocht in jeec 7 gld 3 st 3 oort sch.br.Otw 10-1-1609
Haaren aenden Hoevel
aan Jan Thomas Cornelis man van Marijcken en Jan z. Wouter Jacops man van Neelken drs
Geldens en Adriana voors.
845. 1614 maart sH,R.1489,169v
Adriaen z. Jacop Wouters de Molder wnd Udenhout verkocht hr en mr Joost Vossius priester
lic. in de rechten cantor en canonick graduaat St Jan evang. sBosch 14 gld uit
huis etc. 22 L vvOtw gehuchte Berkel aende Craen etc.
losbaar met 200 gld
846. 1614 maart 6 sH,R.1489,181v
Wouter z.w. Cornelis Heymans wnd Otw verkocht Wouter Crillaerts tbv Nicolaes Janss
Donckerss jeec 6 gld 5 st op 5 merte uit
- een weycamp bvvo opde Cleyne Heyde 3 L t erff Diercx Gevarts vande Wiel t erf Arndts
Wouters de Molder v gem. steeghde t gem. strate
- stuck lants ackerlant als weylant bvvo tpl. voorn. 4 L t erf Dierck Wouters van Esch t erf
Philippus de Wael schouteth voorn. vrijheid v voorn. stege t voorn. gem. strate
belast met 1 st 11 p grondcijns
losbaar met 100 gld
margo: bij quitantie van sr Philips van Beugen opdracht van voorn. cijns 9-6-1650 waaruit
blijkt de lossing 22-10-1670
847. 1614 januari 27 sH,R.1489,184v
Jan z.w. Willem Aerts vande Wiel
- een stuck ackerlants leengoet wesende 6 L in par. Otw in de gemeyn ackeren naest
Huyckelem t erfgen. Thomas van den Huevel t erf hr van Yseren en Jacob Beyherts v gem.
ackerwech t erf mr Philips Lintermans chirurgijn
als Arnt z. Henrick Lombarts momb. 4 onm. krn Elias z. Hendrick Lombaerts en w. Catharina
d. Gerart Adriaens Doren opgedr. had voors. Jan vande Wiel 14-4-1608
opgedragen mr Adriaen Comans lic. in de rechten
848. 1614 april 7 sH,R.1489,214
Claas z.w. Willem Willemse man van Yda d.w. Henrick z.w. Jan Stockelmans verkocht hr en
mr Goyaerden van Vlierden priester canonick St Jan sBosch en pastoor Groot Begijnhof
sBosch jeec 3 gld 2½ st uit
huis etc. par. Haaren naast erf toecomende de pastorije van Otw
losbaar met 50 gld
849. 1614 april 10 sH,R.1489,215
Henrik z.w. Steven Jans Leytens wnd Carchoven onder Otw verkocht Jan Wouters van Esch en
Jacop Adriaens Wernaerts momb. onm. krn. Cornelis Jacops de Bunger bij Aleydt d. Adriaens
Wernaerts jeec 9 gld 7½ st op 10 april uit
- een acker lants 4 L gent den Vorste acker naest de huyse tot Carchoven par. Otw t erff Jan
Henricx t erf Jan Stevens Leytens zijn Henricx broeder v erf Adriaen Meus t erf zijns suster
Barbara d. Steven Leytens
- nieuw veld met een schuer daerop 3½ L aldaer tot Carckhoven aende gemeyn strate
rondom andere erven voors. verkoper
belast met 1 st min 1 duyt hertogcijns uit het leste onderpand
losbaar met 150 gld
850. 1614 april sH,R.1489,232v
Peter z.w. Wouter Jansse de Molder wnd Gestel bij Eyndhoven 7 gld

Gestel
losbaar met 100 gld
851. 1614 april sH,R.1489,234v
Adriaen z. Cornelis van Buerden
stuxken heyvelts par. Haaren tpl. de Heesacker neffen erffenisse gent het Oirtbroeck
852. 1614 mei sH,R.1489,274
Adriaan van Geldrop 5 gld 5 st
Gestel St Michiels
853. 1614 juni 3 sH,R.1489,286
Mathijs vande Kerckhoff z.w. Aerts van Kerckhoff verkocht aan Wouter Crillaerts tbv Nicolaes
Janssen Donckers jeec 6 ka gld 5 st op 3 juni uit
- de helft westw. in afgebrande hoffstadt en erf met den huyse daerop opgeseth ende
materialen van steen zoo voir op de straete als oick achter op voorn. erf bvvo in de
Kerckstrate t Marie wede Jans Verdoolt t erf eensdeels Anthonis Janss de Loze eensdeels
ander erf Anthonis Peter Goossens v Kerckstrate t gemeynt de Vloet
belast met de helft van 2 cijnskens samen ong. 14 st. aan rechthebbenden
losbaar met 100 gld
854. 1614 augustus 28 sH,R.1489,357v
Cornelis z. Nicolaas Verdoolt wnd Otw tpl. Karckhoven verkocht Willem Donquers tbv Nicolaes
Janss Donckers jeec 9 gld 7½ st op 28 augustus uit
- 3 L lants min 1 R in par. Otw in de Schijff t erf Jan van den Hoevel en voorn. verkoper t erf
Anneken Peynenborchs v Cuypersvonder t Cornelis van Zoemeren
- acker lants 2½ L tpl. voors. t erf voorn. Jan vanden Hoevel t erf voorn. vercoper v voorn.
vercoper t erf voorn. Jan van den Heuvel
- huys hoff boomgaert weylant ackerlant 12 L int geheel in voors. par. t erf Peter Cornelis de
Groot t erf Adriaen Cornelis de Groot v gem. straat t krn Gijsbert Raessen
- 1½ L tpl. voors. t vercoper voors. t erfgen. Eymbert Vercuylen v erf Dirx Wouters van Esch t
erf Thomas vanden Huevel
belast met jeep 2 mud rogge convente van de Baselaers sBosch uit het huis
losbaar met 150 gld
margo: quitantie van Nicolaes Jans Donckers op de rug van de originele rentbrief gelost 17-21622
855. 1614 september sH,R.1489,375v
Matthijs van Ancker 37 gld 10 st
Gestel bij Eyndoven
856. 1614 september 20 sH,R.1489,410v
hr en mr Johan Kievits pbr lic. Godtheyt penetentiarius des bisdoms en canonick graduaet St
Jan ev. sBosch z.w. Gielis Kievits bij Anna d. Jans Verboirt Joordens; Gielis Kievits zijn broer
ook voor Johan van Wieringhe man van Deliana d.w. Gielis Kievits en Anna Verboirt proc.
sBosch 16-8-ll.; Johanna Kievits ook d. w. Gielis en Anna hvr Hieronymus Kelst secr. heerl.
Oirschot proc. sch. Oirschot 6-9-ll.; ook voor Cornelis Kievits hun broer buitenslants
- stuck ackerlants gent den Langen acker 12 L 3½ R bvvo tpl. Karckhoven t H.Geest Ow. t
mette wall hoole en houtwas daertoebehorende aan erff Margriet Marcelis Laureyns v met
walle houtwas en hoole aan de Ossenweyde t aenden middelcant tussen den huysacker
gelegen met recht van wegen te langs over de cant des voors H.Geest naer de huysinge ter
straete toe wt
- stuck erffenis of weylants gent dOssenweyde 9 L 1½ R t heyvelt toecomende Frans Steven
Janss mette halve hoele t voors. Langhen acker en erf Margriet Marcelis v mette walle hoele
en houtwas aan erf Adriaen Cornelis t H.Geest voors mette houtwas en hoole met recht van
wegen door het heiveld en de walle voors.
als Marijken d. Jan van Boirt Jans bij Geertruyt d.w. Dierck van Wijck wede Huybrecht Vleeck
tegenw. hvr Gerart Vrients ook namens haar man met meer andere goederen uit kracht test.
Elysabeth d. Jacop Henricx Eymbrechts bij Jacop en w. Belijke wede Jan Joosten en daarna
wede Jan Joordens van Boirt en dl. had opgedragen aan transportanten 17-10-1613
aan Adriaen z.w. Cornelis Jan Goyaerts
die belooft 1018 gld 18 st 8 p
voldaan door Adriaen Cornelis 2-8-1617
857. 1614 september 20 sH,R.1489,413
deselven
- een acker saylants gent de Harenbraeck bvvo tpl. Carchoven t t v erf sr Guiliam Oliviers

raadsheer sBosch t Anthonis Jans Anthoniss en Adriaen Aerts Stoeldreyers metten houtwasch
hoole ende wallen daertoe en recht van wegen over de dwerse cant tussen de Langhen acker
en de huysacker gelegen ende voirts naede huysinge ter strate toe wt
- stuck weylants gent de Hooghe weyde 5 L 28 R bvvo tpl. Karchoeven t erff Jacop Cornelis de
Looze eenen hool oft walle t dandere erff der voorgaende opdragers mette walle hoole
houtwasse daertoe v gem. strate t erf voorn. verkopers mette walle en hoole
daertussenbeide
aankomst als voor
aan Jan Adriaens Cornelis de Groot en Jan z. Adriaen Jans Martens
dit stuk zal moeten wegen een ander stuk weylants gent den Verlooren cost ter strate waert
wt
die belooft 448 gld
margo: betaald 10-9-1616
858. 1614 september 20 sH,R.1489,414
deselven
- een heyvelt met sijne wallen hoolen houtwasch bvvo tpl. Karckhoven t v gemeynt t
dOssenweyde met de halve hoole daertussen t erf Adriaen Cornelis de Groot en Jan zijn
zwager mette hoole en walle
aan Frans z.w. Stevens Janss
de last dat de eigenaar van de Ossenweyde door de walle ofte hecken ten naeste velde en
minste schade
die belooft met Eymbert z.w. Lambrechts Peyijnenborch 284 gld
margo: Anneken van Wieringen d. Hans van Wieringen bij Beliken Kievits ook voor Mayken
haar zuster bekennen betaling 3-9-1632
859. 1614 september 20 sH,R.1489,414v
deselven
- een stuck weylants gent de Diese alwaer de reviere ofte Diese tussen beyde duer is lopende
houtwassen hoolen en wallen daertoe bvvo t gem. steghe t erve Steven de Scheper v
Goossen Emmen t Steven voors.
aan Geraerden Arnts van de Wiel en Jan Lamberts
die beloven 300 gld tbv Cornelis hun absente broeder
margo: nadert Gooswijn van der Borcht z.w. Embrechts van der Borcht z. Gooswijn van der
Borcht welke Gooswijn was de broeder outmoederlijke oom van voors. w. Anna van Boirt hvr
en wede Gielis Kievits 18-9-1615
margo: hr en mr Johan Kievits bekent dat Goossen van der Borcht betaald heeft 16-11-1616
860. 1614 september 20 sH,R.1489,415v
deselven
- stuck hoylants gent het Rueth met houtwassen en andere gerechtigheden par. Haren t
Eijmbert Jacops t Jan Willem Adriaens v t revieren
welk veld tegen een ander veld groot voor de helft 7 L 35 R
aan Embert Jacops vander Voirt
die belooft 100 gld tbv Johanne van Wieringen en Deliana zijn hvr
margo: betaald 22-9-1615
861. 1614 september 20 sH,R.1489,416
deselven
- stuck hoybeempts oft broex dat rijdende is met rechten par. Haren gent de Wege
aan Aernden Henricx
862. 4 september 20 sH,R.1489,416v
deselven
- stuck weyvelts gent de Leeghe weyde 6 L 3/4 R dingbank Ow. tpl. Carchoven t v voorn.
opdrager zonder de hoolen en wallen t H.Geest Ow. met de holen en houtwassen met het
recht te mogen wegen door de voirste weyde gent de Biesweyde ter straete waert uyt
aan Jan Henricx en Peeter Jacops van der Voirt
die beloven 200 gld
margo: bertaald 20-9-1616
863. 1614 september 20 sH,R.1489,417v
deselven
- stuck wey ofte heyvelt gent het Heyvelt ofte Verloren Cost 4 L 39½ R bvvo tpl. Carchoven t
v voors. opdrager zonder hoolen en wallen t erff tafel H.Geest Ow. mette hoole en houtwas t
erf Gerardt vander Stegen mette hoolen en houtwassen, met recht van wegen door de vorste

weye gent de Biesweye ter strate waert wt
aan Henrick z.w. Steven Janss
die belooft 122 gld 11 st
margo: betaald 10-11-1616
margo: Henrick voors. de ene helft van dit heyvelt aan Bartholomeeus z.w. Jan Meeus 10-111616
864. 1614 september 20 sH,R.1489,418
deselven
- stuck weyvelts gent den Leenacker leenroerig voor 1/3 van een vol leen aan Gerarden
vander Steghen bvvo tpl. Carchoven dwelck zijn zelve ter straete waert uytwegende t v voors.
opdragere mette hoole en walle t erf Gerarts vander Stegen mette hoole en walle en houtwas
aan Jacop Cornelis de Looze
die belooft 125 gld
margo: betaald 5-10-1616
865. 1614 september 20 sH,R.1489,419
deselven
- stuck weylants gent de Biesweye 5 L 9½ R land bvvo tpl. Carchoven t erff gent de Hooghe
weye toecomende Jan Adriaens Cornelis de Groot en Jan Adriaen Jans Martens t erff H.Geest
tot Ow. v gem. straat
aan Peeter Jacops vander Voirt en Jan Henricx
met recht van wegen aan de proprietarissen van de Leeghe weye ten naeste velde ende ten
minste schaede ter straete waert uyt
die beloven 160 gld
margo: betaald 20-9-1616
866. 1614 september 20 sH,R.1489,420
deselven jeep 1 mud rogge op Lichtmis uit
stuk erf 10 L par. Tilborch tpl. Velthoven etc.
gelooft voor sch Tb 9-12-1467 door Gevart z. Henricx vanden Berghe aan Henrick z.w.
Goyaerts van Spul en welke pacht Claes en Gevaert gebr. en Jan de Canter van Gulick man
van Cornelia krn Joorden de Greve bij w. Heylken d.w. Jan de Canter Joorden z.w. Peeter
Luenis namens brueder Joorden geprofeste in den convente der carthuyseren binnen stad
Colen z. Joorden en Heylken Jan z. Joorden de Greeff momb. Jan z.w. Joorden en Heylken
opgedragen hadden Jacop z. Henrick Emmen sch.br. Otw 27-6-1551
867. 1614 september 20 sH,R.1489,420v
deselven
- huys schuer schaepkoye verckenskoye en torffschop gronden zonder van den torffschop,
boogaerden hoff erff ackerlant 26 L 16 R met henne houtwasse en andere gerechtigheden
bvvo tpl. Carchoven t tafel H.geest Ow. en den Langen acker t Thonis Jan Thonis v Adriaen
Cornelis de Groot mette houtwas hool en walle daertoe t gem. strate mette walle daertoe
aan Mathijss van der Ancker
margo: Mathijs dit huis etc. aan hr en mr Johan Kievits 22-9-1614
belast met jee rente 9 gld capitel Boxtel; jeep reduceerbaar 1 malder rogge erfgen. mr
Henricx Swijsen tot Tilborch; 1 sester rogge H.Geest sBosch; 1 sester rogge Groot Gasthuis
sBosch jeec 7 st 11 d hertogcijns 1 st 1 d gezworenen Haaren jeec 2 st 4 d prelaat Tongerlo
met recht van wegen voor de Langen acker en de Harenbraeck over de middelcant die tot
desen parchelen gemeten is neffens de huysinge ter straete uyt
868. 1614 september 22 sH,R.1489,422
deselven overmits de absentie van hun broeder Cornelis buijtenslants wesende ofte soo
gepresumeert wordt aldaer gestorven zijnde dat hem uit de goederen van Marie van Boirt
competeert boven de 300 gld bij Gerarde Arnts vanden Wiel en Jan Lamberts geloofd nog
- eenen gewincijns gent Noirkens chijns jaarl. uitbrengend 8 gld 17 st op St Thomasdach
welke Johan van den Hoevel tot Oisterwijck zeeckere jaere herwaerts namens voorn. Maria
van Boirt opgebuert heeft
20 L rogge sjaers uit de Groote Thiende
12 L rogge uit de cleynder thiende beiden tot Haren bij Oisterwijck op St Thomasdach
- stuck ackerlants 3 L 35 R par. Ow. inde Schijve met gewone wech ter strate uit t erf Aert
Jans Emmen t wede Eijmbrecht Henricx Vercuylen alle leenroerig aan de hertog van Brabant
aankomst als voor
mocht hun broer Cornelis overleden zijn dan zal dit in 4 delen verdeeld worden

's-Hertogenbosch, R.1490
Th. van Kessel Bamis 1614 - 1615 18 / 315
869. 1614 oktober sH,R.1490,15
Adriaen van Geldrop 4 gld 4 st 1 oortken
Otw opt Winckel
870. 1614 oktober sH,R.1490,40v
Peter Jansse 1 mud rogge
Haaren Belveren
871. 1614 november sH,R.1490,76v
Lowies Donkers 4/7 in 7 fld
Haaren Belveren
81v nog 4/7 in 1 mud rogge
Haren Belveren
872. 1614 november 18 sH,R.1490,82v
Jan Henricx
land Haaren aende Raem
873. 1614 december 29 sH,R.1490,139
Wouter z.w. Huybrecht Maess wnd Otw
- stuck weylants par. Otw in den Mulhoeck t Wouter Adriaens t Thomas van den Hoevel v erve
Peynenborch t Groote Heyde van Otw
als Wouter tegen Matheeus Antonisse bij coope
aan Adriaen z. Goyaerts Peters
belast met 3 gld aan de kerk tot Haaren; 1 blank gebuercijns gezworenen van Haeren
voor 120 ka gld
874. 1614 december sH,R.1490,139v
Wilbert Peters
land Haaren Heesacker
875. 1615 februari sH,R.1490,242
Jacob z.w. Adriaen Verhayen cleermaeckere wnd tot Haren verkocht Gerarden vanden Wiel
tbv Balthus Wouters Pluijm bierbrouwer des godtshuys vanden H.Geest sBosch 6 gld 5 st uit
huis Haaren Hoevel naast erf altaar St Agathain de kerk van Otw
876. 1615 februari 27 sH,R.1490,245v
Dirk Jacops tFilters man van Marijcken d.w. Jan Willems verkocht Jan Jans Coenen
laeckenvercoper jeec 5 gld 5 st pacht op Lichtmis uit
- hoeve lants 3 mudzaad ged. par. Haren ged. par. Otw aan het Moleneynde t Jan Stijnen t
gem. straat v gem. heyde t gem. water
belast met grondcijns aan de hertog nog 2 st naebuercijns jeep 2 mud rogge tafel H.Geest
Otw jeec 28 gld aan Wouter Wouters Schreynwercker jeec 14 gld convent van Otw jeec 4 gld
4 st Elizabeth van Roij jeec 42 gld jr Gherardt van Broeckhoeve
losbaar met 75 gld
877. 1615 februari 28 sH,R.1490,248
Dirk z.w. Jacop Hermans tFilters man van Marijcken d.w. Jan z. Henrick Willems verkocht Jan
z.w. Jan Coenen laeckenvercoper jeec 5 gld 5 st op Lichtmis uit
- een hoeve lants gelegen respective in par. Otw en par. Haaren tpl. aende Ghevel te weeten
van en uyt de huysinge en andere timmeragien gronden ackerlanden weylanden hoylanden
heylanden houtwassen alle andere gerechtigheden waar ook gelegen als Marijcken zijns
verkopers hvr aanbestorven in haar wede stoel na dood Henricx van Engelen haar eerste man
door de dood van Marijcken wede voors. Jan Henricx Willems des voors. vercopers hvr
moedere
belast met grondcijns aan de hertog nog 2 st naebuercijns jeep 2 mud rogge tafel H.Geest
Otw jeec 28 gld aan Wouter Wouters Schreynwercker jeec 14 gld convent van Otw jeec 4 gld
4 st Elizabeth van Roij jeec 42 gld jr Gherardt van Broeckhoeve
losbaar met 75 gld
margo: Pauwels z. Jan Janss namens zijn vader bekent dat Guiliam dAngelis gelost heeft 8-11629
878. 1615 mei sH,R.1490,270v
Margriet wede Rijcken afgang tocht
Peter van Bocxtel 1/3 in 1 mud rogge
Gestel prope Herlaer

879. 1615 juni sH,R.1490,299v
Francois van Putten 27 gld
Gestel bij Herlaer
880. 1615 juni 12 sH,R.1490,320v
also die van den convente van Otw hadden in arrest doen nemen zekere materialen ofte
houtwerck van een oudt vervallen huys bij Dirck z.w. Jacop tFilters aan Peter Henrick van
Ghorp wnd tot Capelle verkocht voor 107 ka gld zo gestaan Guiliam ab Angelis borg gesteld
op
- zijne huysinge erve hoff boomgaert plantagien daerop 2 L 9½ R par. Haren inde Gever t
ander erf voors. inpetrants W t gemeynt van Haaren O en N t Z deels gem. Molenstroom
deels erf gent Conincxbroeck
zo heeft Jan z. Laureyns Langens van Haren ook borg
881. 1615 juli 10 sH,R.1490,366
Peter z. Marten Diercx wnd Otw verkocht aan Wouter Aertss Crillaerts tbv Nicolaes z.w. Jan
Nicolaes Donckers jeec 6 ka gld 5 st op 10 juli uit
- huys hof boomgaert 42 R lants bvvo omtrent de capelle t erve Jan van den Hovel t Joachim
Jans van Esch v gem. water oft Vloet t steenwech
- 4 L weylants bvvo in de Buenderen t erf mr Lambert vanden Hovel secretaris t erf heer van
Yseren tot Otw v gem. waterlaet t Buendersche stege
belast met 7 st altaristen uitden eersten onderpand en de grondcijns 7 oirt aan de hertog uit
het leste onderpand
losbaar met 100 gld
margo: bij quitantie van Jan Geraerts van Geffen, tp van 24-9-1653 dat Cornelis van de Linde
momb. onm. krn Jan Peter Bogaerts deze cijns gelost heeft 15-12-1662
882. 1615 juli 16 sH,R.1490,381
Cornelis z.w. Anthonis Henricx van Zoemeren wnd Otw verkocht aan jr Godefroy Absloins tbv
prelaat der abdij van St Geertruyd te Loven jeec 15 ka gld op St Andries apostel uit:
- huys erve hof aangelegen bvvo tegenover de Capelle t O Adriaen Schellens t v W en N erve
Leonart Hessels t Z steenen straete
- stuk land 8 L deels groese deels heyde en tanderen tijde gecocht van de vrijheyt van Otw
bvvo over de Bandbrugge t O erf der erfgen. Peeter Stooters t N erfgen. Herman van Eerssel
ende krn Joost Willems t Z erf Goossen Wouters en voorn. vercoper
belast met grondcijns van 3 blacken aan de hertog 2 gld mr Lambert van den Hoevel
secretaris tot Otw nog 2 gld rector St Catharinaaltaer in de capelle tot Berckel
losbaar met 250 gld
gelost door Johan Adriaan Lathouwers 14-12-1632
883. 1615 augustus sH,R.1490,414
Gijsbert van Zutphen 9 gld
par. St Lambrechts Blaerthem tot Gestel
losbaar met 150 gld
884. 1615 augustus sH,R.1490,415v
Aelbert z. Willem Rijsbroeck wnd Oisterwijk verkocht Willem Donckers tbv Niclaes Jan
Donckers jeec 3 ka gld 2½ st op 18 augustus uit
- stuk lants 4 L bvvo tpl. in de Schijve t O mr Adriaen van Bael t Cornelis Wijnen v Molenwech
t gem.vaerwech lopende naer Cuypershoefken
losbaar met 50 gld
885. 1615 augustus 29 sH,R.1490,423v
Cornelis z.w. Henricx Zandersse wnd Gestel achter Otw verkocht Willem z. Jan Anthonis
Roosen wnd Gestel voorn. jeec 6 gld op 29 augustus uit
huys erve hoff andere erfenisse 10 L par. Gestel voors.
losbaar met 100 gld
margo: gelost 29-1-1617
's-Hertogenbosch, R.1491
Th. van Kessel Bamis 1615 - april 1616 19 / 316
886. 1615 oktober sH,R.1491,2
jvr Maria wede mr Lambrecht Becx secretaris als hij leefde tot Lierop z.w. Cornelis Becx
procuratie
887. 1615 oktober 5 sH,R.1491,6
Wouter z.w. Huijberts Maesse wnd Otw verkocht Zeberden Diercx Nastelmaecker jeec 3½ gld
op Bamis uit

- acker tuelants 4½ L par. Haren tpl. aent Halff Boomken t erff Adriaen Bartholomeus t erf
Andries Arnoldus van Helvoirt v gem. wech t krn Wouter Gommers
belast met jeec 6 gld krn Willem Goyaert Martens
losbaar met 50 gld
margo: gelost 22-12-1623
888. 1615 oktober 20 sH,R.1491,14
Willem z.w. Jacops Willems man van Henricxken d. Peter Goessens verkocht Dominicus Diercx
Rovers jeec 6 gld 5 st op Allerheiligen uit
1/3 in hoeve lants Haaren Belversche strate
losbaar met 100 gld
gelost 11-5-1617
889. 1615 oktober 21 sH,R.1491,17
Jan z.w. Dierck Jans Roverse bij Dierck en Goesken d. Henrick z.w. Goessen Beyens de helft
in 12½ gld in 25 gld op St Anthonis des abts uit
- hoeve lants par. Haren tpl. Belveren over de brugge huys erve hoff bachuys schaepskoye
tuelant weylant heylant houtwassen
welke gehele cijns Jan z.w. Jacob Heeren z.w. Jan Heeren verkocht had Joostken wede Diercx
van Wijlen d.w. Daniel van Vlierden 18-1-1560 etc.
overgegeven aan Dominicus zijn br. ook z. Dierck Jans Rovers en Goesken voorn.
890. 1615 oktober 27 sH,R.1491,29v
Hendrik z. Anthonis Henricx van Zoemeren wnd Haaren bij Otw verkocht Willem Donckers tbv
Nicolaes Jans Donckers jeec 9 gld 8½ st uit
- acker lants 4½ L par. Haaren tpl. inde List t erf Jan Anthonis Emkens t erf joffr. van
Outhuesden v gem. steeghde t erf Aert Henricx
stuck lants 1 zesterzaad par. voors. tpl. aende Groenpleyn etc.
losbaar met 150 gld
gelost 19-2-1619
891. 1615 november 26 sH,R.1491,63
Jan z.w. Reyner Janse wnd Haren opde Raem 6 gld 5 st
Haren tpl. voors.
892. 1615 december 11 sH,R.1491,85
Johannes vander Hulst man van Johanna d.w. Anthonis Raedt? jeec 15 gld op Pinksteren uit
- huis area orto hereditatibus duodecim L bvvo Otw inde Schijve t erf Nicolai z. Henrici
Timmerman versus septen triorem t erf mr Rochi Groys versus meridie v com. plateam t erf
Johannes Laureyns
- domo area orto sitis infra dicti libertate in platea ecclesie t erf Johannes Huysman W t
communem viam versus priens? O v gem. srtaat t gem. water
- domo area orto infra dicta libertate t erf Theodorici vande Wiel O t erf personatus de Otw W
v Jacobi de Mesmaecker t communitatem ibidem
- domo area orto infra dictam libertate t erf Mathie Johannes Andree O t erf Ghijsberti Henricx
de Gorinchem W v comm. plateam t comm. gergite?
- domo area et orto infra dictam libertatem t erf Johannes de Verwer W t erf Dimphna wede
Johannes Huyberts O v comm. aquaductam t comm. plateam
welke cijns Jacobus z.w. Henrici Emmen Nicolaus z.w. Henrici Timmerman Goeswini z.w.
Emberti Goessens Anthonis z.w. Johannes Berens et Joachim z.w. Waltheri de Esch vendt
Henrico Elsen de Bale et Petyro Henricx de Greve tutoribus krn w. Johannis z.w. Wilhelmi de
Haren Janss bij Jan en zijn hvr Margarete d.w. Petri de Balen 27-6-1555 en welke cijns Petrus
van Haren z.w. Johannes Willems van Haren supt Johannes vander Hulst 20-4-1612
supt Johannes Scheffer z.w. Johannis Scheffer tbv Elisabeth zijn moeder wede Johannes
Scheffer senior
893. 1616 februari sH,R.1491,189
Willem van Engelen 1 mud in 2 mud
Gestel prope Herlaer
894. 1616 februari 16 sH,R.1491,198v
hr en mr Johan Kievits priester licentiaat in de Godtheyt penitentiarius des bisdoms en
canonick graduaat van St Jan evangelist z.w. Gielis Kievits en Anna d. Jan Verboort Joordens;
ook Gielis Gielis Kievits; Hieronimus Kelst secretaris van Oirschot man van Johanna; Hans van
Wieringhen man van Deliana drs Gielis Kievits en Anna Verboort was gereserveerd voor
Cornelis Kievits hun broer buitenslants wesende van Elisabeth Jacob Hendricx Eymberts bij
Jacop en Beliken; 1ste nagel. wede w. Jan Joosten en daarna wede Jan Joorden Verboort

- gewincijns gent Jan Noorkenschijns 8 gld 17 st op St Thomas te heffen binnen de vrijheyt;
20 L rogge uit de grote tiend van Haren; 12 L rogge uit de Cleyn tiende aldaar beiden ook op
St Thomas
- stuk akkerland 3 L 35 R in de Schijf met zijnen gewoonlijken wech ter strate waert uyt t erf
Aert Jans Emmen t wede Eymbert Henricx Vercuylen
allen leenroerig aan den hertog van Brabant
afkomstig van Maria van Boirt wede Huybrecht van Vleeck
bovendien 300 gld geloofd 22-9-1614 sch.sBosch
daar Cornelis schijnt overleden te zijn daarom de gereserveerde goederen verdeeld en aan
Hans van Wieringen voors. 3/4 en 1/4 aan hr Johan Kievits
voorn. Hans zijn 3/4 aan mr Johan Kievits
margo: Hans van Wieringen afstand 19-7-1616
895. 1616 februari 20 sH,R.1491,211v
Aelbert z. Willem Rijsbroeck, wnd Oisterwijk verkocht aan Willem Donckers tbv Nicolaes Jans
Donckers jeec 6 ka gld 5 st op St Peters stoel uit:
- huys, erve, hof, boomgaert, 12 R land, par. Otw aende plaetse aldaer t (w) Jacop Swaens t
(o) Joachim Jans van Esch v (n) erf Dierck Gevarts van de Wiel t (z) gem.strate
- stuk weylants 4 L par. voors. aan de Groote heyde t erf Eymbert Ghijben t erf Goyaert Priem
v erfgen. Bartholomeus Lombaerts t de hey aldaer
- stuck ackerlants 4 L par. voors. in de Schijve t erf mr Adriaen van Bael O t erf Cornelis
Wijnen v molenwech t gem vaerwech lopende naer Cuypershoeffken
belast met 3 oort hertogcijns jeep 6 L rogge susterenconvent Otw jeec 4 gld altaristen KvOtw
jeec 3 gld 2½ st voorn. Nicolaes Jans Donckers
losbaar met 100 gld
896. 1616 februari sH,R.1491,225
jr Laurens Crist 14 gld
Gestel ?
losbaar met 200 gld
897. 1616 maart 30 sH,R.1491,301v
Adriaen z.w. Peeter van de Wiel man van Elisabeth Peeter Claes Leemans verkocht aan
Willem Donckers tbv Niclaes Jans Donckers jeec 6 ka gld 5 st op 30 maart uit
- huys erve hoff boomgaert 1/4 vatsaet par. Otw in de Kerkstrate t v Ieffken wede Aert
Wouters in den Ruestel t erf Jan Cornelis van Esch t gem. strate
buender weylants par. voors. achter Schuttersbogaert t erf jr Philips de Wael t gem. heirbane
v t gem. straet
belast met 2 st 3 oort hertogcijns
losbaar met 100 gld
margo: Hester van Kessel wede Guiliam Donckers bekent lossing door heer Abraham Verster
secr. vvo 5-9-1659
898. 1616 april sH,R.1491,311v
Jan Jans Deonijsse wnd Huyckelem par. Otw verkocht Marten Diercx van Dijck man van
Peterken d. Simon Willems Sluijter t.t. en tbv beider krn t.e. jeec 9 gld op 12 maart uit
- huys erve hoff andere erffenisse daeraen 7 L binnen den dorpe van Hooch Hueckelum par.
Otw t erf Anthonis Jans de Cort t erf Leonart Henricx v Adriaen Janss de Cort t gem. straet
- acker lants 4 L achtr aen erff voors. t erf Anthonis Peters Z t erf Adriaen Jans de Cort O t N
gem. waterlaet
belast met jeec 11 st hertog van Brabant jeep 6 L rogge tafel H.Geest Otw
losbaar met 140 gld
margo: Lucretia d.w. Anthony Laureyns Donckers als Anthonis tp 24-1-1618 bekent dat
Lambert Delis Jan Vrancken heeft gelost 30-1-1667
899. 1616 april 20 sH,R.1491,327
Adriaen z.w. Bartholomeus Adriaens de Decker wnd Haren verkocht Willem Donckers tbv des
Grooten Gasthuyse sBosch jeec 7 gld 10 st op 20 april uit
- huys hoff schuer boomgaert weylant 3 L par. Haaren aent Holleneynde t erf Jan Hanricx t erf
Albert Laureys v krn Adriaen Witlocx t gem. straet gent de Hoolstraet
- stuck ackerlants den Blauwen acker 5 L par. voors. tpl. tHeylich Boomken t erfgen. Handrick
Moinen t v gem. wech t krn Joost Willems van den Wiel
- stuck weylants 3 L par. voors. aent Holleneyndt t ander erff voors. Adriaen vercoper t
erfgen. Bartholomeus Lombaerts den Raemloop tussenbeide v erfgen. Aert Corneliss t erff
Aelbert Laureyns voors.

belast met jeec 2½ oort H.Geest Otw uit het eerste onderpand jeec 9 gld aan Jacop Wouter
Gommers uit het 2de onderpand
losbaar met 125 gld
margo: gelost door Henrick Gerrits wnd Haaren 3-4-1674?
's-Hertogenbosch, R.1492
Th. van Kessel maart 1616 - Bamis 1616 20 / 317
900. 1616 maart 29 sH,R.1492,3
(fol 1) jr Jacob de Cock de jonge z. jr Jacob de Cock de oude bij jouffr. Margriet vander
Cammen tegenw. wethouder deser stadt man van joffr Hester van Ghestel (huw.vw 8-1-1616
voor not. D. van Kessel sBosch) (d. jr Henrick van Ghestel z. Frans Henricx van Ghestel
(tegenw. president deser stadt)
voorn. jr Jacop de Cock doude
een stenen huis gent het Hoochuijs mit zijnen gronde hoff boomgaert en bauhuijs schuer
schop bachuijs schaepskoye henne gronden ackerland weyland hoybeemden hey en
moervelden houtwassen par. Gestel bij Otw
gelijk jr Jacob van zijn moeder geadvolueert ende aengecomen
tbv jr Jacop de Cock de jonge
901. 1616 mei 5 sH,R.1492,57v
Claas z. Hendrick Covels wnd Haaren bij Otw 1 gld 2 st 8 p uit
huis Haaren enden Harencant
losbaar met 66 gld
902. 1616 juli 20 sH,R.1492,197
Dierck en Artus zn. w. sr Guiliaem Oliviers z.w. mr Henrick Oliviers van Berchuijsen van sr
Guilliam en w. jouffr. Anna vanden Berghe d.w. Diercx vanden Berghe z.w. mr Gerardts
vanden Berghe ook voor andere krn sr Guilliam en jouffr Anna
(fol 198)
- stuck hoijlandt gent den Crommenbeempt 3½ buender int geheel met een beempdeken bij
mr Henrick Oliviers daertoe van Marten Thomass van Beeck en meer anderen op 15-1-1571
gecocht onder par. Oirschot in den hertganck van Spoerdonck int Muggenhoele bij de hoeve
van Balsvoirt t krn Herman Stockelmans t erff gent Marten Maes beempt toecoemende den
Grooten Gasthuijs sBosch v gemeynte van Oirschot gent Muggenhoel t het water aldaer
vlietende d'Aa genoempt
opgedragen Adriaen Willem Leijten voor de helft en Jan en Wouter zn w. Dierck vanden
Heuvel voor de andere helft (fol 198v) item
camp weijlant 3 buender ofte 24 L par. Haren bij Otw int Elsbroeck teijnde de woninge van de
pastorije en de hoeve des Grooten Gasthuijs
opgedragen aan Jan Willem Adriaens Peijnenborch 22-7-1616
903. 1616 augustus 12 sH,R.1492,215v
Henricxken d.w. Jacops Donck wede Henricx Jacops tFilters afgang tocht
huis sBosch opt Orteneijnde over de Sevensteensche brugge gent den Deijnen Cop
opgedragen Ghijsberden z.w. Jans Daniels man van Margareta d.w. Marten Joosten bij
Geertruijt d.w. Jacop Donck voors.
904. 1616 augustus 29 sH,R.1492,238v
Gerart z.w. Adriaen Roij Gerarts man van Aleydt d.w. Pauwels Matthijs Philips
stuxken ackerland wesende het 1/4 als hem wegens zijn hvr competeert in 4 L par. Gestel bij
Otw inden Inslach
opgedragen aan Jan Cornelis Verachter
905. 1616 september 3 sH,R.1492,260
Dierck Adriaen en Joost van Berckel zn w. Rutgers van Berckel bij w. Margriet de Raet Willem
Maes Henricx man van Dingen Jeronimus Wijnants man van Josina en Aert Everts man van
Hester drs Rutger en Margriet deling
o.a. tegoeden wegens geverfde lakens
906. 1616 september 23 sH,R.1492,296v
Pauwels z.w. Pauwels Peterse wnd Gestel bij Otw 7 fld
huis etc. Gestel aen tRoodtven
losbaar met 100 gld
907. 1616 september 23 sH,R.1492,298v
Jan z.w. Hens Henricx wnd Haren bij Otw man van Marijcken d.w. Coenrarts Kemp 3½ gld
acker Haaren 15 L gent den Brugacker aende Raem
losbaar met 50 gld

908. 1616 september 26 sH,R.1492,302
Jan Jans van Tilborgh namens (proc. sch. Luijdick) Raeskin Bovir? man van Maria Verheijden
- stuxken lants 3 L par. Otw inde Schijve t erff Goossen Peter Tuelincx t erff Aert Wolters de
Molder v erve Johan vanden Hoevel schouteth tot Hapert t erff Goossen Wouters
Peijnenborch
als Raeskin Bovir tegen Anthonis Aerts Raijmaeckers vernaderde
opgedragen hr Ghijsberden Adriaens van Gestel priester en beneficiaat St Jan Evangelist
sBosch tbv Jan Anneken en Petronella krn voors. Maria Verheijden bij w. Peeter Janss
Blauverwer
's-Hertogenbosch, R.1493
Th. van Kessel Bamis 1616 - Bamis 1617 21 / 318
register 12-3-1745
1616 oktober 11 sH,R.1493,22
Adriaen z. Andries Peter Priem wnd Otw gelooft Willem Donckers tbv Groot Gasthuys sBosch
jeec 6 gld 5 st op 11-10 uit
- huys hoff seylant weylant 20 L int viercant in par. Otw achter Kievitsbleck aende Buender t
erf Aert Martens en Handrick Ruthen O t stege geheten Kievitsbleck v t gemeynte
belast met de hertogcijns tot 5 st
losbaar met 100 gld
margo: dhr Johan vanden Berch rentmr Groot Gasthuys bekent dat Jacob Bongers als
proprietaris gelost heeft 12-10-1644 [77?]
909. 1616 oktober 10 sH,R.1493,23v
mr Franchoys Symons schreynwercker van zijnen handtwercke
conditie van het maken vaneen kast van een orgel op het oxaal in de St Janskerk sBosch
910. 1616 oktober 20 sH,R.1493,49v
Heylken wede Arndt Peeter Stormans afgang tocht in
- acker toillants 11 L par. Haaren tpl. tHolleneynde t gem. molenwech t erf Aelbert Rutten v
erf Adriaen Neel Willen t erf Marten Jans
- huys erve hoff aengelagen 3 L par. en tpl. voors. t gem. ackerwech t erf Aelbert Rutten v
gem. straete t erff Adriaen Janss
opgedragen aan Peter en Anthonis zn Heylken en w. Arndt Stormans ook tbv Mariken hun
zuster
Peter Storimans c.s. als voor verkocht hr Henrick Goyarts priester tbv heren deken en
altaristen par. Otw jeec 6 gld 5 st op Allerheiligen
belast met jeec 6 ka gld 5 st voorn. heren deken en altaristen jeec 7 gld Sebert Bernts
Nastelmaecker
losbaar met 100 gld
911. 1616 oktober 22 sH,R.1493,52v
Willem z.w. Jacop Jacobs man van Henricksken d. Henricx Goossens wmd Autheusden 12 gld
10 st
1/3 hoeve lants Haaren in de Belversche strate
losbaar met 200 gld
912. 1616 oktober 29 sH,R.1493,70
Lambert z.w. Joost Coppen man van Marijken d.w. Jan Ruelens verkocht Jan Andriess den
ouden tbv Dierck Jan Diercx van Heeze jeec 12½ ka gld op Allerheiligen uit
twee huyzen metten aengelaegen 2½ L par. Leende tot Oisterwijck etc.
losbaar met 200 gld
913. 1616 november 4 sH,R.1493,77
Arien z.w. Cornelis Jan Goyaerts wnd Otw op Karckhoven man van Vreijsken d.w. Marcelis
Laureyns verkocht Laureyns van Kessel tbv heren deken en capitel St Jan Evangelist sBosch
jeec 9 gld op St Marten bisschop in de winter uit
- stuck lants 5½ L onder Otw tpl. Kerkhoven t erf Grietken d. Marcelis Laureyns t erf Anthonis
Jan Thueniss v voor aan erve Arien Aerts alias Stoeldreyer t achterwaerts erve Arien Cornelis
de Groot
belast met jeec 3 gld 5 st Huybert Peters tot Otw
losbaar met 150 gld
margo: de rentmr van het capittel bekent lossing door Adriaen 6-11-1621
914. 1616 november 15 sH,R.1493,87
Michiel z.w. Jan Jans van de Laer
- stuck hoylants 4 L par. Otw in de Dieze t erf Goossen Eymberts vander Borcht den gem.

stroom tussenbeide en metten den eynden t erf Herbert Jans Smits met gerechtigheid van
erfweg over erf voorn. Herbert Jans ter heyde waert wt
opgedragen Goossen van der Borcht tbv Heylken d. Eymbert Goossens vander Borcht zijn
zuster
915. 1616 november 21 sH,R.1493,91v
Frans z.w. Henricx Henricx Eeckerschot wnd Oirschot op verband van
- huijs erve hoff schuer schop ackerlant weylant ende andere zijne rechten en toebehoorten
30 L int geheel par. Otw onder Karckhoven t erve mijns heeren van IJseren t erve Claes
Ketelaers v gemeijnte t erve des voors. heeren van IJseren
aan Jan z.w. Vrient Janss de somme van 13 ka gld op St Catharina maghet en martelares en
nog 213 gld op St Catharina in 1618
916. 1616 november 28 sH,R.1493,100v
Wouter z.w. Jan Lauwen van Reti wnd Otw verkoopt aan Antonisken Corsten van Gorcum
bagijne op den Groten begijnhof sBosch jeec 3 ka gld 5 st op St Andries uit
- de helft in huys hof erf bogaert ackerlant weylant 16 L int geheel bvvo bij de wyntmolen ter
Nedervonder t v Nicolaas Joosten de Beer t Adriaen de Molder en gem. herbane t erf OLVr
capelle tot Otw
belast met 1 mouwer rogge H.Geest Otw
losbaar met 50 gld
917. 1617 november 28 sH,R.1493,101v
Dms et frater Laurentius Poirters pbr et procurator Conventus seu domus fratrum domini
Gregorij in Buscoducis
918. 1616 december sH,R.1493,128v
Peter z.w. Everaert Adriaense
land par. Haaren tpl. Belveren omtrent den Heesacker
Peter van de Voirt vernadert
919. 1616 december 16 sH,R.1493,145v
Marten z.w. Dircx Britters wedn. Cornelia de tocht in
- stuck lants zoo ackerlant als weylant 6 L int geheel bvvo achter de Schutsboogart aldaer t v
erff Herman Corneliss t t gem. straet
- huys erve hoff 1 L par. Otw t erf jr Philips de Wael schouteth tot Otw t erf Thomas vanden
Heuvel v gem. straet t water aldaer vlietende de Vloet
opgedragen Peter en Dirck zijn en w. Cornelia krn ook tbv hr Willem pastoor tot Berchem
want aldus geschiet Peeter en Dierc ook voor hr Willem verkocht Herman Aerts van Eersel
jeec 6 gld 5 st op 16 december uit voorn. erven
belast met ½ st Groot Gasthuys sBosch
losbaar met 100 gld
margo: Jan Hermans van Eersel wegens Elizabeth wede Herman Aerts van Eersel verklaart
lossing door Jan z. Gielis Jans de Weer proprietaris des onderpants 8-11-1636
920. 1616 december 20 sH,R.1493,156
Anna wede Wouter Aerts Gerardts afgang tocht in
- de helft in huys schuere erve gronden hoff bogaert ackerlant groeslant 14 L int geheel par.
Otw tpl. Carchoven t erffgen. Guiliaems Oliviers raadsheer sBosch t erf Jan Jans de Bruijn v
Creytenheyde t erf krn Oliviers voors.
opgedr. Arnden haar zoon bij w. voorn. Wouter en Henrick Janss man van Dingen d. Anna en
w. Wouter
waarna dezen vercocht aan Govarden Gerarts van den Grave jeec 9 gld 15 st op Kerstmis uit
dit onderpand
belast met jeec 7 gld aan een beurze tot Otw jeep 12 L rogge Convent van Baseldonck
losbaar met 150 gld
margo: gequeten door Jan Adriaen Claes 6-1-1651
921. 1616 december sH,R.1493,168
Peeter van Oisterwijk 1 mud rogge
Haaren Belver etc.
922. 1616 december 31 sH,R.1493,189v
Gerard z.w. Cornelis Verhoeven vercocht Jenneken d.w. Jacops de Bije tbv Herman z.w.
Wijnants Adriaens haar man jeeec 4 gld uit
acker lants tuelant 3 L par. Haaren tpl. Belveren etc.
losbaar met 60 gld

923. 1617 januari 5 sH,R.1493,197v
Hendrik z.w. Steven Jansse en Embert Henricx Vercuylen wnd Otw onder Carchoven verkocht
Peter Jans Mutsarts blockmeester des blox vande Vuchterstraet sBosch jeec 10 gld op
driekoningen uit
- stuck ackerlants met een schuere daerop staende 8 L par. Otw tpl. Carchoven t erff voors.
Embert Henricx Vercuylen t erff voors. Henrick Stevens vercoper v gem. strate t erf Frans
Teeuwens mma des voors. Henrick Stevens
- een camp weylants gent de Leemcuylen 9 L par. en tpl. voors. t erff Henricx Stevens voors.
t v gem. strate t erff Embert Vreyss van voorn. Embert Henricx Vercuylen
belast met 3 st grondcijns aan de hertog van Brabant jeec 9 gld wede krn Adriaen Thoniss uit
het eerste onderpand van Henrick Stevens en jeec 3½ gld Herman van Eersel uit het leste
onderpand van voorn. Embert Vercuylen
losbaar met 150 gld
924. 1617 januari 14 sH,R.1493,223
Frans z.w. Steven Janss wnd Haren verkocht Gommaren Janss van Esch jeec 6 ka gld op
Kerstmis uit
- stuck lants deels ackerlant deels weyland samen 14½ L 3½ R gemeten lants par. Otw tpl.
Karkhoven bij de Creyteheyde aldaer t erf Adriaen z. Cornelis de Groot t gem. straet naede
Creyteheyde v erve Adriaen Cornelis opte hoeve t gemeynt
losbaar met 100 gld
margo: quitantie van Steven Aelberts Snellen 8-1-1638 waaruit blijkt dat Aert Peters
Verhoeven en Cornelis Claes Verdoelt als tp van de onderpanden hebben gelost 6-3-1638
925. 1617 januari 19 sH,R.1493,231
Jan Willem Adriaen Peynenborchs wnd Haren verkocht Anthonis Janss Henricx jeec 12 ka gld
uit
- een acker lants 8 L gent dOssenweyde par. Haaren tpl. de Laerweyden t erff Guilliam ab
Angelis een gem. waterlaet tussenbeide t erff Jan Thonis Willems v erf Adriaen Adriaens O t
erffgen. Adriaen Anthonis
losbaar met 200 gld
margo: de concensu Anthony Janss Herincx cassata 28-1-1620
926. 1617 februari 9 sH,R.1493,288
Elisabeth d.w. Henricx Pauwels van Soemeren wede Willem z. Jans Gijsberts Backers (test.
10-9-1595 voor mr Jan van Beerdonck als openbaar notaris) 6 gld
sBosch Hinthamerstraat
losbaar met 100 gld
927. 1617 februari 11 sH,R.1493,295v
Henrick z.w. Gherardts Corneliss
twee stucken lants den Raemschen waterlaet tusschen beide en daer ook toebehorende elk 4
L par. Haaren het eerste neven de gemeynt van Haaren O den voors. Raemschen loop W v N
derff Jan Jans t Z Demmer Wouters
en de andere 4 L t O den Raemschen loop t v t erf des heren van IJseren
aan Henrick Rochus z. Henric tot Haren wnd
928. 1617 februari 13 sH,R.1493,296
Bartholomeus z.w. Henricx Betten wnd Hueckelem en Jacop zijn zoon ook aldaar wnd geloven
Jan z.w. Adriaen Porters 106 gld op Kerstmis
929. 1617 maart 6 sH,R.1493,338
Eerken d. Mathijs Adriaens Schellens en Peter z.w. Marten Janss wnd Otw verkocht Willem
Donckers tbv Nicolaes Jans Donckers jeec 5 ka gld op 6 maart uit
- stuck ackerlants 3 L bvvo inde Boxtelstrate t erff wede Joost de Beer t erff Peter Adriaens
Ghijben v erfgen. Cornelis van Dijck t erf mr Frans Goossens
- de ene helft haar onbedeeld toebehorende in stuck beempts 6 L bvvo over dachterste
brugge t erffgen. Jan Willems t erff Goessen Henricx Vercuylen v erff Joost Diercx t gemeynt
van Otw beide voorn. perceelen Eerken toebehorende
- huys gronden toebehoren bvvo 2 L achter de Lijnde t erff Jan Artss van Gilse t erff Wouter
Gommers v gem. straet t erfgen. Jan Beris toebehorende Peter Martens voors.
belast met jeec 6 ka gld 5 st aan voorn. Nicolaes Jans Donckers
losbaar met 80 gld
930. 1617 mei 18 sH,R.1493,391v
Jacob Beyherts z.w. Franchois Beyherts verkocht aan Ghijsbrecht van de Velde secretaris en
griffier deser stadt z.w. Jan Peters van de Velde jeec 18 ka gld 15 st op St Servaes uit

- huysinge erven hoven stallinge backhuys schuer erf eraan in de Kerkstrate 6 L t hr Evert
beneficiaat KvOw O t erf Embert de Weker W v Kerckstrate N t stroom de Vloet Z
- hey en weybeemden mette vijvers daerinne 20 L over de stroom t Philips de Wael schoutet
W t erf mr Adriaen chirurgijn aldaer O v gem. stroom N t gem. steegde Z
belast met 1 gld 10 st wede Sebastiaen van de Wiel
belast met de grondcijns van 7 st 3 oort jeec 1 gld 10 st Lucie wede Sebastiaen vande Wiel
losbaar met 300 gld
gelost 4-5-1630 wegens wede Roelof Beyherts
931. 1617 mei 18 sH,R.1493,392v
Adriaen z.w. Willem Jans van Heze wnd bvvo tpl. Udenhout
932. 1617 mei sH,R.1493,395
Hendrik van Hijnsberrch
land Haaren = Roosmalen
933. 1617 mei 23 sH,R.1493,396
Peter Willem Franss van Zittart wnd Berckel dingb. Otw verkocht Gielis Jans de Weer jeec 12
gld 10 st uit
huis etc. 1½ L Berckel aen Kaetshoevel rondom gem. straat
losbaar met 200 gld
934. 1617 mei sH,R.1493,401
Hendrik Steven Janss Leytens man van Geertruijdt d. Eymbrechts Vercuylen wnd Carchoven
bvvo verkocht Elizabeth Wijnants hvr Adriaen Wijne Suyskens bierbrouwer jeec 6 gld op 1 juni
uit
- stuk land 9½ L waarvan 2½ L ackerlant en de rest weylant gent de Cuylen tot Carchoven
onder Otw t krn Ghijsbrecht Laureyns t erff Aelbrecht Laureyns v erfgen. Bartholomeus
Lombaerts t gem. dijck gent Schepersdijck
belast met 3 st hertogelijke grondcijns
losbaar met 100 gld
margo: quiting 23?-1-1659 door krn Henrick Stevens 23-6-1659
935. 1617 juni 27 sH,R.1493,435
Arndt z. Jan Cornelisse man van Maijken d.w. Adriaen Aelberts wnd Gestel bij Otw verkocht
Huijbert Peters Potters wnd Otw jeec 9 gld 7½ st op St Jan baptist geboorte uit
huis etc. 3 L par. Gestel bij Otw aende Heycant t erff Gherart Jan Martens t erff krn Jan
Cornelis v wede Corst Mercke t gem. straat
koyweyde 3 L par. voors. tpl. voors. t t erf Gherard Jan Martens voors. v erf Diercx Spex t
gem. straet
belast met jeep 2½ L rogge H.Geest en altaristen Otw
losbaar met 150 gld
margo: Cornelis Janss van de Wiel wnd Otw tp. verklaart lossing door Cornelis Ariens van der
Achter wegens Wouter Ariens vander Achter 19-3-1664
936. 1617 juni sH,R.1493,442
Peeter Ooms 3 gld 10 st
losbaar met 50 gld
opten Dungen onder Gestel
937. 1617 augustus 31 sH,R.1493,502v
Wouter z. Jan Cornelis Goyaerts verkocht hr Ghijsberden Adriaens de Roij priester en
beneficiaat St Jan evangelist sBosch tbv susterenconvent opten Uylenborch 6 gld 5 st op St
Gielis abt uit
stuk land 6 L ackerlants par. Gestel aenden Heycant
losbaar met 100 gld
938. 1617 september 2 sH,R.1493,504v
Adriaen z.w. Aert Corneliss wnd Otw tpl. Carchoven verkocht Hieronimo van Kelst secr. heerl.
Oirschot jeec 22 gld 15 st op St Gielis abt uit
- acker lants 4 L par. Otw tpl. Carchoven t erff Adriaen Corneliss Smulders N t v gemeynt van
Haren Z en O t erff Adriaen Cornelis de Groot en Anthonis Janss van Roij
- huys erve hoff andere erven daaraan 3½ L par. en tpl. voors. t gemeynte van Haren N t v
erfgen. Ghijsbert Laureyns t Anthonis Janss van Roij
- acker tuelants gent den Hoeckacker 3 L par. en tpl. voors. t erffgen sr Guiliam Oliviers t erff
Anthonis Janss van Roy en Adriaen Corneliss Smulders v t erff Adriaen Corneliss de Groot
belast met jeec 5 gld Nicolaes Jans Donckers
losbaar met 350 gld

margo: Deliana van Kelst wede Hendrick Gerarts vande Schoot verklaart lossing door Aert en
Marcelis zn Adriaen Aerts 13-8-1652
939. 1617 september 2 sH,R.1493,505v
Jan z.w. Adriaen Jansse de Decker wnd Carchoven bvvo verkocht Hieronimo van Kelst voorn.
jeec 6½ gld uit
- stuck ackerlants gent de Roest?acker 4 L par. en tpl. voors. t gemeynt van Haren O t v erf
wede Cornelis Stoeldreyer t erff Lambert Peter Thijss
- acker lants 7 L par. Otw tpl. de Langevennen t erff Peter Claes Ketelaers t erff wede Adriaen
Janss de Deckere een voetpat tussenbeide v erf Jacops Donck t erff Aelken Thomas
belast met jeep 10 L rogge erfgen. hr Peter Peelmans jeec 2 gld Geestelijke Maagden Otw
jeep 5 L rogge Ariken Thielen tot Otw
losbaar met 100 gld
margo: Helena de Gruijter voor de helft en voor Willem Gielis van Kelst de andere helft
bekennen lossing door Huijbert Jan Adriaens van de helft van deze cijns daar de andere helft
ook onlangs gequeten is 27-8-1660
940. 1617 september 6 sH,R.1493,506v
Francisco Toelinck z.w. Peeter Frans Toelinck en jouffr Fredericxken van Renselaer coopman
wnd stad Antwerpen machtigt Jan Damant zijn behout vader 6-4-1617
zo gestaan Jan Damant gemachtigd als voor
machtigt weer mr Peter Beris secretaris tot Ghestel bij Otw om van Jan dHoppenbrouwer wnd
Hilvarenbeek in te vorderen 140 ka gld namens Frans ontvangen in de stad St Lucas in
koninkrijk Hispanien
's-Hertogenbosch, R.1494
Th. van Kessel Bamis 1617 - Bamis 1618 22 / 319
941. 1617 oktober 7 sH,R.1494,5
Henry Oliviers procuratie
942. 1617 oktober sH,R.1494,8
Gijsbert van Gestel 10 gld
Gestel bij Eindhoven
943. 1617 oktober 19 sH,R.1494,23
Cornelis z.w. Lambert Vreijsse wnd tot Bockhoven verkocht Jan Jans Cremere jeec 48 gld op
St Lucas uit
- stuck lants deels teulant weylant en dels heylant 16 L int geheel bvvo tpl. Carchoven t erf
Jan Stevens van Leyten t v gem. straet t weycamp toebehorende Eymbert Vercuylen
belast met 3½ st grondcijns aan de hertog jeep 2 zester rogge H.Geest Otw
losbaar met 800 gld
gelost 1618 ?
944. 1617 november sH,R.1494,68
Paulus Pauwelse 5 gld
Gestel prope Herlaer
945. 1618 januari 2 sH,R.1494,108
Johan Daniels z.w. Jan Daniels bij w. jouffr. Johanna Toelinck d.w. Eijmbrechts Toelinck ook
voor (proc. stad Dousborch vorstendom Cleve 18-5-1593) Daniel Daniels des medecijnen
doctor Peter Daniels en jouffr. Catharina Daniels br. en z. Johan Daniels voorn.
acker saylants 8 L gent het viercant stuck par. Gestel bij Otw t erf Jacob de Cock de jonge t
erff dess Jan Daniels met de vrijicheyt van beden
opgedragen voorn. jr Jacob de Cock de jonge tegenw. wethouder deser stad man van joffr.
Hester van Ghestel
gelovende Jan Daniels z.w. Jan Daniels op speciaal verband van
huys schuer gronden hoff binnen voorn. parochie tpl. over dWater met den gront van den
Bosch bijde selve schuere gelegen mitsgaders de helft vande misse vande heckenpost aff
ende daertoe oijck den dijck loopende vanden Bosch opt heyvelt mitsgaders oijck de
gerechtigheid van de holle beneffens den selven dijck
een acker seijlants gent den leghen acker
eenen acker seijlants gent den Conijnsacker
eenen acker seijlants geheten den Broeckacker
een bosken schaerhouts neffens den beempt totte erffenisse jr Jacobs de Cock toe ende
totten viercanten stuck toe
de helft vanden heyvelt naest den Broeckacker
de helft van de weijde gent het Bleck ook naast voors. Broeckacker

gerechtigheid van te wegen over dandere helft van het heyvelt ende weijde gent den Hilt
de helft van een stuck hoylants gent den Elst
de helft van eenen beempt den Bijlkensbeempt
als voorn. Jan Daniels vernaderde van Daniel Janss de Bresser voor de helft en Goyaerde Jans
Martens voor de andere helft verkregen heeft 31-10-1608
946. 1618 januari 24 sH,R.1494,136
jr Godevaert de Jeger raadsheer deser stadt man van jouffr. Johanna d.w. jr Willem Spirincx
weyveldeken 13 of 14 L par. Haaren inde Belversche strate
overgegeven aan Anthonis z.w. Anthonis Willems als erfmengeling tegen
- hoijbeempt 7 L par. Haren opt Rueth achter den nemelaer tussen beijde stromen t erff
Eymbrecht Jacops mma t erff Jan Zeberts mette zijne v voors. jr Godevaert de Jeger voors. t
gem. stroom
947. 1618 januari 24 sH,R.1494,142
Andries z.w. Honorato Munaretti bij w. Agnes Coebax d.w. Anthonis z. Aert Peeters 1/3 Jan
Jacops vande Ven Jacop z.w. Ghevart Peeters en Jan Diercx momb. Marijcken d. Matheus
Leonaerts bij Sijken d.w. Diego dAgelaer bij Diego en voors. Agnees Coebax zijn hvr en van
Sijken ook dr Matheeus Leonarts van deselve en Marijcken zijn hvr ook dr Diego Dagelaer en
Agnees voors.
(fol 140v hoeve Creijvenne par. Vucht St Peeters)
- eenen acker tuelants gent den Cruijsacker nu den Coeback geheeten in par. Haaren inde
gemeyn ackeren gent de Harensche ackeren t erff Jan Peeters Jacops t erff Cathalijn Jans
Brocken mma v erf Jan Ghijsberts t erf Anthonis Wouters
als voorn. Anthonis z.w. Aert Coeback tegen Philips z.w. Jan Boijen mma in cope verkregen
hadde 21-7-1571
overgegeven Anthonis z.w. Anthonis Willems
voor twee maal 75 ka gld
948. 1618 februari 7 sH,R.1494,156v
Elisabeth wede Hermanni Boyen z.w. Philippi Boyen afstand tocht van jeec 3 Rgld op Lichtmis
uit
- petia terre arabilis dat Rott 4 L par. Haaren t erf Lamberti de Huesden t erf Henrici z. Jordani
die Luwe v erf Egidij Hollen t comm. plateam dictam die Doernstraet
welke cijns Hermannus Adriaens en Simon Imbrechts tanq. potentes ab Henrico Janss tanq.
marito et tutore legitimmus? Elizabeth sue uxoris et Judoco Willems tanq. marito et tutore
l.timo Adriane sue uxoris filia predicti Johannis filij Johannis Goijaerts pro se ipsiset adsuo
nomine et ex parte Johanne ear.. sororis filie antedicti Johannis supt. dicto Hermanno Boijen
filio quon. Philippi Boijen vigesima octava die mensis feb.rij 1606
supt Jacobo suo et dicto quon. Hermanni l.timo filio
waarna Jacob z. Elizabeth et w. Hermanni Boyen voorn. deze jeec 3 gld supt Johanni z.w.
Thome Henricx
949. 1618 maart sH,R.1494,222
Adriaen z.w. Goijaert Peeterse wnd Otw verkocht Jan Luenis Peeters tbv Huijbrecht Lambrecht
Huijbrechts jeec 12 ka gld op half mert uit
- stuck ackerlants 5 L par. Otw inde Schijve t erff Diercx Diercx vande Wiel t erff Lucas Hessel
Joesten v erff Geertruijt wede Thomas Willems Colijns t erff mr Lambrecht Diercx vanden
Hoevel
losbaar met 200 gld
margo: quijting 8-3-1629
950. 1618 maart sH,R.1494,245
Wouter z.w. Peter Arntse wnd Moergestel verkocht Catharina d. Henrick Janss Boes tbv Floris
Corneliss van Gemert haar man jeec 12 ka gld op 1 april uit
huis etc. 4 L par. Gestel tpl. aende Winckelbech tussen de Tilborchse heyde en de heerbaan
losbaar met 200 gld
951. 1618 april 7 sH,R.1494,254v
Huijbrecht Janss van Laerhoven man van Aleydt d.w. Jan Adriaens van Aken wnd Otw
verkocht Gielis Janss de Weer jeec 6 gld op 1 april uit
- 5 L ackerlant par. Otw in de Coppelstraet t v erff Johan Beyharts schouteth tot Gestel bij
Otw t erf Michiel Willems vande Wiel t gem. heerbaan
losbaar met 100 gld
952. 1618 april 11 sH,R.1494,257
Adriaen z.w. Gerart z.w. Wouter Gerits Verhoeven wnd Haren bij Otw verkocht Seberden z.w.

Diercx Bernarts Nastelmaecker jeec 5 gld 5 st op Pasen uit
huis etc. 14 L par. Haaren aende Creytenheyde t den Raemloop N t gemeynt aldaer Z v erve
Jan Willem Ariens hiertegen afgedeeld t erffgen. Huybert Matheeus mma
losbaar met 45 gld
953. 1618 april sH,R.1494,265
Goyaert van Buedel 6 gld 5 st
Gestel bij Eyndhoven
954. 1618 juni 20 sH,R.1494,341v
Jan z.w. Cornelis Lathouwers wnd Gestel bij Otw verkocht hr Leonard van Boirnbergen
priester en canonick St Jan Evangelist sBosch tbv zusterenconvent Ste Elisabeth
Blommencamp sBosch achter de Tolbrugge jeec 24 gld op St Jan evangelist uit
huis etc. 16 L par. Gestel in den Hoevel
losbaar met 400 gld
955. 1618 juni 21 sH,R.1494,343
Henrick z.w. Gerarts Cornelisse
twee stuxkens lants achter malcanderen gent de Brekelackers samen 8 L par. Haaren tpl. de
Raem aan de Raemsche Loop
verkocht Henrick z.w. Rochus Henricx van Haren
956. 1618 juli 19 sH,R.1494,387
juffr Catharina Pelgroms wede jr Johan de Bever verkocht aan hr Goyaert Henricx beneficiaat
of altarist par.kercke van Otw tbv heer pastoor en altaristen jeec 6 ka gld OP St Marie
Magdalenadach uit
- heyvelt metten houtwasch daertoe behorende 10 L par. Otw tpl. aenden Mulhoeck t erff
Adriaen Cornelis de Groot t erff Jan Willems van Haren v gem. straet t ende heyde
als jvr Catharina in haar weduwlijke staat gekocht
belast met hetrogcijns
losbaar met 100 gld
margo: gelost 7-4-1621
957. 1618 augustus 25 sH,R.1494,425
Henricus z.w. Petri ab Heeswijck man van Mathie d.w. Johannis Mathijss bij Mechtelde d.w.
Coenrardi vanden Dungen jeec 12 gld op zondag quasi modo uit
quodam manso domibus areis ortis tere arabilibus pascualibus fenalibus mericalibus par.
Haaren bij Otw die Ruijdonck 2½ mudzaad
welke cijns Petrus Muijckens z.w. Johannis Muijckens man van Catharina d.w. Willelmi
Ghijsselen vend. Catharina wede Johannis Palm 14-4-1553 etc.
958. 1618 augustus sH,R.1494,428v
deerw. pater hr Johan van Emmickhoeven prior convents en goidshuys vande Carthusers tot
Vucht alsnu binnen deser stadt residerende
twee stuxkens ackerland 2½ L par. Gestel op Gemenberch etc.
waarna Marcelis van Merendonck 4 gld 13 st
losbaar met 75 gld
's-Hertogenbosch, R.1495
Th. van Kessel, Bamis 1618 - Bamis 1619 23 / 320
959. 1618 oktober 13 sH,R.1495,11v
Adriaen z.w. Bartholomeus Adriaens wnd Haaren
- stuck ackerlant 5 L gent den Blauwen acker bvvo aent Heylich Boomken t erff Willem
Joosten t erff Wouter Huijbert Maess v gemeynen wech t op het Heylich Boomken
als Adriaen Bartholomeus voors. tegen Gommaer Wouterss bij cope
opgedragen Gommaer Janss van Esch
belast met jeec 9 gld Jacop Wouter Gommaers
960. 1618 oktober 26 sH,R.1495,20
Cornelis z.w. Lambert Laureyns Eelens
- stuck ackerlants met noch een stuck erff onlancx vande gemeynte gecocht ende ingegraven
wesende eensdeels ackerlant eensdeels weylant tsamen 15½ L int geheel bvvo tpl. Carchoven
t deels erff voors. Cornelis O v Z meestendeels erff Eymbert Henricx Vercuylen en voorts
rondommegemeynte en gem. wegen
welk stuk land Cornelis tegen Laureyns en Henrick zijn broers zn w. Lambert Laureys Eelens
bij opdracht sch. Otw 14-6-1617
opgedragen Jan Jans Melanen coopman sBosch
belast met de grondcijns 3 st 5 p aan de hertog van Brabant jeep 4 vaten rogge tafel H.Geest

Otw onderhoud 1 R slechten dijck opten Otw Dijck omtrent der bruggen aldaer
margo: Laureyns z.w. Lambert Eelens nadert 26-10-1619
961. 1618 november 14 sH,R.1495,56
Arnouldt z.w. Herman z.w. Bartholomeus Lombaerts wnd Hilvarenbeeck verkocht Anthonis
Rutger van Boxmeer jeec 7 gld op St Marten bisschop in de winter uit
- stede huys hoff erffenis daeraen 12 L 15 R par. Otw tpl. Huyckelom t erf Peter van Uden
eertijds N t v erve Huijbrecht Henricx gem. straat
- twee stucken lants deels ackerlant deels weylant samen 13 L 20 R gemeten lants rakens aen
malcanderen par. Haren tpl. int Holleneynde t erve Adriaen Jans Aerts Wullen t gem. strate Z
v Antonis Eymberts Peynenborchs mma t erff Thomas Henricx mma
belast met jeep 40 L rogge H.Geest Otw jeep 4 L rogge broederschap ofte altaristen aldaer
jeec 20 st tSusterenconvent aldaer jeep 1 malder rogge voorn. Antonij Rutgers jeec 3 gld aan
Joost Gijsmaers tot Tilborch uit de eerste onderpand jeec 12 gld 5 st mr Arnt van Broechoven
raadsheer sBosch uit het leste onderpand
losbaar met 100 gld
margo: Anthonij Rutgers van Boxmeer bekent lossing en vervanging door cijns van 8½ gld bij
voorn. Arnoult 19-3-1621
962. 1619 januari 12 sH,R.1495,142
Jan z.w. Jan de Bruyn, wnd Otw verkocht aan Jaspaer Jacops van der Dussen, een der
sinnenloosenmeestere van de armen sinneloosen binnen dese stadt (sBosch) jeec 7 gld 10 st
op driekoningen uit
- huys erf en hof en twee ledige erven aan beide zijden van voorn. eerste huyse liggende
bvvo omtrent den Raidthuyse aldaar t (w) Willem Adriaens t (o) Leonard Laureys v (z) straat t
(n) molenpad
belast met 3½ ka gld tafel H.Geest Ow.
losbaar met 125 ka gld
margo: de regent van het Sinnelooshuijs sBosch bekent lossing door Lambert van Esch 4-71669
963. 1619 januari 21 sH,R.1495,161
Anneke d.w. Peter Aerts wede Laureys van Herpen afgang tocht
huizinge de Mars sBosch
964. 1619 januari 23 sH,R.1495,165
Reijnder z.w. Henricx Weijndelen wnd St Michielsgestel 31 gld 5 st
huis Gestel
losbaar met 625 gld
965. 1619 januari 26 sH,R.1495,175
Antony z.w. Petri vanden Wiel man van Mechteldis d.w. Ottonis de Cort bij Henrica Toelinck
d.w. Henrici Toelinck 1 mud rogge Otw maat als Henricus vuten Waude de Haren prope Otw
betaalt op Lichtmis uit
bonis dictis co.. te Hamescont in Haaren in palude inter Haren et Belveren etc.
966. 1619 januari 28 sH,R.1495,176
Aelbert z. Ruth Adriaens wnd Haren aent Holleneynde heeft verkocht aan Joseph van Delft tbv
Catharina d. Joseph van Stadeacker wede Peeter van Delft 7 gld 18 st op Lichtmis uit
- hoeve lants huys hoff schuer gronden erff 33 L 40 R houtwassen opgaande eikebomen opt
voirhooft par. Haaren aent Holleneynde t erve Adriaen Vermeer Z t v t voorts rondomme
gemeijnt van Haaren
stuck lants 6 L in par. Haaren t erff tot voors. hoeve behorende t v t voorts rondomme voors.
gemeynt
stuck lants 5 L aan het voorn. stuk van 6 L
stuck lants 9 L par. Haaren t erf wede Goossen Vercuylen t v t voorts rondom gemeynt
belast met grondcijns aan de hertog 15 st grondcijns van 1 st 6 d erfgen. Jacop Emmen jeec
7 st gent Ammelroyschen chijns jeec 7 oirt int boeck van Otw jeec van 4 gld 19 st 3 oirt in 2
chijnzen aan de H.Geest tot Otw jeep 3 L heer persoon pacht van 14 L rogge heren altaristen
tot Otw pacht van 4 zester rogge reducabel aan H.geest Haaren jeec 30 st zekere persoon tot
Helvoirt jeec 3 gld jr Henrick van Ghestel jeec 10 st grondcijns hertog van Brabant
losbaar met 132 gld
marge: Elisabet Teurlincx van Engelen wede Joseph van Delft die deze cijns van Catharina
zijn moeder verklaart dat Aelbert Ruts Adriaens gelost heeft 16-1-1654
967. 1619 januari 30 sH,R.1495,185
Peter Jans Mutsaerts van Tilborch jeec 25 ka gld op 15 juli uit

- een beempt hoijlants ofte weijlants gent den Driessenbeempt 13 L met zijn houtwassen par.
Otw tpl. bij de watermoelens aldaer t gemeijn water die Aa t v t voirts erve mr Lambert van
den Hovel secretaris mma
- acker gent den Hoogen acker oft rogacker aldaar ook aande Elsbeempt de rogacker 5 l en
- den Elsbeempt 18 L bij malcanderen tpl. voors. de rogacker t gem. straat alsmen gaet
vande groote brugge totte meerbrugge t voors. Driesbeempt welke cijns Leonart z. Claes
Leonarts opgedragen had Peter z. Jan Mutsaerts 23-3-1617
overgegeven aan D. van Kessel tbv deerw. heere mijnheer den prelaet ende convente van
Tongerlo
dezelve 5 gld als mr Adriaen Dijck geswoeren griffier der stad Antwerpen te vergelden hadde
op St Jan baptist geboorte uit
wijntmoelen met hueren gront en rechten en toebehoren gent Creijtenmoelen par. Otw op
Creijtenheijde
welke rente door Jacop z.w. Gerarts Janss molder int verkopen van de ene helft van de molen
begroot was en in zekere huizinge daarbij aan Lamberden z.w. Joost Smollers
welke rente jr Jacques de Cock man van joffr Margriet vander Camme opgedragen had Peter
voorn. 7-12-1599
nog rente van 4 gld 19 st uit voors. Creytemolen en de hoeve daarbij als mr Jan Loijen als
rentmr van de beneficiaten in de kerk tot Helmondt wegens hr en mr Jaspaer Gellius? lic. in
de Godtheijt pastoor van Helmondt ende Rixtel heer Joost van Broeckhoven en heer Henrick
Jans Jonckers alias Smoelders priesters en beneficiaten van deze kerk opgedragen hadden
voors. Peter 12-7-1607
opgedragen aan voors. convent van Tongerlo
968. 1619 januari sH,R.1495,192
Jan Dierc Henricx wnd binnen heerl. St Michielsgestel 11 gld
Gestel etc.
losbaar met 200 gld
969. 1619 februari 7 sH,R.1495,199
Jan z.w. Willem Peters wnd Ghestel boven Otw verkocht Gielis Jans de Weer jeec 6 gld 5 st op
Lichtmis uit
huis erf hof aangelag 15 L par. Gestel voors. over dWater aenden Heyligenboom t erf Goossen
Peter Baten t erf Nicolaes Vreys Willems v erfgen. Jaspaer Adriaen Geraerts t gem. straat
belast met 1 mud rogge erfgen. Wouter vanden Broeck pacht van 1 malder rogge H.Geest
Otw
970. 1619 februari 23 sH,R.1495,229v
Jan z.w. Henrick Jan Gerarts
1/6 in stuck hoybeempts den Garsshoff par. Moergestel aende Broexe etc.
geschonken aan Wilem z. Laureyns Claess van Goirle en Goessen Willems man van Margriet
d. Laureyns Claess voors ook tbv Judith henne zustere ook dr Laureyns Claess die de andere
5/6 behoren
waarna dezen opgedragen aan Thomas z. Henricx Thomas
971. 1619 maart 7 sH,R.1495,251v
Jan z.w. Steven Leijten wnd Carchoven onder de dingb. van Otw verkocht Jutken d.w. Henricx
van Peelt jeec 6 ka gld op Lichtmis uit
- stuck tuelants 1 zesterzaad par. Otw tpl. Carchoven t erve Aelberts Laureyss des voors.
vercopers swagere tegendelend W t erve wede en krn Adriaen de Meijer O v krn Jan Jans
Leijten t aen de Berct
- stuck tuelants 5 L dingb. Otw aende Carchovense strate t erve Em Henrick van Cuijlen N t
wede en krn Aert Jan Emmen Z v Leenacker toecomende de krn w. sr Guiliam Oliviers t
voorn. Carchovense strate
belast met jeec 5½ gld aan Claes N?auwen tot Otw
losbaar met 100 gld
margo: Jaspar z.w. Jan van Beugen namens Catharina wede Jan van Beugen zijn moeder
bekent lossing door Jaspaer voorn. 10-9-1661
972. 1619 maart sH,R.1495,273v
Jacob Goossens
de helft in land St Michiels Gestel etc.
973. 1619 april 15 sH,R.1495,293
Lucas z. Hessels z. w. Joost Hessels wnd tot Carchoven
1 L ackerlants als deselve liggende heeft teynden zijne erffeniss bvvo tpl. Karkhoven ende

schietende is op erffenis Jan Cornelis Verachter aldaer v erff Neelken wede Dictus Aertss t erff
Truijcken wede Thomas Colijns
opgedragen voors. Jan Cornelis Verachter
mocht dit 1 L met andere erven van Lucas geraecken te wordden geeviceert? dan zal Lucas
van zijn voirs Jans Cornelissen goederen als gehoudt hebbende Neelken d. dess. Jans
Corneliss nijet en zall moegen aenveerden ofte proffiteren voir en alleer dat dandere kijnderen
dess. Jans wte gemeyne mast der goederen ontfangen hebben 80 gld
974. 1619 april 24 sH,R.1495,313
Melchior Donquers coopman sBosch voor Jan Emons gezworen openbaar notaris binnen de
stede van Londen bij de autoriteit van de koning van Engelant 4-2-1618 en Sebastiaen
Harney ridder dominus maior ende aldermanni namens sr Abraham van Stryp coopman wnd
Londen z. Wouter van Stryp z.w. Gerarts van Stryp bij Gerard en Hadewig d.Wouter van
Middegaelt 1½ mud rogge op Lichtmis uit
- huis erve hoff stuck lants daeraen samen 9 L par. Haaren tpl. Ghever t gem. straat t erve
Willem gent van Haren Jans mma
- stuck weylants 1½ bunder tpl. voors. tpl. Belver bij de Brugge aldaer t Belverschen dijck t
erve Wouter nat.z. Wouter van Hezeacker
welke pacht Wouter Eyckmans Hermanss tegen Engberden van Hezeacker z. Wouter bij
opdracht 12-7-1468
opgedragen Davidt van Strijp
975. 1619 juli 10 sH,R.1495,414v
Dierck Oliviers z.w. Guiliaem Oliviers van Berchuijsen raadsheer sBosch z.w. mr Henricx
Oliviers van Berchuijsen bij joffr. Anna van Berghe en de secr. van sBosch namens Henrij en
Artus Oliviers gebr. zn.w. Guiliam Oliviers en joffr. Anna van Berghe en de momb. van Johan
Roelandt Elizabeth en Anna onm. krn w. Guiliam Oliviers en Anna van Berghe
een camp heij off torfflants 6½ buender par. Gestel bij Otw beneffens het Galgenstraetken t
erff krn Henricx Goetstouws v erff Jan Pluijm t gemeijnt aldaar
welke heikamp mr Henrick tesamen met
- een hoeve lants tot Carchoven onder par. Otw tegen Franss Boogaerts z.w. Lambrechts
Boogaerts man van joffr. Catharina d. jr Willem van Os des ridders en joffr. Catharina gecocht
27-6-1552
opgedragen Jan Cornelis Janss Lathouwers wnd Gestel voors.
976. 1619 juli 16 sH,R.1495,434v
Mechtelt d.w. mr Adriani Loeniss de Heze jeec 7½ gld op Lichtmis uit
Gestel prope Herlaer etc.
977. 1619 augustus 1 sH,R.1495,463v
Cornelis Bartholomeeus de Bont wnd Otw verkocht aan Jannen Jans van Buegen jeec 10 ka
gld op St Petrus Banden uit
- huys erve hof en stuxken lants gent een werffken daerteynden aenliggende bvvo bij de
Capelle met nog een ledige hofstadt aldaer naast voorn. huyse westw. t Dirck Gerits van Wel
[=van de Wiel] t Lambert Janss van den Hovel v gem. straat t water
belast met jeep ½ mud rogge betaald met 3 gld arme Vrouwengasthuys tot Otw jeec 20 st
altaristen
losbaar met 150 gld
margo: Jan Jans in Milanen bekent lossing door Cornelis voorn. 26-11-1631
978. 1619 augustus sH,R.1495,484v
Otto z.w. Adriaen Joosten van Vechel c.s. 7 en 5 zester rogge
verscheijdene onderpanden par. Haaren
979. 1619 september 26 sH,R.1495,520
Lucas en Cornelis zn Goessens z.w. Gielis Goossens vander Borcht bij Goossen en Jenneken
d.w. Cornelis Cornelis van Dijck ook namens Egidio henne broeder erfgen. w. hr en mr Peeter
vander Borcht priester en pastoor tot Vleytinghen hennen oom (test. voor hr Gerard Wijnants
pastoir der kercke van Roosmer 26-2-1617 voor de helft en voorn. Lucas namens Goessen
vander Borcht hennen vader wedn. voorn. Jenneken (test. Goessen en Jenneken 24-1-1616
sch. vvo) verkocht aan Herman Arnts van Eerssel jeec 14 gld op 25 sept. uit
- huys erve hoff schuer gronden en erffenisse daeraen zoo ackerlant als weylant 10 L int
geheel par. Otw tpl. Huyckelom t erff voors. Goessen Gielis W t v t voorts rondomme gemeynt
en gem. strate
stuck ackerlants 8 L tpl. voors. t v erff Jan Andriess t erff Goessen Peynenborch t gem. straet
stuck ackerlants 4 L tpl. voors. in de Hueckelemse ackeren t t erff Jan Beyhaerts Jacops v erff

Jan Deniss Pauwels t erffgen. Goyaert Hicspoers
welke drie percelen Lucas c.s. volgens test. voor de ene helft en voorn. Goessen hennen
vader voor de amdere helft
- de helft in stuck ackerlants 14 L int geheel eenen waterloop tussenbeide lopende par. Otw in
de Carchovense strate t erff Joachim Janss van Esch t erff Thomas vanden Hoevel v gem.
straat t erff Jan Peynenborch
als Lucas c.s. onbedeeld toebehoren
- huys erve hoff par. Otw bij de Kerckstraet t erff Jacques de Wael erfgen. t erff Joseph
Beyharts v voor de gem. straet t achter de stroom aldaer vlietende
de voorn. Lucas alleen toebehorende
belast met de helft in 13 L rogge en 1/3 van een lopen aan den convente van Waelwijck uit de
drie eerste onderpanden jeec 42 st H.Geest Otw jeec 23 st OLVr altaar KvOtw uit voors. huis
losbaar met 200 ka gld
margo: mr Wouter Crillarts namens krn Guiliams dAngelis 4/5 en Cristoffel Strick Janss tp
hebbend verklaren dat mr Peter Donckers chirurgijn deze cijns gelost heeft 21-3-1652
's-Hertogenbosch,R.1496
Th. van Kessel, Bamis 1619 - Bamis 1620 24 / 321
980. 1619 december sH,R.1496,47v
Dirck van Berckel c.s. deling
981. 1619 december 30 sH,R.1496,52v
hr en mr Johan Kievits pbr licentiaat in de heylige Godtheyt, canonick graduaat van de
capittele der cathedraal kerck van St.Jan evangelist te sBosch, penetentiarius des bisdoms
aldaer z.w. Gielis Kievits en Anna d.w. Jan Verboort Joordens een gewincijns gent Jan
Moorkenschijns jaarlijks wtbrengende 8 gld 17 st op St Thomas binnen vvo, 20 L rogge uit de
groote thiende tot Haaren, 12 L rogge uit de Cleynder thiende aldaer, 23 chijnshoenderen
- stuck ackerlants 3 L 35 R in de Schijve par. Otw. met sijne gewoonlijcke wech ter strate t
Aert Jan Emmen t wede Eymbert Henricx Vercuylen
alles leenroerig aan de Hertog van Brabant
welke Gielis Kievits z.w. Gielis Kievits en Anna Verboirt en Hieronymus Kelst man van Johanna
Kievits d. Gielis en Anna ook voor Hans van Wieringen man van Delyana d.w. Gielis en Anna
voor 3/4 aan hr en mr Johan Kievits hun heerbroedere die rest 1/4 bezit
uit kracht van testament Elisabeth d. Jacobs Henricx Eymbrechts wede Jan Joordens Verboort
voorn. 16-2-1616 / 19-7-1616
aan Peeter Jan Mutsaerts van Tilborch tbv Convents van Tongerloo (met brieven van octrooi
van Albert en Isabella Clara Eugenia infante van Spanien en hertog en hertogin van Brabant
24-8-1606)
982. 1620 januari 18 sH,R.1496,76v
Dingen d. Wouter Craenen wede Huijbert Jans Uden
de helft aan de zijde oostw. in hofstad daar eertijds een huis en schuere op plachte te staen t
ander erf van voorn. Dingen en t erve Henricx Wouters Brocken v erf Lijsken de Bye y gem.
srtaat deze helft 3½ L par. Haaren tpl. aenden Heesacker etc.
983. 1620 januari 23 sH,R.1496,81
Adriaen z.w. Jacop Beere wnd Gestel achter Otw
stuxken ackerland 1 zesterzaad gent de Wouacker par. Gestel in den Hoevel etc.
984. 1620 januari 24 sH,R.1496,81v
Gielis Kievits coopman stad Antwerpen broeder en enig erfgen. w. mr Johan Kievits deser
werelt den 14 deser overleden dat tot zijn kennis is gekomen dat zijn broer mr Johan op 6-21613 voor sch. sBosch gemachtigd had Johan van der Cloes wnd Vrecht? machtigt opnieuw
deze van der Cloes
985. 1620 februari 6 sH,R.1496,112v
Wouter z.w. Jan Brocken wnd Haaren bij Otw wedn. Willemken zijn eerste hvr d.w. Adriaen
Willems (test voor hr Leonard Anthonis vicepastoir tot Haren 20-2-1588) verkocht Adriaen
Willems van Engelen jeec 6 gld 10 st op Lichtmis uit
acker lants 5 L gent den Grooten acker par. Haaren t Henrick Meeus t erve Gerart Verhoeven
v t gem. wegen
een ackerken 1 L gent den Ravensnest par. en tpl. voors t erf Herbert Jan Smiths t erf Jan
Ghijben v Jan Reijnders t ? etc.
986. 1620 februari 10 sH,R.1496,122v
Cornelis z.w. Goyaert Hixpoirs man van Elizabeth d.w. Marcelis z. Wouter Nuwen bij Adriana

d.w. Aert Thomas wnd Enschot 6 gld 5 st
huis etc. in den Hogen acker par. Enschot in de Ruijbracken
987. 1620 februari 11 sH,R.1496,124v
Peter z.w. Claes Jans des Steenbeckers ketelaer wnd tot Carchoven verkocht aan Aernen
Wouters Cruyssen van Rullen, cremere 9 ka gld 7½ st op 11 februari uit
- huys hoff grond en erff 5 1/4 L bvvo tpl. Carchoven t W verkopers mma t v O en Z gem.
strate t N Marie wede Jan Cornelis de Stoeldrayer
- stuxken erff 42 R land bvvo tpl. voors. t verkoper t erfgen. Henric int Eckerschot, een
kerckpat tussenbeide v gemeynt t Peter z.w. Lambert z. Peter Mathijs
belast met 2 thuyn hrn altaristen KvOw.; negenmanneken aan de Hertog; 3 ka gld 10 st
Ieffken wede Aert Wouters uit eerste onderpand
losbaar met 150 gld
gelost aan Jan van der Horst 19-11-1647 door Geertje wede Peter Claes Ketelaers
988. 1620 januari 24 sH,R.1496,126
Gielis Kievits coopman in de stad Antwerpen broeder en enige erfgen. hr en mr Jan Kievits lic.
in de Godtheijt en penetentiarius des bisdoms overleden 14 januari ll. procuratie
989. 1620 februari 14 sH,R.1496,133v
Laurens van Kessel proc. stad Emmerick van Jan Dierick Rovers soldaet cie weled.gestr. hr
colonnel Antonius Vytenhoven heere tot Rijnenstein gouverneur stad Emmerick jeec 6 gld in
36 gld als Peter Jonckers z.w. Jan Lamberts Weijnenborchs geloofd had aan Jan Diercx Rovers
voorn. bij Dierck en Gooswijnken d.w. Henrick Gooswijns Beijens op Bamisdag uit
1/3 hoeve lants huysinge etc. 2 mudzaad par. Haaren bij Otw in de Belversche straat etc.
990. 1620 februari sH,R.1496,143v
Willem van Griensvenne wnd Gestel bij Herlaer 2 gld 15 st
Gestel etc.
991. 1620 februari 27 sH,R.1496,155v
Servaes z.w. Henrick Servaesse bij Henrixken en Cornelis Jans man van Marijcken d. Henrick
en Henricxken 2/4 in 12 gld uit
huis etc. 2 mudzaad par. Otw opte Vriesdonck in de straet daer men gaet naer Loon etc.
992. 1620 maart 14 sH,R.1496,175v
Goossen z.w. Peeter Toelincx wnd Otw. verkocht aan hr Jan de Weer pbr tbv Peterken d.w.
Geerarts Geerarts van Moergestel jeec 6 ka gld op Lichtmis uit
- de helft in stuck weylant 7 L int geheel bvvo opte Cleyn Heye t W Gerart Aerts van de Wiel t
O Joseph Beyherts v hr Everaerts c.s. t gem. strate
belast met de hertogelijke grondcijns van ong. 2 blancken int geheel
losbaar met 100 gld
marge: gelost door Jan Lamberts als tp der onderpanden 11-12-1664
993. 1620 april 6 sH,R.1496,231v
Aelbert z.w. Willem Aelberts Rijsbroecx
- stuxken teulants gent den Stijl 1 L in meerder stuck van 4 L gent het Bijl bvvo in de Schijve
t Frans Eeckelschot tot Oirschot t gem. wech v wech van 10 voeten breet daervan dit
stucxken teulants zijn gebruik is hebbende t Boschpat; met gerechtigheid van
bovengenoemde weg van 10 voet
welk gehele stuck land van 4 L Judich d.w. Jan Colen wede Jacop Goyaerts de Bonger
verkocht had aan Aelbert Willems in sch.br.Otw. 26-2-1614
aan Jacob Cornelis de Loose
994. 1620 april 14 sH,R.1496,237v
Goyaert Gerarts van der Graeff namens Adriaen z. Lambert Jan Symons man van Maria
[eerst veel land te Berkel aan de Heycant]
- 1/3 onbedeeld in stuck heyvelts 12 L par. Otw tpl. Huyckelom tegenover het Lock t v erff
des convents van den Ulenborch t t gemeijnte
opgedragen Lambert Joost Willems van Sprangh
belast met de helft van 1 malder rogge H.Geest Otw
995. 1620 april 28 sH,R.1496,261v
Jan Dierix Rovers van deselve Dierck en w. Gooswijnken d.w. Henricx z. Goeswijns Beyens de
helft in 12 gld in meer van 36 gld als Peeter Jonckers z.w. Jan Lambrechts Peynenborch aan
Jan Dierck Rovers op Bamisdach uit
1/3 in hoeve lants huis etc. speelhuis omgraven zijnde gent Spechtenborch 2 mudzaad par.
Haaren bij Otw in de Belversche strate
wel verstaande dat een beempt hoylants totter geheele voors. hoeve gehorende in par.

Oirschot en
stuxken hoyvelts gent Krekelshoeve onder Bocxtel tpl. Krekelshoeve rondom in de heye hem
Peter Jonckers daarvoor ende andere lasten ten chijns wtgegeven wesende zie sch. br. 1-31615
opgedragen Luijtken d.w. Baudewijn Jans van Rijsingen wedn. Jan Jan Hanrick Willems die de
andere helft van voorn. 12 gld competeert
996. 1620 mei sH,R.1496,278v
Geerart z. Henrick Gerits Back namens zijn vader Henrick proc. br. stad Megen 9 gld
par. Haaren graafschap Megen etc.
losbaar met 150 gld
997. 1620 mei sH,R.1496,287v
Gerit Back 9 gld
losbaar met 150 gld
item
998. 1620 juni 6 sH,R.1496,303
Frans z.w. Steven Jans de Molder wnd Haren verkocht aan Jacop z.w. Symon Anthonis jeec 18
ka gld 15 st op St Geertruit uit
- huys hoff erffenis daeraen samen 7 L par. Haaren bij Otw. aen de Slonse t v erff
Bartholomeus Janss O t erff Peeter z. Jan Joosten W t gem. straat
losbaar met 300 gld
999. 1620 juni sH,R.1496,307
Adriaan Termeer 9 gld
Haaren in de Belversche ackeren etc.
losbaar met 150 gld
1000. 1620 augustus 29 sH,R.1496,378
Henrick z.w. Franck Henricx van Esch wnd Gestel bij Otw verkocht aan jr Jacob de Cock de
jonge jeec 12 gld op Bamisdach uit
hoeve lants huis etc. par. Gestel bij Otw t erf jr Jacop de Cock voorn. t gem. Aa v gem. straat
t erf Goossen Baten vorster
losbaar met 200 gld
nog een walleken tot Gestel
1001. 1620 september 1 sH,R.1496,386
Adriaan z.w. Gerart Verhoeven wnd Haren bij Otw 6 gld uit
huis etc. gent de Brekel par. Haaren tpl. de Gesel t gem. Raemloop t gemeynte de
Creyteheyde
losbaar met 100 gld
1002. 1620 september 23 sH,R.1496,387v
Dirk z.w. Raessens van Grevenbroeck 30 gld 5 st
huis etc. par. Otw opte Molenstraet daer Loon en Otw scheyt
losbaar met 500 gld
's-Hertogenbosch,R.1497
Th. van Kessel, Bamis 1620 - Bamis 1621 25 / 322
1003. 1620 november 10 sH,R.1497,43v
Peter z.w. Bernart Peter Ghijsse wnd par. en dingb. Otw onder Hueckelem verkocht D. van
Kessel tbv Elizabeth d. Rogier van Broeckhoven wede Peter Maess jeec 12 gld 10 st op St
Matheeus apostel uit
- huysinge schuere schop gront en erffenis daeraen metten nieuwen velt nu onlancx vande
gemeynt gekocht ook daaraan liggende 5 L par. Otw tpl. Huyckelom omtrent den
watermoelen rondom aan de gemeynt en gem. strate
- stuck ackerlants de Hoeff 4 L tpl. voors. t erff Adriaen Peter Ghijss t gem. heyrbane v gem.
straat t erff Henrick Thoniss
- stuck ackerlant gent het Leegh Lopensaet 1 L 10 R tpl. voors. daer de gem. heyrbane
doorloopt t erff Adriaen Peter Peynenborchs t erff Adriaen Peter Ghijssen en erff Huybert
Henricx v erff sr Fiesco t erff Adriaen Peter Ghijssen
- stuck eckerlants gent den Langhecker 3 L tpl. voors. t erff Sr Fiesco W t erff Jan Peter
Ghijssen Gielis Goossens en Fiesco v gem. heyrbane t molenwech
- stuck eckerlants 4½ L tpl. voors. aen Berckengraft t erff wede Adriaen Claess t v erfgen. mr
Willem Lombaerts t gem. heyrbane
- stuck eckerlants 4 L ook aan Berckengraft t erff Adriaen Peter Ghijssen W t erff Jan van den
Hoevel O v gem. heyrbane t Fiesco en erff hr Sebastiaen vander Bruggen

- stuck eckerlants gent de Saelde 5½ L tpl. voors. Sr Fiesco t erff Huybert Henricx en erff
Dingen Joost Willems v stuck weyvelts hierna gent t Kercksteeghde
- stuck weyvelts 5½ L tpl. voors. t erff lestvoorn. en erf Huybert Henricx en Fiesco t erff
Dingen Joost Willems en erffgen. Adriaen Willems de Decker v erff Bartholomeus Lombaerts t
steeghde
- de helft zuidw. in stuck erff deels weye deels heye deze helft 5 L tpl. voors. t erff Jan Denis
Pauwels hieraf gedeylt O t erff Huybert Henricx W
belast met jeec 4 gld 1 oort aan rechthebbenden jeep 3 mud 14 L rogge zo aan de H.Geest
van Otw Peter Wijten Symonen van Bethuer? en andere jeep 5 L rogge voorn. H.geest 2 oort
erfcijns erfgen. Lucas van Ammerzoyen hertogencijns
losbaar met 200 gld
margo: kwijting 20-9-1639
1004. 1620 oktober 19 sH,R.1497,47
Henrick z.w. Jan z. Henrick Peeters van Gestel bij Jan en w. Cornelisken d.w. Joost Gerits t.e.
en Henrick z.w. Jan Jans Vercuylen bij Jan en w. Elisabeth zijn hvr d. Jan Henricx en
Cornelisken Adriaen z. Jan Hermans man van Jenneken ook tp van Gerarden z. Jan Pauwels
man van Barbara en Goyaert z.w. Anthonis Vrancken man van Mariken 3 gez. drs Jan
Vercuylen en w. Elizabeth t.a.z. deling na dood Jan Henricx en Cornelisken
Hendrik Vercuylen 10 gld 10 st
Gestel bij Herlaer
1005. 1620 november 19 sH,R.1497,65v
Willem z. Peter Jan Lamberts wnd Haaren bij Otw verkocht hr en mr Johan vande Ven priester
en beneficiaat St Jan evangelist sBosch als rectoir altaar St Johan baptist en Zacharie inprioris
5 gld 5 st
Haaren bij de Schutsboom
1006. 1620 december sH,R.1497,113
Rogier van Griensven
een hoeve tot Haren
voor 36 gld jaarl. losbaar met 600 gld
nog de helft in land aldaar in den Ghevel
1007. 1621 januari 13 sH,R.1497,148
Guilielmus van Meer jeec 6 gld op Lichtmis uit
domo area orto undecim L par. Otw prope molendinum venti t erf Henrici Beertkens t erff
Adriani de Bijnacht
agro 10 L par. voors. t erf Arnoldi Pouwels t erff Johannis Langerbeens
etc. Waalwijk etc.
welke cijns Henricus z.w. Petri Collarts z.w. Hermanni Collarts tinctoris supt Henrico Kuyst
z.w. mr Nicolai Kuyst secretari sBosch 21-1-1551
etc.
1008. 1621 maart sH,R.1497,201v
Margriet van Bueren 6 gld
Gestel prope Herlaer etc.
1009. 1621 maart 18 sH,R.1497,227v
Frank z. Peter z. Franck Jacobs wnd onder vrijdom sBosch opt Rueth man van Jenneken d.w.
Jan Geerits
1/5 in huis Gestel bij Otw in de Hasen aende Broexel
opgedragen Anthonis z. Willem Smeyers wnd Ghestel
1010. 1621 maart 24 sH,R.1497,251
jr Rogier van Broeckhoven 1 mud in 5 mud als Arnda wede Gerardts Poijnenborchs Arndt
vanden Ancker Henrick Elisabeth en Catharina krn Gerardts en Arnde voors. jouffr. Agneth
van Mierle wede Jan Dickbier op St Andries apostel uit
hoeve lants gent den Hezeacker par. Haaren tpl. Gesele
aan mr Jacop Bex lic. in de rechten en secretaris Helmondt
1011. 1621 maart sH,R.1497,258v
Jan z. Antonis Eymbert Peynenborch wnd Haaren op verband van
- stuck ackerlants 3 L gent de Smoerpot par. Haren inde gemeyn eckeren t erff Henrick
Anthonis van Someren Z t erff Peter Huyberts N v gem. wech t voors. Henrick Anthonis
aan Goyaert z. Jans Tomas [Comans?] 9 ka gld op OLVr Boodschap
177 gld

1012. 1621 april 2 sH,R.1497,263v
Gielis z.w. Jan de Weer
- stuck heyvelts 4 L nu weylant par. Otw onder Huyckelom opden Raeckstroem bij het
Schoerbrugge t ander erff voors. Gielis Janss W t erff Adriaen Peters vande Wiel O v gem.
wech die naede Hoeffnen is loopende N t waterlaet de Rackstroom
als Huybert z. Jan Huybrechts van Laerhoven verkocht had aan Gielis voors. sch.br. Otw 152-1619
uitgegeven Frans z.w. Jan Anthonis Appels
belast met 2 st grondcijns hertog
voor jeec 10 gld op 2 april losbaar met 175 gld
1013. 1621 april 29 sH,R.1497,307v
Adriaen z.w. Jacop Beren wnd Moergestel verkocht Willem z. Adriaens van Beurden 6 gld 5 st
op 28 april uit
huis erf hof met stuk land akker en wei 24 L par. Moergestel aen tColckven t erf krn Adriaen
Cornelissen t v gem. straat t waterlaet gent het cleyn stroomken
losbaar met 100 gld
1014. 1621 april sH,R.1497,320
mr Gerart van Zoemeren lic. in de rechten en conciliarius sBosch 33 gld op St Thomas
huis etc. Gestel bij Otw van w. Eymberti z.w. Petri Toelinck z.w. Ghisberti
1015. 1621 mei 13 sH,R.1497,325
Balthus z.w. Benedictus van Godtsenhoeven man van Marijcken d.w. Gommaert jans de cort
wnd Haaren verkocht Cornelis Corneliss van Oisterwijck jeec 3 gld op St Servaes uit
stuxken ackerlants dOude hofstadt 3 L par. Haaren tpl. de Gruenpleyn
losbaar met 50 gld
1016. 1621 juni 12 sH,R.1497,375
Adriaen z.w. Dominicus Ghijsberts wnd Otw aan Gabriel z.w. Henricx van Bladel jeec 18 ka
gld op H.Sacramentsdach uit
- huys erve hoff bvvo in de Kerckstraet t t Gevaert Aerts van de Wiel v gem. straet t
Hoochstraet
- stede met aangelegen hof 16 L lant par. Otw in Huyckelom opten wech naer Tilborch bij
hem onlancx gecocht van Andries Claes Hoijmaecker toebehoord hebbende voirgaende
Goyaerden Hicspoers
belast met 15 gld aan Claes Jans Donckers jeec 25 st aan Jan Eeckaert priester beneficiaat
zeker beneficie St Jan sBosch uit het huis en hof tot Otw jeep 2 mud here van Mierlo pacht
van 1 mud rogge aan twee oude vrouwkens uit de stede
losbaar met 300 gld
1017. 1621 juni 17 sH,R.1497,377
Henrick z.w. Rochus Henricx wnd Haaren bij Otw verkocht Abraham Thomas Matheus
Adriaenss van herlen en Steven Aelberts Snellen dekenen van den ambachte van de Cremers
sBosch 12 gld 10 st uit
huis etc. 7 L par. Haaren tpl. de Raemen
losbaar met 200 gld
1018. 1621 juni sH,R.1497,379
Joost z.w. mr Marten van Alphen
ledig erf St Michiels Gestel
1019. 1621 juni 19 sH,R.1497,379v
Roelof Adriaens ingezeten borger sBosch namens Adriaen Peynenborch z. Jan
- een hoy of weybeempt liggende opte Cleyn Heye par. en vrijheyt Otw gent het Heijvelt t erff
Eymbrecht Goessens van der Borcht t erve Kaerl vanden Hove v t sheren straten
bij donatie of ghifte opgedragen Jan Henricx van Eerssel tbv Adriaen z. Jan Henricx van
Eerssel
1020. 1621 juni 23 sH,R.1497,388
Hendrik z.w. Jacops Janss vander Asseldonck bij Catharina d. Jan Pijnappel
de helft in hoeve huijzinge etc. par. Moergestel ofte Ghestel bij Otw tpl. daerover als Aert
Diercx de gehele hoeve tegenw. in gebruik
overgedragen Elisabeth d. Johan Pijnappel zijn moijtken
als wissinge tegen andere halve hoeve in par. Vucht St Lambrechts door Elisabeth aan
Henrick
1021. 1621 juli 29 sH,R.1497,448
Adriaen z.w. Jacop Jacops de Beer wnd Ghestel bij Otw verkocht Joseph van Heymisse tbv

Marijcke d. Bartholomeus Arntss jeec 12 gld op 29 juli uit
- beempt hoijlants 1 buender deels par. Otw deels par. Oirschot t erve Ancems Goyaerts van
Elderen t erve Jan Nele v gemeynt van Otw t hr van Oirschot
stuck ackerlants par. Gestel gent de Poll 3 L
losbaar met 200 gld
1022. 1621 augustus 4 sH,R.1497,450
Goossen vander Borcht z.w. Gielis Goessens vander Borcht wedn. Jenneken d.w. Cornelis
Corneliss van Dijck (test. Goeswijn en Jenneken sch. Otw 24-1-1616 vercocht Goyaert
Goyaert Timmermans en Daniel Anthonis vander Lijnden jeec 12 gld 10 st op OLVr
Hemelvaart uit
- de helft in een hoeve lants huys schuer schop backhuys gronden hoff ackerlant weylant aan
malcanderen 34 L par. Otw tpl. Huecelem t erff Aelken d. Jans Thomas Z t gemeynte van
Haren gent Creyteheye N v O erf Jan Peynenborch t W gem. steeghde
belast met hertogelijke grondcijns jeec 24 gld jr Erasmus van Grevenbroeck here tot Mierlo
uit de hele hoeve
losbaar met 200 ka gld
margo: Johan Marcelis van Eeckart als tp 20-8-1622 van deze cijns bekent lossing door
Joachim Jans van Esch 2-9-1647
's-Hertogenbosch,R.1498
Th. van Kessel, Bamis 1621 - Bamis 1623 26 / 323
1023. 1622 januari 29 sH,R.1498,42
Henrick z.w. Rochus Henricx wnd Haaren bij Otw verkocht Elizabeth wede Jan IJgroms
Potteije jeec 13½ gld op Lichtmis uit
stuck tuelants 1 maldersaet par. Haaren tpl. de Raem etc.
losbaar met 225 gld
1024. 1622 januari sH,R.1498,43
Henrick z.w. Jan Henricx wnd St Michielsgestel 12 gld
Gestel etc.
losbaar met 200 gld
1025. 1622 april 19 sH,R.1498,91
Jacob van Delft z.w. Nicolaes Jacops van Delft ook voor zijn onmondige zuster Jenneken 20
jaar jeec 6½ ka gld op 1 april uit
- huis gent het cleijn huijs gronden hove toebehoren ende een weije daaraan 5 L 33 R par.
Haaren jurisdictie Otw tpl aent Holleneynde t erf Adriaen Adriaen Willen O t een steeghde
toebehorende Jan Adriaens W
- stuck gemetens lants 4 L 12 R par. voors. t v erff voors. Adriaen Adriaen Willen t erff Jan
Adriaens Termeer
- de helft van stuck ackerlants gent die Scheepleij 5 L lants par. voors. omtrent de Berckt t
erff Jan Anthonissen t erff Steven Jans de Molder
- 1 L 31 ½ R gemetens lants in meerder stuck par. voors. tpl. in de Leegen List t v erf Jan
Adriaens Termeer t erff Jan Pauwels Vervoirt
welke cijns Catharina d.w. Antonis Embert Peijnenborch bij w. Jenneken d.w. Jan Peters
Gerits verkocht had Jaspaer Balthus een der naaste vrienden der krn Nicolaas Jacobs van
Delft bij w. Jenneken tbv die krn 1-4-1617
opgedragen Jan Jacops vande Ven Jan Jans van Ravesteyn en Reijnder Ancems als blokmrs
blok van het Ortheneynde tbv de armen van dat blok
1026. 1622 mei 4 sH,R.1498,97v
mr Adriaan Comans licentiaat in de rechten proc. van sch. Otw van 23-2-1622 van
weled.geb.heer hr Ernest van Rivieren baron van Houffalize heere tot Nederlinter IJseren
Schonenberge etc. jeep 1 mud rogge uit
- de molen tot Carchoven onder Otw op Lichtmis
als hr Ernest na dood hr Henrick van Rivieren here tot IJserem
opgedragen Gielis z.w. Jans Janss de Weer
1027. 1622 mei 7 sH,R.1498,100
Eymbert z.w. Henricx Vercuylen wnd Otw verkocht Cornelis z.w. Cornelis Huijberts jeec 3 gld
op hoochtijd van St Jan voor de Laijnsche poorte 6 mei uit
- acker toillants gent den Crommen acker 4 L par. Otw aen Cuypershoeffken t erf Willem Jans
O t erf Peter Cornelissen de Groot W v Z erf Cornelis Claes Verdoelt t N erf Herman Aerts van
Eerssel
losbaar met 50 gld

1028. 1622 mei 12 sH,R.1498,106
Herbert z.w. Jan Peter Smits wnd Haren bij Otw verkocht aan Hendricxken d.w. Aert Hendricx
jeec 6 ka gld op Pincxten uit
- acker saijlants 10 L par. Otw tpl. aende watermolen t erff Handrick Thonis van Someren c.s.
een molenwech tussenbeide t gem. bane v erve Lijsbeth wede Thomas van Riel t gemeijnt
stuck ackerlants 5/4 vatsaets lants par. Haren bij Otw tpl. inde Belversche ackeren t erff
Philips Maess t erff Joost Laureynss v Jan Aerts een voetpad tussenbeide t gem. vaerwech
belast met jeep 1 mud rogge Convent Baseldonck jeec 10 gld 10 st Lijntken Moonen
losbaar met 100 gld
1029. 1622 mei 21 sH,R.1498,111
Adriaen z.w. Antonis Henrick Laukens wnd Haaren verkocht Johan Janss van Tilborch jeec 24
ka gld op 1 juni uit
huis erve hoff boomgaert 1 mauwersaet lants daeraen par. Haaren bijde kercke aldaer etc.
- stuck lants deels ackerlant deels weylant geheel 10 L par. Otw tpl. Hueckelem t erff krn en
erfgen. Willem van Meylsfoert O t erff erfgen. Arndt die Cort c.s. N v t Z en W gem. straat
belast met 1 st 2 p gebuerscijns Haren 2 st 3 oort capittel sBosch uit het eerste onderpand
losbaar met 400 gld
1030. 1622 juni 9 sH,R.1498,120
Wouter z. Jan Nelen man van Peterken d.w. Handrick Diercx wnd Moergestel verkocht Adriaen
z.w. Cornelis van Buerden wnd Otw 6 gld 5 st op 5 maart uit
huis schuer hof bogaert tuelande weijlande daaraan 12 L par Moergestel tpl. aenden Heycant t
erf Jan Michiels t erf Jan Corneliss zijns vercopers vader tegendelend v Marijcken wede Corst
Lamberts t gem. straat
stuck weyvelts 1 L par. tpl. voors. t t erf Aert Jan Nelen zijns vercopers broeder
hiertegenafgedeeld v t erve Gerit Jan Martens de Wit
belast met 2 gld Thuenis Delis jeec 1 daelder Laureijns Coels 8 st gewincijns Convent vande
Baselaers sBosch
losbaar met 100 gld
1031. 1622 juni 8 sH,R.1498,121v
Michael z.w. Henrici Michielse jeec 7 gld op Maria visitatie uit
- ex petra terre arabilis 6 L het Buchtken par. Haaren in den Gevel etc.
6 gld als voor
1032. 1622 juni 11 sH,R.1498,123
Adriaen z.w. Bartholomeus Adriaens wedn Jenneken d. Marten Henricx Craen (test. 15-41619 voor hr Constantinus Janss capellaen tot Haren) verkocht Eijmbert Jacobs vande Voirt
tbv Mathijs Aerts vanden Hout jeec 3 gld 5 st op 11 juni uit
- stuck lants eertijts gecocht van de gemeijnte aldaer 4 L par. Otw tot Hooch Carckhoven
aende Creyteheijde t Creyteheijde t ander erf van verkoper v gem. straat t erf Goyaert
Huijberts
belast met 2 st hertogcijns
losbaar met 50 gld
margo: Mathijs Aerts vanden Houte verklaart lossing 27 juni 1637
1033. 1622 juli 9 sH,R.1498,168
Henrick z.w. Rochus Henricx wnd Haaren verkocht D. van Keesel tbv Melchior van Kessel
suyckerbacker jeec 3 ka gld op 8 juli uit
huys erve hoff schuer bogaert erffenis daaraan 16 L par Haaren tpl. de Gesel etc.
losbaar met 50 gld
1034. 1622 augustus 4 sH,R.1498,192v
Goyaert z. Huyberts van Criecken wnd Otw achter de Carchovense moelen vercoft hr Gerard
Kempen priester beneficiaat St Jan evangelist cath. kercke sBosch jeec 4 gld jeec op St Petrus
ad vincula uit
- huys schop hoff boomgaert lant deels ackerlant deels weylant 17 L par. Otw achter de
Carchovense wyntmolen t erf Peter Lamberts t erve Adam Adriaens Molder tot Loon en de
gemeynt van Haaren v Adam Adriaens en Adriaen Meeussen de Decker t gemeijnt van Haaren
belast met 2 st en 3 st grondcijns aan de hertog jeep 10 L rogge reducabel rectoir capelle
Berckel 1 mud rogge reducabel tafel H.Geest Otw 11 L rogge reducabel Jan van den Hovel
schouteth tot Hogeloon jeec 4 gld 17 st 2 oort Huybert Peters Putters
losbaar met 62 gld
margo: quijting bij Peter Schuijl rentmr geest. goederen sBosch door Adam Martens van Hees
12-7-1638

1035. 1622 oktober 15 sH,R.1498,249
Melchior van Kessel suijckerbacker jeec 3 gld op 8 juli uit
huis etc. par. Haaren tpl. de Gesel etc.
welke cijns Henrick Rochus Henricx wnd Haaren verkocht had aan Melchior 9-7-1622
opgedragen Anthonij Rutgers van Boxmeer
1036. 1622 november 4 sH,R.1498,270
Hans z.w. Adriaen Peters van Oosterwijck en Wouter Adriaens zijn broeder Adriaen en
Maeyken zijn zuster krn w. Peeter Adriaens procuratie
Oss
1037. 1622 november 15 sH,R.1498,272v
Goyaert z.w. Peter Goertse man van Ariken d.w. Henricx Janss
1/6 in de stockgoederen van Arikens ouders
land Gestel bij Herlaer etc.
1038. 1622 november sH,R.1498,273v
Hendrik z.w. Hanrick Janse
1/5 in land Gestel bij Herlaer etc.
1039. 1622 november 26 sH,R.1498,297v
Marijken d. Jan van Batenborch wede Jan Janss de Backer verkocht Andries Roeloffs van
Roesmaelen jeec 45 gld op St Jan baptist geboorte uit
huis etc. gent de Hanghen sBosch over de Visbrug etc.
1040. 1622 december 2 sH,R.1498,300
Jacob z.w. Herman Philips Boyen bij Elizabeth d.w. Jacop Jans van Lair
1/5 in 1/2 in hoeve par. Haaren bij Otw tpl. Belveren aende thiendeschuere opte zelve hoeve
staende de abdij van Tongerlo toebehorende 3 mudzaad 3 L ackerland en 3 bunder weyland
nog 1½ bunder weyland in de Vort en ½ bunder int Oirtbroeck
- enen morgen hoylants int Haeren broeck
nog land door Jenneken wede Philips Boyen tot dezelve hoeve gekocht
aankomst dl erfgen. Philips Boyen 11-2-1600
overgegeven aan Dierck en Aelken zijn br en z. Dierck Beyens Janss man van Heijlken ook dr
Herman alsook Jan Gevarts van Ravesteyn en Jan Soomers test. momb. Jenneken onm. dr
Herman en Elizabeth voors..
1041. 1622 december 3 sH,R.1498,303
Jan z. Jan Peterse Timmermans wnd Otw verkocht Herman Aerts van Eerssel jeec 62½ gld op
3 december uit
- een hoeve lants bvvo tpl. Carchoven omtrent de wijntmolen aldaer eene nieuwe huysinge
van vijff gebonten schuere backhuys henne gronden hoven driessen weyden ackerlanden
heyvelden in eenen graft besloten 30 L t erff Peeter Claes Ketelaers O t erff wede Jan de
Decker W v N gem. strate t Z erff voors. Jan Timmermans verkoper mma
1 zesterzaad ackerlants tpl. voors. t erf Herman van Eerssel t erff Peeter Lambrechts v
Goeswijns vander Borcht t erff voors.
3 L lants tpl. voors. t erff heer van Asten v erff Herman van Eerssel t erff Heere van Asten
3 L lants tpl. voors. t erf Herman van Eerssel t erff toecomende de erfgen. Eekerschot tot
Oirschot v erff heere van Asten t erf verkoper
3 L ackerlants tpl. voors. t andere erffenisse voors. vercoopers t v t voorts rondomme
erffenisse erffgen. Eeckerschot
een acker lants 3½ L tpl. voors. v erff heere van Asten t t t verder rondom erffenisse erffgen.
Eeckerschot
- ackerlants 8 L gent den Boevendries bvvo inde Hueckelemse ackeren t gem. baene t erff
Huijbert Jans van Laerhoven v t gem. wegen
- stuck lants gent de Herlaer 18 L deels weylant heijlant en deels houtwasch par. en tpl.
voors. y erff Goesswijns vander Stegen O t erff Jan Denis W v erf des convents vanden
Ulenbosch sBosch t gem. herbane
- hoijbeempt 6 L bvvo achter de watermolen t erff Adriaen van Buerden molder t erff Arnts
Martens v t beijde de stroomen
losbaar met 1000 gld
margo: Herman Aerts van Eerssel wullenlaeckenvercooper verklaart dat Jan Jans
Timmermans gelost heeft 4-12-1623
1042. 1623 maart sH,R.1498,365
Henrick z.w. Jan Goyaerts van Beeck wnd St Michielsgestel 9 gld

St Michielsgestel etc.
losbaar met 150 gld
1043. 1623 maart sH,R.1498,375
Anna wede van de Merendonck 12 gld
St Michielsgestel etc.
1044. 1623 april sH,R.1498,427v
Godevaart Pijnappel de helft in 1 mud rogge
Gestel prope Herlaer etc.
1045. 1623 april 10 sH,R.1498,428v
capitaneus Godefridus Pijnappel 3 gld op Assumptionis beate Marie uit
quodam prato 10 L par. Otw tpl. Meerderijss t erf magistri Rasonis z. Pauli Raessens doctor in
medicinis t erf Lamberti die Meijer
als Susanna d.w. Arnoldi z. Cornelij Roeloffs bij Margareta d. Petri Jewani aan Godefrido
Pijnappel 5-5-1600
supt Domicella Mechteldi de Weerde wede sr Theodori Pijnappel
1046. 1623 april sH,R.1498,437v
Joseph van Heymmsen 1 mud rogge
Gestel prope Herlaer etc.
1047. 1623 mei 26 sH,R.1498,471v
Catharina d.w. Anthonis Peynenborch wnd Helvoirt verkocht Jenneken hvr Jan Anthonis
Schenckels jeec 6 gld 5 st op 1 juni uit
- huys gent het Cleyn huys met gronden hoff toebehoren 5 L 23 R par. Haren aen t
Holleneynde t erff Adriaen Arien Willen O t steeghde Jan Adriaens .. ten deel gevallen W v
gem. straat t erf Jan Adriaen Termeer hiertegen dl
- 4 L 12 R gemeten lants oostw. afgemeten in meerder stuk gent den groten acker t v erf
Adriaen Arien Willen t erf Jan Adriaens Termeer hiertegen dl.
- de helft oostw. in stuck ackerlants gent de Scheepley 5 L int geheel tpl. voors. omtrent de
Berckt t erff Jan Thonis voors. tegendl. t v erff krn Steven Jans de Molder t erfgen.
Bartholomeeus Lombaerts
- 1 L 32½ R gemeten lants westw. afgemeten in meerder stuk tpl. voors. in den legen List t v
erff Jan Adriaens Termeer tegendl. O t erfgen. Jan Pauwels Vervoirt t erf Arnt Jacops
belast met jeep 4 L rogge de de pastoir en custer van Haaren 1 L rogge fabriek van Haaren 4
L rogge erfgen. Adriaen Bax 3 ka gld Zeger Diercx Nastelmacker 2 st in de wildercijns van
Otw 6 ka gld Henrick Franssen van Ghestel 2 st gezworenen van Haaren
losbaar met 100 gld
margo: kwijting 25-9-1670
1048. 1623 juni sH,R.1498,493
Bartel van Waveren
1/4 in land Haaren Belveren
[slecht leesbaar]
1049. 1623 juni sH,R.1498,493v
Jan van der Borcht borgtocht
1050. 1623 juli 19 sH,R.1498,535
Antonis z.w. Jan Anthonis van Roij man van Emken d.w. Marcelis Laureyns wnd Carchoven
dingb. Otw verkocht Willem Goyaerts van Ravesteyn jeec 18 gld 15 st op Maria Magdalena uit
- stuck ackerlants 6 L bvvo tpl. Karckhoven t v erff Adriaen z.w. Cornelis Jans Goyaerts W en
N t erff Adriaen Corneliss de Groot O t Adriaen Aerts Stoeldreyers Z
- stuxken weylants 1 zesterzaad bvvo t erf Adriaen Aerts voors. O t voorn. Adriaen Cornelis
de Groot v gem. straat t erf Jacop de Looze
belast met jeec 6 gld Nicolaes Jans Donckers
losbaar met 300 gld
1051. 1623 september 23 sH.R.1498,572v
Gielis Jan de Weer notaris residerende bvvo proc. van joffr. Anna van Liere wede Jacques
Beyherts ook voor Adriaen en Rodolff gebr. en joffr. Catharina 3 krn Jacques en Anna voorn.
ook namens joffr. Magdalena
- stuck erffs wesende ackerlant 6 L met recht van baerwecht grachten en houtwassen bvvo
achter de Kercke t eertijds heere van Brederode nu hr van Asten een waterlaet tussenbeide Z
t erf Lijsbeth wede Henricx Hoeffmans en Adriaen Peter van de Wiel mma N v O erve Jacob
Donck t W gem. heirbane alsmen naer Huyckelom gaet
van Jan Jans van de Wiel man van Aleyt d. Jan Jan de Leeuw en Marijcken d. Jan van Dongen

voor de helft en Jan Jan van de Wiel en Jan Jan de Leeuw voor Goyaert z.w. Cornelis Colen uit
Jenneken d. Jan Jan de Leeuw en Marijcken de andere helft die het verkochten aan Jan z.
Jacop z. Franchoys Beyherts tbv hr Jan Beyherts priester sch. br. 22-4-1598 en na testament
van hr Jan aan Jacques zijn broer gelegateert
aan Jacob Donck
1052. 1623 september sH,R.1498,574v
Hendrik Wouters
land [Moergestel fout] St Michielsgestel
1053. 1623 september 27 sH,R.1498,576
Joseph Beyharts z.w. Jacop Beyhaerts bij Johanna d.w. Marcelis Hermans van Bergen deling
met Hans Hermans van Bergen
camp land Roosmalen
item 577
hoeve de Wamberch te Berlicum
's-Hertogenbosch,R.1499
Th. van Kessel, Bamis 1623 - Bamis 1624 27 / 324
1054. 1623 november 3 sH,R.1499,51
Adriaen z.w. Cornelis Jan Goijaerts wnd Otw verkocht aan burse gefundeerd bij w. hr en mr
Johan Kievits priester lic. in de H.Godheid penetentiarius en canonick graduaat sT Jan sBosch
jeec 80 ka gld op St Jan baptist geboorte uit
huys schuer schaepskoye verckenskoye torffschop gronden boomgaert hoff ackerlanden 13 L
[niet afgemaakt]
also hr en mr Johan Kievits [zie voor]
- een huys etc. zie voor 17 L 32½ R bvvo tpl. Carchoven t erf tafel H.Geest Otw en een stuck
lants gent den Langen acker toebehorende Adriaen z.w. Cornelis Jan Goyaerts t erf Anthonis
Jan Lathouwers v Adriaen Corneliss de Groot met houtwas hool en wallen daartoe t gem.
straat
had uitgegeven ten jaarl. cijns Adriaen z.w. Cornelis Jan Goyaerts voor 84 ka gld op St Jan
geboorte
ook uit
- stuck weylant gent d Osseweye 9 L par. Otw tpl. voors. t erf Adriaen Cornelis de Groot t erf
tafel H.geest Otw v erf Frans Stevens t erf gent den Langen acker ook toebehorende voors.
Adriaen Cornelis Janss
- stuck ackerlants gent de Harenbrake 6 L tpl. voors. t erve Margriet d. Marcelis Laureyns t erf
Antonis Jan Anthoniss v erf voors. Adriaen Corneliss de Groot t erf Adriaen Aerts Stoeldreyers
- stuck ackerlants 3½ L tpl. voors. t gem. straat t erf Jacop de Loose v voors. Jacop de Loose
t erf voors. Anthonis Jan Anthonisse
losbaar met 1600 gld 11-5-1617
welke cijns hr en mr Johan Kivits in zijn testament gemaakt had tbv beurze bij hem
gefundeerd
zo is gestaan Gielis Kievits koopman Antwerpen als collateur van de burse
- een stuxken ackerlants 4 L genomen van de voors. huysinge en erff begroot 17 L 32½ R t
erf Thonis Jan Thonis Z t voors. huijsinge de erffenis nu groot zijnde 13 L 32½ R waarvan dit
stuxken genomen is aan de andere zijde v voorts gem. straat
liggende dit stuxken dryecantig bij voorn. Adriaen z.w. Cornelis Jan Goyaerts aan Adriaen Aert
Stoeldreyers vercoft en alsnog
- een stuxken ackerlants 3½ L als voor met voors. chijns van 84 gld verhipothicqueert ende
veronderpandt van de voors. chijns ontslagen en nimmermeer op deze twee stuxkens land
daarom veronderpandt
- een acker tuelants gent den Langen acker 12 L par. Otw tpl. Carchoven t erf tafel H.Geest
Otw O t erf Thonis Jan Thoniss en Adriaen Cornelis de Groot W v t Adriaen Cornelis Jan
Goyaerts
margo: Gerart van Kelst als rentmr van de burse hr Johan Kivits bekent lossing 8-6-1638
1055. 1623 november sH,R.1499,57
deselve 3 gld 10 st
Gestel prope Herlaer tpl. Thede
1056. 1623 november 9 sH,R.1499,66v
Jan z. Thomas Janss van de Wiel wnd Otw man van Heylken d. Jan Joachims van Esch
- een weyveldeken 2½ L lant bvvo omtrent Schuttersboogaert t erff Joachim Janss van Esch t
erf mr Jan van den Hoevel v erff Joachim van Esch voors. t Schutsbogaert

in belening aan Thomas Janss van de Wiel zijn vader
belast met 6 ka gld 10 st mr Arndt schoolmeester tot Otw 3 ka gld St Catharina altaer KvOtw;
2½ st hertogcijns
losbaar met 75 gld
margo: dit contract van beleninge gecasseerd 13-6-1630
1057. 1624 februari sH,R.1499,159
Aerent Pieren
hof Haaren ? [onleesbaar]
1058. 1624 februari 5 sH,R.1499,173
Jan Janss van Mierloo man van Jenneken d. Jan Jans van Gemert
1/4 in de helft van stuck land 7½ L 8½ R Haaren tpl. Belveren
opgedragen Jan Willems cremer
1059. 1624 februari sH,R.1499,191
Dierck z. Diercx Goyaerts timmerman man van Jenneken d.w. Henricx Goyaerts van
Spoirdonck bij w. Jenneken d.w. Herman Fonck
5 hont lant land par. Haaren graeffschap van Megen etc.
1060. 1624 maart 13 sH,R.1499,230
Elias z.w. Michiel Huijberts wnd Luijcel onder Boxtel man van Elizabeth d.w. Peeter Eijmberts
- 1/4 en noch een voet te lancx deur meer in ackerken tueland gent den Lijst 1 zesterzaad
par. Haaren in de gemeijn ackeren t erff Jan Anthonis Eymberts t erve Catharina wede Jans
Willems v erf Wouterken wede Eijmbert Lamberts t gem. vaerwech
opgedragen Jan z. Joost Willems van Spranghe
1061. 1624 maart sH,R.1499,238
Jan Janse 27 gld
St Michiels Gestel
1062. 1624 maart 21 sH,R.1499,252
hr en mr Otto z. Marcelis Otten van Vaerle priester en vice pastoor St Michielsgestel verkocht
eerw. hr en mr Peeter de Bresser priester en deken capittel coll. kercke Boxtel tbv twee
vicarissen door de deken en capittel aan te nemen jeec 35 gld op st Gregorius paus uit
huys poorte duyffhuys erve hoff met een vischweer ende weylant 12 L par. Moergestel gent t
Hoff t Oudevoort t erve jr Jacops de Cock over de stroom O t v erve Steven Anthonis W t
gem. heyrbane N
losbaar met 700 gld
1063. 1624 maart 30 sH,R.1499,280
Peter z.w. Jan Peeters Stooters als enig erfgen. w. Frans innocent soone w. Jan Stooters zijn
broeder jeec 3 ka gld 5 st op St Anthonis des abts uit
huys hooff erve aangelag dries weylant 7 L par. Gestel bij Otw tpl. aende Hazen aende
Broecxsijde etc.
welke cijns Anthonis z.w. Willems Smeijers wnd Moergestel vercoft had Simon Cijpris als
curator Frans innocent sone w. Jan Stooters 18-1-1622
1064. 1624 april sH,R.1499,309v
Marijcken d.w. Jacops Hermans wede Jan Janss van Heesch 6 gld
St Michiels Gestel
losbaar met 100 gld
1065. 1624 april 30 sH,R.1499,323
Goyaert en Peter zn w. Jan Goyaerts de Weer bij Elizabeth d. Jan Verhoffstadt Jan Jans
Colven man van Jenneken d.w. Jan Goyaerts de Weer en Elizabeth en Laureyns van Kessel z.
Diercx van Kessel des secretaris deser stadt curator Dierck Seewitgen en Jenneken onm. krn
w. Goyaert van Engelant de jonge bij w. Beelken d. Goyaert en Elizabeth deling goederen
ouders
Helmond Gemert Nulant
1066. 1624 mei sH,R.1499,338
Peter z. Jan Jans van Doveren man van Jenneken d. Gommars Jans de Cort
1 L heyvelts par. Haaren aenden achtersten Ruijbosch gent de Wijngartshoeven etc.
opgedragen Marijcken hvr Balthazar Benedictus
1067. 1624 mei 9 sH,R.1499,340
Jan z.w. Martens vanden Wouw wnd Otw verkocht aan Henrick z.w. Jacobs Cuneman
ruijterman compagnie capyteijn Danbermont jeec 6 ka gld op 9 mei uit
stuck weyvelts 6 L par. Otw tpl. Udenhout inde Gomelsche strate

1068. 1624 mei 15 sH,R.1499,358v
Albertus z.w. Willem z. Alberti Rijsbroecx de helft in 4 gld op Lichtmis uit
petia terre d Aude Hoeve sedecima L par. Gestel prope Otw over d Water etc.
als Paulus z.w. Mathei Philips man van Heijlwigis d.w. Gerardi de Wit vendt dno Francisco
Goeswini vander Borcht pbr tbv Barbara d.w. Henrici de Beer begine maioris curie beginarium
sBosch 29-12-1586 en Barbara bij test. aan Alberti z.w. Willelmi Rijsbroecx
supt Henrico z.w. Cornelij de Wijs
's-Hertogenbosch, R.1500
Th. van Kessel, Bamis 1624 - Bamis 1625 28 / 325
1069. 1625 januari sH,R.1500,54v
Joost z.w. Jan Nijsen wnd Gestel bij Eyndhoven 4 gld
Gestel
losbaar met 100 gld
1070. 1625 februari sH,R.1500,73
Antony Henricx vander Ameyden wnd tot Nyeuwe Herlaer 12 gld 10 st
St Michiels Gestel
losbaar met 200 gld
1071. 1625 april 7 sH,R.1500,121
Arndt z. Jan Cornelis Goyaarts wnd Moergestel aan Willem Ariaens van Buerden jeec 6 gld 5
st op 1 april uit
akker toellant 4 L par. Moergestel aan de Heycant etc.
- hoybeemt 6 L par. Ow. int Wippenhout t erf Cathelijn Peters mma t Convente van ste Clara
sBosch v voorn. Jan Cornelis t gemeynt van Ow.
belast met 7 st 3 oort 2 p hertog van Brabant uit de hoybeemd
losbaar met 100 gld
1072. 1625 april 10 sH,R.1500,123
Gijsbert z.w. Reyner Gijsberts Heesters wnd Haaren
stuk akkerland 2 L 14 R par. Haaren aende Nyeuwenhuys
Jan z.w. Reyner Gijsberts Heesters vernadert 17-4-1625
1073. 1625 april sH,R.1500,156
Adriaen z. Hermans Adriaens van Uden verkocht Joachim z. Goyaerts Goyaerts jeec 11 ka gld
op Eerw. H.Sacrament uit
1 morgen land in een camp van 4 mergen gent het Garsch par. Haaren graafschap Megen
losbaar met 200 gld
1074. 1625 juli sH,R.1500,227
Jan Jan Diercx de Groot schepen [Gerwen?] condemnatie
1075. 1625 september 4 sH,R.1500,296v
Jan z.w. Daniel Adriaen Brekelmans wnd Hueckelem man van Elisabeth d. Meus Henricx
Betten verkocht aan Dierck Anthonis de Ruyter jeec 6 ka gld op OLVr geboorte uit
- huys erve hoff met 3 L lants par. Ow. tot Huyckelem tpl. de Hoeve t v Arndt Meus Daniels t
Adriaen Jan Jans zijns verkopers zwager t gem. straat
stuck ackerlants 5 L lants over tSchoir par. en tpl. voors. t t voors. Adriaen Jan Jans v t Arnt
Meus Daniels
1 mouwersaet weylants par. en tpl. voors. t voors. Adriaen Jans t gem. strate v Roelof
Beyherts t gem steeghde
belast met 5 L rogge capelaen tot Ow; en uit het huis 5 gld aan Jan van Dongen en 6 gld aan
Adriaan van Geldrop; 30 st aan een tot Goirle
losbaar met 100 gld
1076. 1625 september 12 sH,R.1500,300
Elisabeth d.w. Adam Corneliss wede Jan Ancems de With (test. voor hr Thomas van Maren
priester vicaris pastoir kerk van Gestel bij Otw 14-10-1600) verkocht hr en mr Erbert vanden
Biechelaer priester en canonick tot Bocxtel jeec 9 gld op St Simon en Judas uit
schuur of woning gronden erve hof ackerlande groeslant gent den Gorcum 17 L par. Gestel bij
Otw opden Hilt t v erf Goessen Peeters de Vorster aldaer t erf Cathelijn wede Wouter vanden
Broeck N t gem. straat
losbaar met 150 gld
1077. 1625 september sH,R.1500,306v
Jenneke d. Lambert Janss wede Marten Aerts wnd Gestel bij Eyndhoven 15 gld 12 st 8 o
Gestel
losbaar met 250 gld

1078. 1625 september 29 sH,R.1500,312v
Dierck z.w. Adriaens Peeter Peijnenborch secretaris tot Gestel bij Otw verkocht Herman Aerts
van Eerssel jeec 10 ka gld op St Michiel archangels uit
huys hoff schuer erf daaraan 12 L land par. Gestel bij Otw omtrent de kercke t erf wede
Corstiaen Marcus de Beer O linea recht doir t erf Aert Hoppenbrouwers W v gem. straat t
deels cleynen Hoevelacker deels Eelens weye
losbaar met 200 gld
margo: dhr Petrus ab Angelis bekent lossing door erfgen. Arnoldus van Biestraten 12-3-1718
1079. 1625 augustus 23 sH,R.1500,321
mr Gerardt van Zoemeren lic. in de rechten en raadsheer deser stadt man van jouffr.
Elizabeth d.w. sr Guiliaem Oliviers van Berchuysen raadsheer z.w. mr Henricx Oliviers en
Elizabeth d. Henrick Kemp van deselve w. sr Guiliaem Oliviers en juffr. Anna van den Berch
d.w. Diercx van den Berck tsamen verweckt ook als gejustificeerde erfgen. voor deen helft
van w. Dierck Oliviers en Jan Oliviers nu frere Reynier geprofest inde derde orde van de
capucijnen oyck zoen sr Guiliaem Oliviers en juffr. Anna van den Berch; sr Godefroy Pijnappel
capitein van een cie soldaten tdv Co.Maj. binnen deser stadt garnizoen houdende namens sr
Henry Oliviers coopman tot Parijs int coninckrijck van Vranckrijck ook z. sr Guiliam en juffr.
Anna; Geerlingh Ruys secr. deser stadt namens juffr. Elizabeth de Coquiel wede Artis Oliviers
z. sr Guilliam en juffr. Anna en van srs Johan baptista en Ancelmo de Cocquiel momb. 2
onbej. krn w. Artis en joffr. Elizabeth voors. (proc. sch. Antwerpen) en van Laureyns van
Kessel z. Diercx van Kessel dess. secretaris deser stadt een der momb. Anna onm. d.w. sr
Guilliam Oliviers en jouffr. Anna van den Berch mede als erfgen. voor de andere helft van
zaliger Dierck Oliviers en Jan Oliviers nu frere Reynier voorn. delen
eerste portie
- een hoeve lants gent de oude hoeve die bij Cornelis Michiels als pachter gebruyckt en
beteult wordt par. Ow. tpl. Carchoven gelijck afgedeeld van de nieuwe hoeve ofte de hoeve
opt Luer, namelijk een stenen huys gent Oliviershuys met seeckere andere huysinge stallinge
heymselen leyne en binnen pleyne mette brugge en watergracht daeromme wesende
midtsgaders een buytenpleyn en ledige plaetse van de voors. brugge oostw. en seeckere
schoone eyckenbomen ende heesters daerop staende met eenen hoff en boomgaert
rontomme met een doirenhegge omcingelt sijnde tsamen met eenen wech aende sijde suytw.
van de buytenpleine aff ende soe westw. op ter strate waert tsamen 3 L 6 R tpl. voors. t Z
den Garstacker t N het Eyckvelt v O den Hogen acker t W aen de oude hoeve
- een andere woonhuysinge schuer schop gront met eenen cleynen hoff boogaertken mescade
ledige plaetse en sekere dellen ende erffenisse achter de schuere en schop metten wech
comende van den eyckvelt en over de mescade westwaarts uytlopende tsamen 2 L 8 R bvvo
tpl. Hooch Carchoven inde straete naede Creytenheye uytlopende t gent het Driesken t den
Garstacker een wech tussenbeide liggende tot voorn. steenen omgraven huyse behorende v
eensdeels voorn. steenen huyse en erff daertoe behorende en eensdeels aenden eyckevelt
alles tot deze hoeve gehorende t gem. strate
- stuck ackerlants gent de Garstacker 7 L 46 R lants daer een heesterboschken suytwaerts
inne gelegen is tpl. voors. t N den hoff en wech totte steenen huyse behorende t Z Jacop
Claess, den graft ofte walle tussenbeide tot dese erffenis t O deels de Hoogen acker deels erf
Jacop Claess de graft of walle tussenbeide tot dese erff gehorende t voorn. strate
- stuck lants nutertijt eensdeels ackerlant eensdeels weylant gent den Hogen acker 11 L tpl.
voors. t Z erf Jacop Claes t N gent de Hooghe Koeweye tot dese goede behorende v W deels
voorn. Garstacker eensdeels aan den hoff tot de voors. steenen huyse behorende t O erf gent
Bussels stoppelen totte nieuwe hoeve voor d'meestendeel behorende
- stuck lants gent de Hooge Koeweye nu deels teulant deels weylant met een
heesterboschken noord daeraen en dwelck eertijds een calverweycken plach te wesen tsamen
12 L 30 R tpl. voors. t O stuck lants gent de Groote acker een walle oft graft tussenbeide tot
den groten acker gehorende t W voorn. eyckevelt v N deels erf Adriaen de Groot deels erf
gent de Kuylweye tot dese goederen behorende t Z aan bovengenoemde Hoogen acker
- een stuck erffs gent het Eyckvelt dwelck geheel met eycken bomen soo jonck als oudt
bepoot en beplant is groot met de gront van beyde de driften 6 L 5 R tpl. voors. t O voorn.
Hooge Koeweye en deels erf gent den Dries t Adriaen Bartholomeeus een graft tussenbeide
tot dese erffs v erf en hoff tott stenen huyse behorende t N wat smaelder uytlopende op een
wech naede Kuylweye
- stuck weyvelts gent den Dries gelegen tegenover en achter de schuere van de oude hoeve
tsamen met een heesterbosch nu opgaende wesende noordw. daeraen 4 L 17 R tpl. voors. t

heer van Mierloo de graft oft walle tussenbeide tot dese erffs t voors. eyckvelt v Adriaen
Bartholomeeus de graft tussenbeide tot dese erffs t erf en wech tot voors. oude huyse
behorende
- stuck heyvelts gent het oudt heyvelt mette reste van de voors. graft oft walle tussen wede
Wouter Gerits metten vischwouwer ende andere leechten daerinne wesende 19 L 16 R mette
houtwasch en heesters bij forme van drifte daerinne staende tpl. voors. t genoemde Kuylweye
t nyeuw heyvelt v wede Wouter Aert Gerits van Boxtel een graft oft walle tussenbeide tot
dese erffs tot een hoecxken toe tegen de Kuylweye t Adriaen de Groot
- stuck weyvelts gent de Kuylweye mette visscherye daerinne wesende tsamen mette stege
daertegens gelegen van de hecken van de Eyckvelt aff en soo totte Grooten heyvelt toe 8 L
33 R tpl. voors. t krn Adriaen de Groot de graft tussenbeide tot deze erffs t Groot Heyvelt v
erf krn Adriaen de Groot t N voorn. stege nae de Eyckvelt lopende
- 4 L ackerlants aen deynde noirtwaerts af te meten van een stuck lants gent
Bussersstoppelen 8 L 7 R int geheel tpl. voors. beneffens O de huysinge en erff der nieuwe
hoeve t W eensdeels Jacob Claesse en deels den Hoogen acker tot de oude hoeve behorende
v Z de straet t N Grooten acker met de vruchten en prouffyte van dese jaer daervan etc.
nog 23 eycke bomen staende in de cleyne drifte int eyckvelt tegen den doirenhoff en erff
daertoe behorende in dese portie begrepen aan beide zijden van de drifte doch die de tweede
porte toevalt zal uit deze drifte 18 bomen mogen halen ook 200 van de beste heesters int
busken teynden de Hooge Koeweyde sal moegen haelen ende uytsteecken
belast met jeec 12 gld 10 st eene broederschappe van OLVr in St Jan evangeliste kercke
binnen dese stadt op St Jan baptist geboorte; jeec 9 gld susterenconvente achter de
Tolbrugge sBosch op St Ambrosiusdag; grondcijns 6 st de coninck als hertog van Brabant
aan voorn. sr Godefroy Pijnappel tbv sr Henry Oliviers voor de helft en voorn. Geerlingh
Henricx Ruys tbv wede t.t. en krn. w. Artus Oliviers t.e.
2de portie
- een hoeve lants gent de Nieuwe Hoeve ofte hoeve opte Luer par. Ow. tpl. Carchoven gelijck
tselve gesepareert en afgescheyden is van de oude hoeve in de eerste portie, welke hoeve
lants bij Anthonis Bernaerts als pachtenaer gecultiveert en gebruyckt wordt namelijk
woonhuys schuere schop schaepskoye met henne gronden en toebehoren soe tuelant heylant
en ledige plaetsen met een heesterbusken 10 L 36 R tot Carchoven in de Dwersse straete tpl.
de Luer t den Grooten acker t v gem. straete en met een einde smael uytlopende t erf gent
Bussersstoppelen tot dese hoeve gehorende
- 4 L 7 R lants van een stuck ackerlants gent Bussersstoppelen 8 L 7 R int geheel waarvan 4 L
afgemeten en in de eerste portie gestelt sijn
- stuck ackerlants gent den Grooten acker 30 L 31 R lants tpl. voors. t W de Hooge Koeweye
een wall oft graft tot dese erffs t v O en N erf krn Adriaen de Groot t Z eensdeels erf gent de
Luer daer de Nieuwe huysinge op staen deels erff gent Bussersstoppelen en deels gemeynt
aldaer
- stuck lants gent de Leenacker 6 L gemeten lants aen Leech Carchoven tpl. gent de Berckt t
Aelbert Laureys en erff Jan Thonis Emkens een wall oft graft tussenbeide tot dese erfs t krn
Andries Cornelis Peynenborch v Z erff Cornelis Jans van Laerhoven een wal oft graft
tussenbeide tot dese erffs t erff Jan Jans in Milanen
- stuck lants soo heye als weye gent de Cruysbeempt 12 L gemeten erffs aen de andere sijde
van de voors. vrijheyt tpl. in de Diese t Goossen Lamberts van der Borcht t gem. steeghde v
gem. strate t erf H.Geest van Otw. mma
- stuck heyvelts gent het Nyeuw heyvelt dwelck nu onlangs van de gemeynt eerst gecocht en
ingegraven is 9 L 30 R tpl. voors. t voorn. oudt heyvelt in de eerste portie t v gemeynte gent
de Creyteheye t O erff Adriaen de Groot
stuck hoylants par. Gestel bij Otw. 6 L t v gem. waterstroom aldaer t erf Jan Daniels voortijts
en nu Henricx Francken t erff heren altaristen tot Otw
mette vruchten en prouffijten voor desen jaere
nog 18 eycke bomen int Eyckevelt in de Cleyne drifte tegenover den Doirenhoff en erff
daertoe behoorden de eerste portie
nog halen in het Busken teuynden de Hooghe Koeweyde in de eerste porte begrepen 200 van
de beste heesters binnen 2 naestcomende jaeren vuyt te steken ende te ruymen
nog camp hoy oft weyland 1½ mergen binnen de vrijdom deser stadt in het Boschvelt etc.
belast met uit de 9 L 30 R lants achter de Cuylen jeec 4 st 13 p. hertog van Brabant; uit de
Cruysbeempt 1 oude grote hertog van Brabant; en van elke L 1 oortstuiver wildercijns tot
Otw. beide gewincijnzen op St Thomas

kwestie over een klein stuxken lants oft het gemeynt van Haaren is of erf tot deze hoeve
aan mr Gerardt van Zoemeren man van joffr. Elisabeth
derde portie
huysinge voirplaats hoff poirte achterhuys hoff tussenbeide en halve putte gent thuys
beneffens de Diese wesende het derde deel vande huysinge gent tHoff van Sevenbergen
sBosch bij de Lombaertsche brugge tegenover des Keysers hoff etc.
aankomst aan krn. Henrick Oliviers van Berchuysen en Elisabeth d. Henrick Kemp bij deling
29-1-1593 [onzeker of het voorn. goederen betreft]
aan Laureyns van Kessel een der momb. joffr. Anna Oliviers
1080. 1625 september 24 sH,R.1500,360
Ghijsbert z. Cornelis Gerits inw. vvo proc. van Goossen z.w. Peeter Goossen Tuelingh
ingezetenen vvo
- de helft zuidw. te dwers op te deylen tegen andere helft dewelcke noordw. gelegen is in een
stuck akkerlants 6½ L en 1½ R land par. en vv Otw. in de Schijve t gem. voetpad t mr
Adriaen van Baerl en erf wede Jacobs de Bunger v krn Adriaen voors. en erf Adriaen Cornelis
de Groot t Claes Henricx Smits
geheel te leen is hangende van de hertog van Brabant
welke helft Cornelis z.w. Antonis Henricx van Soemeren wnd Ow. opgedragen had aan
Goossen z.w. Peeter Toelings voors. in sch. br. 20-2-1616
opgedragen aan Eymbert z.w. Goyaert Eymberts
belast met aan de zuidzijde een erfweg voor de noordzijde tussen Hovelsbocht en
Kelstenacker ter strate waert uyt
margo: Cornelis Bartholomeeus de Bont namens Jan z.w. Jan Peeters van Brecht wnd Otw.
nadert 19-8-1626

