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1. 1750 december sH,R.1741,1
den baron van Glasenap here van den Holtmeulen
- tiende te Oirschot etc.
- hoeven aldaar
2. 1750 december 22 sH,R.1741,18v
mr Christoffel Molegraeff Juijn practiserend advocaat sbosch namens otto van vaarle jan van
ophuysen z. Engelbert van Ophuysen en Johanna van Vaarle ook voor broer en zusters Louis
Peter Vugts Peter Otto Taat ook voor zijn zuster Maria Otto Taat krn Otto Joris Taat fmaw
Jaske van Vaarle wnd heerl. Moergestel Louis Comans wnd baronnie Boxtel bij Catharina van
Vaarle en Marcus van Heyst wnd Waalwijk zoon van Marcus van Heyst en Elisabeth van
Vaarle
- hoeve Diessen op de Haeghorst
aankomst als erfgen. w. Adriaan van Vaarle
tp hr en mr Cristoffel Molegraeff Juijn advocaat sBosch
- land Moergestel
tot fol. 21v
3. 1751 november 25 sH,R.1741,103
Hendrik van Boxtel wedn. Jenneken Janse Pijnenburg afstand tocht aan Geertruij van Boxtel
zijn enige dochter
- land Haaren
4. 1751 december sH,R.1741,108
Jan van Tuijl
- land Helvoirt en Haaren aan de Raam
register tot fol. 145v
5. 1752 oktober 24 sH,R.1741,248v
dhr Jacob Dirk Cremers erfsecretaris van Rosmalen en Nulant en Leendert Willem van
Beusekom notaris en gezworen clercq secr. sBosch namens hr Michel Hubert wnd Rotterdam
en van vr. Catharina Johanna Hubert tegenw. hvr hr mr Joan Anthony de Normandie reg.
schepen stad Rotterdam
- een schoonen en welgelegen koorn windmolen met de steenen daarop leggende mitsgaders
sijn molenhuysinge schuur hoff boomgaert acker teul hooy wey en groeslanden daaraan
tsamen ong. 40 L bvvo tpl. Kerckhoven t erfgen. Johan Vromans t Cornelis Janse Smits v t en
voorts rondom gemeente en eenen waterloop
met gerechtigheid van het gemaal
aankomst als univ. erfgen. hr Jacob Hubert volgens zijn test. 1-6-1745 voor not. Johan
Obreen tot Rotterdam en als Jacob Hubert verkreeg bij coop tegen erfgen. hr Abraham Hubert
den ouden sBosch 6-8-1740
tp hrn Antony en Johan van Hanswijk gebr. wnd sBosch
belast met jee rente 19 gld tbv convent Otw betaald aan compt hr rentmr de Back rente van
4 gld 10 st compt w. hr rentmr Slingelandt rente 12 gl;d compt hr ontvanger der beurzen van
sGravensande red.pacht 2 gld 10 st arme tafel Otw red.pacht 6 gld erfgen. Johan de Weer
red.pacht 36 gld armhuis gefundeerd bij hr en vr van Yseren staande aan het kerkhof van
Otw pacht van 1 mud en pacht van 2 1/2 mud arme mate van Otw in verscheyde renten aan
de arme tafel H.Geest Otw 1 mud rogge ziekengasthuis Otw pacht van 8 L rogge of eenen zak
rogge arme manhuis Otw
6. 1752 oktober 24 sH,R.1741,250v
deselven
- een huys en hoff gront 1/2 L bvvo agter de groote kerk t pieter de gier de toornstrate
tussenbeide liggende t v het vrouwenhuis t de kerkhoffs muur of straat

aankomst als voor
tp Cornelis Kievits wnd Oosterhout
7. 1752 oktober 24 sH,R.1741,251
deselven
- een stuck ackerlant gent den Huysacker 8 L met de houtwassen en toebehoren bvvo tpl.
Kerckhoven t Michiel Smits t v Lucia van Roessel t gem. voetpad
met gerechtigheid van wegen over erve krn Peter Wagemakers
aankomst als voor
tp Huybert van Roessel wnd Otw
8. 1752 oktober 24 sH,R.1741,251v
deselven
- stuk teulland bvvo bij het Heylig Boomken 4 L 27 R t O sr Loomans t W Wouter van Esch v
Francis de Cort t gem. straat
aankomst als voor
tp hr Abraham Hubert factoor sBosch
9. 1752 november 3 sH,R.1741,257
juffr. Adriana Elisabeth Doncquers wnd sBosch
- de helft in hoeve lands in den Udenhout tpl. den Biesmortel etc.
- de helft in den cijnsboek van Malois geheven wordende in den Udenhout
als w. hr Victor van Beughem in verscheyde tp heeft verkregen en in gebruik bij Cornelis
Neelen
- de gruyt van Otw met de dorpen daartoe behorende nl. Tilborg Haren Gestel Helvoirt Esch
en voorts zover de enige van Otw is gaande
- het ambacht van de varkens te besien overal in de stad en meierij van den Bosch
haar aangekomen bij verscheyde succ.
tp hr Henricus Joannes Holtacker wnd Munster bilsen
het cijnsboek de gruit en de varkens bezien zijn leengoederen van het leenhof van Brabant
tot fol. 267
11-1-1753
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bevat geen index
begint 8-10-1751
10. 1752 augustus 22 sH,R.1742,48v
twee Bossche burgers verklaren dat de volgende jooden alle woonende tot Amsterdam:
Isaacq Benjemen Isaacq Levi Cohen Levi Abrahams Abraham Jacobs Joseph Plips en David
Jacobs jaarlijks op Kermis en St Nicolaas markt alhier seedert eenige jaeren hebben verkeert
met haer coopmanschappen en altijd eerlijk en van hier over Antwerpen naer de stad Hulst te
vertrekken om aldaar de kermismarkt bij te wonen
11. 1757 maart 2 sH,R.1742,224
Pieter Vissers deurwaarder namens rentmr episcopale en andere geest. goederen Tengnagel
gent Gansnel
arrest op goederen gehorende Peter Jan Bertens gelegen tot Otw tot verhaal van 5 gld
jaarlijks veragtert den 22 januari 1756
tot fol. 283
7-11-1758
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geen index
12. 1750 augustus 14 sH,R.1745,64v
Adriaen van Dal wnd Otw
- perceel ackerlant 3 L onder Otw in de Schijff t O voetpad t W Gerrit Roeters v Z ackerweg t
N .. leenroerig Raad van Brabant sHage
aankomst bij coop tegen Jac? van Boxtel qq sch sBosch
tp Willem van Heusden wnd Otw
13. 1751 maart 10 sH,R.1745,189v
Cornelis Priems en Annemie Priems meerj. d. wnd Helvoirt Adriaen Peynenborg man van
Jenneke Priems wnd Cromvoirt Jan Adriaen Messemaekers man van Anneke Priems Adriaen
van de Wiel man van Adriaentje Priems Eyke Priems allen wnd Haaren en Hendrien Priems
wnd Vugt

- perceel weyland 21/2 L tot Haaren aan het Holleneynde t Rackloop t krn J? Hendrik Stevens
c.s. v t Willem Huybers van Laerhooven
aankomst van oom Adriaen Priems
tp Arnoldus van Roessel wnd Otw
14. 1751 juni 18 sH,R.1745,230
dhr Hendrik Jan Vervennen borger sBosch
- 2 L 4 R aan het Mooleneynd ter Needervondel t Sacharias Lomans t krn Bartholomeus van
Turnhout v Jan Storymans t gem. weg
- de helft van een stuck ackerlant geheel 2 L in de Bosbaen t wede Jan Versteyne t Eymbert
van Haere v erve bartholomeus Lemnius t gem. weg
- 1/2 L in de Peeperstraat t Maria wede Jan de Gruyt t Eymert van Haere v Moolenweg t Jan
Franse van Usch
alle gelegen tot Otw
aankomst van w. juffr. Anna Andfro
tp Jan van de Pasch wnd Otw
belast met uit het laatste perceel 8 st 12 p eertijds L.Vr. Broederschap tot Otw
15. 1751 juli 19 sH,R.1745,248v
dhr Jan Jacob Althoffer wnd Otw
- stuck ackerlasnt 1 L tot Haren aen den Noenes etc.
16. 1751 juli 27 sH,R.1745,251
Fincent Jan Botermans en Anna Maria Botermans wnd Otw en Jan Joris Simons man van Ida
Janse Botermans wnd Tilborg
- perceel teulland 5 L onder Otw in den Beygaert t hr generaal Cromstrom t Arnoldus Robben
v Willem van Heusden t de Hoolstraat
aankomst afgang tocht vader Jan Anthonis Bothermans sch. Otw 24-7-1751
zijnde leenroerig Raad van Brabant sHage
tp Willem van Heusden gerechtsbode tot Otw
17. 1751 september 13 sH,R.1745,270
dhr Hubertus Arnoldus van Weert wnd Luyck
- een woonhuys schuer schop acker en weylanden int geheel 30 L binnen Haaren bij Otw aan
het Holleneynde t t verkrijger c.s. zijnde leenroerig Raad van Brabant sHage
aankomst ouders
bestaande in een huis backhuys met 14 L land 3 L weye 2 L in de Pas metringgenoten als
boven
- 10 L groes int Goorbroeck alle gelegen tpl. voors.
tp Anthony Lommers wnd Haeren
belast met 3 vaten rogge in meer van 6 vaten aan den arme van Haaren 1 gld 10 st arme van
Otw
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18. 1752 februari 8 sH,R.1746,7
Henricus Jan de Rooy wned Otw vader van Jan zijn minderj. zoon
- de helft in huis etc. Tilburg Heuvel
tp Maria Molenberg hvr hr Johan Tabbers
19. 1752 augustus 9 sH,R.1746,120
Johannes van der Grinten president van de geswoorenen van Oorschot als gen. executeur
test. w. hoogwelgeb. vr. Maria Anselmina baronesse de Draack in leven douariere
hoogwelgeb. hr Ernest Michiel baron van Mombeecq in leven heere van Terlamen etc. test.
sch. heerl. Oorschot 23-1-1749
- schoone hoeve etc. Haaren aan de Noenes etc.
o.a.
- stuk beemd 10 L aan de Stroom t Cornelis Andriesse van den Bosch t stroom v Anthony
Lomberts t Gerrit van de Schoot
- stuk uitgetorft moervelt 42 L t Maria Heesters t Jacobus Peynenborch v Jan van de Kerckhof
t ..
- stuck hey als weyvelt 30 L t Elisabeth Hendrik van Vugt t gem. steeg v gem. hey t gem.
steeg
etc.
zijnde de huysinge en landerijen leenroerig Raad van Brabant
voorn. vr. aangekomen bij huw. voorw. voor sch. Teuwen int hertogdom Limburg 9-5-1697

die wed. en erfgen. was van vr. Beatrix Johanna de Jeger volgens test. not. Ferdinand Hoelen
tot Hasselt int land van Luyck 30-5-1685
tp jr Jan van Amelroy wnd Oorschot
20. 1752 augustus 24 sH,R.1746,146
hr Gerardus Norbertus Snelle heere in Berkel wnd aldaar erfelijke rente van 8 ponden 5
schellingen bij red. betaald met 2 gld 19 st 51/2 p verseegelt ten name van Willem en Gerard
de Vriese ten laste van het compt. der bede van Brabant sBosch lib. 1e no 520 etc.
aankomst onderhandse deling 1-4-1748 met broeder en zusters van ouders
21. 1753 oktober 25 sH,R.1746,359v
Gerrit Slegers, Michiel en Johannis de Bresser gebr. Simon van der Velde en Geertruy
Avenjons allen wnd Boxtel
- 2/3 in camp weylant onder Oirschot tpl. op de Logt geheel 15 L t Aelbert Basten t v gem.
stroom t Albert Basten
aankomst van ouders en voorouders
tp. Arnoldus Zuys en jan van de Pas beiden wnd Otw
belast met 2/3 in jeer 14 st heer van Oorschot
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22. 1754 januari 31 sH,R.1747,13
sr Adriaan van Dal onderrentmeester der houtschatten ende tavernier bvvo voor not. Johan
Jacob Althoffer aldaar op 28-9-1753 schuldig aan hr Johan van Hanswijck coopman sBosch
200 ka gld
23. 1754 sH,R.1747,42
Claas Vugts, Pieternel Vugts wede Jan Nicolaas van de Mierde beiden nwd Heuclum onder
Otw
- een stuk heyvelt onder Tb omtrent Riddershof
24. 1754 december 17 sH,R.1747,108
also Louis Wollaert proc. voor not. Willem Scheerken binnen stad Leyden 13-7-1753 van
Gerrit de Swager man van Maria Wollaert, Cornelis Iirringen man van Anna Wollaert en
Elisabeth Wollaert meerj. ongeh. dr. krn w. Elisabeth Cottaer bij jan ollaert wnd tot Leyden
wegens nagelaten boedel van w. juffr. Helena Cottaer wede Johan Render beiden tot Otw
overl.
Louis Wollaert rekening en verantwoording voor sch. Otw 5-10-1754 waarbij Louis aan de
boedel schuldig gebleven 176 gld 9 st zo voor not. Johan Jacob Althoffer not. Otw voorn.
Louis Wollaert wnd aldaar schuldig aan de hrn Jan en Pieter Cottaer Maria Cottaer meerj.
ongeh. dr. Gerrit de Swager Cornelis Ooringen en Elisabeth Wollaert allen wnd Leyden voorn.
somme
25. 1755 september 8 sH,R.1747,175
Isaacq van Kleeff deurwaarder Rade van Staten namens hr C. de Back rentmr geest. goed.
quartiere Kempenland en Otw
- huys en hof 6 R bvvo in de Kerckstraat t juffr. Snelle t Jacobus Mook v straat t Hoogstraat
toebehoord hebbende wEverd de Wilde
als voorn. deurwaarder tov sch. Otw verkocht 11-8-1755om te verhalen rente van 1 gld 8 st
ten compt voorn. verachterd sedert Lichtmis 1751
verkocht aan Abraham Verster drossaard heerl. St Michielsgestel voor 10 gld
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26. 1757 oktober 18 sH,R.1748,73v
Gerrit Neelis Smits wnd Otw
- een huys en hof tot Otw t de mulder Kievits t de straet v de straet t Jan van de Wiel
- stukje weyland scherp 1 L onder Haaren t hr Althoffer t revier v straet t hr Althoffer
aankomst koop tegen wede Rogus van de Pas sch. Otw
en al zijn meubelen
tp zijn 4 krn Cornelis, Johanna, Anna Maria en Maria bij zijn hvr Pieternella van Oers in
mindering van de legitieme
27. 1758 september 30 sH,R.1748,187
sr Johannes van Raak inw. borger en coopman sBosch namens hrn Jan Paulus van den Bergh
van Lunenburg Jacobus Ignatius van den Bergh van Lunenburg en juffr. Isabella Catharina
van den Bergh van Lunenburg wnd Wijck bij Duurstede alsmede juffr. Maria van den Bergh

van Lunenburgh meerj. dr van dhr Cornelis Johannis van den Bergh van Lunenburg
- aanstede daar eertijds een huyzinge gestaan heeft 20 L etc. Moergestel tpl. het Stockje over
het Water
aankomst test. erfgen. nicht juffr. Maria Catharina van Bergh
tp Jan Ketelaers wnd Moergestel
laatste akte 10-11-1758
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testamenten
niets
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28. 1753 februari 7 sH,R.1750,15v
realisatie ten lasten van Willem van Heusden vorster te Oisterwijk van een capitaal van 310
gld
aan Cornelis Cornelisse Moonen wnd Diessen
29. 1753 juni 25 sH,R.1750,124
Arnold Versfelt raad en oudschepen sBosch proc. van Thomas Pinxternakel en juffr. Susanna
Petronella van Rotterdam echtelieden wnd sBosch
- stuck weyland 6 L in den dorpe Otw aan de stroom t erve Peter Antonij Emmen t erve Jan
van Maren v gem. blijk t Groene straat
de juffr. constituante aangekomen uit boedel van haar ouders sch. Mgt 14-5-1723
tp mr Didericus Gregorius van Tijlingen oud schepen en raad sBosch
belast met de grondcijns aan de domeinen van Brabant
30. 1753 juli 9 sH,R.1750,133v
mr Abraham Justus Verster oud schepen en raad sBosch man van vr Catharina van Haeften
voor de helft in 1/3 ook voor juffr. Johanna Theodora van Haeften meerj. j.d. wnd sBosch
voor de andere helft in voorn. 1/3 en voor vr. Antonia Uleus wede Hendrik Antony van de
Graef in leven oud schepene en raad sBosch rest. 2/3 in
- de onbedeelde helft van huis etc. 21/2 L te Mgt in den gehuchte van over t Water an de
oostzijde van de straat etc.
- de helft in perceel weylandt geheel 6 L onder Otw op de Locht t O Berkenbeempt t W gem.
straat v Z Willem Hoppenbrouwers t N Cornelis van Iersel
- de helft in perceel zo wei als heyde geheel 12 L tpl. voors. t O de Hijloop t W Cornelis van
Iersel v Z .. Bresser t N Teunis Hendrik van Oirschot
- de helft in perceel weyde geheel 6 L tpl. voors. t O krn Jan Wolfs t W den Berkelbeempt v Z
de Bresser t N de Buunder
- de helft in perceel weyde of heyde geheel 5 L tpl. voors. t O Adriaan Cuypers c.s. t W en Z
den Moeyershorst v N Willem Hoppenbrouwers
- de helft in perceel weyland gent den Mortel geheel 5 L tpl. voors. op de Locht t O de stroom
t W Marten Nouwens v Z Adriaan de Brouwer t N Johannes van de Wouw
aankomst na dood vader en grootvader hr Johannes Uleus in leven bedienaar des Goddelijken
woords te Tilburg en Goirle
tp Maria van Kessel wede Augustinus Rijkevorsel en Albertus Baesten wnd tilburg
belast met o.a. jeec 15 st aan de domeinen en de helft in 2 st hijcijns aan de borgemr van
Otw
31. 1753 juli 30 sH,R.1750,154v
Gerard van Asten wnd Otw gelooft Gerard van Asten in sHage en Gerard van Haaren te
Rotterdam 1800 gld
32. 1754 maart 9 sH,R.1750,277
Bernard van de Ven deurwaarder Raade van State wnd sBosch
- stuk akkerland gent den Bijgart 3 L tot Huyclum t erf Hendrik Lathouwers t voetpad v t gem.
straat
aankomst koop tegen gemene land sBosch 18-12-1730
tp Peter van Gernaten wnd Enschot
belast met de grondcijns
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33. 1756 januari 9 sH,R.1751,132
Willem Roels clercq secr. sBosch proc. van Willem van Heusden wnd Poppel

- huys en land 11/2 L te Otw aan het Kerkeynde t O gem. straat t Z Adriaan van Haaren v W
Gerard van Asten t N het akkerland
- perceel land gent de Spelvelden 3 L tpl. voors. t Z Jan van de Laar t N gem. voetpad en
schuyns langst de geheel breedte de gemene baan
- perceel akkerland in de Schijf 3 L mede onder Otw t O de gemene weg t W hr Jansens v N
Cornelis Suys t Z Gerard Roeters
de eerste twee leenroerig aan den huyse van Neemelaar toebehorende de heer baron van
Cromstrom en het laatste aan de Raad en leenhove van Brabant te sHage
aankomst koop het eerste tegen Adriaan Nicolaas van Haaren het tweede tegen hr Jan Louis
Verster en het derde tegen Adriaan van Dal
tp. Cornelis Cornelis Moonen wnd Diessen
34. 1756 juni 8 sH,R.1751,191v
Anna Maria en Jacomina Laurens van der Voort beiden wnd Haaren meerj. j.d.
- huys en landt te Haaren omtrent de Groenpleyn etc.
tp Hendrik Joost van de Nieuwelaar
35. 1757 maart 22 sH,R.1751,281v
hr en mr Lambertus Suijskens wnd sBosch namens juffr. Maria Allegonda Suijskens mede wnd
sBosch
- stuk weyland 4 L bvvo aan de Schuttersbogart t erf hr Hubert t erf krn Peter van Esch v erf
Willem de Gier t voorn. boogaart
aankomst na dood van haar moeder vr Theodora Maria de Hee wede hr en mr Paulus
Suyskens en dl boedel tegen br en z. welke wede bij coop tegen hr Antony Glaviman qq sch.
Otw 28-12-1733
tp Cornelis van de Wiel wnd Otw
belast met grondcijns aan domeinen van Brabant 1 st 14 p
36. 1757 maart 22 sH,R.1751,282v
deselve
- stuk weyland 21/2 L bvv Otw in de Klijne Heyde t wede Jan Kox t Govert van der Aa v gem.
straat t wijvelt aan St Sebastiaens Bogaart
aankomst als voor
tp Arnold Suijs wnd Otw
dit perceel uitweg zal moeten nemen door de Breede steeg aan desselfs eynde gelegen
37. 1757 maart 22 sH,R.1751,282v
deselve
- weyland 3 L bvv Otw aan Sint Sebastiaans Bogaart t wede Jan Cox t Hendrina Roeters v
voorn. Bogaart t zeker weyvelt mede op heden aan de verkrijger opgedragen
aankomst als voor
tp Arnold Suijs wnd Otw
38. 1757 maart 22 sH,R.1751,283
deselve
- stuk weyland 3 L te Otw in de Klijne Heyde t wede Lambertus Timmermans t erve Francis
van Rijswijks erfgen. v Groene straat t erve Adriaan Francis Cauwenberg
aankomst als voor
tp Govert Janssen van der Aa wnd Otw
39. 1757 maart 22 sH,R.1751,283v
Hendrik Jan van den Pavort gezworen klerk sBosch namens Anneken van der Laak meerj. j.d.
wnd Moergestel
- stuk akkerland 1 1/4 L te Haaren aan den Heesakker etc.
tp Martin Jan van Gorp
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40. 1758 november 16 sH,R.1752,96v
de executeuren van de boedel van Catharina Beex
- land Haaren Raamsche akkeren
tp Jan Cornelis Pijnenburg
41. 1758 november 16 sH,R.1752,97
deselven
- huis den Ring in de Visstraat sBosch
tp Peter Gerard Driessen
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42. 1761 augustus 6 sH,R.1753,64v
Jan van Nuys wnd Otw man van Petronella d. Frans Vermeer
- stuk akkerland gent de Lange Rugge 7 L onder Haaren aan het Holleneynd t Lambert
Willems van de Sande t Eymbert Willem Bouwens v Andries van Vugt t agterwaarts Adriaan
van Vugt
hvr aangekomen na dood ouders en dl 29-5-1761
tp Eymbert Willem Bouwens wnd Haaren
belast met 2 gld 10 st in meer van 5 gld armen van Otwe 1 gld armen van Haaren
eerst gepasseert 27-8-1761
43. 1761 augustus 6 sH,R.1753,65
deselve
- akkerland de Listen 1 3/4 L te Haaren t Willem Schones t erfgen., Jans Verstijnen v Willem
Verstijnen t agterwaarts op het Bossche pad
aankomst als voor
tp Ebbo Helt wnd Haaren
belast met 1 gld 12 st in meer van 10 gld aan Cornelis van der Meulen sBosch
44. 1761 augustus 6 sH,R.1753,65v
deselve
- akkerland de Berck 31/2 L te Haaren t Willem Janssen Verstijnen t v Cornelis Janssen van
der Steen t gem. weg
aankomst als voor
tp Willem Peter van de Sande wnd Haaren
eerst gepasseerd op 27-8-1761
45. 1761 augustus 6 sH,R.1753,65v
deselve
- stuk akkerland den Hoekakker 1 3/4 L te Haaren aan de kerk t Jan van de Kerkhof t ? van
Rut v t gem. weg
aankomst als voor
tp Willem Antony Lombaerts wnd Tilburg
eerst gepasseerd 27-8-1761
46. 1761 augustus 6 sH,R.1753,66
deselve
- onbedeeld 1/4 in broekvelt geheel 2 morgen tot Haaren t hr van Boussel t stroom v t heer
van Cronstrom
aankomst als voor
tp Ebbo de Helt wnd Haaren
47. 1761 oktober 14 sH,R.1753,95v
Jan Witlocx wnd Helvoirt
- land te Cromvoirt etc
- land Haaren Belveren etc.
tp Aart Cornelis Witlocx
48. 1762 april 19 sH,R.1753,173v
hr Adrianus Guillelmus van Renesse de Baaren canonik der abdije sinte Geertrudis en pastor
in Neerlanden bij Loven namens hr Jan Louis baron van Renesse de Baaren wnd Attenhoven
- het vrije en allodiale goed gent Durendaal met de huysinge edificien timmeragen
prerogativen ende geregtigheeden daaraan gehoorende mitsgaders hoeven met haar
getimmerten landerijen wijden beempden putten plantages hijde en verdere gronden van
erven gelijk mede de vrije jagt wildbanen vogelarijen visserijen en verdere geregtigheden
gelegen onder Otw ende plekken onder die banke resorteerende
aankomst doode ouders en voorouders
tp hr Pieter Bouwens ritmeester regt hoogheid hr prince van Orange
mede gecompareerd dhr Albertus Baasten wnd Tilburg verklaart op last van de verkoper
verkocht te hebben
49. 1762 april 29 sH,R.1753,178
Cornelis Andries van den Bosch wnd Haaren namens Anna Maria Jansen de Louw meerj. dr
wnd Haaren
- versch. percelen land te Haaren (heesakker o.a.) en Bocxtel
tp Cornelis Janssen van Heeswijk

50. 1762 oktober 22 sH,R.1753,230v
Jasper du Tromp koopman inw. borger sBosch namens juffr. Maria Hougaerts
(proc. Antwerpen)
- heere huisinge en landerijen te Esch en Haaren
aankomst na dood Anna Pelgrom de Bye douariere hr Maximilian Anthon baron de Ghistelles
tp Francis van Eyndhoven wnd Liempt
tot 232
51. 1763 april 29 sH,R.1753,265
Willem Roels namens Adriaan Willems van Iersel
- akkerland 31/2 L in den Udenhout in den Biesemortel dingbank Otw
tp Jacob Johan Althoffer not. en proc. Otw
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52. 1764 februari 21 sH,R.1754,12v
Johanna van de Graef wede Christiaan Poorters wnd sBosch (test voor Leendert Willem van
Beusekom not. 28-9-1761)
- stuck weyland 5 a 6 L tpl. de Kleyne Heyde of Buundersteeg bvv Otw t O krn Hofmans t W
de diaconye Armen v N Francis Lomans t Z Rekloop
Christiaan aangekomen na dood ouders
tp Arnold van Roesel wnd Otw
voorbehounden 2 eike boompjes in de hegge staande te wassen
53. 1764 april 24 sH,R.1754,36
Francis van Gulik coopman en inw. borger sBosch
- stede lants met huys schuur schop wey en teulland in eenen bogt gelegen ofte aan elkander
met slooten omgraven te Huyklom par. Otw met nog
- een perceel land bvvo
in bekende ringgenoten
bij de overl. Jan de Groot in pagtinge is gebruijckt geworden
aankomst dood ouders
tp Jan Cornelis Schellen wnd Haaren
belast met aan de geestelijke goederen van Otw rentmr de Back 3 gld item aan het gasthuys
te Otw 4 gld
54. 1764 mei 9 sH,R.1754,41
Catharina Sipkens wede Johannes Verhoeven inw. borgeres sBosch de tocht in
- 1/2 L land onbedeeld in meerder teulland 21/2 L te Haaren parochie Otw [!] t Cornelis
Andriesse van den Bosch t gem. straat v gem. weg t Jan Vuchts
Johannes aangekomen na dood ouders
tp haar krn Jan, Allegonda Anthony en Theodorus
die tp aan Evert Schalx wnd St Michielsgestel
55. 1764 mei 23 sH,R.1754,50
Johan van Heusden clercq secr. Hilvarenbeek namens Baltasar Holtakker canonik te
Munsterbilsen lande van luyck (48v)
- het chijnsboek van Malois of Heerentals geheeven wordende in den Udenhout uit gronden
aldaar onder Otw als andersins met de leene van zekere gespleten hoeve daar aangehorende
- de gerechtigheid van de gruit over de heerl. Tilburg Goirle Moergestel Helvoort en Esch en
de gehele dingbank van Otw en zover de eenige van Otw is gaande
- het regt van het verken te besien over stad en meijerij van sBosch
zijnde alles leenroerig Leenhove van Brabant
het leenboek en de gruyt laatst verheven op hr Balthasar Holtakker 5-5-1761
succ. van broer Hendrikus Johannes Holtakker die de helft bij tp tegen juffr. Adriana Elisabet
Donquers sBosch 3-11-1752 en de wederhelft bij succ. van zijn ouders
tp hr Jan van Hanswijk oud schepen en raad sBosch
56. 1764 december 13 sH,R.1754,141v
Antony Verstijnen wnd Otw namens jhr Matias van Cannart d'Hamale heere van Wittegragt en
Steendonk borgemr stad Lier ook voor eerw. hr Bartholdus van Cannart d'Hamale te
Antwerpen jr Johannes Hijacinthus van Cannart d'Hamale heere van Boortmeerbeeke
Schonenberg etc. te Brussel en van jr Matijs en Wilhelmus de Baecx te Moergestel
- perceel akkerland 9 L bvv Otw in de Heukelomse akkeren t O Antony Verstijnen t W Zeger
Mathijssen v Z de stroom t N een weg
van haar ouders

leenroerig Leenhove van Brabant
tp Adriaan Bol wnd Otw
57. 1765 mei 17 sH,R.1754,177v
Jan Verster de Balbian curator van Arnold Versfelt
- land Haaren omtrent de Helvoirtse molen
tp Leendert Willem van Beusekom
58. 1765 juni 8 sH,R.1754,188v
Laurens Verpannen wnd Bladel
- land Haaren en Helvoirt
tp Petrus Appelboom
59. 1765 september 18 sH,R.1754,231v
Petrus Appelboom
- land Haaren langs de heide
tp wede Cornelis Gerits Pijnenburg
e.v.
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60. 1767 maart 7 sH,R.1755,15v
Antonie Huyberts Verstijnen namens erfgen. Govert Goverts van der Aa
- stede lands te Huyclom
tp Jacob van Rijswijk
61. 1767 april 4 sH,R.1755,19
Leendert Willem van Beusekom namens erfgen. Adriana Elisabet Donquers jeep 31/2 zak
rogge
- Haaren
tp Johan van Hek
jeep 1 mud rogge
- Otw
tp deselve
62. 1767 april 24 sH,R.1755,22v
Jan Gerits van de Pasch en Cornelia van de Pasch wede Jan Verhijden wnd Boxtel en Otw
- vier weyden of beempden tesamen 13 a 14 L bvv Otw tpl. omtrent den Roeydijk t v erven
van Ostaden t rievier t verkopers
- perceel beempt 3 L tpl. voors. t verkoperen t rivier v de erven van Ostade t agterwaarts
uytlopende op een spie
dit laatste perceel leenroerig Leenhove van Brabant
aankomst de vier percelen bij koop tegen hr sGravesande en het tweede perceel tegen de
heer van Eys
tp Barbara Tybosch meerh. dr wnd Boxtel
op speciale conditie dat de vier beemden verheven zullen worden mitsgaders de agterstallige
hofregten daar derselve leenroerig zijn
63. 1767 april 24 sH,R.1755,23v
deselve
- huis en oliemolen schuur hof boomgaert en dries gent den Wijndenberg zoals hetzelve
rontsom in zijne gragten bvv Otw aan den Roeydijk met het regt van visserije op de stroom
van de voorste brugge af tot aan de Oosterwijksen watermolen t steeg t rivier v Roeydijk t de
Klapveldekens
- perceel land tpl. voors. aan den Olijmolen 4 L t den hof en de Klapveldekens t stroom v de
Kapelveldekens t de straat
aankomst koop tegen hr Johan Philip van Eys 1734
tp juffr. Barbara Tijbosch meerj. dr wnd Boxtel
belast met uit het allodiale perceel de grondcijns zo groot als die mag zijn
uit e molen en gebouwen 2 R dijk op den Roeydijk
te verheffen in den Haag
64. 1768 oktober 6 sH,R.1755,250v
Michiel Dircx van Iersel wnd Otw namens Johanna Francis van Hoek meerj. dr. wnd Helmont
1/7 in 1/6 en 1/7 in2/3 van 4/6 in
- stede lands tot Giersbergen onder Druynen
- 2 percelen weyland onder dingbank Otw in het Giersbergsche broek
- Helvoirt en Cromvoirt

van haar moeder
tp Cornelis Jan Suys
65. 1768 oktober 6 sH,R.1755,251v
Michiel Dircx van Iersel wnd Otw namens Andries Suijs wnd Tilborg Paulus Suys wnd Oorschot
Anna Maria Suys wnd Otw en van Wouter van Loon man van Maria Catharina Suys wnd
Hilvarenbeek ook voor absente broeders Peter Suys em Jan Baptist Suys ook voor Maria
Verstijnen wede Jan van Iersel moeder van 5 miderj. krn 6 gedeeltens van 1/7 en 1/6 en 1/7
in 2/3 van 4/6 en nog 1/7 in 1/6 en 1/7 in 2/3 van 4/6 in stede voorn.
tp Cornelis Jan Suys wnd sBosch
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66. 1769 februari 17 sH,R.1757,15
dhr Ebbo Helt lieutenant td Staat Ver. Nederlanden namens vr. Dina Henriette barone van
Cromstromdouariere van Deelen tot Schonenburgh wnd op den huyse van Schonenburgh
onder Neerhasselt
- adelijke huise gent de Nemelaar met stallinge neerhuysinge verdere getimmerten hof en
erve binnen de slooten
- 24 L weyland gent de Smisdonken
- 11/2 L gent de Eelwey
- 1/2 L wei en bos over de brug
- 51 L slegt groesvelt over de brug waarvan een gedeelte is beplant
- 37 R lands agter het huis van de kinderen Theodorus van Esch
- 2 L 61/2 R lands in de Belversche akkeren
- 1 L 451/2 R in de Mudakker
- 7 L 22 R land in den Grooten acker naast de stroom
- 2 L 47 R lands neven de Smisdonken
- 1 L 26 R land aan de kerk op Heijl de Maijers akker
- 24 L weijland bij het kasteel waarvan een gedeelte is beplant soo met opgaande boomen als
schaarhout van binnen en buijten de Laane
- 4 L weijde in de Smisdonken
- 9 L hoybeemd langs de stroom
- 4 L 34 R land met een huijs schuur schop bakhuis etc. gebruikt bij Cornelis Hendrik van
Abeelen
- 4 L 7 R land in de Belversche akkers aan de Bogtsteege
- 1 L 44 R land in de Smitakker
- 3 L 20 R land tegens het Gasthuijs over
- 19 L 44 R land in den Grooten akker naast de Smisdonken
- 2 L 21 R land als voor
- 1 L 18 R land in de Belversche akkers
- 21/2 L in Embert Smitsakker
- 2 L 47 R als voor
- 2 L 45 R land gent de Ravenesten in de Belversche akkers
- 3 L land in de Kerkakker
- 4 L weijland bij het huys
- 71/2 L weijland op het Ruut aan de Smitsdonken
- 21/2 L gent het Paardewijtje
- 9 L slegt groesvelt gent den Swarten beempt
- 18 L slegt velt op het Goorbroek
- 3 L land bij Thomas Teunissen waarop te vooren een huys heeft gestaan
alle welke 31 percelen leenroerig Leenhoven van Brabant en nog de volgende allodiale
percelen bij het casteel gebruikt werdende als
- 2 L 35 R land nu slegt houtgewas in het Rouwevelt
- 6 L beempt gent Hijltje de Maijers beempt
- 3 L land bij Neeltje Jan Lamberts Belveren buijten langst de laan voor het Casteel
- 6 L slegt houtgewas over de Belversche Brug gent Jantjes Heemel
- 3 L Broekvelt te boekstaande voor 6 L gent de Beempdekens bij de Neemelaar
- 2 L land in de Belversche akker

- 41/2 L zijnde 3/4 in 6 L broekvelt bij de brug in drie rijsen aangekogt
- 3 L wijde in de Runsche straat
- 3/4 L slegt wijvelt in het schuurenbroek
- 23 L hijvelt nu wijbosch en visvijvers alles tussen erve der erfgen. ..
- 4 L land nu huys schuur schop en bakhuys gent de Gasthuyshoeve gebruikt bij Aart Bresser
- 6 L 32 R land aan het Santvoort
- 3 L 20 R lands aan het Stokke aan de Baane
- 2 L 131/2 R land aan het Gevers hekke
- 3 L 29 R lands aan het huys der erfgen. Theodrous van Esch
- 1 L 14 R land bij het Pampisveldeken
- 15 L 141/2 R land op het Waalsaat
- 9 L 111/2 R land aan de baane gent de Geeversakker
- 18 L wijland bij het huys over de straat en in het Elsbroek
- 12 L slegt wijde gent het Rouvelt meyt het hijvelt gent de Smisdonken
- 71/2 L broekvelt in de Nieuwe Veltsdonken en in het Rouvelt
- 1/2 L land gent de Kalverstaart
- 15 L 171/2 R land met een huys schuur schop en bakhuis in de Geevert gebruikt wordende
bij Cornelis van de Ven
- 48 R land aldaar
- 1 L 30 R land bij Outheusdenland
- 2 L wijland als voor
- 6 L 121/2 R wijvelt op het Aabroek en het Ruut
- 3 L wijde op het Broek teynde Adriaan Freijse wijde
- 341/2 R land in Adriaan van Tuijlsakker twelk nog niet is uijtgevonden
- 11/2 L broevelt in de <eijterbeempt
- 6 L heyvelt nu wij en bosch
- 11/2 L broekvelt land de Holstroom gewnt de Geijtekooij
- 13 L weij dries hof en land met een huys schuur schop bakhuys aan de Groeneplijn genruikt
werdende bij de kinderen Peterw van de Ven
- 5 L lands gent het Voorste geschut
- 13 L 421/2 R land in de Kerkakker
- 5 L land op het Reijt
- 9 L 9 R land agter de weijde het Boschpad
- 5 L weijde op het Reut
- 9 L heyvelt nu weijde gent de Nieuwe erven
- 121/2 R lands met nog eenig slegt velt bij het Gagelrijsven
- 3/4 L wijde en erve met een huijs schuur schop en bakhuijs in de Geevert gent de
Schijdehoeve gebruikt werdende bij de wede Raademaakers
- 5 1/4 L land in de Geevert
- 21/2 L land op de Willigen akker
- 20 R aldaar
- 11/2 L land in de Geevert
- 3 L wijde met huys schur schop en bakhuis aan het Holleneynde gebruikt werdende bij
Steeven Pijnenburg
- 9 L land gent den huysakker
- 7 L land gent de Litsen
- 4 L land bij het huys
- 6 koop weijde tegens het huys over gent de Nueywe erven
- 3 L land gent de Hilten
- 1 L wijde in het Haarensche Broek aldaar
- 2 L broekvelt agter het Casteel
- 1 L 12 R broekvelt bij de brug
- 3 L onbedeeld broekvelt gent de Berk
- 6 L onbedeeld broekvelt land de Holstroom
- 3 a 4 L kwade velden omtrent het rondeel
- 3 a 4 L hijvelt nu slegt houtgewas
- 8 L slegt turfvelt
- 1 L wijde met een klijn huysje daarop aan het doorbroek
- 4 L slegt hoyvelt onder Boxtel
- 31/2 L land onder Boxtel over de Belverwsche brug

- 2 L in de Wippenhouten onder Oirschot
4 hond weyland in het Bosvelt
- 25 L land en weijde met een huys schuur schop etc. gelegen toit Kerkhoven gent de
Leenhoeve met een register van diverse agterleenen mede leenroerig Leenhof van Brabant
- 4 L weide aan de Koolendijk
- 15 L 4 R land en weijde in de Klijne Heijde meyt huys schuur en schop etc.
- 15 L so land als wijde in de Klijne Heijde tot Otw
- 4 L als voor
- 3 L als voor
- 5 L beempt
- 6 L beempt
- 31/2 L wijde omtrent den molen ter Borg
- 5 L akkerland omtrent de Schijde hoeve
- 7 L so wijde als land
- 2 L dries aldaar
- 51/2 L land aldaar
- 2 L 17 R land
- 14 L so land als weyde met een huys schuur schop etc. nu gent de Kievitsbleek
- 18 L nieuwe erve aldaar
- 6 L bosch
- 32 L gagelvelden met een visven aldaar
alle welke percelen gelegen zijn onder de dorpen Otw Haren Boxtel Oirschot en het vrijdom
sBosch
met jacht en warandes over de dorpen van Haaren Otw Udenhout Helvoirt Esch en Berkel
de visserije in de rievier de Neemer beginnende bij de molen ter Borg en eijndigende bij de
Luijselsche vonder
gestoelte in de gereformeerde kerken van Otw en Haaren
twee stoelen of banken in de Roosche kerke te Haaren
doch constituante gereserveerd aan zich de graftkelder en het familiegraft in de Groote kerke
van Otw de constituante aangekomen bij versterf van vader Isak baron van Cronstrom als
van haar broer Daniel Isaacq baron van Cronstrom
tp Maria Philippine barone Pieck douariere hr Daniel Adriaan le Leu de Wilhem vrouwe van
Waalwijk Besoyen Berlicum Middelroode en Caathoven wnd sHage
belast met Geest. Goed van Kempelant en Otw tbv rentmr Abraham Verster 3 st 8 p aan de
rector van St Margaretenaltaar KvOtw 1 st 4 p wildercijns 1 st 12 p KvOtw 3 st 8 p
ten compt episc. en andere geest. goed stad en meijerij 6 vaten rogge nog aan compt voorn.
hr Verster 14 st aan hertogcijns in verschijdene posten en texten zo uit goederen te Haaren
als otw 1 gld 2 st nog compt episc. goed 14 vaten rogge nog de armen van Otw 4 gld 1 st aan
de armen van Haaren 5 gld nog de gezworenen van Haaren 2 st 6 p nog de armen van Otw in
meer 1 vat rogge 5 st 10 p in gelde nog aan het mannengasthuis Otw in meer 10 st 8 p nog
aan de armen vanm Otw 34 vaten rogge en in geld 7 gld 3 st 4 p
nog hr van Boxtel gewincijns 2 st 2 p allen jaarlijks en laatstelijk een kapitaal van 9000 gld
aan vr barone van Echtenbevorens douariere van Dongen nu van Alberda ten intreste van 3
gdl 10 st volgens accoord 22-12-1719 in de Raad van Brabant te den Haag wat op 1 nov.
aanstaande betaald moet worden
die belooft aan Dina Henriette van Cromstrom douariere Deelen tot Schoonenburg 4100 gld
67. 1769 februari 17 sH,R.1757,23v
Arnoldus van Roessel den jongen man van Maria Peters van Esch met Antony Peeters van
Esch beiden wnd Otw
- 1/6 in het geheel en 1/3 in 4/6 van huys en land Otw Helvoirt en Cromvoirt als Jacobus
Meijs in huure heeft en gebruikt van de familie van Iersel en van Esch onder Giersbergen
na dood vader Peeter van Esch en moeder Mechlina Storimans
tp Andries Suys wnd Tilburg
68. 1771 maart 15 sH,R.1757,288v
Willem Messier schepen dingbank Otw namens vr Henriette Geertruijt Verster wede hr Philip
Rijnhart Vitriarius
- huis schuur stral hof dries met hijvelt 1 1/4 L het laatste voor 1/3 het eerste aan
malcanderen en het laatste land omtrent een quartier gaans daar afgelegen tpl. Kerkhoven
onder Otw
- stuk akkerland met een huisje daarop gent den Helvoortsen akker 7 L t Jan van Brekel en

het volgende perceel
- perceel land 7 L gent de Habraken t voorgaande peerceel t Krijtenhijde v gem. straat t erve
Lambert van den Bosch welke tweee laatste percelen leenroerig Raad van Brabant
- perceel akkerland 1 L neven erve Cornelis de Jong t erve Jan de Bresser
- perceel akkerland 1 L t Cornelis de jOng t erve Gerrit Robben
- perceel weyvelts 2 L t Gerit Robben t Johannes van Roessel v gem. straat t erve Jan de
Lepper
- stuk akkerland gent het Eykenvelt 7 L t Armetafel t krn Antony Wouter Jan Emmen v
Johannes van Roessel t Jan van Berkel
- weyde zijnde nieuw land 2 L 18 R aan Scheepersdijk
alles gelegen bvvo
aankomst staande huw. bij koop tegen verschijdene perconen
tp Johannes Antonissen wnd Otw
belast met de grondcijns tot 6 p uit het eerste vierde en vijfde perceel nog 1 gld 5 st geest.
goed rentmr Abraham Verster
69. 1771 maart 27 sH,R.1757,306
Arnold Pijnenburg wnd Onsenoort
- land Haaren aan de Belversche kant
tp Jan Jansen van Beurden wnd Haaren
70. 1771 juli 30 sH,R.1757,343v
Rut van Roij wnd Schijndel en Cornelis van Roy wnd sBosch Jan van den Dungen man van
Wouterina van Roy wnd Helvoirt en Eymert Willem Voets man van Johanna van Roy wnd
Schijndel krn Adriaan van Roij
- stuk nieuwe erve akkerland 6 L t O Johanna Maria van Abeelen en de erfenis Joost Janssen
van Nieuwelaar W en voorts t gem. steeg en gem. straat Z en N
- stuk akkerland gent Mulderakker 21/2 L t O den Raamsche waterloop t W erf wede
Gommert Adriaans de Cort v N erf Philippina van Asperen t Z de sloot zijnde leenroerig
Leenhof van Brabant en laatst verheven op Adriaan van Roij 15-7-1744
- stuk ten dele uitgetorft moervelt 3 L in het Haarens Broek t erfgen. Adriaan Verhoeven t
Hendrik Wolfs
- heyvelt 11/2 aan de Heesakker etc.
allen gelegen te Haaren
- hijbodem Udenhout aan het Hooghout
tp Adriaan Pijnenburg wnd op Giersbergen
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71. 1772 april 2 sH,R.1758,62v
Cornelis Jan Suijs koopman wnd sBosch namens Michiel Dircx van Iersel en van Hendrik en
Theodorus van Iersel zijn meerj. zn wnd Otw ook voor Agnees Dircx van Iersel hun minderj.
dr en suster ook voor Jan Wollardt mede wnd Otw die ook voor br en z
- 1/6 en 2/6 in 4/6 van huis en land te Drunen Otw Helvoirt en Cromvoirt als Jacob Meijs in
huur heeft van de families van Iersel en van Esch
tp Andreas Suijs wnd Tb aan wie de overige delen competeren en waarvan hij nu het geheel
bezit
72. 1772 april 24 sH,R.1758,81
Lambert van de Zande wnd Haaren ook voor Willem van Breekel man van Johanna van de
Ven enige dr Martina Peeter Schijven en van Cornelis Peeter Roosen en Robbert van Berkel
voogden onm. Jan de Bresser z. Jan de Bresser en Maria Peter Roosen en van Hendrik enige
zoon Cornelis Peeter Roosen en van Johannes en Antonij enige zn Gerard Pijnenborg en
Cornelia Peter Roosen wnd onder Otw als Moergestel
- perceel teulland 5 L t wede Arnout van de Ven t Hyacint van den Biggelaar v Arnoud van
Roessel den oude t gemeente
- perceel teulland 21/2 L t Arnold Aart Pijnenburg t wede Cornelis Priems v t mestweg
gelegen bvv Otw tpl. Kerkhoven en de Berck
aankomst na dood en afstand tocht Catharina Roosen hvr Jan de Cort
tp Willem van den Breekel wnd Otw
belast met 2 vaten rogge Bossche maat Armen van Otw uit het tweede perceel
73. 1772 oktober 14 sH,R.1758,163
Nicolaas Copier koopman sBosch namens Geertruij Anna Glaviman meerj. dr wnd Dongen
- 1/4 onbedeeld in een huys en verdere timmerage gent het Pannenhuis met weyde erve

driessen uytgedove moerputten en visserije te Otw zijnde leenroerig Raad van Brabant en
waarvan de verkrijger de overige 3/4 bezit
aankomst na dood broer hr Antonij Glaviman
tp Gerard Tabbers priester en pastoor te Hilvarenbeek
74. 1773 april 2 sH,R.1758,241v
Jan Roeland van Hasselt secretaris van Haaren Berkel Entschot en Heukelom namens vr Maria
Philippina Jacoba baronesse Pieck douariere Le Leu de Wilhem vrouwe van Waalwijk Besoijen
Berlicum Middelroode en Caathoven wnd sHage [zie aankomstakte]
- het huis en land van de Neemelaar
de jagt wordt door de vrouwe voorbehouden
alles zoals op de kaart getekend
speciaal zeekere voorhooft op de gemelde goederen op de kaart getekend met F en het daar
aanvolgende hoekje gemeente op de zelve kaart getekend ABCD tesamen 2 L 4 7/8 R welk
aan vrouwe voornoemd vergund is volgens res. 7-8-1771
aankomst koop tegen Ebbo de Helt namens Dina Henriette baronne van Cronstrom douariere
van Deelen tot Schonenburg 17-2-1769 en de voorhoofd als voor
tp hr Casper de Jong heer van Spanbroek Spierdijk Zuydermeer wnd sHage
die belooft (door Marcelis Bles, heer van Moergestel wnd aldaar) 41000 gld
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75. 1774 april 19 sH,R.1759,26
dhr Pieter Bouwens collonel ten dienste van den staat der Vereenigde Neederlanden
woonagtig te Otw
- zijn oud adelijk casteel gent Duurendael met dess. ap en dependentien met zijn vrije jacht
en visserye te Huyclom par. Otw
met alle andere goederen hoeven steede huysen lande bossen beemden hoven erven
aangekomen tegen hr baron de Renesse nu ontrent 11 jaar geleden in sBosch
en wat hij naderhand kocht onder Otw en Huyclom waaronder
- stukje van 6 L gent de Leenacker leenroerig leggende aan de Tilburgsebaan
tp aan hr Johan Baptist Verheyen rentmr heer prince van Salm Salm wnd Loon op Zand
tbv hr en mr Gerbrand van Grootvelt wnd te Hoorn
belast met 35 st aan de Geestelijke goederen en 2 gld 14 st aan de arme tafel Otw
76. 1775 september 9 sH,R.1759,221v
dhr M. Bles heere van Moergestel wnd aldaar namens A.G. Le Grand Douariere van dhr
Casparus de Jongh heere van de Neemelaar
- het adelijke huys den Neemelaar met stallingen neerhuysinge en verdere getimmerte hof en
erve binnen de gragten en slooten
[etc. zie vorige tp] o.a.
- 21/2 L broekvelt langs de Holstroom gent de Gijtekooy onder Haaren
onder Otw
- 25 L land en weyde met een huys schuur schop gent de Leenhoeve tot Kerckhoven met een
register van verscheyde agterlenen geheeven worden aan de Raad van Brabant
- 4 weyden aan Koolendijk 15 L 4 R land en 5 ? in de Kleyne Heyde met huys schuur schop
- 15 L land en wey in de Kleyne Heyde te Otw
- 4 L land als voor
- 3 L land als voor
- 5 L beemd
- 6 L beemd
- 31/2 L weyde omtrent de molen ter Borch
- 5 L akker omtrent de Scheyde hoeve
- 7 L so weyde als land
- 2 L dries aldaar
- 51/2 L land
- 2 L 17 R land
- 14 L land als weye met huys schuur schop nu de Kievitsbleeck genaamd
- 18 L nieuwe erve
- 6 L bosch
- 32 L gagelvelden met een visven aldaar
- jagt of warande den dorpen Haaren Otw Helvoirt en Esch (niet Udenhout en gedeelte van
Berkel)

- visserije in de riviere de Neemer bij ter Borch tot bij de Luysevonder
- gestoeltens in de gereformeerde kerken van Otw en Haaren en 2 stoelen of banken in de
Roomsche kerke van Haaren voorn.
aankomst van vr Maria Philippina Jacoba Pieck douariere Le Leu de Wilhem vrouwe van
Waalwijk Besoyen Berlicum Middelroede en Caathoven echtgen. dhr Casparus de Jong heere
van Spanbroeck 2-4-1773
belast met 1 st 4 p rector Margriet altaar Otw wildercijns Otw 1 st 12 p Manhuys Otw 10 st 8
p kerk van otw 3 st 8 p Armen van Otw 4 gld 1 st 5 st 10 p 7 gld 3 st 4 p en 39 vaten rogge
bossche maat in 3 texten nl. 4 vat 1 vat en 34 vat
aan Willem Anne van Wilmsdorff wnd sBosch
77. 1775 november 13 sH,R.1759,251v
zie Otw,R.472,201
Jan van Herpen mr kuyper in inw. borger sBosch
- perceel teulland gent de Korte Stukken 21/2 L t erf Hendrik van den Boer t erve H.Geest van
Otw v mestweg t erve Corbnelis van der Kaa
- perceel teulland agter de Swaen 21/2 L met een perceel daarnaast 11/2 L een voetpad
tussenbeide t erfgen. van Eekelschot t Walterus van Esch v de Zwaan t erf van Rotterdam
gelegen onder Otw
voor de helft aangekomen na dood Dirk van Herpen zijn vader en de wederhelft na dood van
zijn broeder Arnold van Herpen en beide percelen aangekomen aan Dirk van Herpen bij koop
tegen mr Isak Verster qq in twee brieven sBosch 2-1-1716
tp Laurens van Bijnen grossier in spelden inw. borger sBosch
78. 1776 februari 22 sH,R.1759,318v
Petrus Josephus van Berkel en Hendrik Jan Appelboom wnd sBosch namens juffr. Barbara
Backers, Johanna Catharina Bakkers wede hr Hendrikus Appelboom Catharina Bakkers wede
hr Theodorus van Berckel en Bello Backers allen wnd sBosch voor de ene helft en dr Doctor
Georgius van der Burgt ook voor zijn broer Antonius van der Borgt wnd Luyken voor zijn oom
hr Petrus Reijns bierbrouwer te Oisterwhout man van Maria Anna van der Burgt
1 mud 3 vat rogge op Lichtmus uit
- goederen te Haaren waarvan de laatste betalers zijn Jan Pijnenburg en Adriaan van
Someren
aankomst bij koop tegen Wilhelmus van Boxmeer 9-7-1739
tp Sinnenlooshuis sBosch
79. 1776 december 30 sH,R.1759,467v
Bernard Storm qq
3 zakken rogge uit
- stede lands gent den Heerenakker te Haaren tpl. Geffele etc.
tp Willem Hubert
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80. 1774 augustus 31 sH,R.1761,261v
de wede Offers en de procureur Santvoort quiteren den curator van de boedel van Frederik
Scheydt man van vr. Jacoba Adriana de Groulart overl. te Vucht 10-11-1768
81. 1775 juli 22 sH,R.1761,329v
also Francis van Gulick koopman en inw. borger sBosch op 24-4-1764 tp aan Jan Cornelis
Schellen wnd Haaren
- stede lands met huys schuur schop wij en teullanden in een bogt tot Huykelom par. Otw met
nog
- perceel lands bvvo
tp sBosch als vrij en allodiaal
doch sedertdien gebleken dat tweede perceel bvvo onder de naam Coppelakker of de helft in
11 L in de Coppelstraat te leen gehouden van Raad van Brabant
en door Jan Cornelis Schellen thans wnd Boxtel sch. Otw secr. Huykelom 23-3-1772 tp aan
Adriaan van Iersel wnd Huykelom
die dus belast met leenplichtigheid
het tweede deel 1777 - 1780 heeft geen index
niet nagekeken

's-Hertogenbosch, R.1762
A. Bastide, december 1758 - december 1768 ... / 587
testamenten
's-Hertogenbosch, R.1763
A. Bastide, januari 1769 - oktober 1783 ... / 588
testamenten
van 1780 tot 1783 is er geen register
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82. 1758 december 1 sH,R.1764,5
heer Carel van den Heuvel coopman in wijnen sBosch namens eerw. heer Jac. Venne prior
heer Fran. Bayens supprior heer Joan Meeus procurator heer J. Vueghs heer A.P. Voets heer
Aug. de Wilde capittulieren des cloosters van Corstendonck voor not. Lambert Smeyers not.
dorpe en heerl. Rethy dd Corssendonck 13-11-ll.
- seker renteboeckxken bestaande in roghpagten en gelden onder dingb. Otw
aan hr Jan Tabbers rentmr abdij Tongerloo wnd Tilburg
83. 1758 december 20 sH,R.1764,10v
Jenneke Wouters de Groot wede Gerrit Anthony Hoevenaers wnd Huyclom (test. not. Jac.
Althoffer Otw 7-2-ll.)
- kleyn leemen huysken en erve te Huyclom t Gerard Jacob Corthout t Francis van Gulick v
gem. straat t voorn. Francis van Gulick
- de helft in stuck so teulland als dries geheel 15 L tpl. voors t gem. straat t v erve voorn.
Francis van Gulick t erve Jacob Corthout
aankomst aan haar man bij tp tegen Michiel Dekkers en Adriaan Snoeren sch. Otw 21-121741
aan Adriaen Brekelmans wnd Huyclom
belast met de helft in 20 vaten rogge hr Cornelis de Back rentmr geest. goed. de helft in 2 gld
11 st 12 p voors. compt de helft in 1 mud rogge arme tafel Otw de helft in 1 gld 10 st voorn.
arme tafel
84. 1759 januari 11 sH,R.1764,17v
Jacobus de Lange wnd Otw
- een hoeve lants 24 L onder Huyclom en Otw t jr de Cannaerts t de heyde v gem. straat t
over de Loop so wey als teulandt
aankomst na dood ouders
aan hr Philip Reynhart Vitriarius griffier quartier Otw
85. 1759 februari 24 sH,R.1764,33v
Wouter Panincx wnd heerl. Tilborg namens Maria Frans Vugts meerj. j.d. wnd aldaar o.a.
- perceel akkerland 3 L in 7 L te Huyclom in de Koppelstrate gent de Brabantsche acker t O hr
van Wijk en Hendrik Cuypers t W Jan Buckens mma v N Anna Maria Lomans t Z gem. straat
aankomst tegen Everhardus van Hoornbeek borger en coopman sBosch op last van Johannes
van Heynsbergen bij coop 31-7-1747 voor not. Isacq van Ruerlo
aan Arnoldus Piggen wnd Tilborg
86. 1759 maart 10 sH,R.1764,41v
Jan, Francis, Ariaen, Cornelis van de Laak man van Lucia en Hendrik van de Sande man van
de dogter van Eymert van de Voort alle krn en kindskrn w. Laurens Jansse van de Voort en
Elisabeth Peter Vugts
- 5/7 in broekveld 7 L 7 R onder Otw in de Geever t hr generaal Cronstrom t Antoon Willem
Lombaerts v Peeter Geerit van de Pasch t Arnoldus Hendrik Pijnenburg
- broekvenld Helvoirt etc.
tp Annemie en Jacomijn van der Voort mede krn en erfgen. wnd Haaren
belast met 7 st 8 p aan juffr, van Esch uit het eerste broekveld
87. 1760 mei 5 sH,R.1764,143
jr Matthias van Cannart d'Hamale heer van Wittegraght en Steendonck zo voor zijn vader als
ook voor eerw. hr Bartholdus Alexander Matthias van Cannart d'Hamale priester en canonick
van kapittel collegiale en par. kerk St Jacob te Antwerpen en voor jr Joannes Hyacintus van
Cannart d'Hamale heere van Boortmeerbeek Schonenbergh etc. alsmede jr Willem de Becx
ook voor zijn broeder jr Matthijs de Becx allen krn en kindskrn w. jr Matthijs van Cannart
- stede bestaande in huys schuur schop erve gent de Huysacker omtrent 3 L t Z gem. straat t
O de heyde v N Arnoldus de Lely t W ?
- stuk akkerland en dries 5 L t O straat t W zijn zelver v t N en Z eertijds Jan Hofmans

- land en weyde gent de Hoeve 10 L t v N en O gemeente t W Arnoldus de Lely t Z Joost
Borgers
- stuk ackerlant gent het Brantvelt 19 L t t O en W Cornelis Emmen v t N en Z gemeente
- stuk land en weyde 6 L t O verkrijger t N F. Lomans c.s. v t W en Z gemeente
allen gelegen onder Huyclom
- stuk weyvelt gent de Bosweyde tpl. de Bossteeg t W verkrijger t O erfgen. Jan Ariens van de
Laar v Z Rekloop t N gem. straat
- 6 L land en bosch t v W en N verkrijger t Z gem. straat t O ?
deze twee onder Otw
aankomst ouders
aan Philip Reinhard Vitriarius griffier vant quartier van Otw en wnd aldaar
belast met grondgewincijns 9 st 8 p
88. 1763 maart 14 sH,R.1764,319
Antony van den Broek man van Maria Agnes Michiel van Iersel wnd Turnhout
- 1/3 onbedeeld in de helft in huys etc. te Otw Haaren Huyclom en Enschot
- 1/6 onbed. in de helft in huys en land te Moergestel en Huyclom
bij succ. grootvader Hendrik Lathouwers
aan Hendrik en Theodorus Michiels van Iersel gebr. wnd Otw
belast met 1/3 in de helft van 4 st 8 p domeinen van Brabant de helft in 2 gld Blok van de
Vismarkt te sBosch uit het eerste huis
1/6 in de helft van 1 gld 2 st geest. goed onder rentmr de Back in de helft van 4 zakken
rogge H.geest sBosch van 5 duiten aan heer der heerl. Moergestel uit het goed te Moergestel
89. 1763 maart 15 sH,R.1764,322
Anna Maria Lomans wnd sBosch
- huys schuur teuland en weyland te Kerkhoven onder Otw
bij deling onder de hand tegen getransporteerde 24-2-1763
aan Francis Lomans wnd sBosch
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90. 1764 maart 16 sH,R.1765,6
Jan Cornelis de Lepper wnd sBosch
- een huis en hof te Otw 1/2 L aan het Lindeind t Leendert Welters t huis en erve van zekere
jood gent ... v straat t achterwaarts tegen de rivier
aankomst van ouders
tp Cornelis van Heusden wnd Hilvarenbeek
het huis van Francis Jan Corthout tegenover dit huis staande wegen door het straatje tussen
dit huis en Keendert Welters naar de rivier
den transportant blijft gehouden den ouden ovenm uit het voorn. huis te breken tselve
behoorlijk op te timmeren en repareren mitsgaders het doen maken van een torfschop
Francis Jan Corthout oom van den transportant mag vernaderen binnen een jaar
91. 1767 maart 11 sH,R.1765,288v
Johannes Gerardus van Asten onderpastoor binnen Heusden namens zijn moeder Anna
Catharina van Dal wede Gerardus van Asten (besloten test. Otw 1-9-1762 voor not. Antony
Glaviman gereg. allerh. akten Otw 11-4-1766)
- huis stallinge schuur met 14 L 7 R land gent den Huysacker te Otw in de Kleyne Heyde t v
gemeente t t bekende ringgenoten
- 2 L 13 R gent den Troost als voor t t Harensen weg v t bekende ringgenoten
- 12 L 17 R so wey als akkerland als voor over het schoorbrugsken t krn Adriaan van Hek t
gemeente v Harensche steeg t achter aan erve ...
- 8 L so wey als akkerland omtrent t Zant t bekende ringgenoten aan beide zijden v de heyde
t volgende perceel
- 8 L 12 R land zo akker als weiland als voor t voorgaand perceel t erve Johannes Hofmans v
straat t achter de krn de Loos
- 4 L 19 R wey als voor achter den huysacker tussen bekende ringgenoten
- de helft in 41/2 L land als voor tussen bekende ringgenoten
- de spie aan Cloostersdijk zijnde wey 1 3/4 L als voor t Cloostersdijk t ... v t Rak t ...
- 6 L land waarvan 3 L sijn saay en 3 L weyland in de Coppelstraat onder Otw t erve Hendrik
de Cort t gem. weg v gem. herbaan t rivier deze 6 L leenroerig Raad van Brabant sHage
aankomst aan Gerardus van Asten bij coop tegen Hendrik van Bredaun nom. ux. sBosch 153-1735 maar alle overige percelen tegen Hendricus Cornelis de Rooy wedn Geertruy Maas

Otw 20-6-1747
tp Pieter Bouwens majoor der cavallerie
belast met 17 st 4 p aan de Baselaars ten compt Episc. goed 8 st 4 p domeinen van Brabant 3
st 3 p item 131/2 p
92. 1767 juni 26 sH,R.1765,332
Leendert Willem van Beusecom notaris sBosch namens rouwe Philippina Johanna de Lobell hvr
hr en mr Willem van Laer raad ordinaris Raad en Leenhove van brabant vr Margareta Maria de
Lobell hvr hr Johan Philip van Eys raad en oudschepen sBosch vr Susanna Petronella de Lobell
hvr hr Gerrit Godin collonel infanterie td deser landen als enige nagelaten krn hr en mr Daniel
de Lobell bij vr Dina Vis
- land Haaren in den Langenbraak
aankomst na dood ouders die bij opdracht tegen Adam van der Horst? 15-7-1721 sBosch
tp Paulus z. Laurens van Bijnen wnd sBosch
belast met jeec 7 oortjens of 1 st 12 p convent van Tongerlo
93. 1767 december 7 sH,R.1765,408v
Jan Cornelis de Lepper inw. borger sBosch
- perceel teulland 4 L in den Meulenakker te Otw t land van Hendrik Emmen t land van Pieter
Emmen v Meulestraat t land van Cobus van Rijswijk
aankomst versterf ouders
tp Hendrien Janssen van Minderhout wede Adriaan Bol
94. 1768 maart 4 sH,R.1765,425
Johannes Faassen mr timmerman Anna Maria en Jacoba Faassen alle drie wnd Otw gelooft
Pieter Bouwens majoor onder regt cavallery ten dienste deser landen 1000 gld
in bijwezen van Hendrik Verhoeven ruyter onder t regt cavallery van hr generaal van der Beek
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95. 1769 maart 23 sH,R.1766,16
Willem Peters van de Sande de tocht in 1/3 onbedeeld als wedn. van zijne eerdere hvr
Ariaantje Hendrik Wolffs in 4 percelen
- een weyvelt geheel 21/2 L te Haaren tpl. het Holleneynde t wede Wouter van Eersel t v
Adriaen Versterre t Jan de Cort
- 1 L broekweye onbedeeldin een stuk van 16 L als voor gent t Reut t t gem. stroom
- stuck ackerlant geheel 11/2 L als voor aent Holleneynde t Jan Leyten t Adriaen Versterre v
Jan de Cort t gem. straat
- stuk akkerland geheel 1 L als voor op den Putakker t Willem Schoones t wede Adriaen
Brekelmans v Willem Janss Versteyne t gem. straat
hem staande voorn. huw. aangekomenna dood van zijn vader Peter Hendriks van de Sande
bij dl tegen Adriaan Drabbe man van Hendrina Peter Hendriks van de Sande voor Gratiaan
Jacob de Velle not. te sBosch 1-3-1729
tp Jan Hendrik Verbeek wnd Enschot man van Cornelia d. voorn. transportant bij Adriaantje
Hendrik Wolffs
belast met 1/3 in 1 gld 10 st 6 p uit eerstgent. perceel aan compt geest. goed
die
- land te Haaren Belverse akkers etc.
- stuk nieuw erf als voor aan t Holleneynde in de Pappekampen geheel 3 L t Francis Jansse
Versteeden t Hendrik van Hulten v de hey t gem. straat
zijn hvr aangekomen bij dl. secr. voors. 20-10-1739
- 1/3 onbed. in 4 percelen als voor
tp Jacobus van de Sande wnd Haaren
96. 1769 november 13 sH,R.1766,76v
Andreas Ermers coopman inw. borger sBosch namens Maria Bloemaarts wede Vincent van
Turenhout wnd te Grave de tocht in goederen in dingbank Haren en Otw na dood van haar
man
tp Wilhelmus van Turenhout haar zoon Joachim Melchior man van Hendrica van Turenhout en
Gerard van Elsenbroek man van Geertrudes van Turenhout haar dochters
waarna die
- de helft in perceel akkerland geheel 3 L 10 R in de Haarense akkers onder Otw in bekende
ringgenoten in huure bij Jacobus van Haaren
aankomst afgang tocht als voor
tp Jacob Johan Althoffer notaris en procureur Otw

nog
- perceel akkerland 1 L onder Otw over den Moolen aldaar en nog 26 R lands aan den voors.
molen gekomen van Cornelis van Heusden in bekende ringgenoten in gebruik bij Jacobus van
Haaren
aankomst als voor
tp Jacob Johan Althoffer als voor
nog
- perceel hooy of weyland onder Otw aan den Dijk gent de Groote Wey groot 4 L met nog een
perceel aldaar gent het Bogtje 2 L 2 R tesamen 6 L 2 R in bekende ringgenoten met zijn
houtgewassen in huur bij wede Jan van de Pas
aankomst als voor
tp Francis van Roessel wnd Otw
nog
- de onbedeelde helft van een hoeve lands bestaalnde in huysinge stallinge schuur schop kar
en bakhuys met aangelegen erffenisse mitsgaders daarbij en aangehoorende akker groes teul
hooy en weylanden tesamen volgens het quohier 61 L 15 R in bekende ringgenoten onder
dorpe Haaren met sijne boomen houtgewassen in huur bij Hendrik Verbeeck competerende de
onverdeelde wederhelft aan juffr. van Esch te Otw
aankomst als voor
tp Adriaan Jan van Vugt
belast met de helft in pacht van 6 vaten rogge aan de armen van Haar4en de helft in pacht
van 3 gld armen van Otw
97. 1769 november 13 sH,R.1766,79
Andreas Ermers namens Wilhelmus van Turenhout
- perceel akkerland onder Otw in de Schijve 5 L 4 R in bekende ringgenoten gent Backersbogt
leenroerig Raad van Brtabant laatst verheven ten name van constituant 7-12-1768 in huur bij
Steven van der Steen
tp Paulus z. Laurens van Bijnen wnd sBosch
98. 1770 mei 18 sH,R.1766,143v
Jacobus Althoffer stadhouder van het quartier Otw namens juffr. Geertruy Glavimans wnd
Dongen omtrent de kerk
- huis schop aangelegen hof gent het Maagdenhuys bvvo agter de kerk t het vrouwenhuis t v
verkrijger hr Vitriarius t straat tot soo verre van de heg en kanten als de gerechtigheid van dit
en naastvolgende erve vanouts is meedebrengende sijnde twee schreeden naast de zuydzijde
leenroerig aan den adelijke leenhof tot Kerkhoven heorende aan den huyse de Nemelaar
onder Haaren
aankomst bij versterf van haar broer w. Anthony Glavimans die bij coop van dhr Petrus de
Lange predikant te Otw wegens de diaconye voor 1/3 Frederik Anthonis provisor arme tafel en
den arme vrouwenhuyse binnen Otw voor 2/3 volgens appointementen Raad van State Ver.
Ned. 4-12-1730 voor hr Johan Hartongh stadhouder en Walterus van Esch schepen van Otw
5-2-1732
tp mr Philips Reinhard Vitriarius griffier quartier en secretarie Otw
belast met 1 gld 6 st domeinen onderhoud 1 R dijk Otw Roeydijk
waarbij mr Philips Reinhard Vitriarius bij erfmengeling met constituante
- een stuk weyland 2 L 37 R onder Otw tpl. de Bundersteeg t Anna Cornelia van Esch t ... v
Bundersteeg t Rekloop voor 200 gld aan Johannes Anthoniss in sch. br. Otw 17-5-1770
vernadert Adriaan Antonisse Vermunt wnd Etten namens Anna Vergouwen zijn hvr 16-111770
99. 1770 augustus 13 sH,R.1766,165v
Adriaan van Liemdt wnd Berkel
- stukje teulland 1 1/4 L te Haaren aan de Berkt t krn Adriaan Verhulst t ... v gem. weg t
Willem Verstijnen
aankomst versterfv grootvader Martinus van Liemdt dl. sch. Otw 20 jaar geleden
tp Francis Versteynen als voogd over Willem en Jan Adriaan Verhulst minderj. krn w. Adriaan
Verhulst bij Maria Willem van Eyndhoven
100. 1770 december 13 sH,R.1766,198
Cornelis Johannes Suys inw. borger sBosch man van Allegonda van Grinsven 1/4 Hendrikus
van Grinsven inw. borger sBosch 1/4 dus samen de helft in
- stuk akkerland gent de Ossenwey 4 L t Arnoud Prins t Martien van Gorp v de Lij t Jacob
Althoffer

- de helft in stuk weyland 1 L in het Harens Broek t Steven Pijnenburg t Arnoud Prins v weg t
stroom
- de helft in stuk weyland in Elsbroek 2 L t Arnoud Peynenborg t mevr. de Willem v waterloop
t ...
- de helft in stuk nieuwe erve 21/2 L t Arnoud Peynenborch t Cornelis Andriesse van den
Bosch v t gemeente
- de helft in stuk akker en hofland 2 L t den Oosdrop van de huysinge van Arnoud Peynenborg
t Geverse weg v gem. weg t Arnoud Peynenborch op dit laatste perceel een bakhuis met een
oven daarin
deze 5 percelen te Haaren waarvan de wederhelft bereyts in eigendom behorende aan
derselver suster Theodora Maria van Grinsven mede wnd sBosch ongehuwde dogter
aankomst van ouders
tp Theodora Maria van Grinsven
belast met 1 gld 6 st // van Berkel wnd sBosch in den Rooden Haan de helft in 13 st aan
Gelenus Hopman qq de helft in 1 vat rogge compt Episc. goed
101. 1771 september 28 sH,R.1766,251v
Martinus Verbeek wnd sBosch
- perceel akkerland 4 L 19 R te Otw aan Blokshekken t adelijke abdije van St Geertruy te
Loven een voetpad tussenbeide t het land van het kind van Antony de Loos v t mistweg
zijnde leenroerig Raad van Brabant
aankomst ouders
tp Francis van der Bruggen wnd Otw
102. 1772 mei 21 sH,R.1766,274v
Johan Willem van den Bongaart namens Jan Baptist Helman baron van Willebroek en
Ruysbroek in Brabant
- stukje weyland 3 L par. Otw tpl. de Kleyne Heyde t de Wolfssteeg t Daniel Verhoeven v
gem. heyrbane t het land van de wede van de Wiel
- stukje land 2 L te Otw in de Schijve t Arnoldus van Roessel t ... Kuypers v Bolbaan t land
van Jan van den Biggelaar
- 3 L akkerland te Otw in de Kleyne Heyde t Pieter Bouwens t Armen van Otw v gem. straat t
land van de krn Francis Smolders
aankomst bij erffenis van Johan Philip van Beugen die bij coop tegen Theodorus van Asten
notaris en clercq sBosch namens Jan Lamberts van Masyk sBosch 8-7-1700
tp Jacobus Hessels en wede Cornelis van der Wielen
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103. 1773 maart 10 sH,R.1767,21
Francis Lomans koopman en inw. borger sBosch namens juffr. Anna Maria Lomans meerj. j.d.
wnd sBosch jeep 4 zakken rogge op Lichtmis uit
- onderpanden te Haaren thans vergolden wordende bij de wede Adriaan van Berkel
aankomst dood ouders bij dl. onderhands 22-2-1763
tp hr en mr Zacharias Matias Lomans advocaat sBosch
nog jeep voorheen 27 vaten nu mits afgeloste 5 vaten 22 vaten op Lichtmis uit
- onderpanden te Haaren gelders en laatste herbrengers Jan Cornelis Pijnenburg c.s.
aankomst als voor
tp Leonarda Catharina Lomans hvr Willem Blonket wnd sBosch
nog
- een stede of hoeve met landerijen onder Heukelom Otw en Moergestel thans beteuld bij
Joost Peeter van den Heesacker
zijnde leenroerig aan den Leenzaale van Berkel
aankomst koop tegen jhr Baijharts sBosch 29-7-1729
tp juffr. Anna Maria Lomans meerj. d. wnd sBosch

