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1081. 1613 oktober 9 sH,R.1514,5v 
Jan z. Jan Mertens de With wnd Gestel bij Otw verkocht Arnden Peters van Hees tbv Herman 
Aerts van Eerssel wullenlaeckenvercooper jeec 13 gld op Bamisdag uit 
huys scuer gronden hoff boogaert 13 L par. Gestel bij Otw het Stockeynde bij de 
waetermoelen t erf Jan Aerts N t de Galchstrate Z v Jan Bernts W t gem. heirbane O  
hooibeemd de Ploeghbeempt 12 L voors. par. Gestel etc. 
1082. 1613 oktober 10 sH,R.1514,6v 
Johan Jacobs van Antwerpen en Henrica zijn zuster d. dess. Jacops van Antwerpen bij w. 
Anna d. Peeters van den Hovel 
stuck ackerland gent de Hosstadt 10 L 15 R 16 voeten 1/4 deel van een voet uitgenomen de 
aan verkoper gereserveerde eyckebomen opte straat tegenover voors. stuk akkerland tot may 
naestkomende par. Otw onder Udenhout tpl. de Schoorstrate  
verkocht aan Arnden z. Wouter Aerts van Laerhoven 
1083. 1613 oktober 17 sH.R.1514,22v 
Elisabeth wettige d.w. Jacop Henrick Eymbrechts bij w. Beliken eerst wede Jan Joosten en 
daarna wede Jan z.w. Joorden van Boert had in haar testament bepaald dat zou erven 
Mariken d. Jan van Boort des testatrices soone dochter, doch mocht die zonder erven sterven 
dan alles aan Anneken haar testatrices dr. of anders op Annekens krn (test. secr. Jacop Donck 
als notaris 21-1-1579 
zo gestaan Mariken d.w. Jan van Boort Janss bij Geertruyt d.w. Diercx van Wijck wettig wede 
Huybrechts van Vleeck en tegenw. hvr Geerarts Vrients (proc. uit Dordrecht) de tocht deze 
Maria van Boort enigszins competerende volgens gent testament alsook uit de 
daaropvolgende erfdeling voor sch. sBosch 30-6-1581 daar al de krn van Maria zijn overleden 
- hoeve lants met alle rechten par. en vrijheyt Otw. tpl. Carchoven bij Adriaen Cornelis als 
laat in pacht 
uitgenomen  
- den Udenhoutschen beempt 9 L 48 R en de houtwas daarin vanouds bij voorn. hoeve 
begrepen geweest zijnde bij Michiel van Vleech haar zoon na afgang van tocht door Maria van 
Boort verkocht hoewel nog ongevest 
- beemt gent de Geweirbeempt wesende cijnsgoed par.Ow. in die Dyese 9 L 21 R 
- zekere gewinchijnsen gent Jan Noirkenschijnsen met zekere navolgende percelen van 
saylandt daertoe tsamen leengoet waarvan de cijns jaarlijks inbrengt in geld 8 gld 17 st en 
nog uit dit leengoed jaarlijks 20 L rogge op St Thomasdag en jaarlijks 12 L rogge ook op St 
Thomas alles tot Ow. te leveren en te vergelden 
- stuck saylants par. en tpl. voors. in de Scijve 3 L 35 R 
- jaarlijkse loscijns op diverse onderpanden tot Ow. maar de vrijheid betaalt de 
rentebedragen 18 ka gld naar uitwijzen sch.br. sBosch 27-6-1555 losbaar met 300 ka gld 
- jeep 6 zester rogge tot Ow. te leveren uit onderpanden aldaar after de Halff Maen vergolden 
bij Diercken van Esch 
- pacht van 1 mud rogge op Lichtmis uit onderpand den Wildeman tot Ow. en aldaar te 
leveren daarvan Peter de Verwer leste vergelder is geweest 
pacht van 1 mud rogge op Lichtmis uit onderpanden te Tb omtrent de Velthoven en aldaar te 
leveren 
Maria van Boirt nu aan hr en mr Johannes Kievits pbr licentiaat in de Godtheyt penetentiarius 
des bisdoms en canonnick graduaat van St Jan evangelist sBosch z.w. Gielis Kievits bij w. 
Anna d. Jan Verboirt Joordens, Johannes van Wieringen man van Deliana en Jeronimus van 
Keelst secretaris van Oirschot man van Johanna drs Gielis Kievits en Anna van Boort ook tbv 
Cornelis en Gielis gebr. zn w. Gielis Kievits en Anna van Boirt 
belast met grondcijns 7 st 11 p aan de hertog van Brabant; 1 st 1 p gezworenen van Haaren; 
2 st 1 oort Heren van Tongerlo; 9 gld capittel Boxtel; 1 zester rogge H.Geest sBosch; 4 zester 



rogge erfgen. Henricx Swijsen Tilburg; loscijns 12 gld Engelken hvr Niclaes Henricx van Doirn; 
de helft in cijns van 18 gld beset bij w. juffr. Sophia van Berck in testament tot seeckere 
misse op St Barbara altaer KvOw. 
Michiel van Vleeck had ook verkocht 
- stuck saylants een bocht binnen graften 6 L wesende leengoed tot Ow. in de Scijve 
- stuck saylants 4 L 30 R ook leengoed neffens voors. bocht 
- stuck saylants leengoed 6 L 27½ R te Ow. in de Scijve 
- stuck saylants een bocht 5 L cijnsgoed te Ow. in de Carchovense strate 
al tesamen in de voors. delinge de voors. Marie van Boort ten deel gevallen 
die blijven effect sorteren 
de erfgen. Gielis Kievits zullen ook de Udenhoutse Beemd vesten 
waarna machiging door de anderen aan Johannes Kievits tot afhandeling 
1084. 1613 oktober 17 sH,R.1514,27 
Johan van Wieringen man van Deliana en Jeronimus van Kelst man van Johanna beiden drs 
Gielis Kievits en Anna van Boort ook voor Cornelis en Gielis gebr. zn Gielis Kievits en Anna 
van Boirt wettelijk verkocht aan hr en mr Johannes Kievits pbr jeec 59 gld 10 st op Lucas uit 
- 4/5 in hoeve par. en vv Otw tpl. Carchoven bij Adriaen Cornelis als pachter  
losbaar met 850 gld 
1085. 1613 oktober 17 sH,R.1514,29 
Jacobus z.w. Henricus Emmen; Nicolaus z.w. Johannis Timmermans; Goswinus z.w. Embertus 
Goessens; Joachimus z.w. Wolteri de Esch; Antonius z.w. Johannis Berens hereditare vendt 
Wilhelmo z.w. Godefridi Hanss jeec 18 ka gld uit 
- stuk land 3 L par. Ow. in de Schijve van genoemde Jacobi t Johannes z.w. Laurenius 
sGreven t communem semitam dictam voetpat v mr Rochi Groys t Dimpna wede Johannes 
Huyberts 
- erf van Nicolaas tpl. den dreyboom t commumam plateam  
- erf unam sextariatam van gen. Goeswini in par. Ow. iuxta molendinarium venti de Oisterwijk 
t Laurenti Laukens t Johannes z.w. Laurenty sGreven v Judoci van Eterssel t comm. plateam 
- 3 L terre van gen. Joachimi in dicti par. t Antony Aerts de Molder t Willelmi Geerarts v 
Joannes Back t comm. plateam 
- domo etc. van Antony par. Ow. t tafel H.Geest t Peter de Beer v Anthony t comm. fluminum 
de Vloet 
27-6-1555 30-6-1580 
suppt hr en mr Johannes Kievits 
1086. 1613 november 19 sH,R.1514,87 
Dierick z. Peeter Goossens bij w. Willemken d.w. Dierck Jans Roovers bij w. Goosken d. 
Henrick? Goossens alsook Willem z.w. Jacop Willems man van Henricxken d. Peter Goossens 
en Willemken Fiercx ook voor Aelken onm. d. Peeter Goossens en Willemken oud omtrent 20 
jaar op 1/3 na dood Goosken d.w. Henricx? Goossens henne grootmoeder in de helft in 25 gld 
op St Anthonis uit 
hoeve lants tot Haaren in sch. constitutiebrief deser stadt 18-1-1560 vergolden bij Gijsberden 
Reynders en Roelof Goossens  
nog de helft van een rente van 10 gld die Peeter Jan Henricx uit 
onderpanden in Udenhout aan den Loonschen duyn in sch. const.br. sBosch 26-2-1540 
nog 1 gld in 2 gld te Waalwijk etc. 
tbv Jan en Dominicus gebr. zn Dierck Janss Rovers en Goossken Henricx voors. helmelinge 
1087. 1613 december 3 sH,R.1514,110v 
Geeraert z.w. Peeters van Gorcum wnd Vucht man van Maria d.w. Jacop Jacops de Beer 
- een beemd hoylants 1 B met het schaarhout deels par. Otw. deels par. Oirschot mits dat 
een waterlaat gent den Cleynen waterlaet die deze twee voors. dorpen is scheydende 
tussendoor loopt t Ansem Goyaerts van Elderen t Jan Nelen v gemeynt van Otw. t heer van 
Oirschot 
aan Adriaen z.w. voorn. Jacop Jacops de Beer zijn zwager 
belast met 11½ st aan rechthebbenden 
1088. 1613 december 19 sH,R.1514,138 
Willem z.w. Henrick Peters wnd Berkel man van Anneken d.w. Adriaen Jan Aerts bij Jenneken 
d. Wouter Gerits Verhoeven verkocht Henrick z.w. Jan Jans Joordens van St Oedenrode tbv 
Maria d.w. Goeyaert Moons wede Jeronimus de Cort mr an den Groten Gasthuys sBosch 7 gld 
par. Otw tpl. Berkel 



1089. 1613 december 20 sH,R.1514,142v 
Lambert z.w. Arts Eymberts wnd Middelroy man van Heesken d.w. Henricx Emmen Goossens 
akkerland par. Otw tpl. Udenhout aen dWinckel 
1090. 1614 januari 7 sH,R.1514,163 
Jan z.w. Jacops Gerits Gerits Loys wnd Moergestel 
1/4 in stuck land gent Brechts Bosch dit 1/4 6 L Moergestel 
1091. 1614 januari sH,R.1514,167 
Laureyns z.w. Laureyns z. Jan Hessels bij Elisabeth d.w. Franck Michiels etc. 10 gld 10 st 
par. Otw tpl. Udenhout 
losbaar met 150 gld 
1092. 1614 januari 14 sH,R.1514,176v 
Adriaen z.w. Lambert Jan Symons jeec 13 ka gld uit 
- huys 7 L v gem. heye t molenwech Berkel 
1093. 1613 januari 16 sH,R.1514,179 
Henrick z.w. Henricx Henricx Scellekens wnd Haaren  
de helft in land Haren Oirtbroeck? 
1094. 1614 februari 1 sH,R.1514,220 
Hessel z. Joost Hessels; Joost z.w. Willem Joosten man van Anna d.w. Goyaert Lamberts 
beiden wnd Berkel jeec 18 gld 15 st uit 
- huys etc. 9½ L par. Ow. aen de Scijve t N waterlaat v gem. strate 
huys 8 L par. Ow. tpl. Berkel aen de Kreytemolen 
1095. 1614 februari sH,R.1514,240v 
Aert Gerits de Wijse 
1/5 in hoeve Otw Udenhout 
1096. 1614 februari 10 sH,R.1514,245v 
Herman z.w. Henricx Janss de Steenbacker wnd Otw over 24 jaar verkocht Wijnande Cornelis 
van Huesden tbv Henricxken d.w. Aert Alartss wede Matijs Jans Eymbertss jeec 7 gld op 
Bamisdag uit 
- huis hof grond en acker landen en weylande daartoe aan malcanderen 14 L par. Otw 
gehucht Karckoven t v gem. strate t erve Claes Jans Keteler en erve Peeter Gerits Raymaker t 
erf Adriaen Jans de Decker  
belast met 3 gld mr Lambert van den Hoevel secr. Otw jeec 2 gld H.Geest aldaar pacht van 1 
losbaar mud rogge Huybert V..scout? Willems jeep 12 L rogge H.Geest Otw pacht van 7 L 
rogge beneficiaten KvOtw loscijns 10 gld aan Henricxken wede Matijs Jans Eymberts  
margo gelost febr. 1618? 
1097. 1614 februari sH,R.1514,276 
Eymbert z.w. Lambert Pijnenborgh wnd Haaren verkocht Wouter Crillaerts tbv Niclaes z.w. 
Jan Niclaes Donckers jeec 9 gld 7 st 2 oort op St Mathijs uit 
huis etc. Haaren aan den Haarenschen kant 
1098. 1614 maart sH,R.1514,292 
Herman Franse belening 
land Gestel St Lamberts Blaerthem 
1099. 1614 maart 15 sH,R.1514,314v 
Cornelis z. Marten Cornelis wnd Huyclom 
Peeter z.w. Wouter Cornelis Otten ook wnd Huyclom man van Marie d.w. Jan Anthonis 
Aelberts Appels wnd Huycklom verkocht aan Goeyaerde Sceffers jeec 22 gld 15 st op 1 maart 
uit 
- stuck ackerlants van Cornelis voors. 6 L par. Otw tpl. Huyckelom t erff Henrick Antonis 
Couwenbergh eertijts nu de voors. Cornelis ook toebehorende t erfgen. jr Johan Muyckens v t 
gem. strate  
huysinge op voors. stuk akkerland van 6 L gent de Balmaker en nu onlangs bij Cornelis 
daarop getimmert  
twee stucken ackerlants deen ook gent de Balmaker en dander .... beneffens malcanderen .. 
7 L 32 R tpl. voors. t eerste onderpand t Adriaen Peter Thijss en Peter Bernaerts v Z deels erff 
Cornelis voors deels gem. straat t gem. heirbane  
stuck weylants 3 L te Enschot etc. 
1100. 1614 maart 20 sH,R.1514,321v 
Jan z.w. Peeter de Lepper wnd Enschot verkocht hr Goeyaert z. Henricx Janss priester en 
beneficiaat Ste Peeters kercke Otw jeec 9 gld 7½ st op 20 maart uit 
par. Otw tpl. Berkel 



1101. 1614 maart 22 sH,R.1514,331v 
heer Johan Wasselin ridder heer van Wattine ouder dan 24 jaar man van vr Margareta van 
Brecht d. jr Goossen van Brecht z. hr Johan van Brecht ridder jeec 11 oude schilden der 
munten sconincx van Vranckrijck op Bamis uit 
de gruit van Otw met allen hoiren toebehoorten vanden dorpen daaromtrent gelegen 
- een wullenbroecke mette visscherye met lande beemden en toebehoren  
een goet tot Herenthout nl. 2 hoeven lants en 2 manschappen 
die wijlen waren Adams Buefs 
welke cijns Henrick Buef w. Jans Buefszoon verkocht had aan Jan van Brecht z.w. hr 
Godevaert van Brecht ridder volgens constitutiebrief der Hertoginne van Brabant met 5 
uithangende zegels 15 dagen in aprille 1384 
leenroerig aan de hertog van Brabant 
daarvoor jaarlijks te ontvangen 18 ka gld 
als vr.Margreta van Brecht in deling 29-11-1611 
opgedragen aan jr Arnoult Monicx z.w. jr Johan Monix 
1102. 1614 maart sH,R.1514,332 
Adriaan z.w. Peterse z.w. Wouter Ariens en Jan z.w. Ghijsberts Kovels man van Elisabeth d. 
voors. Peter z.w. Wouter Ariens jeec 6 gld op Lichtmis  
huis hof schuur schaepskoy gronden 10 L par. Otw inde Winckel 
1103. 1614 april 12 sH,R.1514,361 
Eymbert z.w. Henricx Vercuylen wnd Otw verkocht Wouter Crillaerts tbv Niclaes Janss 
Donckers jeec 6 gld 5 st op 12 april uit 
- .. het Schorlauwe .. 32 R te .. Otw t .. t .. Anneken van Eersel W v gem. Holenstroom t op 
de Banbrugge  
- stuck weylants 4 L gent Stempelsweye par. Otw tpl. Carchoven t erff Andries Cornelis 
Peynenborch t erf Lambert Laureyns v erf Jan Jans van Buegen cremere t gem. Carchovense 
strate  
belast met pacht van 1 malder rogge aan Willem de Loose uit het leste onderpand jeec 6 gld 5 
st aan Niclaes Jan Donckers uit beide onderpanden aan voorn. Niclaes Janss Donckers  
losbaar met 100 ka gld 
margo: lossing 3-1-1632 
1104. 1614 mei 10 sH,R.1514,406 
Proces tussen Dirk z. Jacob Filters man Maria d.w. Jan Henricx Willems van den Bosch als 
proprietaris  
- percelen landerijen par. Haaren in de Gever tegen de gemeen ingezetenen van Haaren 
wegens zetting van de koningsbede bij de regeerders der vvo op voors. landerijen 
gepretendeerd waarbij Dierck volgens gelofte sch.sBosch 9-3-1554 de regeerders en 
ingezetenen van Haaren .. in garantie tot afdoening .. bij die van Otw gepretendeerd ..  
uitspraak van arbiters 
daarom Dierck Jacops Filters en Guilliam dAngelis zijn schoonzoon Niclaes Henricx 
borgemeester Aert Henricx kerckmeester Henrick Scellekenms en Embert Jacops van der Voirt 
H.Geestmeesters tot Haaren verklaren de arbitrage te volbrengen 
1105. 1614 mei 12 sH,R.1514,407 
Huybert Jansse Smits wnd Haaren verkocht Jan Wouters van Esch een der momboren der 
onm. krn Cornelis Jacops de Bunger bij Aleyt d. Adriaen Wernaerts? jeec 7 gld 15 st op St 
Philips en Jacobus uit 
akkerland Haaren Belveren 
1106. 1614 mei 16 sH,R.1514,411v 
Marike d.w. Willem Ghijsberts Zegers wede Anthonis Janssen Roestenborgh en Cornelis haar 
zoon 19 gld 10 st 
akker gent Joostenacker 6 L par. Otw in de Kuyl 
1107. 1614 mei sH,R.1514,423 
Jan z.w. Peeter Adams van Eersel wnd Udenhout 7 gld 
par. Otw tpl. Udenhout in de Kuyl 
1108. 1614 mei 30 sH,R.1514,425v 
Willem Jacobs geboirtich van Echt ontrent der stadt Ruremunde man van Henricxken d.w. 
Peeter Goossens bij Willemken d. Diercx Jans Rovers verkocht Dominicus z. voorn. w. Diercx 
Jans Rovers jeec 6 gld 5 st op Pinksteren uit 
de helft van 1/3 in hoeve lants met alle rechten par. Haren Belveren 



1109. 1614 juni 4 sH,R.1514,440 
Arnout z.w. Hermans z.w. Bartholomeeus Lombaerts bij Catarina zijn 1ste hvr d.w. Herman 
Janss 2/3 ook tp. van Niclaes Joost de Beer wedn. Geertruyt d. Bartholomeus Lombaerts en 
Catarina 1/3 
- stuck akkerlant 2 L 6 R par. Haren aende Berckt t Z Jans Witlocx t Symon van der Hoeve v 
Berckt 
- stuck ackerlants 3 L par. Haren tpl. voors. t sterfhuyse Bartholomeus Lombaerts t erfgen. 
Henrick Mone v gem. wech t Peter Storemans 
aankomst in deling 24-7-1613 
aan Jan z.w. Antonis Embrechts Peynenborchs voor de helft en Arnden z.w. Henrick Aert 
Ancems de andere helft 
1110. 1614 juni sH,R.1514,455 
Johanna d.w. .. van Dieren? wede Johan de Louw verkocht Johan Kuysten z. Aert Kuysten tbv 
Barbara d.w. Henrick Walravens jeec 4 gld op nativitatis baptiste uit 
camp weylants ofte toillants 3 mergen 4 hont par. Haaren int graafschap Megen 
1111. 1614 juni 23 sH,R.1514,477v 
Gommaer z.w. Wouter Gommerse 
- de helft hem Gommaar toebehorende en aangekomen bij dood Wouter zijn broeder z. 
voorn. w. Wouter Gommerse in stuck ackerland geheel 2½ L gent de Kerckenacker dingb. 
Otw prochie Haren aen tHeylich Boomken t erf Anthonis de Wever tot Haren Z t erf Wouter 
Henricx Engelen en mr Jan van den Hovel N v Adriaen Meeus de Decker t erff gent 
Commandeurslant met gerechtigheid van wegen over erf van voors. Adriaan Meeus de 
Decker  
opgedragen Gommeren z.w. Jan Joachims van Esch wnd Otw 
1112. 1614 juli 3 sH,R.1514,495 
also Adriaen z.w. Ghijsberts van Gorchom had verkocht aan Willem z.w. Adriaan Peynenborch 
jeec 13 ka gld op Lichtmis uit 
- huys en hoff gronden toebehoren bvvo aen de Capelle t Willem Wijten t Aert Jans van Gilze 
v gem. strate t erfgen. Luycas van Amerzoye 
- stuck lants 4 L par. Haren in de gem. ackeren t erff Wouter van Eerssel t gem. heirbane v 
erfgen. Gommer Wouters t erf toebehorende de rector St.Catarijne autaer KvOw. 
in sch.br. Ow. 27-2-1572 
de helft van deze cijns is toegevallen aan Jan z.w. Willem Adriaen Peynenborch de andere 
helft aan de momb. Antonisse onm.z. voorn. Willem Adriaen Peynenborch in dl. sch. Ow. 
zo Jan z.w. Willem Adriaen Peynenborch de helft en Antonis Antonis Peynenborch de andere 
helft van deze cijns aan Wouter Crillaerts tbv Groten Gasthuys sBosch 
1113. 1614 juli 7 sH,R.1514,505v 
Wouter z. Peeter Aerts bij Aleyt zijn eerste hvr d. Wouter Elias vrkocht Gerart Aelberts van 
Doren gereelmaker jeec 7 gld nativitatis baptiste uit 
de helft van aanstede 3 L par. Moergestel tpl. de Wenckenwech 
1114. 1614 juli 10 sH,R.1514,516v 
Willem z.w. Goeyaert Willems wnd Haren aen den schutsboom aan Niclaes Donckers jeec 6 
gld 5 st uit 
de helft in huis etc. geheel 7 L par. Haaren aan de schutsboom 
1115. 1614 juli 14 sH,R.1514,528 
kennelijk hr en mr Frans van Tulden z. Gerard en Anna zijn hvr d. Jacops van Arckel 
- huys erve hoff scuer erffenis daaraan akkerland weyland heyland 13 L par. Otw tpl Hoculem 
opte Hoeven t O Jan Gijsberts t v W en N Bartholomeus Betten t gem. strate 
- land de Hoeve .. t v W doude herstrate  
- land het Bochtke 3 L t doude herstrate O t v Aert Bartholomeus W en Z t N erf Jan Gijsberts  
- ackerken land 2½ L over de straat t erf mr Adriaen Comans O t v erff Aert Bartholomeus W 
en N t gem. straat Z 
- stuck lants gent Tuyenlant mette heye daeraen tsamen 8 L tpl. voors. t v erf Gielis Jans de 
Weer O en Z t t gemeynt van Huycklom N en W 
- stuck beempt 1 B par. Ow. achter tClooster t O hr Henric van Revieren heer tot Yseren t W 
Gielis Jans de Weer v gem. stege de Bunderstege t waterlaet gent den ouden sloot 
- beemdeken lants onder Ow. tpl. de Diese t W Cornelia wede Goyaert Comans t v O en N 
gemeynt van Hoculem t Pauwels Joosten van de Wouw 
- 4 L in een beempts lants geheel 12 L par. Ow. bij de watermolen t O mr Adriaen van Baerle 
t W juffr. Mary Bloymans vrouwe van Helvort en Christiaan Laureys v Z gem. stroom t 



Adriaan de Molder N 
als Willem Jan Jacops als laet gebruikt 
als hr en mr Frans van Tulden in dl. 
opgedragen aan Goossen Embrechts van der Borcht in sch. br. 10-2-1611 en also daerna 
Jacop van Tulden z.w. Gerarts van Tulden in absentie van voorn. Goossen hadde getoond 
blinkende penningen en genaderd 10-2-1612 
zo Jacop dit huis etc. 
aan Jan z. Jan Martens de With wnd Gestel bij Ow. 
belast met grondcijns 10 st 2 oort; 2 mud rogge mr Joos de Herre advocaat te Brussel; 31½ 
st pastoor van Ow. 
1116. 1614 juli sH,R.1514,540v 
Sebastiaan Loijen 6 gld 
Gestel St Lambrechts bij Blaerthem 
1117. 1614 juli 23 sH,R.1514,551 
Wouter z.w. Ghijsberts Venninx wnd Riel 
huis erve hoff boomgart ackerland par. Otw tot Berkel in de Sesshoeven  
opgedr. Adriaan z. Lambert Anthonis 
1118. 1614 juli 23 sH,R.1514,551v 
Arnout z.w. Herman z.w. Bartholomeus Lombaerts bij w. Catharina zijn eerste hvr d.w. 
Herman Janss 2/3 en Arnoult als tp van Niclaes Joosten de Beer wedn. Geertruyt d. 
Bartholomeus Lombaerts en Catharina rest. 1/3 in 
- stuck ackerland 4 L met toebehoren en schaarhout rondom par. Haaren tpl. Holleneynde t 
erff voors. Arnould Hermans Z t erf Jan Thomas Henricx mma N v gem. straat t erf Jan Aerts 
Willen  
welk stuk land begrepen was in twee stucken land deels ackerland deels weylant samen 13 L 
20 R rakens aan malcanderen ten deel gevallen 24-7-1613 
dit stuk gent de Vorste Bocht  
in belening opgedr. Arnden z.w. Henricx z. Aert Ancems wnd Haren 
1119. 1614 juli 23 sH,R.1514,552v 
Adriaen z.w. Lambert Peynenborch wnd Haaren bij Otw verkocht Wouter Crillaerts tbv Niclaes 
Janss Donckers jeec 6 gld 5 st op St Jacopsdach apostel uit 
stuk akkerland 4 L par. Haaren ontrent de kercke tpl. de Biesackeren 
1120. 1614 september 13 sH,R.1514,626 
jr Philips de Wael schoutet quartier Otw aan Gerard Geraerts van der Vlueten tbv hr en mr 
Arnden Swaens priester en deken Ste Geertruydenberch jeec 13 ka gld op 13 sept. uit 
- huizinge scuere stallinge gronden hoff boomgaert 20 R lant bvvo tegenover het Segelhuys t 
huys en erve Marten Diercx t afgebrande hoffstadt toebehorend erfgen. Jans[?] Bouwens v 
gem. steenwech t gemeynt gent opte Vloet 
- stuk lants deels acker deels weylant gent den Papegayacker 6 L bvvo tpl. den Scutsboogaert 
t Gielis Goossens van der Borcht erfgen. t Adriaen Peeters van de Wiel v t gem. strate 
belast met ½ st Groot Gasthuys sBosch uit het eerste en hertogcijns 3 st uit 2de onderpand 
losbaar met 200 gld 
marge: gelost 16-6-1628 bij exec. test. hr en mr Arnt Swaens door Thomas van den Hovel 
namens deurwaarder raad van Brabant namens jr Philips van Brecht schoutet sBosch 
1121. 1614 september 20 sH,R.1514,631v 
Aert z.w. Henricx Aerts Ansems wnd Haren bij Henrick en Elisabeth d.w. Henricx Willems 
Witlocx 
stuxken weyland 3 L par. Haaren tpl. .. t .. t v .. t erve van den Groten Gasthuyse sBosch  
als Aert in dl sch. Otw  
opgedr. Jan Antonis van Zoemeren  
waarna Jan Anthonis van Zoemeren verkoopt aan Lambertken d.w. Peeter van der Lijnden 
jeec 10 ka gld op Bamisdach uit 
[voors. stuxken lants] 
stuck ackerlant 4 L par. en tpl. voors. t voorn. stuxken weylant t erf krn Henrick Francken v 
erf voorn. Groot Gasthuys t gemeynt 
losbaar met 150 gld 
margo: gelost door Anthonis Peynenborch en Adriaen Peter Thonis 30-9-.... 
's-Hertogenbosch,R.1515 
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1122. 1614 november sH,R.1515,63v 
Adriaen z.w. Jacop? Wouters de Molder opte Creytemolen par. Otw tpl. Udenhout verkocht 
Dierck Aerts Toelincx jeec 21 gld op OLVr presentatie uit 
2/5 in voors. wijntmolen etc. 
1123. 1614 december sH,R.1515,82v 
Goeyaert z. Jan Rutten verkocht hr Ghijsberde Adriaens van Gestel pbr en beneficiaat St 
Johan evangelist sBosch 8½ ka gld op St Lucia uit 
stuk akkerland tot Gestel bij Eyndhoven 
1124. 1615 januari sH,R.1515,112v 
Jaspar z.w. Petrus Scurmans man van Margriet d.w. Michiel Henricx van Erpe bij Agnes d.w. 
Matheeus Pauweter  
stuxken ackerland den Oisteracker par. Boxtel tpl. Tongeren 
1125. 1615 januari sH,R.1515,117v 
Roelant Huybrechts man van Aelken d. Jan z. Wouter z. Goeyaert van Middegael 
de helft in huis par. Otw in Udenhout gent de hoeve ten Biesmortel 
1126. 1615 februari 3 sH,R.1515,168 
Adriaan z.w. Lambrecht Peynenborch verkocht Wouter Aerts Crillaerts tbv Goeyaert Diericx 
van Nimmegen jeec 11½ ka gld op Lichtmis uit 
huys gronden hoff aanliggende gronden 3 L par. Haaren aan de Harencandt 
1127. 1615 februari 6 sH,R.1515,175v 
kennelijk Barbara wede Claes Janss de Steenbackere haar tocht in 
- huys hoff gront erffenis daaraan 2 L bvvo tpl. Carchoven t erf Elisabeth wede Jan Wouters 
de Molder en erf Gerit Peter Jacops N t v Herman Henricx de Steenbacker Z en W t O gem. 
strate  
stuck ackerlant 7 L tpl. voors. in de Hupperinge t erf Aelken Jan Thomas t gem. molenwech v 
erf Convents vande Clarissen sBosch een kerckpat tussenbeide over dese erffenis lopende t 
gem. ackerwech 
opgedr. Peteren haeren sone bij Claes ook tbv Lucia en Marie drs Claes en Barbara om een 
rente daarop te vesten van 200 gld sch. br. Otw 5-2-1615 
Zo is gestaan voorn. Peter z. Barbara en w. Claes Jansse ook voor Marten z.w. Andries 
Peeters Priem man van Lucia en Henrick Herberts de Cort man van Maria drs w. Claes en 
Barbara d. Henricx Roeters verkocht Wouter Aerts Crilaerts tbv Mariken wede Goyaert 
Martens wnd Bochoven jeec 12½ ka gld op Lichtmis uit 
voors. huysinge etc. 
stuck ackerlant voors. 
andere huysinge erve hoff boogaert den voors. Peeter Claess alleen toebehorende par. en tpl. 
voors. 1½ L t erf Lambert Peters Matijs t heere van Yseren v erfgen. Henricx int Eeckerschot t 
gem. straat 
belast met 4 ka gld krn Adriaen Peynenborch jeec 6 ka gld 15 st Ariken d. Willem Jan Thilen 
uit de twee eerste onderpanden jeec 30 st tafel H.Geest Otw uit het leste onderpand  
losbaar met 200 gld  
margo: Peter Boudewijns van Santvoirt tp van deze cijns 17-3-1626 bekent lossing door 
Geraertken wede Peter Claes Ketelaers en haar krn 19-11-1647 
1128. 1615 februari 6 sH,R.1515,177v 
also hr en mr Jan Kievits pbr lic. in de Godtheyt penetentiarius des bisdoms en canonick 
graduaat St Jan evangelist sBosch en Gielis gebr. zn w. Gielis Cornelis Kievits bij leste Gielis 
en w. Anna d.w. Jan Joordens van Boort ook voor Jan van Wieringen man van Deliana d.w. 
Gielis Kievits en Anna van Boort Jenneken d. w. Gielis Kievits en Anna van Boort ook proc. 
van Jeronimus van Kelst secretaris tot Oirschot haar man ook voor Cornelis hun broer absent 
en uitlandig een jeep 1 mud rogge welke pacht Engbrecht gent Buckinck z.w. Geerart 
Buckincx verkocht had Aerden gent van der Heyden z. Willem van der Heyden op Lichtmis uit 
een huyse en hove gronden toebehoren bvvo t erf Claes gent Coel Feytmans en zijn krn W t 
de Vloetstraete O v t gemeynte 
stuck lants in de Schijve after Oosterwijck t wech gent den Vuetpat t erf Aert Aert Emmen v 
gem. wech die van Otw gaet naer Carchoven t erf Aert Emmen voors.  
opgedragen Geeraert Aerts van den Wiel en Jan Lambert Jans sch. br. Otw 18-9-1614 
waarna Geraert z.w. Aert Gerits van den Wiel de helft in voorn. pacht opgedragen aan voorn. 
Jan z. Lambert Janss sch.br.Otw 27-11-1614 
zo gestaan Jan z. Lambert Janss de gehele pacht aan Wouter Aerts Crillaerts tbv Grooten 



Gasthuys sBosch 
Lambert Jansse 1 mud rogge 
1129. 1615 maart 31 sH,R.1515,268 
Adriaen z.w. Willem Gerarts wnd Berkel verkocht hr Jeronimus van Bertom pbr persoon tot 
Otw tbv hrn pastoor en altaristen der kercke van sinte Peeters tot Otw jeec 3 gld 2½ st op 1 
april uit 
stuk toillants 7 L par. Otw in den gehuchte Berckel 
1130. 1615 maart sH,R.1515,269 
Antonij Pijnappel raadsheer deser stadt z.w. Gooswijns Pijnappel wedn. Aleyda d. Huybert van 
Loon verkocht Marcelis Pijnappel z. w. Willem Pijnappel jeec 21 gld op 1 april uit 
akker land 14 L Gestel bij Herlaer 
1131. 1615 april 3 sH,R.1515,278v 
Hubertus z.w. Alberti van Doren man van Marie d.w. Johannis Matijss Roes erfgen. w. 
Godefridi z.w. Petri Hannaerts jeec 3 gld op Lichtmis uit 
domo orto etc. 3½ L Gestel prope Otw  
welke cijns Willelmus z.w. Gerardi Daems vendt Godefrido z.w. Petri Hannaerts 27-3-1556 
supt Gerardo suo fratri z.w. Aelberti van Doiren 
1132. 1615 april 16 sH,R.1515,308 
Geertruij d.w. mr Adriaen Lounis van Heze in leven secr. heerl. St Michielsgestel gemachtigd 
van Jan z. Jan Willems doude gent van Aell haar tegenw. man jeep 1 mud rogge op 
Sacramentsdag uit 
stuck ackerlants gent den Dorenacker 4 L par. Haaren t erve Wouters Peynenborch t erve 
aultaers Sinte Catarina KvOtw  
1 zesterzaad land t erf Jan Rover t gem. straat  
stuk weylant par. Boxtel tpl. Tongeren etc. 
welke pacht Jan z.w. Henricx Vuchts opgedr,. voors. mr Adriaen z.w. Loenis van Heze 19-9-
1566 en Geertruyt en haar man ten deel gevallen 
opgedr. Jan van der Sluys z.w. Jan van der Sluys 
1133. 1615 april 18 sH,R.1515,311v 
Huybert z.w. Aelbert van Doren wnd Gestel bij Otw verkocht Gerard zijn broeder z. voors. 
Aelberts van Doren jeec 6 gld op Pasen uit 
stuk land deels akkerland deels driesland gent de Ghijs 5 L par. Gestel hertgang Heysen etc. 
losbaar met 100 gld 
1134. 1615 april sH,R.1515,312v 
mr Jan Hoppenbrouwers z. Aert Hoppenbrouwers gelooft voor Huybert Aelberts van Doren dat 
die de cijns altijd zal betalen 
1135. 1615 juni 20 sH,R.1515,426v 
Wouter z. Peter Aertse bij Aleyt zijn eerste hvr d. Wouter Elias verkocht Gerart Aelberts van 
Doren gareelmaker jeec 10½ ka gld uit 
stede 3 L Moergestel aan Winckenberch 
1136. 1615 juni 25 sH,R.1515,434 
Peter z.w. Wouter Peterse wnd Udenhout man van Aelken d.w. Jan Willems vander Vloet 
verkocht Beelken wede Goyaert Henricx Boonen t.t. en Maria d. Antonis Bonen hvr Peter 
Matijs metsere en Elisabeth zuster van Maria en tegenw. hvr Peter Gerarts jeec 7½ ka gld op 
nativitatis baptiste uit 
stuk akkerland den Vorsten acker 2 L par. Otw tpl. Udenhout etc. 
1137. 1615 juni sH,R.1515,435 
Adriaan Jan Stevens man van Jenneken d.w. Jan Willems vander Vloet verkocht Beelken 
voorn. 7½ ka gld uit 
akker 2 L par. Otw te Udenhout aan de langstege 
1138. 1615 september sH,R.1515,548 
Gerardus van Asten curator krn Theodorus van Achelen 2 gld 10 st 
par. Otw te Udenhout 
1139. 1615 september 18 sH,R.1515,549v 
Goossen z.w. Eymberts Goossens van der Borcht vercoft Christina d. Henricx van Dieten 
bagijne Groot Bagijnhof sBosch tbv de fabriek van de kerk van dat bagijnhof jeec 18 ka gld 15 
st op Mathie apostoli uit 
stuck hoybeemd gent den Beexsenbeempt 13 L bvvo in de Diese welke Diese doorde voorn. 
beemt is lopende t v Z en O tafel H.Geest en voorts andere erven voos. verkoper 



belast met jeec 6 gld hr Arnden Swaens pbr  
losbaar met 300 ka gld 
1140. 1615 september sH,R.1515,551v 
Jan Henricx van Reusel 1 gld 10 st 
Otw tpl. Nuenhout aen Rutgersdijck 
1141. 1615 september sH,R.1515,557 
Peter z.w. Wouter z. Peter Goyaerts wnd Udenhout  
[Jan Goyaerts 6 gld] 
Otw tpl. Udenhout 
1142. 1615 september 30 sH,R.1515,563v 
Peter z.w. Jan Lamberts Peynenborch wnd Haaren man van Antonisken d.w. Gerit Verhoeven 
verkocht Mariken d.w. Gerart Goyaert? Moons wede Jeronimus de Cort mr Groot Gasthuys 
sBosch jeec 12 gld 10 st uit 
huisinge etc. 1 maldersaet Haaren tpl. Belveren 
's-Hertogenbosch,R.1516 
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1143. 1615 oktober 12 sH,R.1516,21v 
Aert z.w. Ghijsberts Hoppenbrouwers wnd Gestel bij Otw verkocht Geerarden Aelbertss van 
Doren greelmaecker jeec 12 gld op 12 oktober uit 
akkerland gent den Hovelacker mette huysinge daarop 7 L par. Gestel ontrent de kercke t 
gem. straat t v erfgen. hr Jan van Brecht ridder t gem. straat 
losbaar met 200 ka gld 
1144. 1615 oktober 30 sH,R.1516,73v 
Willem z.w. Aert Martens wnd Haren heeft verkocht aan Willem Donckers tbv Niclaes Janss 
Donckers jeec 7 gld 16 st op Allerheiligen uit 
1/3 huis sijnen gronden hoff schuer schop bogaert landerijen geheel 12 L par. Haaren aan het 
Holleneynde t erve Aert Henricx t erve Peter Jan Joosten v erve Henrick Stevens mma t 
gemeynt 
1/3 in stuk land geheel 4 L voors. par. t t erve Adriaen z. Adriaen Willems v erfgen. Antonis 
Emkens alias Peynenborch t gem. eckerwech  
belast met 4 gld St Cornelis capel sBosch 25 st convent Otw 25? st altaristen Otw  
gelost bij Anneken wede Nicolaes Jans Donckers bekent lossing 11-3-1633 
1145. 1615 november 8 sH,R.1516,105v? 
Johannes van de Gevel 10 gld 
Otw Udenhout 
1146. 1615 december sH,R.1516,122 
Jan Henrix 3 gld 2½ st 
St Michiels Gestel 
1147. 1615 december sH,R.1516,131 
Anneken Adriaense 
land Gestel prope Herlaer in Theederbeemden 
1148. 1615 december sH,R.1516,143v 
Jan z.w. Jan Jans Molengraeff wnd Haren man van Mariken d.w. Coenrart Jans Kemp 3 gld 10 
st 
Haaren 
[grotendeels onleesbaar] 
1149. 1615 december 12 sH,R.1516,144v 
Antoniss z.w. Antonis ? Jansse man van Mariken d.w. Jacop Aerts de Molder? 14 gld 
1/3 corenwintmolen gent de Creytemolen etc. par. Otw aende Creyteheyde 
1150. 1615 december 14 sH,R.1516,145 
Robbert van de Pasch z.w. Nicolaes van de Pas namens Dymphna zijn moeder d.w. Robbert 
Lamberts Leynen wede Nicolaes van de Pasch in proc br. sch. Otw 11-12 aan hr mr Johan 
Kievits lic. in de Godheid en canonick St Jan en penetentiarius van het bisdom tbv officie 
gefundeerd bij w. juffr. Sophia van Berck opten aultaer van Ste Barbara KvOtw jeec 9 gld op 
St Lucia virginis et martiris uit 
huys en hooffken bvvo aan de kerk omtrent de pastorye t Herman Cornelisse Henrick Aertss 
Roest en erf Aert Wouters Ooms t v gem. Vloetstrate t erf Aert Ooms voors. 
stuck ackerlants 2 L in Berkel 
welke huysinghe en akkerland Dymphna in haar wede stoel bij tp als succ. resp. vercregen 



had  
losbaar met 150 gld 
1151. 1616 januari sH,R.1516,186v 
Henrik Henricx 6 gld 
St Michiels Gestel 
1152. 1616 januari sH,R.1516,198v 
Gerart Heesters wmd Herlaer par. St Michielsgestel 11 gld 7½ st 
Gestel 
1153. 1616 januari 26 sH,R.1516,206 
Adriaen z.w. Lenaert Henricx van Hokulem 
stuck ackerland 2 L wesende achterleen te verheffen staende aen Wouter Jans van Haren 
dingbank Otw tpl. Hokulem t erf Goossen Gielis van der Borcht t erf Neelken wede Jan van 
Geldrop en krn v N gem. waterlaet t Z gem. molenweg  
welk stuk Adriaen Lenaerts tegen Jan zijn brueder bij cope sch. br. Otw  
opgedragen sr Johan Andriess de jonge z. Johan Andriess de oude 
1154. 1616 januari 30 sH,R.1516,210v 
Peter z.w. Andries z. Andries Schellekens man van Antonisken d.w. Joost Franss verkocht Jan 
z.w. Herman Stockelmans tbv Silvester z.w. mr Jacops Lintermans jeec 12½ ka gld op 
Lichtmis uit 
woninge etc. 26 L Gestel bij Otw tpl. opte Hogen?? 
margo: gelost door Peter 15-3-1623 
1155. 1616 februari 29 sH,R.1516,268v 
Heylken d.w. Goyaert Lambertse wede Aert z.w. Peter Storemans tocht in 
stuck ackerlants 11 L par. Haaren tpl. de Berct t erve Marten Symons t erve Aelbert Rutten v 
Adriaen Cornelis t gem. molenwech  
huysinge erve hoff boomgaert weylant ackerlant 3 L par. Haaren aent Holleneynd t voors. 
Aelberts Rutten t gem. ackerstege v Adriaen Janss t gem. strate  
opgedragen aan Peter en Antonis haar zonen ook tbv Mariken haar onm. dr ook bij Aert 
voors. 
want aldus dezen hebben verkocht aan hr Everard Henricx priester tbv pastoor en altaristen 
jeec 6 gld 5 st op 1 maart uit voorn. onderpanden 
belast met 7 gld aan Seberden Dierck Bernarts Nastelmakere ½ blanck grondcijns aan de 
abdij van Tongerlo  
losbaar met 100 ka gld 
1156. 1616 maart sH,R.1516,296v 
Peter en Cornelis zn w. Jan Janss de Ladthouwer 18 gld 
Gestel bij Otw Heyse 
Pasche tertia aprilis 
1157. 1616 april 7 sH,R.1516,324 
Goossen z.w. Wouters z. Peeter Wouters Peynenborch bij w. Peter en w. Anna d.w. Goossen 
van der Borcht  
stuck ackerlants ofte tuelant 13 L par. Otw tpl de Coppelstraete ontrent Huyckelem nutertijt t 
v erffgen. des heere van Brederode t voorn. Coppelstrate t deels erff gent Kerckenbusken 
deels erf Jan Beyherts 
twee stuxkens bij en aen malcanderen deen stuxken toillants dander weylants tsamen 5½ L t 
erf wede Jan van Aken t erf tafel H.Geest tot Otw v N voors. Coppelstrate t gem. stroom 
stuxken ackerlants 2 L lants in voors. parochie tpl. aende Vlierbosch t v erf des heeren van 
Brederode t erf des convents van Otw t gem. ackerwech 
welke goederen leenroerig zijn aan de Hertog van Brabant in hunnen leenhove tot Bruessel  
als Goossen Peynenborch door dood w. hr en mr Frans vander Borcht priester en canonick 
collegiale kerk Srt Peters tot Bocxtel zijn oude oom  
opgedragen Goossen van der Borcht zijn neve z.w. Eymbert Goossens van der Borcht ook tbv 
Geertruyt zijn zuster d.w. Eymbert voors. 
1158. 1616 april sH,R.1516,326 
Willem z.w. Peter Jan Lamberts wnd Haren bij Otw verkocht Willem Donckers tbv Niclaes 
Janss Donckers jeec 12½ ka gld op 7 april uit 
de helft in huys hoff schop 8 L tegenover de scutsboom Haaren aan de gem. strate gaande 
naer de Belverse brugge 
1159. 1616 april 20 sH,R.1516,354 
Lambert Gerarts van den Venne man van Maria d.w. Jan van den Camp vercoft Elisabeth d.w. 



Pauwels Wijnants in leven raadsheer sBosch hvr Adriaen Wijnenbierbrouwere jeec 12 ka gld 
op 1 mei uit 
huis etc. 6 L par. Haaren aende kercke 
1160. 1616 mei sH,R.1516,382 
Peter z.w. Pauwels Jansse man van Catarina d.w. Lievens Wouters van Loesvelt 10 gld uit 
huis etc. par. Otw tpl. Berckel aent Loc 
1161. 1616 mei 17 sH,R.1516,397 
Goossen z.w. Peter Baeten man van Anna d.w. Peter Diercx Toelincx verkocht Herman Aerts 
van Eerssel wullenlaeckenvercooper jeec 6½ ka gld op 15 mei uit 
1/3 in hoeve huizinge etc. 24 L par. Gestel bij Otw overt water zoals Goossen voors. de 
gehele hoeve is gebruikende en een ander derde deel is van Andries Peters Toelincx 
losbaar met 10 gld 
1162. 1616 mei 19 sH,R.1516,399 
Arnoldus de Hees secretaris huius opidi proc. sch. Tyel van Goeswini Beyens z.w. mr 
Dominicus Beyens wedn. Aleydis z.w. Francisci Somans? de helft in 10 gld uit 
huis etc. par. Otw tpl. Udenhout 
1163. 1616 mei 25 sH,R.1516,416 
Peter z. Bernart Peterse Ghijss wnd Hueckelem par. Otw verkocht Willem Donckers tbv 
Grooten Gasthuys sBosch jeec 21 gld 17 st 2 oort op 24 mei uit 
huys schuer scoppe brauwhuys gronden ende brouwgereedschap land daaraan 2 L tot 
Hockelem par. Otw aende watermolen aldaer t ander erf van verkoper t gem. strate v t 
deselve gem. strate  
stuck lants deels weylant deels heylant 21 L par. voors. achter de hoeven t erf Gielis Janss de 
Weer t gem. steeghde v erf Meeus Henrick Betten t gem. steeghde  
stuck weylants 8 L par. en tpl. voors. inden nieuwen beempt t erf Dierck Aert Tolinck in den 
molen? en Michiel Dielis tot Tilborch t erve Matijs Willem Roeffen v gem. waterstroom dA gent 
t gemeynt 
afgebrande hofstad en erf daaraan metten nyeuwen velt van de gemeynt gekocht en insgelijx 
daaraan liggende 3 L par. Otw tpl. Huyckelem ontrent de watermolen t eerste onderpand t v t 
gemeynte en gem. strate  
stuck ackerlants gent de Hoeff 4 L tpl. voors. t erff Adriaen Peter Gijssen t gem. heirbane v 
gem. strate t erff Henrick Toniss  
stuck ackerlants gent het Leegh lopensaet 1 L 10 R tpl. voors. daer de gem. heirbane 
doorloopt t erf Adriaen Peter Peynenborchs t erf Adriaen Peter Ghijss en erf Huybert Henricx v 
erff sr Fresco t erff Adriaen Peter Ghijss voors.  
stuck ackerlant gent den Langen acker 3 L tpl. voors. t erf sr Fresco W t erf Jan Peeter Gijss 
Gielis Goossens en Fresco v gem. heirbane t molenwech  
stuck ackerlants 4½ L tpl. voors. aende Berckengraft t erff wede? Adriaen Claess t v erff 
erffgen. mr Willem Lombaerts t gem. heirbane  
stuck ackerlants 4 L ook aan den Berckengraft t erf Adriaen Peeter Ghijss W t erff Jan van den 
Hovel O v gem. heirbane t erf Fresco en erfgen. hr Sebastiaen van der Bruggen pbr  
stuck ackerlants gent de Saelde 5½ L tpl. voors. t erf sr Fresco t erf Huybert Henricx en erf 
Dingen? Joost Willems v stuck weyvelts hierna gent t kerck?steeghde 
stuck weyvelts 5½ L tpl. voors. t erf lestvoorn. en erf Huybert Henricx en Fresco t erf Dingen 
Joost Willems en efgen. Adriaen Willems de Decker v erff Bartholomeeus Lombaerts t 
steeghde  
de helft zuidw. in stuk erf deels weye deels heye deze helft 5 L tpl. voors. t erf Jan Fenis 
Pauwels hieraf gedeeld O t erf Huybert Henricx W 
belast met grondcijns 15 st ½ oort hertog van Brabant jeec 7 gld 6 st 1 oort hrn altaristen 
Otw uit de twee eerste onderpanden jeec 4 gld 11 st 1 oort aan rechthebbenden jeep 3 mud 
14 L rogge tafel H.Geest Otw Peter Wijten Symon van Bethmer als elders jeep 5 L rogge 
voorn. tafel 2 oort erfgen. Luycas van Ammerzoyen grondcijns aan de hertog etc.  
margo: de rentmeester van het Groot Gasthuys bekent dat Peter z.w. Peter Bernarts c.s. 
gelost hebben 23-5-1652 
1164. 1616 mei sH,R.1516,418 
Jan z. Lambert Jansse wnd Otw verkocht Willem Donckers tbv Niclaes Janss Donckers jeec 6 
gld 5 st op 6 mei uit 
stuk akkerland 13 L par. Otw aent Bosch hecken t gem. strate gent Boxtelsche strate t 
Boschbane v Goossen Wouters Peynenborch t erf toebehorende tot de capelle van Otw mma  
margo: gelost 2-12-1617 



1165. 1616 juni sH,R.1516,434v 
Corstiaen z.w. Jan Michielsen wnd St Michielsgestel 2 gld 10 st 
Gestel 
1166. 1616 juli 13 sH,R.1516,478v 
Herman Aertss van Yerssel borger sBosch namens hr en mr Aert Swaens pbr deken St 
Geertruydenberch proc. sch. Otw 19-8-1614 jee cijns 12½ ka gld op Lichtmis uit 
stuck beemd 3 L bvvo aan de watermolen t erf des naerbeschreven verkopers des voors. 
chijns t gem. stege  
welke cijns Christiaen z.w. Laureyns Hendrix Wouters van Ravensteyn verkocht Gerarden 
Gerarts vander Vlueten tbv hr en mr Aert Swaens als voor 5-2-1613  
opgedragen Goossen Emberts vander Borcht tbv den armen Vrouwenhuys bvvo 
1167. 1616 juli 13 sH,R.1516,479 
voors. Herman Aertss van Yerssel borger sBosch namens hr en mr Aert Swaens pbr deken St 
Geertruydenberch jeec 6 ka gld 5 st op Pinksteren uit 
huys erff andere timmeringen daarbij cruythoff coolhoff boomgaert groeslant aan 
malcanderen 9½ L par. Otw in Huyckelom aan de Creyteheyde t dese heyde t erf Adriaen z. 
Michiel Cornelis  
welke cijns Adriaen z. Lambert Simons wnd Berckel verkocht aan Jan z. Jan Joost van Enschot 
tbv voors. heer Aerdt Swaens pbr z.w. Niclaes Aertss 25-5-1610 
opgedragen aan voorn. Goossen van der Borcht tbv arme vrouwenhuys als voor 
1168. 1616 juli 13 sH,R.1516,479v 
voorn. Herman Aertss van Yerssel borger sBosch namens hr en mr Aert Swaens pbr deken St 
Geertruydenberch jeec 3½ ka gld op 5 mei uit 
deen helft in een uiterweert in par. Maren etc. 
welke cijns juffr. Anna Pels wede jr Peter van Eyck verkocht aan Elisabeth d. Nicolaes Aerts 
tbv voors. hr en mr Aernden Swaens 17-6-1605 
aan Gooswijn etc. als voor 
1169. 1616 juli 13 sH,R.1516,480 
voorn.Herman Aertss van Yerssel borger sBosch namens hr en mr Aert Swaens pbr deken St 
Geertruydenberch jeec 14 ka gld op OLVr assuntie uit 
stuck ackerlants 6 L par. Otw tpl. aende Bocxtelstrate t t ander erf des naerbeschreven 
verkoper deser chijns v Boxtelstrate t erve Wouter Cornelis  
welke cijns Anna wede Gielis z.w. Cornelis Kievits (test. dess. Gielis) verkocht had Elisabeth 
d.w. Niclaes z. Aert Starts van Goorlen bagijne des grooten bagijnhoff sBosch tbv hr en mr 
Arnden gent Swaens priester 17-8-1601 
opgedragen aan Goossen als voor etc. 
1170. 1616 juli 13 sH,R.1516,480v 
voorn. Herman Aertss van Yerssel borger sBosch namens hr en mr Aert Swaens pbr deken St 
Geertruydenberch jeec 14 gld op 12 november uit 
huysingen erven hoven timmeringen in sBosch in de straat gent Verwerstraet gent in den 
Cluyt etc. 
als mr Jacob van Berchem namens hr Walraven van Erpe heere tot Erp ende Vechel verkocht 
aan Willem van Emmerick secretaris tbv hr en mr Aert van Goerl alsnu gent Swaens 12-1-
1584 
opgedragen aan Goossen als voor 
1171. 1616 juli 13 sH,R.1516,481 
voorn. Herman Aertss van Yerssel borger sBosch namens hr en mr Aert Swaens pbr deken St 
Geertruydenberch jeec 6 florijnen als Herman z.w. Diercx de Molder geloofd had Marijken 
wede Henricx z. Aert Loyss t.t. en Jan haar zoon t.e. op nativitatis baptiste uit 
huis erve stuxken hooffs in sBosch in de strate gent den ouden Huls etc.  
en Catarina d.w. Jan z.w. Henricx z.w. Aert Loyss bij w. Henrick voorn. en w. Mariken zijn hvr 
opgedragen Elisabeth d.w. Nicolaes Aerts Starts van Goorle bagijn des grooten bagijnhoff 
sBosch 11-9-1607 
en hr en mr Aert Swaens priester nij dl. goederen achtergelaten bij Elisabeth zijn zuster o.a. 
ten deel gevallen  
opgedragen voorn. Goossen etc. 
1172. 1616 juli 13 sH,R.1516,481v 
Gerart Cornelis en Willem zn w. Adriaen z. Jan Brock Adriaen z.w. Aert Jans Mesmaeckere 
man van Geertruyt en Jan z.w. Jan Janss vande Laer man van Henricxken drsd Adriaan 
voorn.  



1/8 na dood van Jan Jans Brocken hun vaderlijke oom in huis etc. Haaren tpl. Belveren etc. 
aan Wouter z. voorn Jan Brocken den oude etc.19 gld 5 st 
1173. 1616 juli sH,R.1516,495 
Jan z.w. Willem Adriaen Peynenborch wnd Haren verkocht hr Constantino pbr z.w. Jan Ygroms 
jeec 18 gld op Maria Magdalena uit 
huis etc. 41 L par. Haaren in de Geve? bij de kercke aldaar 
1174. 1616 augustus 11 sH,R.1516,522v 
Peter z.w. Willem Franss van Zittert wnd Berckel verkocht Gielis Janss de Weer 7 gld op 1 
augustus uit 
stuck weylants par. Otw Udenhout opde Gruenstrate 
1175. 1616 augustus sH,R.1516,525 
Michiel z.w. Roeloff Willemse wnd Gestel bij Eindhoven 3 gld 
Gestel 
1176. 1616 augustus sH,R.1516,526 
Herman Henricx van Elssel segt het ambacht van de Cremers aff 
1177. 1616 augustus sH,R.1516,527 
Gerart Vit 2 gld 
St Michiels Gestel 
's-Hertogenbosch, R.1517 
Hees Bamis 1616 - Bamis 1617 4 / 342 
1178. 1616 november 3 sH,R.1517,22 
Ghijsbert z.w. Denis Hansmaeckers man van Catarina d.w. Henricx Servaess 1/4 in 12 gld op 
St Catharina uit 
huys erve hoff stallinge scuer brouwerije met toebehoren met andere huysinge gent scoppe 
aan malcanderen boogaert en stuck lants ook daaraan 2 mudzaad par. Otw tpl. op Vriesdonck 
in de straete diemen gaet op over Loon etc. 
1179. 1616 november 10 sH,R.1517,31v 
Bartholomeeus z.w. Jan Bartholomeeus wnd Haaren onder Otw tpl. aent Holleneynde verkocht 
Willem Donckers tbv Grooten Gasthuys sBosch jeec 6 gld 5 st op 8-11 uit 
huys erve hoff boomgaert ackerlant weylant 3 L par. Haaren tpl. tHolleneynde t erf Aerts 
Janss Willems t erff wede Eymbert Lambertss v erff Huybert Adriaens t gem. strate  
1 zesterzaad hoylants par. voors. tpl. achter den Eemer t erf Aert Jacops Willems t erf Jan 
Lambert Willen tot Otw v erf gent den Swarten beempt t gem. straat  
2½ L lants par. Otw tpl. Carchoven t erff Geerart Verstegen t erff Henrick Stevens Leyten v 
erf Geerart Verstegen t erf Jacops de Lose  
belast met 1½ oort aan de hertog  
losbaar met 100 ka gld 
margo: gelost door Adriaen z. Bartholomeus Janss Marcelis Adriaens man van Geertruydt en 
Adriaen Jacobs Verheijden man van Jenneken drs Bartholomeus Janss 26-9-1651 
1180. 1616 november 7 sH,R.1517,48 
joffr. Anna van Gameren wede jr Johans van Rijswijck tocht in 
de helft in stenen huysinge erve cleyn huys erve hoff boomgaerden grachten aan 
malcanderen en met eenen gracht besloten gent Haveldonck met nog zekere hoeve lants 
hoffstade daarop de huysinge te staan plach erven hoven ackerlanden weylanden 
hoybeemden heytvelden alle rechten en toebehoren 150 L int geheel par. Haaren onder 
dingb. Otw tpl. Belveren  
tbv jr Niclaes Colve man van jvr Helena van Rijswijck en jr Pauwels Marcelis van Rijswijck 
echte kinderen jr Johan van Rijswijck en joffr. Anna van Gameren  
waarna dezen dit alles zoals de gehele hoeve Franchoys van Rijswijck tegen hr Peeter Colen 
priester namens Henrick en Frans zn w. Henrick Dachverlies bij opdracht 4-5-1551 
opgedragen mr Rogier van Griensven lic. in de rechten en raadsheer sBosch 
1181. 1616 december 3 sH,R.1517,63 
Frans z.w. Steven Jansse wnd Haaren bij Otw verkocht Willem Donckers tbv Groot Gasthuys 
sBosch jeec 6 gld 5 st op 3 december uit 
stuck weyvelts 4 L par. Otw omtrent die Slonse t erf Jan Stevens des vercopers broeder t erff 
Eymbert Vreynss v erff Aelbert Vreyns t erff Henrick Stevens Janss  
stuck lants deels saylant deels heylant 14½ L 3½ R tot Carchoven onder par. Otw t gem. 
strate t erff Jan Adriaen Jan Martens mma v erf Adriaen Cornelis t Creytenheyde  
belast met 6 gld 5 st aan Judith maget in Melanen uit het laatste onderpand  



losbaar met 100 ka gld 
margo: gelost 19-12-1637 door Aert Peters Verhoeven en Cornelis Claess 14-3-1641 
1182. 1616 december 5 sH,R.1517,65 
Servaas z.w. Steven Hessels wnd Udenhout man van Catharina d. Jan Priem  
stuck land deels ackerland deels weyland 3 L in stuk land van 17 L par. Otw bijde 
Creytenmolen etc. 
1183. 1616 december sH,R.1517,70 
Laureyns Aertse 
land Haaren Belveren 
1184. 1616 december sH,R.1517,110v 
Jan Voogts 9 gld 7 st 8 p  
St Michiels Gestel 
Januarius XVIc seventien 
1185. 1617 januari 2 sH,R.1517,112 
Adriaen z.w. Henricx Janss Vervloet bij w. Henrick en w. Mariken d. mr Jan Wijbortss van 
Tielen ouder dan 24 jaar  
1/4 in aanstede huysinge erve hoff ackerlant drieslant aan een placke geheel 9 L par. 
Moergestel ontrent de Kercke aldaar  
na dood ouders  
aan Willem z.w. Mathijss Walschoth wnd Gestel 
1186. 1617 februari 3 sH,R.1517,169 
Cornelis z. Geerarts Adriaens vanden Woude man van Elisabet d.w. Adriaen z. Jan Emmen 
verkocht hr Jan de Weer priester tbv hrn altaristen Kercke der vvo jeec 9 gld 7 st 2 oort 
Conversionis Pauli uit 
huys erve hoff boomgaert ackerlant drieslant 12 L par. Otw tpl. Berckel 
1187. 1617 februari 11 sH,R.1517,178 
Henrik z.w. Rochus Henrix wnd Haren verkocht Elisabet wede Jan Ygroms Potteye jeec 12 gld 
op Lichtmis uit 
stuck ackerland den Huysacker 6 L par. Haren bij Otw ontrent de kercke in de gemeyn 
ackeren aldaer 
1188. 1617 februari sH,R.1517,192v 
Corstiaen Diercx van Taertwijk 3 gld 
Gestel bij Herlaer 
1189. 1617 februari sH,R.1517,194v 
Elisabeth d.w. Henrici de Bruyn bij w. Maria d.w. Ghisbert de Zutphen bij Catarina d.w. 
Adriaen de Schijndel 25 gld op St Marten in de winter uit 
tribus Mansis par. Otw tpl. Udenhout 
1190. 1617 maart 7 sH,R.1517,215v 
Jan z.w. Joorden Michielss wullenwever man van Mariken d.w. Andries Lodewijcx bij Lodewijck 
en Metken Nachtegaels [=Nulants] 
1/4 van hvr wegen in de helft onbedeeld van een sesterzaad min acht roeden toillants bvvo 
tpl. in de Schijve t t Adriaen Peynenborchs v tafel H.Geest KvOw. t gem. strate 
1/4 in de helft onbedeeld 3½ L ackerlants bvvo tpl. Carchoven t Anthonis Peeters t v Niclaes 
Verdoelt t erf Aerts van Eerssel 
na dood Andries voors.  
opgedr. Niclaes Adriaens vanden Broeck? [=Verbruggen] 
belast met 3½ L rogge convent Baseldonck sBosch uit het eerste gehele stuk land; pacht 1 
malder rogge aan Dierck .. uit het 2de gehele stuk 
1191. 1617 maart 10 sH,R.1517,231 
Sijmon z.w. Wesselt Blommen geb. van Grol? soldaat onder henne doorl. hoocheden onderr 
kapt Vereycken? in sBosch man van Adriaenken d.w. Adriaen Gerits de Roy  
1/2 hen aangekomen in erfdeling Adriaen voors. in huysinge scuer hoff ackerlanden 
weylanden 17 L par. Gestel bij Otw tpl. de Hilt t erve Daniel Janss de Bresser t erf Henrick 
Wouter Brocken v erfgen. Peeter Tholinck t Hilsche Bergen  
de andere helft aanbedeeld aan Jan Henricx van Rochefort man van Jenneken d. voorn. 
Adriaen Geerarts de Roy  
opgedr. aan dess. Jan Henricx van Rochefort 
Waarna Jan Henricx van Rochefort geloofd heeft tbv Mariken d.w. Goyaert Gijsberts van 
Elderen wede Adriaen Geerarts voorn. jee lijfrente 4½ gld 



1192. 1617 maart 23 sH,R.1517,246 
Margriet wede Nicolaes Lenaerts de tocht in jeec 25 ka gld op 15 juli uit 
beempt hoylants oft weylant gent den Driessen beemt 13 L en sijne houtwassen rechten en 
toebehoren par. Otw bijden watermolen t gem. water de Aa W t deels erve mr Lamberts 
vanden Hovel secr. aldaar mma  
acker den hoogen acker oft rogacker aldaar aan den Elsbeemt den rogakker 5 L de elsbeemd 
18 L bij malcanderen tpl. voors. de rogakker t gem. straat alsmen gaet vande groote brugge 
totte neerbrugge t voors. Driesbeemt  
welke cijns Corstiaen z.w. Laureyns Henricx van Ravensteyn verkocht Jan Aerts Lintwercker 
tbv voors. Margriet wede Claes Lenaerts en Corstiaen en Lenaert en Metken jaar onbej. krn 
14-7-1607 
Metken is in haar jonckheyt overleden  
alles nu aan Lenaert en Corstiaen 
dezen opgedr. Peter Janss Mutsaerts van Tilborch 
1193. 1617 april 12 sH,R.1517,274v 
Wouter z.w. Huybert Maes wnd tot Otw aan het Boshecken verkocht Willem Donckers tbv 
Grooten Gasthuys sBosch jeec 6 ka gld op 11 april uit 
huys schop gronden hoff boomgaert 1 L par. Otw aent Boshecken t t twee herbanen v erf Jan 
Lamberts t gem. strate  
- acker teullants 9 L onder Haren inde Harensche ackers t erf Jan Adriaens tot Haren t erf 
behorende St Catarijnen altaer Otw v Adriaen Willems t erf Wouter Colen tot Haren ???235 
4 L ackerlant in voors. Harense ackers tpl. tHeylich boomken t erf Adriaen Meuss t erf Peter 
Driess v eertijds der kercke van Haren nu krn Wouter Gommers t gem. strate  
belast met grondcijns 1 st 6 p hertog jeec 1 st 1 oort vvo jeec 6 gld 10 st Jacob Henricx tot 
Bochoven jeec 3 gld 2½ st Quirijn van Mol jeec 3½ gld Sebert den Nastelmaker 
losbaar met 100 ka gld 
2margo: gelost door Huijbert en Jan zn Wouter Huijbert Maes 13-4-1651 
1194. 1616 april 13 sH,R.1517,275v 
Peter z.w. Adriaen Wouters man van Ariken d.w. Goyaert Peeters Huyberts en Adriaen z.w. 
Cornelis Adriaen Wouters man van Mariken d.w. Adriaen Peter Willems verkocht Arnden 
Wouters van Rullen? cremere jeec 30 ka gld op 13 april uit 
huis etc. 5 L par. Otw tpl. Udenhout opte Cruysstraet 
1195. 1617 april 12 sH,R.1517,281 
bij differente vonnissen vanden leenhove van Brabant 4-2-1617 tussen jr Jacob de Boisot 
capiteyn van een compagnie voetvolcx tdv hunne hoocheden onder het tercio van den heere 
marquis de Marmen man van joffr. Josijna Maes d.w. jr Jacop Maes in leven schoutet stad 
Maestricht en juffr. Elisabeth d.w. jr Gooswijn van Brecht bij joffr. Geertruyt van Bochoven 
t.e. en dhr Johan de Wasselin heere de Wattines riddere en vr Margriet van Brecht t.a.z. 
herdl. 
huysinge van Gooswijn van Brecht in sBosch 
285v 115 gld 12½ st uit de helft in 2/3 in de tiende van Moergestel 
1196. 1617 april 22 sH,R.1517,288 
Cornelis Cornelisse wnd Ammelrode man van Barbara d.w. Adriaen Cornelis  
1/4 in stuck ackerland gent den Brem geheel 3/4 vaets par. Haaren aen den Brem t erve 
Peter Jan Lamberts t krn Lambert Janss v voorn. Peter Jan Lamberts t krn Wouter Brocken  
1/4 in ander stuck ackerlants den Ravens nest par. Haren tpl. de Ravens nest t erve Herbert 
Jans t joffr. Catarina Monix v Ghijsbert Reynders t erve Jan Anthonis int geheel een sleyck 
sestersaet  
1/4 in ander stuck ackerlants geheel een sleyck sestersaet par. Haren aen de Belversche 
strate etc. 
als Barbara in dl. in sch. br. Otw  
opgedragen Cristina d.w. Cornelis Geerarts wede Henrix Henricx van Hout Barbara s 
vaderlijke moye 
1197. 1617 april 24 sH,R.1517,288v 
voors. Christina Gerritse wede Hendik van Hout afstand tocht in 
de helft in voorn. 3 percelen Haaren 
opgedragen Henrick haar zoon Dierxken en Andriesken haar dochters bij w. Henrick haar man 
ook tbv Mariken en Neelken ook drs Cristina en w. Henrick  
die verkopen Arnden Wouters van Rullen cremere jeec 6 ka gld 5 st op St Marcus uit 
de helft in deze drie percelen 



1198. 1617 april 26 sH,R.1517,290 
Laureyns z.w. Laureyns Janss Hessels wnd Udenhout vercoft Arnden Janss Lybrechts jeec 10 
gld 
de helft in huysinge etc. par. Otw te Udenhout 
1199. 1617 mei sH,R.1517,305v 
Herbert z.w. Jans de Smit wnd tot Haren verkocht Gommaren Janss van Esch wnd Otw jeec 
12 ka gld op nat. bapt. uit 
stuck ackerlants 3 L par. Haaren in de Belversche ackeren etc. 
losbaar met 12 gld 
1200. 1617 mei 11 sH,R.1517,318 
eerw. heer en mr Johan Kievits pbr lic. godtheyt canonick graduaat St Jan ev. cath kercke 
sBosch en penetentiarius bisdoms  
huys scuer scaepsloye verckenskoye en torffschop met henne gronden sonder dat van den 
torfscoppe boomgaert hoff ende erffenis metten ackerlande en alle toebehoorten 17 L 32½ R 
bvvo tpl. Carchoven t tafel H.Geest en stuck lants gent den langen acker toebehorende 
Adriaen z.w. Cornelis Jan Goyaerts t Antonis Jan Antonis v Adriaen Cornelis de Groot metten 
houtwasch hool en walle daertoe t gem. strate met den walle daertoe 
welke huysinge mette andere timmeringe en landerijen Matijs van den Ancker z.w. 
Ghijsbrecht vanden Ancker aan eerw. heer en mr Johan Kievits 12-9-1614 
ten cijns uitgegeven aan Adriaen z.w. Cornelis Jans Goyaerts 
belast met pacht 1 zester rogge tafel H.Geest sBosch; pacht 1 zester rogge Groot Gasthuys 
sBosch; cijns 7 st 11 p hertog; cijns 1 st 1 d gezworenen tot Haren, cijns 2 st 4 p eerw. heer 
prelaet van Tongerlo; onderhoud ½ R dijk Ow. dijk; hierover wegen proprietaris van den 
Langen acker en de eigenaar van een acker gent de Harenbraeck 
tegen jeec 84 ka gld op nativitatis baptiste in den Bosch 
waarna Adriaen hr en mr Johan geloofd heeft 84 ka gld uit dit huis en uit 
stuck weyvelt gent dOssenweye 9 L par. Ow. tpl. voors. t Adriaen Cornelis de Groot t erf tafel 
H.geest Ow. v erve Frans Stevens t erf gent den Langen acker ook toekomend aan voorn. 
Adriaen Cornelis Jans 
stuck ackerlants gent de Harenbrake 6 L par. en tpl. voors. t erve Margriet d. Marcelis 
Laureyns t erve Antonis Jans Antonisse v erf voorn. Adriaen Cornelis de Groot t Adriaen Aerts 
Stoelddreyers 
stuck ackerlants 3½ L par. en tpl. voors. t erf Jacop de Looze t gem. strate v voorn. Jacop de 
Loze t erf voorn. Antonis Jan Antonisse alles hem van te voren toebehorende 
de helft van de cijns is gelost 8-6-1638 bij Gerardt van Kelst rentmr fundatie van hr en mr 
Johan Kievits door Adriaen Cornelis 
item door Laureysken wede Adriaen Cornelis de andere helft 31-5-1647 
1201. 1617 juni sH,R.1517,355v 
jr Herman van Middegael als pachter der goederen van de heerlijkheid Herlaer toecomende de 
hoochwelgeb. heere heer Henrick Grave tho den Berch vrijheer van Hedel Boutterssum heere 
tot Stevenswert Spalbecke sinte Michielsgestel en Opvelp verpachting 
5 molens heerl. Gestel voorn. 
1202. 1617 juni sH,R.1517,374v 
Peter z.w. Adriaen Cornelis wnd Udenhout alle actie in 
stuck heyvelt 18 L par. Otw tpl. Udenhout aen den Brabants hoeck  
overgegeven aan Adriaen z.w. Ruth Adriaen Huyben 
1203. 1617 juni 15 sH,R.1517,375v 
Aert z.w. Bartholomeeus Daniels wnd onder Otw vercoft Arnden z.w. Marcus Peters Nulants 
ook aldaar wnd jeec 3 gld 2½ st op nat. bapt. uit 
hoybeempt den Zueverick 10 L par. Otw tpl. Hoculem t erfgen. w. hr Reynders van Brederode 
t erf Bartholomeus Henrick Betten v Z erf voors. Bartholomeeus Betten t gem. waterstroom  
losbaar met 50 gld 
1204. 1617 juni sH,R.1517,393 
Nicolaes z.w. Denis Mutsaerts wnd tot Gestel bij Otw verkocht Gerard Aelberts van Doren jeec 
6 gld 5 st op nat. bapt. uit 
hoybeempt gent den Bosbeempt 2 dagmaten par. Gestel after Brechtsbosch 
1205. 1617 juli 12 sH,R.1517,423v 
Anselmus dictus Ancem z.w. Godefridi de Elderen wnd Gestel prope Otw vendt dns Danieli ab 
Emmerick pbr et cann. eccl. cath. dmi Joh. ev. Busc. z.w. mgr Willelmi ab Emmerick secr. 
eusdem oppidi jeec 6 gld 10 st 12 juli uit 



domo etc. den Bleeckman 1½ mud par. Gestel aenden Heycant t convent St Clara sBosch t erf 
Antonij Henricx Luyten v comm. platea t erf cristiani Wouters de Laet  
losbaar met 100 gld 
1206. 1617 juli sH,R.1517,441 
Leonart z.w. Joseph Wouters proc. Heylken d.w. Delis z.w. Corstiaen Deliss jeec 3½ gld uit 
acker gent den Leetacker Gestel bij Herlaer 
's-Hertogenbosch, R.1518 
Hees Bamis 1617 - Bamis 1618 5 / 343 
1207. 1617 oktober 31 sH,R.1518,43 
Henrick Leyten verkocht beneficiaten ... jeec 9 gld 7 st 8 p uit 
- akker en deels weiland gent de Heyacker 9 L 44 R par. Otw tot Carchoven tpl. de Cuylen t v 
erve Aelbert Laureyns en Aelbert Rutten t erfgen. Gijsbert Laureyns t gem. straat 
- 1 zesterzaad ackerlants par. en tpl. voors. t erf Jan Henricx t erf voors. Henricx vercoper v 
erve Adriaen Bartholomeus t erf Antonisken d. Jan Aerts  
belast met 3 st grondcijns aan de hertog uit het eerste onderpand en 3 gld Jan Geerarts 
Appels uit het tweede onderpand  
losbaar met 150 gld 
1208. 1617 november 20 sH,R.1518,64v 
dhr Johan van Wasseling 6 gld 
Mgt prope Otw 
1209. 1617 november sH,R.1518,76v 
dhr Johan van Wasselin 168 gld 15 st 
Mgt 
1210. 1617 december 2 sH,R.1518,81 
Jan z.w. Lambert Willems wnd Otw wedn. Willemken d. Aert Jans van Gestel (test.) verkocht 
Willem Donckers tbv Niclaes Janss Donckers jeec 36 gld op Kerstmis uit 
- stuck saylants 14 L par. Otw tpl. het Bosch hecken t gem. bane gent de Boschbane t strate 
gent de Boxtelse strate v erf toebehorende der capelle tot Otw t voors. Boschbane  
- stuck weylants 3 L par. Otw tpl. in den Gemulhoeck t t v erf Thomass van den Hovel t gem. 
heyde  
belast met jeec 3 gld aan Herman van Eerssel jeec 3 gld 5 st aan Reynder Moors uit het 
eerste onderpand grondcijns 1 st 1 oort hertog van Brabant uit het tweede onderpand  
losbaar met 600 gld 
1211. 1617 december 4 sH,R.1518,83 
Nicolaas z.w. Willem Emmen wnd Haaren man van Yda eenige dr w. Henricx Stockelmans 
verkopen hren mr Govaerden van Vlierden pbr canonick St Johan ev. sBosch en pastoor Groot 
Begijnhof tbv deselve pastorije jeec 4½ ka gld op SAt Barbara uit 
huys etc. 2 L par. Haaren aen de kercke 
1212. 1617 december 15 sH,R.1518,96 
jr Philip de Waal schoutet quartiers Otw verkocht mr Gerard van der Vlueten tbv hr en mr 
Arnden Swaens pbr en deken stad St Geertruydenberg jeec 18 gld 15 st op 15 december uit 
- stuck lants deels ackerlant deels weylant 12 L par. Otw tpl. de Cleyn Heye t erf Joseph 
Beyherts c.s. t erf Wouter Aernts Heymans v t gem. strate  
belast met 6 st aan de hertog  
losbaar met 300 ka gld 
margo: eerw. hr en mr Johan Hermans deken st Jan ev. cath. kercke sBosch een der exec. 
test w. hr en mr Arnt Swaens bekent lossing door Thomas van den Hovel bij assignatie van 
Hans Peters van Hedel deurwaarder Raad van Brabant als declarant der onderpanden tbv jr 
Philips van Brecht schouteth sBosch 16-5-1628 
1213. 1618 januari sH,R.1518,126v 
Goyaart Delisse 
1/3 land St Michiels Gestel 
1214. 1618 februari sH,R.1518,171 
hr Johan de Wasselin 
1/3 in de tiende tot Mgt 
jr Jacques de Boisot nadert 
1215. 1618 februari sH,R.1518,172v 
dhr Johan de Wasselin 250 gld 
corentiende te Mgt 



1216. 1618 februari 5 sH,R.1518,173v 
Joorden z. Ancems Goyaerts van Elderen wnd Moergestel  
de helft in huis erve hoff ackerlant groeslant daaraan geheel 8 L par. Gestel voors. tpl. aen 
den Heykant over d Water t t erfgen. Pauwels Philips v gem. strate t erve Jans vande 
Lusdonck  
de helft in stuck ackerlants gent de Mytsteegen geheel 1 sestersaet tpl. voors. t erfgen. 
Andries Wouters Verbruggen t erve Mary Jans Andriess Scepers? en krn v Willem Bertens? t 
erve Adriaen Henricx Coenen  
als Joorden Ancems tegen Geerarden Joorden Geerarts mma bij tp sch. br. Gestel waarvan de 
andere helft toebehoort Ancem Goyaerts zijn vader  
waarna Ancem vercoft heeft Daniel Janss de Bresser jeec 6 ka gld op Lichtmis uit voors erven 
1217. 1618 februari sH,R.1518,185 
Adriaan z.w. Willem Geerarts Verhoeven wnd Berkel onder Otw 12 gld 10 st 
huis etc. 1 L par. Otw tpl. Berkel 
1218. 1618 maart 8 sH,R.1518,208v 
Frans z.w. Steven Janse wnd Haaren verkocht Gommaeren z.w. Jan Joachims van Esch wnd 
Otw jeec 6 gld op Kerstmis uit 
- acker tuelants 14½ L par. Otw tpl. Carchoven t erff Adriaen Cornelis de Groot t v gem. 
Creytenheye t voors. Adriaen Corneliss  
belast met 6 gld voorn. Gommaer copere  
losbaar met 100 ka gld 
margo: Steven Aelberts tp. van deze cijns verklaart lossing 9-1-1638 door Aert Peters 
Verhoeven bij Claes Cornelissen Verdoolt als tp van de onderpanden 6-3-1638 
1219. 1618 maart sH,R.1518,219 
jr Jacques de Boisot 250 gld 
de Grote Tiende Moergestel 
1220. 1618 maart 29 sH,R.1518,247 
Jan z.w. Laurens Janss Langens wnd onder Otw verkocht Gommaer Jans van Esch jeec 3 ka 
gld op annunciatie Marie uit 
stuck ackerlants eertijds ingegraven van de gemeynt van Otw 16 L par. Otw tpl. aent 
Gagelrijs t erf Adriaen Willen t gemeynt van Otw v erve Gerart Verhoeven t gemeynt van Otw  
belast met grondcijns 5 st hertog  
margo: Jenneke wede Gommaer Janss van Esch beklent lossing door Jenneke wede Jan 
Laureyns Langens 18-6-1626 
1221. 1618 april 26 sH,R.1518,278v 
Jan z.w. Jan de Wit wnd Otw wedn. Catarina d.w. Aert Janss (test. voor hr Ghijsberden van 
der Bolck pbr vicaris van de kercke van otw 3-9-1613) verkoopt hr Jan de Weer pbr 
residerend tot Otw jeec 6 ka gld op Philippus en Jacobus uit  
huys erve hoff brouwgereetschap in deselve huysinge gemaect met alle toebehoren bvvo in 
de Kerckstrate t erf Jenneken wede Jacops de Bunger O t erve Neelken wede en krn Adriaens 
Antoniss W v N gem. strate t Z gem. waterstroom 
eenen weybeempt 8 L par. Otw neffen eenen dijck gent den Baerdijck O t erf mr Lamberts 
van den Hovel secr. Otw W v Z erve Diercx Peeters vande Wiel t N stege gent de 
Buenderstege  
belast met 28 st seecker altaer Kerk van Moergestel uit het eerste onderpand 4 st hertog uit 
het tweede  
losbaar met 100 ka gld 
1222. 1618 april sH,R.1518,280 
Peter z.w. Jan Lambert Pijnenburg wnd Haaren man van Antonis d.w. Gerart Verhoeven 
verkocht hr Jan de Weer priester voorn. jeec 6 gld op Philippus en Jacobus uit 
stuck ackerlants gent den Leegen ecker 1 zesterzaad par. Haaren ontren St Martens capelle 
etc. 
1223. 1618 mei 12 sH,R.1518,312v 
Peter Jacobs van der Voort  
stuxken ackerland par. Haaren tpl. het Oirtbroeck etc. 
opgedr. Adriaen z.w. Bartholomeus Adriaens bij erfmengeling tegen ackerland de Langbraeck 
waarna Adriaen enig zone Bartholomeus Adriaens  
stuxken ackerlants gent de Langbraeck 2 L par. Haaren tpl. tHolleneinde t Aelbert Laureys O t 
erf krn Willem Lamberts W v gem. wech t erf Peter Jacops van de Voirt  
opgedragen deselve Peter Jacops van de Voirt 



1224. 1618 mei 29 sH,R.1518,341 
dhr Johan de Wasselin riddere heere van Watines man van vr Margriet van Brecht wede hr 
Maximiliaan van Brederode z.w. hr Reynoults van Brederode heere van Cloetingen Asten etc. 
alle recht als zij is comp. van voors. hr Maximiliaan in tocht afgegaan tbv  
hr Henrick vander Rivieren heere van Yseren scoonenbergen etc. man van vr Adriana van 
Brederode en hr Hans Wolphart van Brederode heer van Cloetingen Haeften etc.  
tegen 4000 gld door handen van mr Adriaen Comans henne volmachtigde  
waarna hr Henrick en hr Hans Wolphaert betaald hebben aan vr Helena geb. gravinne tot 
Mandersceyt wede voorn. heer Reynouts van Brederode de een helft van gewijs van alsulck 
vonnis in de provincilae rade van Hollant 31-7-1614 
1225. 1618 juni 19 sH,R.1518,358 
Mattheus z.w. Antonis Henricx Rosen en Geerard z.w. Peeter Jacops Brouwers beiden wnd 
Otw verkocht Henrick z.w. Jan Jans Joordens jeec 12½ gld op nat. bapt. uit 
huysinge gronden hoff boomgaert 1 L van Mattheeus par. Otw omtrent de Lijnde t erf Adriaen 
Cornelis van Buerden t erf Peter Martens v gem. strate t erf Peter Martens  
hoybeempt ook van Mattheeus 6 L par. Otw aen de Borcht t erf Jan Lamberts t erf Cartuysers 
tot Colen v waterstroom t erf gent de Borcht toebehorende Corstiaen Laureynss van 
Ravensteyn  
andere huysinge erve hoff boomgaert ackerlant en .. land des voors. Gerarts stamen 4 L tpl. 
Carchoven tegenover de wijntmolen aldaar tussen erve Barbara wede Niclaes de Ketelaer en 
krn t ander erf voors. verkoper v Herman Henricx de Steenbacker t gem. strate  
losbaar met 200 ka gld 
margo: gelost 22-6-1619 
1226. 1618 juni 19 sH,R.1518,359v 
hr en mr Peter priestere lic. in de heylige Godtheyt Niclaes Jan Dierck en Franchoys gebr. zn 
w. Aert z. Franchoys Kuyst bij w. Johanna d.w. Jan Bartholomeus en Dierck Laureyns van 
Berckel man van Udela? d.w. Aert Kuyst en Johanna  
de helft in hoybeempt suydtwaerts gelegen deze helft 4 L par. Otw tpl. Udenhout etc. 
1227. 1618 juni sH,R.1518,377 
Peter z.w. Willem Fransse van Zittaert wnd Berkel 25 gld 
par. Otw Udenhout 
1228. 1618 juli sH,R.1518,387v 
Jacob Jans de Roij wnd Gestel bij Otw 8 gld 7 st 
ackerland de Kerckbocht 10 L par. Gestel in de kerckacker 
1229. 1618 augustus sH,R.1518,434v 
Hendrik van Leemput 
de helft in 1/7 in hoeve lants gent de Biesmortel par. Otw tpl. Udenhout 
's-Hertogenbosch, R.1519 
Hees Bamis 1618 - Bamis 1619 6 / 344 
1230. 1618 oktober 9 sH,R.1519,10 
Jan z.w. Laureyns Janss Langens wnd onder Otw verkocht Gommaer Jans van Esch jeec 6 ka 
gld op Bamisdag uit 
- huys erve hof ackerlant groeslant heylant aan malcanderen aen een plack tsamen 16 L par. 
Otw tpl. tGagelrijs t erve Adriaen Willems t erf Gerart Cornelis Verhoeven v gemeynte t erve 
gent tGagelrijs 
belast met grondcijns 5 st Hertog en cijns 3 gld aan voorn. Gommaer copere  
losbaar met 100 ka gld 
margo: Jenneken wede Gommaer Janss van Esch bekent dat Jenneke wede Jan Laureyns 
Lamgens gelost heeft 18-6-1626 
1231. 1618 oktober 20 sH,R.1519,17 
Cornelis z.w. Wouter Brocken wnd Udenhout 12 gld uit 
huis etc. 18 L par. Otw tpl. Udenhout etc. 
1232. 1618 oktober 25 sH,R.1519,30 
Jan z. Thomas van de Wiel wnd Otw verkocht Roelof Adriaens ... 6 gld 5 st op nat. bapt. uit 
- huys erf hof daaraan ½ L bvvo tpl. aende Lijnde t erf Jacop Cornelis de Loze t erf Jan 
Wouters Bathen? v strate t erf Jan voors? 
belast met pacht van 1 malder rogge betaald met 2 gld aan de tafel van de H.Geest van Otw 
jeec 30 st heren 2altaristen KvOtw  
losbaar met 100 ka gld 
margo gelost door Jan Thomas van de Wiel 21-4-1646 



1233. 1618 november 8 sH,R.1519,45 
Symon Everarts van den Broeck 
stuck ackerland gent de Groote Bocht 9 L par. Tilborch tpl. Loven t erf Peter Peters Vrancken 
alias Beris t erf Adam Henrick Dielis v erf Jans Beris t voors. Peter Peters Vrancken  
leenroerig aan de hertog 
als Symon bij dl. ouders  
opgedragen Michiel Dielis Wagemaeckers wnd Tilborch 
1234. 1618 november 12 sH,R.1519,50v 
Jan Janss Smolders wnd Otw verkocht aan Andries z.w. Niclaes Peeters Hoedemaeckers jeec 6 
ka gld 5 st op Martini hyemalis [in de winter] uit 
- huis erve volmolen in deselve huysinge gemaect hoff boomgaert in de Kerckstrate t Cornelis 
Wijnants van Colen t erve Cornelis Peeters v gem. steenwech t Hoogstrate tsamen 10 R lants 
belast met 4 gld 17 st 2 oort Rutger Jan van Orten; pacht van ong. 2 L rogge aan degene die 
daartoe gerechtigd is 
losbaar met 100 ka gld 
1235. 1618 november sH,R.1519,73v 
Adriaan Wijnants bierbrouwer man van Catarina d.w. Peter Bex en Johanna d. Gielis Wylaerts 
en Willemken d. Jan van Druenen wede Cornelis Bex z. Peter Bex en Johanna voorn. met 
Gielis z. voorn. Adriaen Wynants en Adriaen z. voors. Jan van Druenen als momb. 5 onm. krn 
Willemken bij Cornelis dl [Helmond] 
1236. 1619 januari 3 sH,R.1519,105v 
Henrick z.w. Dierick Aerts [=Andries] van Hout wnd Otw verkocht Huyberden? z. Peter Peters 
wnd Otw jeec 9 gld 7½ st op Driekoningen uit 
- huis erve hoff boomgaert ackerlant daaraan 4 L par. Otw opde Locht t erf wede Joorden 
Lodewijcx t erf Adriaen Cornelis Henricx ? v gem. strate t erf susterenconvent van Orten 
belast met diverse grondcijnzen aan de hertog  
margo: gelost 11-3-1652 
1237. 1618 december 3 sH,R.1519,106v 
Johan van den Broek z.w. Symon van den Broeck 1/3 Goyaert Lenaerts van Luytelaer? man 
van Cornelia (of Catharina??) d. voorn. Symon 1/3  
diverse gewincijnzen gent de Ammelroder? cijns geheel omtrent 6 gld op St Thomas te 
ontvangen in par. Otw met gerechtigheid van boeten en gewin  
waarvan het andere 1/3 toebehoort Peter Jans van Heussel?? man van Margriet d.w. Evert? 
z.w. Symon voors.  
aan voorn. Peter Jans van ... ? 
1238. 1619 januari 19 sH,R.1519,132v 
kennelijk Peter en Aert zn w. Jan Joost van Ierssel de oude verkocht aan Adriaen z.w. Jan 
Joost van Ierssel de oude wedn. Henricxken zijn eerste hvr d. Adriaen Aerts  
1 L erf par. Otw te Udenhout op de Rietdonck etc. 
1239. 1619 januari 21 sH,R.1519,133 
also Hessel z.w. Joost Hessels man van Elisabeth d.w. Luycas Frans Rijsbroecx en Adriaen 
z.w. Luycas Adriaen Goeyaerts wedn. Adriana d.w. Luycas Frans Rijsbroecx onder meer 
andere percelen van gronden van erve wettetick en erffenlijck opgedragen aan Luycas z. 
Hessel Joosten alle recht competerende in 
- affgebrande hoffstadt en erf in de Kerckstrate t tev. mr Adriaen van Baerl chirurgijn W t erf 
Aert Jan Poirters O v Kerckstrate t Hoochstrate in sch. br. Otw 27-1-1618 
zo gestaan Luycas z. Hessel Joosten deze afgebrande hoffstadt etc. aan Elias z.w. Willem 
Eliass wnd Otw  
belast met 15 st 2 oort en pacht van 4 vaten rogge beiden aan de H.Geest van Otw 
losbaar met 100 gld 
1240. 1619 februari 1 sH,R.1519,161 
Peterken d. Adriaens Willems van Oirschot jeec 3 gld 5 st op Kerstmis uit 
huysinge scuere gronden hoff stuck ackerlants daartoe en daaraan 12 L en 7 L heylants 
teynden en tussen voors. ackerlant par. Otw tpl. Udenhout etc. 
1241. 1619 februari 9 sH,R.1519,172v 
Dirck z.w. Janssen Henricx Speex wnd Oisterhout man van Bertken d.w. Pauwels z.w. Matijs 
Philips  
stuck weyland gent Bleckmans hoff 2 L Moergestel aan de Heykant  
[volgende akte] 
- 1/4 in 2 beemden hoyland neffen malcanderen uitgenomen dat er een waterstroom 



tussenbeide is loopende deels par. Oirschot en deels par. Otw omtrent de hertgang van 
Spoirdonck t krn Michiel Jan Willems t erf Antonis Henricx Luyten v Otw gemeynt t de 
Langdonck toebehorende de heer van Oirschot deze twee beemden groot int geheel 4 
buender  
1/4 in heyveld geheel 1 buender par. Moergestel after de Gasthuys hooven etc.  
als Dierck wegens zijn hvr ouders  
opgedragen Michiel Jans van de Loven??  
belast met de cijns van de ponden aan jr Rogier van Broeckhoven en de grondcijns aan de 
heer van Gestel 
1242. 1619 april 15 sH,R.1519,273v 
Luycas z. Hessels Joosten wnd Carchoven onder Otw gelooft Hans Goossen Maeldere 69 ka 
gld  
waarna Luycas voors. verkocht Goyaert Gerarts van den Grave coopman jeec 21 gld uit 
- huys erve hoff gronde deels ackerlant deels weylant 11 L 19 R bvvo tp[l. Carchoven t erf 
wede Benedictus Aertss t erf Adriaen Cornelis de Groot en erfgen. Goyaert Peeters Pulskens v 
Jan Cornmelis Verachter t gem. strate en waterlaet aldaer  
belast met jeec 3 gld aan Aleyt Comans pacht van een reducibel mud rogge en cijns van 3 gld 
aan Jan den Rademaker pacht van 1 reducibel mud rogge aan Willem Thomas cijns van 6 gld 
aan capiteyn Govart Pynappel 2½ oort hertogcijns  
losbaar met 300 ka gld  
margo: Isaack Govarts van de Grave namens zijn moeder Maria van Sambeeck verklaart dat 
Jan Cornelis Verafter van Gestel bij Otw als momb. krn Luycas Hessels gelost heeft 15-4-1626 
1243. 1619 juni 6 sH,R.1519,335v 
Adriaan z.w. Jacobs Beeren wnd Gestel boven Otw  
ackerken tueland 1 zesterzaad par. Gestel aende Hovelstraat etc. 
aan Marcus Jacobs Beeren zijn broer 
1244. 1619 juni 22 sH,R.1519,373 
Catharina wede Adriaan Moonen afstand tocht in jeec 25 ka gld als Cornelis z.w. 
Bartholomeus Janss geloofd had aan Catharina t.t. en de krn van Adriaan t.e. op nat. bapt. uit 
- perceel ackerlant 7 L 32 R par. Otw aende Koestraat t ackerwech W t erf Lambert Geerits 
van de Ven W (sic) v ackerwech Z t Dierck Jacops tFilters vanden Bosch N  
aan Cornelis voors. voor voorn. cijns uitgegeven  
nog uit 
- camp lants gent het Ledich of Leech Beestvelt 8 L de voors. Cornelis van tevoren 
toebehorende par. Otw aende Oisterwijcksen dijck t stuck land gent Dekensbroek 
toebehorende Jan Antonis Willems O t den dijck aan de Bansbrugge W v Z aenden 
Hoogenstroom t N erve Corstiaen Laureys van Ravensteyn sch. br. 27-1-1612 
aan Joost haar zoon bij voorn. Adriaan Moonen op mindering van Joosts kindsdeel 
want also geschied voorn. Joost Moonen deze cijns aan Steven Aelbert Snellen 
1245. 1619 juli 13 sH,R.1519,387 
jr Gerart van Broeckhoven lic. in de rechten tegenw. schepen sBosch z.w. hr en mr Henricx 
van Broechoven rentmr der staten van Brabant int quartier sBosch jeec 42 gld op St Matijs uit 
- hoeve lants in par. Otw en par. Haaren aenden Gevel uit huysinge andere timmeringen 
gronden ackerlanden weylanden hoylanden houtwassen waar ook gelegen  
welke cijns Dierck z.w. Jacop Hermans Filters man van Mariken d.w. Jan z. Henricx Willems 
verkocht had aan jr Gerart van Broechoven toendertijd ook schepen sBosch 21-2-1611 
tp aan hr en mr Egidius van Broechoven pbr lic. in de rechten en pronotarius apostolicq zijn 
broer 
1246. 1619 augustus sH,R.1519,429v 
Huybert z.w. Lambrecht Huyberts jeec 12 gld op half mert uit 
- stuck ackerlant 5 L par. Otw in de Scijve t erf Dierck Diercx van de Wiel t erf Luycas 
Hessels  
welke cijns Adriaen z.w. Goyaert Peeters wnd Otw verkocht aan Jan Luenis Peeters tbv voorn. 
Huybert Lambert Peters (sic) 15-3-1618 
opgedragen sr Godefroy Pijnappel tbv 5 onm. krn w. Henrick Boudewijns van Nertingen 
's-Hertogenbosch, R.1520 
Arnoldus Peeters de Hees, Bamis 1619 - Bamis 1620 7 / 345 
1247. 1619 oktober 8 sH,R.1520,15 
Aert z.w. Jacob Willems wnd Haaren man van Ariken d.w. Adriaen Nelen verkocht Hans 
Goossens Scilders jeec 6 gld op Bamisdach uit 



- huis scopppe gronden hoff boomgaert ackerlant groeslant 5 L par. Haaren tpl. tHolleneynde 
t Bartholomeus Janss t erf Huybert Adriaens v gem. strate t erf voors. Bartholomeus Janss 
- acker teullants gent den Cruysacker 4 L par. Otw tpl. de Berckt t erf Adriaen Gerits t erf 
Hans de Leeuw mma v gem. heirbane t erf Elisabeth wede Adriaen Willen en krn  
belast met grondcijns 1½ oirt hertog jeec 2 gld 6 st Adriaen Nelen de Groot uit het eerste 
onderpand en pacht van 5 L rogge tafel H.Geest sBosch uit 2de onderpand  
losbaar met 100 ka gld 
margo: Reyner Gast erfgen. Willem Gast zijn broer bekent lossing door Adriaen Moons? 5-9-
1662 
1248. 1619 oktober 11 sH,R.1520,21v 
Matheeus z.w. Denys Bax wnd Tilburg 
- huysinge grond hoff bvvo omtrent de Lynde t Mattheeus Anthonis Rosen t gem. strate v O 
krn Anthonis Cornelis t W gem. strate 
van Mattheeus Anthonis Rosen bij opdracht sch. Otw 
aan Adriaen Cornelis van Beurden tbv Cornelis zijn zoon 
belast met 22 st 3 oort altaristen 
1249. 1619 november 16 sH,R.1520,65v 
mr Symon Lollis van der Bilt timmerman wnd Otw aan Symon Cypres tbv Frans innocente z. 
w. Jan Peter Stooters jeec 12 ka gld op St Maarten bisschop uit 
- huys grond en hoff bvvo omtrent de kerk t gem. wech t andere huysinge ook verkoper 
toebehorende v gem. strate t achterwaarts aan de pastorye tot Otw 
belast met 1 L rogge; 1 L garst of mout aan de pastorye 
losbaar met 200 ka gld 
margo: Peter z. Jan Peter Stooters enig erfgen. w. Frans Stooters zijn innocente broeder 
bekent lossing door Christina Jacob Frans Beyherts wede Symon vander Bilt 10-11-1626 
1250. 1619 november 19 sH,R.1520,70v 
Cornelis z.w. Huybert Henricx Jonckers wnd Hokulem verkocht Peter Jans Mutsaerts tbv 
Truyken wede Willem Cornelis Horevoirts en haar 5 onm. krn jeec 11 gld 8 st 3 oort op 
Allerheiligen uit 
- huys scuere gronden hoff boomgaert ackerlant daaraan 7 L par. Otw tpl.Leech Heuckelom t 
erf Aert Lommerts t v gem. strate t erf Jan Peters mma  
belast met pacht vamn 1 mud rogge prelaat St Geertruyt Loven cijns 3 gld altaristen Otw 3 st 
3 oort grondcijns  
losbaar met 183 gld 
margo: Beernd Peter Waegemakers tp sch. Otw bekent lossing door krn Cornelis Huyberts 7-
3-1670 
1251. 1619 november 28 sH,R.1520,78 
Aelbert z.w. Ruth Adriaens Huyben wnd Haaren verkocht aan hr Goyaert Henricx pbr 
capellaen tot Otw jeec 3½ ka gld op St Andries apostel uit 
- stuck weylants 6 L par. Haaren tpl. aent Holleneynde t erf Adriaen Adriaens Willen N t erf 
Reynder Adriaens Colen Z v erf Cornelis Willems t gemeynt aldaer  
losbaar met 60 ka gld 
margo: gelost bij hr Goyart Henricx door Albert Ruth Adriaens 20-11-1649 
1252. 1619 november 28 sH,R.1520,79 
Adriaen z.w. Lenaert Peeters Huenen wnd Berckel verkocht hr Goeyaert Henricx pbr voors. 
jeec 9 gld op St Andries apostel uit 
- huysinge erve hoff boomgaert ackerlant weylant daaraan tsamen 3½ L par. Otw tpl. 
Hokulum t ander huysinge en erve voors. Adriaens vercopere t gem. dijck genmt de Pasdijck 
v gem. straat t erve voors. verkoper  
weyvelt 4 L par. Otw tpl. Berckel aan de Craen etc. 
belast met 3½ L rogge reductie aan Dierck Geerarts vande Wiel wnd Otw en 1½ oort 
grondcijns aan de hertog uit het eerste onderpand  
losbaar met 150 ka gld 
1253. 1619 december sH,R.1520,109v 
schepenen etc. vvo met octrooi van de hertog van 13-89-1584 hadden verkocht aan jr Jacop 
de Wale schoutet voors. vrijheit en quartiers jee rente 112 ka gld bezegeld met het groot 
zegel van voors. vrijheid 22-12-1584 
daarna jr Guilliam de Wale schoutet voors. vrijheid en quartier z.w. voors. jr Jacques namens 
zijn broer jr Jacques de Wale z. voors. jr Jacques de Wale de helft had opgedragen Cornelis 
Adriaens van Hagenvort 



en jr Philips de Wale z. voors. jr Jacques de Wale 1/4 in deze rente aan Cornelia d. Aert van 
Emmichoven wede voors. Cornelis Adriaens van Hagenoort 1-7-1609 
daarna Henrick z.w. Laureyns van Asten wnd Alphen int land van Breda man van Anna d. 
voors. w. jr Jacques de Wale 1/4 in voors. rente aan Cornelia voors. toen hvr Henrick z. Jan 
Joirdens 24-11-1612 
voors. Cornelis Adriaens van Hagenoort bij test de helft aan Gerart Adriaense van Haegenoort 
etc. 
1254. 1620 januari 16 sH,R.1520,139v 
Jacob Cornelis de Lose man van Laureynsken Gijsberts en Eymbert z.w. Goeyaerts Emmen 
man van Neelken d.w. Peeter Tolinck beide borgemrs Otw verkopen Herman Aerts van Eerssel 
jeec 17½ ka gld op Antonis abt uit 
- huys scuere scoppe gronden hoff boomgaert weylant ackerlant aan malcanderen van voors. 
Jacop de Loze 21 L par. Otw tpl. Carchoven t erf Jan Antonis man van Martijntken Gijsberts t 
gem. strate v O erf Erberts Vercuylen t W Adriaen Cornelis de Groot  
- stuck weylants van Eymbert voors. 4 L par. Otw over de tweede Banbrugge t erf Diercx 
Peeters zijn verkopers zwager t erf Goossen Peynenborch v gem. waeterstroom t erf Andries 
de Molder  
belast met 1 zester rogge altaristen van Otw 1½ gld tafel H.Geest Otw 3½ st grondcijns aan 
de hertog uit het onderpand van Jacob en 3 gld aan Barbara de Beer bagijn en 2 blancken 
cijns aan de vrijheid Otw uit het onderpand van Eymbert  
losbaar met 105 nieuwe daalders gent silvere souverainen a 2 gld 8 st per daelder 
1255. 1620 januari 21 sH,R.1520,154v 
Bartholomeus Henrix Betten wedn. Lucia zijn eerste hvr d. Jan Scoenmakers met Jacob zijn 
zoon bij Lucia ook voor de andere zoon en 2 dochters van Bartholomeus en Lucia verkopen 
Peter Jans Mutsaerts tbv Geertruyt wede Willem Cornelis Horevoirts en haar krn jeec 14½ gld 
op Lichtmis uit 
- huys scuere gronden hoff weylant ackerlant aan malcanderen tsamen 32 L par. Otw tpl. 
Hokulem opte Hoeven aldaar t t v erf Aert Meus Daniels t gem. strate  
belast met 11 L rogge tafel H.Geest Otw en diverse cijnzen tot 26 gld aan verscheide 
personen  
losbaar mey 240 ka gld 
1256. 1620 januari 23 sH,R.1520,158 
Laureyns z.w. Lambert Laureynse wnd Bochoven verkocht Willem Donckers tbv Niclaes Jans 
Donckers jeec 30 ka gld op Kerstmis uit 
- stuck ackerlants 15 L par. Otw tpl. Carchoven t erf Eymbert Henricx Vercuylen t erf Jan Jans 
in Melanen v t gem. straten  
belast met 2 zester rogge tafel H.Geest Otw  
losbaar met 500 ka gld 
margo: gelost bij Catharina van Horenbeeck wede mr Symons van Broegel een der erfgen. w. 
Anna van Jabeeck wede Niclaes Jans Donckers door Jenneke wede Laureyns Lamberts 20-3-
1638 
1257. 1620 januari sH,R.1520,161 
Geertruyt van Meer wede Jan Jacobs 
1/4 land Gestel bij Herlaer 
Jan Adriaens 5 gld uit dit stuk land 
1258. 1620 februari sH,R.1520,211 
Peter z. Adriaen Geerarts vande Woude wnd Udenhout 6 gld 
par. Otw tpl. Udenhout 
1259. 1620 maart sH,R.1520,242 
Corstiaen Dircx van Tartwijck 3 gld 
Gestel bij Herlaer 
1260. 1620 maart 27 sH,R.1520,246v 
Jan z.w. Geerarts Beris wnd Hilvarenbeek verkocht Dierck Aerts Tolinck jeec 3 gld 15 st op 
Maria Boodschap uit 
4/7 in hoybeempt geheel 7 L par. Otw aen de Veedijck t erf Jacop Tobyas ruyterman t v t erf 
voors. Diercx Aerts Tolinck  
als Jan verkoper deels wegens Geertruyt zijn hvr tev. hvr Peter Huyberts van Buerden en 
deels uitkoop  
belast met 10 st altaar St Jan kerk Tilborch 



1261. 1620 april sH,R.1520,269v 
Margriet d.w. Marcelis Laureynse wnd Otw tot Carchoven verkocht Willem Donckers tbv Groot 
Gasthuis sBosch jeec 6 ka gld op 16 april uit 
- stuk akkerland 9 L par. Otw tpl. voors. t erf Adriaen Cornelis de Groot O t erf Adriaen 
Cornelis Goyaerts W v Adriaen Cornelis de Groot voors. t erf Adriaen Cornelis Goyaerts  
losbaar met 100 ka gld 
margo: gelost bij dheer Thomas van Roije raad sBosch als rentmr van het Groot Gasthuys 
door Jan Aert Diercx als koper van het onderpand 10-8-1652 
1262. 1620 april sH,R.1520,294 
Jan z.w. Wouter Peters wnd Udenhout 12 gld 
par. Otw Udenhout Biesmortel 
1263. 1620 mei sH,R.1520,317v 
Peter Henricx van den Staeck wnd Udenhout 24 gld 
par. Otw Udenhout opt Winckel 
1264. 1620 mei 23 sH,R.1520,333 
Dierck z.w. Geraert Diercx van den Wiel wnd Otw man van Cristina d. w. Aert Swaen verkocht 
Willem Donckers tbv Niclaes Jans Donckers jeec 6 gld op 23 mei uit 
- ackerlant 4 L bvvo in de Sceyve achter het Gasthuys t Jacop Aert Swaen t erfgen. Adriaen 
Peynenborch v mr Philips Lintermans t erf tafel H.Geest een voetpad tussenbeide 
margo: losbaar met 100 ka gld 
margo: gelost door Wouter Goossen Peynenborch momb. krn Gerart Diercx van de Wiel 9-3-
1648 
1265. 1620 mei sH,R.1520,340 
Gerard z.w. Wouter Gerarts van Sambeeck wnd St Michielsgestel 7 gld 
voors. par. Gestel 
1266. 1620 juli sH,R.1520,388 
Dirk Jans van de Venne wnd St Michielsgestel 6 gld 
voors. par. Gestel 
1267. 1620 augustus 13 sH,R.1520,413 
Adriaen z.w. Dominicus Ghijsbertss van Gorkom man van Barbara d.w. Embert Emberts de 
Weker  
- stuck ackerland 4 L 40 R par. Otw tpl. Carchoven t erff Goossen Verstegen N t erf krn 
Adriaen Cornelis de Groot v erf Henrick Stevens en Bartholomeus Janss t gem. strate  
als Adriaen Dominicus bij erfmengeling met Jacop z.w. Cornelis Jacops de Loos sch.br. Otw 
23-5-1618 
achterleen aan Gerard van der Stegen  
opgedragen Andries z.w. Niclaes Peters Hoedemaecker  
waarna deze opgedragen aan Joost Rutgers van Berckel 14-8-1620 
1268. 1620 augustus 27 sH,R.1520,422v 
Laurens z.w. Laureyns Janss Hessels en Jan z.w. Laureyns Henric Jans Peters man van 
Elisabeth d. voors. Laureyns Hessels verkopen hr en mr Gerard Kempen en hr en mr Cornelis 
van Scijndel pbrs beneficiaten St Jan ev. sBosch jeec 6 gld 5 st op St Bartholomeus apostel 
uit 
stuk land deels ackerland deels weyland en deels heyland aan malcanderen tsamen 20 L par. 
Otw tpl. Udenhout aende Santcant etc. 
1269. 1620 september sH,R.1520,450 
Henrik Jan Pauwels wnd Berkel 12 gld 
par. Otw in den hertgang van Berckel 
losbaar met 200 gld 
1270. 1620 september 19 sH,R.1520,455 
also Arnolda gent Eerken wede Jan Cornelis Berthens haar tocht in 
stuk akkerland daar eertijds een huysinge op placht te staan gent Peter Huenen stede 11 L 
par. Otw tpl. Berckel etc. 
overgegeven aan Cornelis haar zoon bij jan ook tbv Oyken en Engelken drs. w. Jan voorn. 
sch. br. Otw 
zo gestaan Peter z.w. Marten Jan Clompmakers man van Oyken voorn. ook voor Cornelis zijn 
zwager en voor Engelken 3 gld 17 st 8 p 
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1271. 1620 oktober 6 sH,R.1521,5 
Jan z.w. Michiel Adriaen Huyben wnd Haaren verkocht Jacop Marten de Guylick jeec 6 ka gld 5 
st op Bamisdach uit 
acker toillants 2 L par. Haaren tpl. Belveren etc. 
1272. 1620 oktober sH,R.1521,13 
jr E. van Boschuysen de helft in 5 gld 10 st 
Gestel bij Herlaer etc. 
1273. 1620 oktober 27 sH,R.1521,30v 
Antonius Gerarts van Berge man van Tanneken? Maes (proc van hvr sch. poort en vrijheid 
van Turnhout) ook namens Margriet Maes voorn. Tannekens zuster wede Wouter Verbeemt 
1/6 in goederen aanbestorven van w. Gijsbert Gijsberts den Olyslaeger hennen oom onder 
Mgt en Otw en elders  
opgedragen Maaiken wede Corstiaen Marcus de Beir 
1274. 1620 oktober 27 sH,R.1521,31 
Maaiken wede Corstiaen de Beer verkocht jr Jacop de Cock de jonge tegenw. schepen sBosch 
jeec 6 gld op Simon en Jude uit 
2/6 in huysinge scuere gronden hoff ackerlant weylant tsamen 20 L par. Moergestel over t 
Water t wede en krn Cornelis Verachter t gem. ackerwech v gem. straat t waterstroom 
met Henrick z. Cornelis Francken haar zwager 
belast met pacht van 26 L rogge betaakd met 9 gld 15 st altaristen Otw 
1275. 1620 november 2 sH,R.1521,35 
Willem z. Adam Cornelisse man van Lijsken d. Jan Peters  
1/4 heiveld 20 L par. Otw tpl. Hoculem t v t erf pastorije Tilborch t erf Wouter van Haren  
1/4 in stuxken hey en weylant dafterste veldeken geheel 4 L tpl. voors. t erf Bernart Jan 
Gijben t erf gijsbert sijns Bernaerts broeder v Henrick Willems Claess t de oude Leye  
1/4 in stuck lants gent de Colleweyde tsamen 4 a 5 L par. en heerl. Tilborch etc. 
opgedragen Jan Jans Peters zijn zwager 
1276. 1620 november sH,R.1521,38v 
Adriaen z.w. Geerit? Gerits Verhoeve wnd Berkel verkocht hr Jan de Weer pbr residerend Otw 
jeec 6 gld op Allerheiligen uit 
heyland 6 L par. Otw tpl. Berkel  
margo: gelost bij Adriaan de Weer notaris te Otw 18-4-1661 
1277. 1620 december 1 sH,R.1521,57v 
Marcelis z.w. Otto van Vaerle wnd Moergestel verkocht eerw. hr en mr Everard van Ravesteyn 
pbr lic. in de rechten canonick St Jan ev. sBosch jeec 13 gld op St Andries uit 
stuk akkerland 9 a 10 L par. Moergestel tpl. Brechtsbosch  
losbaar met 200 gld 
1278. 1620 december sH,R.1521,73v 
Jan z.w. Adriaan Brocken wnd Haaren man van Heylwich d. Antonis Gijsbert Heesters 
verkocht hr Ghijsbert de Roy van Gestel pbr beneficiaat St Jan ev. sBosch tbv rector des 
altaars van St Johan baptsit jeec 5 gld 5 st op St Maarten hyemalis uit 
de helft in ackerland geheel 7 L par. Haaren tpl. Belveren etc. 
1279. 1621 januari 13 sH,R.1521,103 
Gommaer Jans van Esch jeec 6 gld uit 
huis erve hoff ackerland groesland heylant aan malcanderen 16 L par. Otw tpl. tGagelrijs t erf 
Adriaen Willems t erf Gerart Cornelis Verhoeven  
welke cijns Jan z.w. Laureyns Jans Langens wnd Otw verkocht aan Gommaer 9-10-1618 
opgedragen Gommaer z.w. Wouter Gommaers momb. Jacop onm. z. w. Jacops Wouter 
Gommaers bij w. Margriet d.w. Jacop Aerts [=Jan] Stijnen  
nog 3 gld op OLVr Boodschap uit  
stuk akkerland eertijds ingenomen van de gemeynt van Otw 16 L par. Otw tpl. tGagelrijs t 
Adriaen Willems t gemeynt van Otw  
als Gommaer tegen Jan z.w. Laureyns Jans Langens wnd Otw 29-3-1618 
opgedragen als voor 
1280. 1621 januari sH,R.1521,107v 
Henrik z.w. Henrik Meussen wnd Haaren 6 gld 
Haaren aan de Noenis 
1281. 1621 januari sH,R.1521,108 
Lambert z.w. Lambert Robben wnd Udenhout 6 gld 5 st 
Otw gehucht Berkel 



1282. 1621 maart 19 sH,R.1521,198v 
Herbert z.w. Jan Peeters Smits wnd Haaren verkocht Johan van Aelst en Ghijsbrecht Strick als 
blokmeesters huisarmen Vuchterstraat sBosch jeec 6 gld 5 st uit 
akker Haaren tpl. Belveren 
1283. 1621 april 7 sH,R.1521,215v 
Dirkske d.w. Jan z. Gerart Hermans van Bergen 2½ ka gld op Lichtmis uit 
de helft in huis erve schuur scaepskoye erf daaraan geheel 34 L par. Otw tpl. Berkel etc. 
1284. 1621 april 26 sH,R.1521,249 
Jan doutste z.w. Steven Janss Leyten wnd Otw man van Mechtelt d.w. Andries Cornelis 
Peynenborch verkocht mr Wouter van Broegel z.w. Aernt van Broegel in leven president 
sBosch jeec 12 gld 10 st op St Marcus uit 
scuere gronden toebehoren en de helft zuidw. in erf daaraan 5½ L par. Otw tpl. Carchoven t 
erf Margriet wede Aert Jan Emmen hiertegen afgedeeld t v erf Cornelis Jans van Laerhoven t 
Carchovense strate  
de helft noordw. in in stuk akkerland 11½ L tpl. voors. t erf hiertegen afgedeeld toebehorende 
Margriet wede Aert Emmen t erf Embert Henricx Vercuylen v erfgen. Guiliam Oliviers t voors. 
Carchovense straat  
3 L hoybeempts in meer van 24 L par. Otw gent de Goorbeempt tussen beide waterstromen 
jaarlijks rijdende  
weycamp 2½ L par. Otw tpl. Carchoven t erf Aelbert Laureyns t erf voors, verkoper v N erf 
Henrik Stevens zijns verkopers broeder t Z erf Willem Martens  
belast met 1 mud rogge reductie Niclaes Joost de Beer 2 l rogge tafel H.Geest Otw 6 gld aan 
Jutken ? 
1285. 1621 mei sH,R.1521,255v 
mr Henrik der Kinderen procureur voor gerecht sBosch namens Jan Heymans z.w. Roberts 
z.w. Lambert Robberts Heymans proc. Bruessel 5 gld uit 
huis etc. Gestel bij Herlaer 
1286. 1621 mei sH,R.1521,257 
Marten Driessen wnd Gestel bij Eyndhoven 9 gld 7 st 
Gestel 
1287. 1621 mei sH,R.1521,265v 
Robbert z.w. Niclaes van den Pas wnd Hoculem man van Adriaantje d.w. Jaspar Adriaens bij 
Mariken d. Antonis Rosen verkocht Gielis Janss de Weer wnd Otw jeec 6 gld 5 st op 26 maart 
uit 
stuk akkerland 3½ L par. Gestel bij Otw over t Water 
1288. 1621 mei sH,R.1521,267v 
Henrik z.w. Rochus Henricx wnd Haaren verkocht Gielis de Weer 6 gld 5 st op St Servaas uit 
huis etc. 6 L Haaren aen de Geselkant 
1289. 1621 mei 22 sH,R.1521,273v 
Aert z.w. Bartholomeus Daniels van Diessen wnd Otw verkocht Adriaen Cornelis van Buerden 
jeec 12½ gld op Ascentionis Domini uit 
acker toillants gent den Langen acker 9 L tpl. dingb. Otw op de Hoeven onder Otw t erf Gielis 
Jans de Weer W t erf Bartholomeus Henricx Betten O v Z ander erf voors. Aerts verkoper t N 
erf voors. Aert verkoper en Bartholomeus Betten  
losbaar met 200 gld 
1290. 1621 juni 17 sH,R.1521,300v 
Henrik Francken van Esch wnd Moergestel  
weyvelt 6 L par. Gestel opten Hilt over dWater  
bij cope tegen erfgen. Jan Daniels  
opgedragen Gerart z.w. Jan Martens de Wit 
1291. 1621 juni 8 sH,R.1521,301 
Peter z.w. Marten Diercx wnd Otw verkocht aan Elisabeth d.w. Pauwels Wynants raadsheer 
deser stadt hvr Adriaen Wijnen bierbrouwer jeec 6 ka gld uit 
akkerland 6 L par. Otw in de Kleine Heide t Joseph Beyherts t Jan de Wit v straat t Gasthuys 
van Otw 
belast met 3 st grondcijns aan de hertog 
1292. 1621 juli sH,R.1521,312v 
Henrik Gijselen 10 gld 
Gestel bij Herlaer 



1293. 1621 juli 15 sH,R.1521,326v 
Gabriel z.w. Henrick van Blaijel jeec 18 gld op eerw. H.Sacrament uit 
huys erve hoff bvvo in de Kerckstrate t t erf Gerart Aerts van de Wiel 
stede met aangelegen erven 16 L par. Otw tpl. Huekelem opten wech naer Tilborch  
welke cijns Adriaen z.w. Dominicus Gijsberts wnd Otw verkocht aan Gabriel 12-6-1621  
opgedragen Jan van der Lee procureur sBosch 
1294. 1621 augustus 3 sH,R.1521,339 
Cornelis z.w. Huybert Henriks Jonckers verkocht Peter Jans Mutsaerts tbv Geertruyt wede 
Willem Cornelis Horevoirts en haar krn jeec 15 gld 12½ st op 1 april uit 
stuk akkerland 3 L par. Otw tpl. Leech Huyckelem t erf Adriaen z. Peter Gijsen t gem. 
heirbane v molenwech t erfgen. Adriaen Lommen 
stuxken ackerlants 2 L tpl. voors. t gem. heirbane t v erf Goossen Dielissen van der Borcht t 
erf wede Henrick Lomans  
stuck weylants gent het Rijsbroeck 2 L tpl. voors. t t erff Peter Bernaerts v erfgen. Jan Joost 
Daniels t gem. steeg  
ander stuk weylants gent de Mars 2 L tpl. voors. teynden het voorgaande t erf Jan Huyberts 
zijn verkopers broeder hiertegen afgedeeld t erfgen. Aert Lommers voors. v Lijsken wede 
Willem Joosten t stege  
losbaar met 250 gld 
margo: gelost bij Abraham Verster secr. Otw als tp door Adriaen Cornelis Huyberts Neeltje en 
Peterken zijn zusters 24-2-1660 
1295. 1621 september 10 sH,R.1521,354v 
Jaspar de Bresser man van Geertruit d, Antonis Henrick Scellekens [ die hertr. Margriet ] 
heeft 6 krn bij Geertruyt nl. Jan Everaert Antonis en Elisabeth krn Jaspar Dierck z.w. Huybert 
Matijs man van Agnees ook dr Jaspar en Geertruyt ook voor Wouter z. Jaspar en Geertruyt 
nog onbejaard  
Jan Jaspers de Bresser 300 gld 
nog 6 gld 
Boxtel hoog Gemonde 
etc. - 356v 
's-Hertogenbosch, R.1522 
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1296. 1621 oktober 6 sH,R.1522,2 
Adriaan z.w. Jacob de Beer wnd Gestel bij Otw verkocht suster Marij Joosten conventualinne 
convent oft vergaderinge van sinte Andries des apostels sBosch gent Orten t.t. en het convent 
t.e. jeec 9 gld op St Dionisius martelaar uit 
- de helft in hoybeempt 2½ buender int geheel bvv Otw over de heyde t erff heer van Oirscot 
t erf Jan van Diessen v gemeynt van Otw t erf Jan Cornelis van der After 
belast met 4 st grondcijns aan de hertog uit de gehele beemd 
losbaar met 150 gld 
1297. 1622 oktober 6 sH,R.1522,3 
Mariken d.w. Wilbert z. Peeter Wouters wede Corstiaen Marcus de Beer de tocht in 1/6 in alle 
goed  
oovergegeven Adriaen Jacops de Beer voors. 
1298. 1621 oktober 16 sH,R.1522,14v 
Henrik z.w. Rochus Henricx van Haren verkocht Henrick z.w. Geerart Corneliss oock van 
Haren jeec 18 ka gld op 1 mei uit 
2 stuxkens lants achter malcanderen gent de Brekelackers par. Haaren tpl. de Raem etc. 
losbaar met 300 gld 
1299. 1621 oktober 20 sH,R.1522,19v 
Wouter z.w. Peeter Aerts wnd Gestel bij Otw verkocht hr Ghijsberden Adriaens de Roy pbr 
benef. St Jan sBosch tbv altaristen KvOtw jeec 6 gld 5 st op Allerheiligen uit 
stuk akkerland 1 zesterzaad par. Gestel voors. in de kerckackers etc. 
1300. 1621 december 10 sH,R.1522,75 
Gerart z.w. Claes? Martens de Wit wnd Gestel bij Otw verkocht Jan Anthonis Scenckels 
vettewarencremer jeec 17½ ka gld op Lucia virginis uit 
akker 5 L par. Gestel voors. aenden heycant etc. 
1301. 1621 december 18 sH,R.1522,85 
Catarina d.w. Henrick Reynders Heesters wede Jan Brocken haar eerste man en daarna wede 
Michiel Henrick Michiels haar 2de man de tocht in 



acker toillants den Dorenacker 7 L par. Haren tpl. Belveren etc.  
overgegeven aan Jan haar enige zoon bij Jan Brocken haar eerste man Henrick haar zoon bij 
Michiel Henricx haar tweede man ook tbv Andries z. Eymbert Jacops van der Voort man van 
Mayken d. Catarina en Michiel  
waarna Jan Jansse Brocken c.s. 37 gld 10 st 
losbaar met 600 gld 
1302. 1621 december 23 sH,R.1522,91 
Mayken d. Coenraert Jansse hvr Jan z.w. Jan Henricx 
6 L land westwaarts af te meten in meerder stuk par. Haaren aen de Raem etc.  
aan hr Constantinus Ygroms pbr capellaen tot Haeren 
1303. 1622 januari 27 sH,R.1522,131 
Frans z.w. Steven Janss van Leyten wnd Otw verkocht Jan Jacop Bungers tbv Jutken wede 
Jacop Bungers zijn moeder jeec 6 ka gld op Lichtmis uit 
- stuck weylant gent de Nyeuwe weye 4 L par. Otw tpl. Carchoven aen de Slond aldaer t erf 
Jan Stevens zijn vercopers broeder t erf Eymbert Laureyns v erf Henrick Stevens ook zijn 
vercopers broeder t erf Aelbert Laureyns losbaar met 100 ka gld 
1304. 1622 februari sH,R.1522,161v 
Adriaen z. Jan Herberts wnd St Michielsgestel 6 gld 
Gestel etc. 
1305. 1622 maart sH,R.1522,182 
Aelke van de Coeveringe wede Henrik Aerts van Os 7 gld 
par. Otw Udenhout Zeshoeven 
1306. 1622 maart 15 sH,R.1522,193 
Cornelis Antonis Henricx van Soemeren wedn. Engelken d. Thomas Willems wnd Otw (test. 
sch. Otw 7-9-1621) verkocht Arnden Peeters van Esch Goyaert Jans Goossens Backere en 
Adriaen Huyberts lintwerker momb. Jan onm. z. w. Cornelis z. Jan Goossens metselaer bij w. 
Juet d. Aert Peters voors. jeec 12½ ka gld op Gertrudis virginis uit 
- huis erve hof scuere erve camer stalling aan malcanderen bvv Otw tegenover den raethuyse 
t erf Jan Ryckaerts Lamberts O t v erf Leonart Laureyns W t gem. strate  
- stuck erff deels ackerlant deels weylant 12 L bvvo over de Banbrugge aende Groote Heye 
aldaer t erf Adriaen Cornelis van Buerden t gemeynt v erf Jan Martenss steeg tussenbeide en 
voorn. Cornelis toebehorende t gem. Roeydijck  
belast met 10½ L rogge reductie aan Lambert vanden Hovel; lospacht van ½ mud rogge een 
oultaer KvOtw uit het eerste onderpand en hertogelijke grondcijns 4½ st  
losbaar met 200 gld 
1307. 1622 april 13 sH,R.1522,211 
Cornelis z.w.. Adriaen Wouterse wnd Udenhout man van Mariken d.w. Jan Peeters Priem 
verkocht hr Goeyaert Henricx pbr capelaen tot Otw 4½ ka gld op 15 april uit 
huysinge etc. 3 L par. Otw tpl. Udenhout 
1308. 1622 april 13 sH,R.1522,212v 
Marten z.w. Dierix Martens wnd Udenhout verkocht voorn. hr Goyerde pbr jeec 6 gld op 15 
april uit 
huis etc. 3 L dingb. Otw tpl. Udenhout aende Santlant etc. 
losbaar met 100 gld 
1309. 1622 april 19 sH,R.1522,221 
Jacob z.w. Johan van Mer bij Maria Molenbroex 24 jaar 1/5 in 3 gld 5 st volgens test. 
Tanneken van der Meer d.w. Antony vander Meer hvr mr Johan van Vladeracken uit 
huis etc. 3 L par. Otw tpl. Berckel 
1310. 1622 mei 13 sH,R.1522,241v 
Eymbert z.w. Gijsbert Reynders Heesters wnd Haaren verkocht Jan en Henrick gebr. zn w. 
Gielis Diericx van Heze Jan Jacob Aerts en Wijnant Evert Heymans momb. Jacobmina onm. dr 
voors. Jan Gielis Diericx bij Mayken zijn eerste hvr d. Jacop Aerts voors. jeec 14 gld 7½ st op 
Servati episcopus uit 
huysinge etc. een waterlaat tussenbeide tsamen 9 L par. Haaren tpl. Belveren etc. 
1311. 1622 mei 20 sH,R.1522,248v 
Jan Vrancken Eliass wnd Udenhout man van Mariken d. Joost Goyaerts Smulders verkocht 
Antonisken Corstiaen van Gorcum bagijn grooten bagijnhof sBosch jeec 4 gld 10 st op 20 mei 
uit 
huis etc. par. Otw tpl. Udenhout etc. 



1312. 1622 juni 13 sH,R.1522,276 
Henrik z.w. Rochus Henriks wnd Haaren bij Otw verkocht Cornelis van den Leemput z.w. 
Henricx vanden Leemput jeec 31 gld 5 st op nat. bapt. uit 
huis etc. 7 L par. Haaren dingb. Otw tpl. de Raemen etc. 
1313. 1622 augustus 1 sH,R.1522,325v 
Henricus Leonardi de Bergh bombardifex wedn Barbara unice filie w. Johannis z. Henrici 
Egberts jeep 2 mud rogge op Lichtmis uit 
- domo area orto ac petia terre sibi adiacen.. 2 mud terre par. Otw tpl. Huculum t krn w. 
Johannis Vrient t erf Wilelmi z. Petri Peynenborch  
- quodam prato als voor t erf Laurentij vander Heyden t erf Johannis dicti die Leeuw en erf 
Henrici z.w. Hermani Oedensoen  
welke pacht Jacobus de Delft et Adrianus z.w. Johannis Huyberts momb. Johannis Catarina en 
Marie krn Catarina wede mr Johannis Bosschaert organiste eccl. Joh. ev. in Buscoducis z.w. 
Godefridi Huyberts bij w. Catarina d.w. Johannis de Oss bij w. Catarina d.w. Amelij dicti Job 
Pistoris pariter genit.. supt gen. Johanni z.w. Henrici Egbertss 5-12-1567  
leg. supt Anne suo filie cum dicta Barbara et Laurentio z. Jacobi de Langre man van Marie d. 
Henrici et w. Barbara  
Anna voorn. d. Henrici et w. Barbara et Laurentius Jacobi de Langre bombardifex als voor 
deze pacht  
supt Johanni z.w. Johannis z. Johannis Henrici Willems tbv Luytgardis sue matris d.w. 
Boudwini de Rijsinge wede Johannis z. Johannis Henrici Willems 
1314. 1622 10 september sH,R.1522,343 
Herbert z.w. Jan Smits wnd Haren verkocht eerw. heer Peeter de Bresser priester en deken 
coll. kercke Ste Peeter des apostels der baenreheerlicheyt van Boxtel tbv fundatie 2 vicarissen 
bij canonicken in deselve kercke aen te nemen jeec 6 ka gld op nat. Marie uit 
de helft in ackerlant 3 L int geheel par. Haaren tpl. Belveren in den midacker etc. 
's-Hertogenbosch, R.1523 
Hees Bamis 1622 - Bamis 1623 10 / 348 
1315. 1622 oktober sH,R.1523,13 
Lambert z.w. Joachim Antonis van den Hoevel 
par. Macheren 
1316. 1622 november 8 sH,R.1523,30v 
Cornelis z.w. Goyaert Cornelisse wnd Otw man van Hilleken d.w. Henric Jans verkocht 
Huyberden Peeters Putters ook wnd Otw jeec 3 gld 2½ st op Martinus episcopus hyemalis uit 
huysinge gronden hof boomgaert 1 L par. Haaren tpl. teynden de Belversche strate ontrent de 
Scuttersboom aldaer etc. 
losbaar met 50 gld 
1317. 1622 november 29 sH,R.1523,43v 
Jan z.w. Michiel z. Adriaen Henricx wnd Haren verkocht Jan Wouters vanden Dungen jeec 6 
gld op Allerheiligen uit 
hey ofte weybeempt 1 mergen wesende de helft van een meerdere beemd van 2 mergen par. 
Haaren tpl. Belveren etc. 
1318. 1623 januari 19 sH,R.1523,114 
Mariken d. ... Janse hvr Jan z.w. Jan Henricx  
land Haaren aenden Raem 
1319. 1623 januari sH,R.1523,117 
Cornelis z.w. Adriaen Wouters wnd Udenhout man van Mariken d.w. Jan Peeters Priem 3 gld 
par. Otw tpl. Udenhout 
1320. 1623 februari 3 sH,R.1523,139 
Willem z. Jan? Joachims van Esch wnd Hilvarenbeek man van Aelken d. Corstiaen Claess 
verkocht Marcus Jans de Beer wnd Moergestel jeec 10½ gld op Lichtmis uit 
stuk akkerland 2½ L par. Moergestel in de Heyze 
losbaar met 175 gld 
1321. 1623 maart sH,R.1523,191 
Wouterke d.w. Adriaen Wouters vander Meer wede Eymbert Lambert Pijnenborch (test.) 
verkocht Niclaes z.w. Aert Kuysten provisor Mannengasthuys gent Loyers Gasthuys eertijts 
opten Uylenborch en nu after de Tolbrugge sBosch jeec 6 gld op 1 maart uit 
huysinge etc. 8 L par. Haaren aenden Haerencant 



1322. 1623 maart sH,R.1523,229 
Willem z.w. Peeter z. Jan Henricx wnd Udenhout 12 gld 10 st uit 
huisinge etc. 10 L par. Otw tpl. Udenhout aenden Druenenschen duyn 
1323. 1623 juni 7 sH,R.1523,333 
Adrianus Ghijsberts Peynenborch wedn. Aleydis d.w. Petri z. .. z. Thome dicti Stevens tocht in 
4 zester rogge op St Remigius uit 
domo etc. in par. Druenen  
welke pacht verkocht was aan Thome z.w. Thome dicti Stevens 9-12-1450 
supt Ghisberti et Marie librorum impuberum w. Laurentius z. gen. Adriani Ghijsbertss et 
Aleydis 
1324. 1623 juni sH,R.1523,345 
Peter z. Huybert z.w. Peterse Potters jeec 3 gld 2½ st op St Gielis abt uit 
scuere gronden hoff boomgaert ackerlant weylant heylant 11 L par. Otw tpl. Berckel omtrent 
Kreyteheye etc. 
1325. 1623 augustus 7 sH,R.1523,400v 
Thomas z. Steven Thomasse soldaat te peerde onder den heere capiteyn Donibremont man 
van Willemken d.w. Jan de Riddere  
de helft in meerder stuck hoybeemd 1 zesterzaad zoals afgepaald par. Otw tpl. Udenhout 
ontrent de Cruysstrate  
aankomst Willemken in dl. sch. Otw 
1326. 1623 september sH,R.1523,427v 
Jenneke van Meylsvoort  
- de helft in huis Gestel bij Herlaer 
1327. 1623 september 13 sH,R.1523,443 
jr Philips de Waal schoutet des quartiers van Otw z.w. jr Jacques de Wael in leven oock 
schoutet dess. quartiers verkocht mr Arnden van Broechoven lic. in de rechten en raadsheer 
sBosch jeec 21 gld op nat. Marie uit 
- stuck weylants 7 L tpl. bvvo aende Corenbrugge (sic) t gem. dijck O t erfgen. Jacop 
Beyharts W v sekeren waterloop gent de gemeyn Vloet t erff Johan van den Hovell  
belast met hertogcijns  
margo: gelost door Thomas vanden Hovel op assignatie van Jan Peters van Hedel 
deurwaarder raad van Brabant als decretant der onderpanden tiv jr Philips van Brecht 
hoochschoutet sBosch 16-5-1628 
1328. 1623 september sH,R.1523,455 
Willem z.w. Peter z. Jan Henricx wnd Udenhout 28 gld 2 st 2 p uit 
huis etc. 18 L met land 8 L par. Otw tpl. Udenhout aenden Druenensche duyn 
losbaar met 450 gld 
's-Hertogenbosch, R.1524 
Hees Bamis 1623 - Bamis 1624 11 / 349 
1329. 1623 oktober sH,R.1524,6 
Jan Adriaens 8 gld 
Otw 
1330. 1623 november 7 sH,R.1524,42 
Gillis Ketgen z.w. mr Franchoys z. Franchoys Ketgen bij den selven Franchoys en w. Elsken d. 
Jan van den Bosch en Margriet Hagens 1 zester rogge met aanpart van ander zester in 5 mud  
als Trude wede Geerarts gen. Peynenborchs Arndt gen. vanden Acker Henrick Elisabeth en 
Catarina krn Geerarts en Trude joffr. Agnete van Mierlo wede Jan Dicbier geloofd hadden op 
Andries apostel uit 
hoeve lants gent ten Hezeacker par. Haaren bij Otw tpl. Gesele  
opgedr. joffr. Catarina van de Waeter wede w. mr Jacob Bex lic. in de rechten 
1331. 1624 januari sH,R.1524,93v 
Jan Dirx Henricx 4/5 in 3 keysersgld 
Gestel bij Herlaer 
1332. 1624 januari 7 sH,R.1524,105v 
Jacob Peters van Antwerpen man van Anneken d.w. Henrik van Baveren  
1/4 in de helft in land geheel 7½ L 8½ R par. Haaren tpl. Belveren 
1333. 1624 februari 9 sH,R.1524,144v 
Matheus z.w. Antonis Rose wnd Otw verkocht hr Goyaert Henricx pbr en altarist Otw jeec 6 ka 
gld op Lichtmis uit 
- hoybeempt 6 L par. Otw tpl. teynden Otw omtrent de watermolen t erf der Cartuyseren tot 



Colen W t erf Geerart Geerarts Donck O v N erf gent de Hooge Borcht toebehorende capiteyn 
Pijnappel t Z waterstroom gent de afterste stroom  
- andere hoybeemt 5 L par. en tpl. voors. t erf Cornelis Adriaens van Buerden W t erf Cornelis 
Claes Verdoolt O v Z groote Heyde t N erfgen. Bartholomeus Lombaerts  
welke Matheus verkoper in zijn tegenw. huw. verkregen heeft  
belast met 5 oirt grondcijns aan de hertog en 5 oirt grondcijns of gebuercijns aan de vvo uit 
het tweede onderpand  
losbaar met 100 ka gld 
margo: gelost door Bartholomeus Aerts 19-3-1646 
1334. 1624 maart 4 sH,R.1524,189 
Jacob z.w. Lambert Jans Backers wnd Tilborch verkocht Peter Jans Mutsaerts van Tilborch tbv 
prelaat goidtshuys van Tongerloo jeec 15 gld 12 st uit 
huis etc. brouwhuis oliemolen 10 L heerl. Tilburg tpl. Oerle 
margo: gelost door Jacob 19-2-1639 
1335. 1624 maart 11 sH,R.1524,208v 
Marcelis Otto van Vaerle wnd Moergestel verkocht eerw. heer en mr Henrick Doolvoet pbr 
pastoor tot St Michielsgestel jeec 24 gld uit 
huizinge etc. 23 L par. Moergestel bij Stockeynde aen de Santstraete t gem. straat O t erf Jan 
Antonis Hessels W v N erf Antonis Willems t gem. strate  
losbaar met 400 gld 
1336. 1624 maart 14 sH,R.1524,218v 
Willemke d.w. Peter van Esch bij w. Aelken d.w. Henrik de Loze wede Jan Goossens van 
Helmont de helft in 2 mud rogge welke gehele pacht Laureyns gent Boyen z.w. Philips Boyen 
z.w. Andries van Lennishovel geloofd had Aleyden d.w. Aert z.w. hr Wouter van Beeck pbr ook 
tbv Heylken en Marie haar nat. krn bij deselve Aleyt en voorn. Philips en welke gehele pacht 
Jan Geerits vergold uit 
huis etc. 7 L par. Haaren tpl. Belver 11-12-1480 
nu betaald door Jan Gijsberts uit zijn onderpanden aldaar 
opgedr. Antonisken d.w. Antonis Willems Zeris haar nicht die de andere helft heeft 
1337. 1624 maart 16 sH,R.1524,219 
Herman z.w. Henricx Janss Steenbacker wnd Otw verkocht aan Willem z. Adriaen Cornelis van 
Buerden ook aldaar wnd jeec 25 ka gld op St Gertrudis virginis uit 
- huysinge gronden hoff boomgaert ackerlant weylant houtwassen 15 L bvvo Carchoven t 
Gerrit Peeters Vromans t gem. strate v Adriaen Jan van Roy alias Deckers t Henrick Herberts 
de Cort 
belast met 2 blancken grondcijns aan de Hertog; 7 L rogge altaristen Otw; 12 L rogge tafel 
H.Geest Otw; 1 mud rogge red. Huybert Willems van der Scouth; 2 gld H.Geest voorn.; jeec 
10 gld Henrixken Matijss; 3 gld mr Lambert van den Hoevel 
losbaar met 400 gld 
1338. 1624 maart sH,R.1524,221 
Jan Rutger Otte 22 gld 10 st 
St Michiels Gestel 
1339. 1624 maart sH,R.1524,227v 
Henrik Gerarts van de Loo wnd St Michielsgestel 4 gld 10 st 
Gestel voors. 
losbaar met 75 gld 
1340. 1624 april 1 sH,R.1524,253 
Catharina d.w. Antonis Peijnenborch wnd Helvoirt wede Adriaen Gerits Nelen vande Venne 
verkocht Jan Antonis Scenckels vettewaerenvercoper jeec 3 gld 2½ st op 1 april uit 
- huis gent het cleyn huys gronden hove toebehoren en een weye daaraan 5 L 23 R par. 
Haaren aent Holleneynde t erf Adriaen Adriaens Willen O t steechde Jans Adriaens ter Meer W 
v gem. straat t erf voors. Jan Adriaens ter Meer als hiertegen afgedeeld  
- 4 L 12 R gemeten lants oostw. afgemeten in meerder stuk gent den Grooten acker t v erf 
Adriaen Willen voorn. t erf voorn. Jan Adriaens ter Meer hiertegen delend  
- de helft oostw. in stuk akkerland gent de Scheepley 5 L par. voors. tpl. ontrent de Berct t erf 
Jan Thoniss voorn. hiertegen delend t v erf der krn Steven Janss de Molder t erfgen. 
Bartholomeus Lombaerts  
- 1 L 31½ R gemeten lants westwaarts in meerder stuk par. voors. tpl. in de legen list t v erf 
voors. Jan ter Meer hiertegen afgedeeld O t erfgen. Jan Pauwels Vervoirt t erf Aert Jacops  
aankomst na dood van haar man  



belast met pacht van 4 L rogge hr pastoor en coster tot Haren pacht van 1 L rogge fabriek 
kerk aldaar pacht van 4 L rogge erfgen. Adriaen Bacx cijns van 3 gld aan Zeger den 
Nastelmaker 2 st in de wildercijns tot Otw cijns van 6 gld aan Henrick Franss van Gestel 2 st 
aan de gezworenen van Haaren cijns van 6 gld 5 st voors. Jan Scenckels coopere 
1341. 1624 mei 11 sH,R.1524,311v 
Jan z.w. Dominicus Ghijsberts wnd Otw verkocht Johanna d.w. mr Marten Moons raadsheer 
sBosch jeec 5 ka gld 5 st op 10 mei uit 
- huysinge gronden hoff boomgaert ackerlant daaraan 1 zesterzaad bvvo in de Peperstrate t 
erf jr Johan de Bever t erf Eerken wede Jan de Garst v Peperstrate t erf Jan Lamberts  
belast met cijns van 28 st altaristen Otw  
margo: gelost 18-3-1642 
1342. 1624 mei 13 sH,R.1524,322 
Adriaen z.w. Henrik Henricx van den Staeck wnd Moergestel verkocht Gommaer Jans van 
Esch jeec 6 ka gld op 1 mei uit 
huis erve hoff boomgaert ackerlant groeslant heylant daaraan tsamen 6 L par. Moergestel 
aenden Heycant t erf Corstiaen de Beer t erf Wouter Jans v opt gesceyt tussen Gestel voors. 
en den dorpe van Oisterwijck t erf Neelken wede Jan Michiels 
belast met 3 L 3 kannen rogge en cijns van 8 st min 2 p. beiden aan Goossen van der Borcht 
1343. 1624 juni 1 sH,R.1524,352v 
Peter z.w. Marten Adriaense man van Aelken d. Laureyns Peeters verkocht hr Gijsbert 
Adriaens de Roy van Gestel en hr Geerart van Vladeracken priesteren en sextarissen van de 
beneficiaten St Jan ev. sBosch jeec 6 gld op Pinxteren  
huis etc. par. Otw ypl. Udenhout  
margo: gelost door momb. onm. krn Peter Martens 3-12-1626 
1344. 1624 juni sH,R.1524,363 
Jan Peters Abels brouwer sBosch namens (sch. Schiedam 27-1-1607) Arent Diericx Niesen 
man van Anneken Antonisdr. en Geertgen Antonis j.d. haar zuster 1/11 in 1/3 in korentiende 
te Gestel en Gemonde etc. 
1345. 1624 juni 11 sH,R.1524,374 
Mariken d.w. Antonis Joordens van Dijck wede Matthijs Aerts van den Kerckhoff de tocht 
(test) in 
- huysinge erve hoff boomgaert 13 R bvvo in de Kerckstrate t Mary Verdoolt en krn O t 
Antonis Janss de Loos W v N gem. strate t Z gemeynt 
aan Cornelis haar zoon bij Matthijs van de Kerckhoff 
zo heeft Frans z. Jan z. Antonis Aerts [=Aelberts] man van Mayken d. Mariken en w. 
Mathijssen op voors. huysinge tbv Cornelis zijn zwager gerenuncieert 
waarna Cornelis Matthijs vanden Kerckhoff gelooft jeec 40 ka gld op Pinksteren aan Mariken 
voors. t.t. en haar voorn. twee krn bij Matijs t.e.  
losbaar met 800 gld 
1346. 1624 juni 11 sH,R.1524,375v 
Frans z. Jan Antonis Aertss man van Mayken d. Marike en w. Matthijs vanden Kerckhoff aan 
Mariken wede Matthijs jeec 27½ ka gld uit 
- huysinge scuere gronden hoff boomgaert ½ L bvvo aen off ontrent de groote kercke aldaar t 
Matthijs Adriaens van Waelwijck W t gem. strate O v N gem. Hoochstrate t Z kerckhoff 
ook uit zijn andere goederen zo tot Otw als tot Enschot 
losbaar met 550 gld 
1347. 1624 juli 16 sH,R.1524,454 
Jan z. Joost Willems wnd Haaren en Adriaen z.w. Henricx z. Jan Lamberts wnd Udenhout 
verkocht aan hr Constantijn Jans Potteye pbr en capelaen tot Haaren jeec 5 gld 10 st op Maria 
Magdalena uit 
huis etc. ½ L par. Haaren after de kercke v capelanie van Haaren t kerckmuer 
1348. 1624 september 3 sH,R.1524,484v 
Mariken d.w. Jacops Ooms wede Adriaen Janss haar eerste man en daarna van Henrik Everts 
haar tweede man afstand tocht in 
5/6 in camp lants 3 mergen par. Berlicum 
's-Hertogenbosch, R.1525 
Hees Bamis 1624 - Bamis 1625 12 / 350 
1349. 1624 oktober 5 sH,R.1525,3v 
Francisca filia quondam Jacobi Franciss Beyharts jeec 6 ka gld op St Bartholomeus uit 
- petia terre pascualis 1 B par. Otw t erf Adriani de Aken t erf Johannes de Oerscot v erf 



Conventus sororum de Oisterwijck t erf erfgen. w. Johannis Roeloffs  
welke cijns Johannis z.w. Willelmi Peters vendt Henrico z.w. Henrici de Boecstel tbv Adriane 
sue uxoris wede Franciscii Janssen en tbv Johannes en Jacob krn Adriane en w. Franciscus 
Janssen 26-8-1551 en welke cijns dicte Francisce modiante quadam divisione hereditaria de 
bonis per Dns Johannem Beyharts pbr et pastorem in Tongeren supt mgr Lamberto vanden 
Hovel secretario in Oisterwijck 
1350. 1624 oktober sH,R.1525,9v 
Peter Willems van Grinsven 9 gld 
Gestel aenden Beeckant 
terre par. Gemonde etc. 
1351. 1624 oktober 25 sH,R.1525,20v 
Jan Henricx van Nunen alias van Bruessel wnd SBosch borgtocht 
1352. 1624 december sH,R.1525,83v 
Willem z. Diericx Willems van Orten wedn. Lijsken d.w. Adriaen Adriaens ter Meer (not. 
contract tussen Willem en Adriaen z. voors. Adriaen Adriaens ter Meer en Henrick Peeters van 
Val? man van Mayken d. voors. Adriaen Adriaens ter Meer 8-11--ll.)  
de helft in 1/3 in ackerland 7 L par. Haaren in de Belversche eckeren tpl. het Montschot etc. 
als Adriaen z.w. Adriaen ter Meer dmaw Mariken d. Wouter Brocken in dl. sch. Otw 26-8-1594 
aan Henrick Peters van Val 
1353. 1625 februari sH,R.1525,162v 
Corstiaen z.w. Jan Gerarts wnd St Michielsgestel 
land Gestel etc 
1354. 1625 februari sH,R.1525,162v 
Peter z.w. Everarts Adriaense wnd St Michielsgestel 
huis Gestel etc. 
1355. 1625 februari 14 sH,R.1525,169v 
Huijbert z.w. Jan Gijsberts wnd Moergestel verkocht aan hr en mr Franchoys van Gestel 
pronotarius lic. in de beide rechten canunnik graduaat en archidiaken des bisdoms sBosch z. 
jr Henrick van Gestel tegenw. president deser stadt tbv jr Jacob Franchoys de Cock sijnen 
eerw. heere vrint Peteren z. jr Jacob de Cock schepen sBosch bij juffr. Hester van Gestel ipv 
vruntlicke vuntgifte van voors. jr Jacop Franchoys de Cock sijnen voors. vuntpeteren jeec 7 
gld 5 st op Lichtmis uit 
stuk land deels ackerlant deels weylant tsamen 7½ L par. Moergestel aen het Kerckeynde 
gent de Boonhoff 
1356. 1625 februari 17 sH,R.1525,174 
Jan z.w. Jans Gijsberts Beertkens wnd Udenhout verkocht Geerart Jans van den Wiel tbv 
groote infirmarie des grooten bagijnhoffs sBosch jeec 12 gld op Lichtmis uit 
huis etc. par. Otw tpl. Udenhout aenden Brabantschen hoeck 
1357. 1625 maart 21 sH,R.1525,201v 
Joost z.w. Jacops Cornelis Hooffmans soldaet compagnie voetvolcx des heere capiteyns 
Adriaen van Olmen tegenw. in garnizoen in sBosch verkocht aan Frans Aerts van Eerssel tbv 
mr Jan van Eerssel z. w. Peeter Aerts van Eerssel bij w. Johanna van Dijck zijn Peeters eerste 
hvr jeec 6 gld op 21 maart uit 
stuk land 5 L heerl. Gestel bij Otw inde Heysene aende Vlas root 
1358. 1625 mei 16 sH,R.1525,263 
Bartholomeus z.w. Henricx van Wavere bij Mariken d.w. Peeter Jans Beys en Anna d.w. Jacop 
Janss Verheyen Jacop z.w. Peter Jacops man van Anna d. voorn. Henricx van Wavere bij 
voors. Mariken en Jan Janss van Mierlo man van Jenneken d.w. Jan van Gemert en voorn. 
Mariken Beys in haar 2de huw. ook voor Aelken zijn schoonzuster ook d. Jan van Gemert en 
Mariken de helft in jee rente 12 gld 10 st op St Pauwels bekering welke rente schepenen etc. 
vvo verkocht hadden Jacop Jans Verheyen 26-4-1568 na Pasen en Mariken voorn. d. Peter 
Beys hvr Jan Jans van Gemert ook tbv Jan haar man voor de helft en de momb. van Peterken 
Anneken en Agnes krn w. Marcus z. voors. Peter Jan Beys bij Anneken d. Jacop Jan Verheyen 
voor de andere helft in dl . Jacop Jan Verheyen 23-12-1600 
opgedragen Thomas van den Hovel z.w. mr Diercx van den Hovel 
1359. 1625 juni sH,R.1525,277v 
Jan Jans van Vaerle wnd opte Dungen wedn. Henricxken zijn eerste hvr d. Goyaert Jan Aerts 
tocht 



1360. 1625 juni sH,R.1525,303 
Adriaen z.w. Henrick Henricx Berchmans wnd Helvoirt  
land jurisdictie Otw tpl. Udenhout 
1361. 1625 juli 17 sH,R.1525,347 
Jan Adriaen Brocken man van Heylken d.w. Antonis Gijben verkocht Willem z. Adriaen 
Cornelis van Buerden wnd Otw jeec 12½ gld op nativitatis baptiste uit 
acker tuelants 3½ L gent den Langen acker par. Haaren tpl. Belveren 
1362. 1625 juli 17 sH,R.1525,348 
Peterken d.w. Laureyns Peeters Gerits sGraten bij w. Ariken d.w. Wouter Cornelis en wede 
Jan z. Claes Driess Peynenborchs Henrick z.w. Rochus Henricx man van Geertruyt d. voors. 
Laureyns Peters Ghijsbert z.w. Antonis Gijsberts van Bernen? man van Adriana de jonckste 
ook d. voors. Laureyns Peters Huybert eenich sone Peeter Huyberts van Laerhoven bij w. 
Adriana de oudste ook d. Laureyns Peters Sgraets Adriaen z. Adriaen Adriaens Rombouts 
namens Laureyns zijn zoon bij w. Judith zijn eerste huisvr ook d. voors. Laureyns Peters 
(proc. sch.Otw) ook voor Geerard z. Cornelis Geerit Claess man van Adriana d. dess. Adriaen 
Adriaens bij Judith Jan z. Adriaen Adriaens van Gorcum man van Jenneken ook d. Adriaen en 
w. Judith ook voor Jan onbej. z. voors. Adriaen Adriaens bij Judith erfgen. Joost z. voors. 
Laureyns Peters Sgraten en Ariken voorn.  
stuk akkerland wesende leen gent den Leeuwenacker 6 L par. Haaren tpl. den Harendijck  
opgedragen Jan z.w. Adriaen Brocken wnd Haren 
1363. 1625 juli sH,R.1525,349 
Peterken Sgraten etc. als voor 
stuxken ackerland leengoed 1 L 10 R par.Haaren ontrent St Martens capelle  
opgedr. Henrick Lenaerts Heesters tbv Gijsberden zijn oudste zoon bij Mariken Gijsberts 
1364. 1625 juli sH,R.1525,349v 
Peterken Sgraten etc. als voor 
stuxken weyvelt of drieslant leengoed par. Haaren ontrent St Martenscapelle  
opgedagen Aerden z.w. Niclaes Lombaerts wnd Haaren 
1365. 1625 juli 24 sH,R.1525,353v 
Cornelis z.w. Cornelis z. Huybert Henricx 
- stuxken erffs gent de Eeghde driehoekig bvvo tpl. de Huppering t de Huppering pat t erf 
erfgen. Henricx int Eeckerschot  
welk stuxken Elisabeth wede Jan Adriaens van Aken met meer andere erven opgedr. voorn. 
Cornelis Cornelis sch.br. Otw 22-8-1613 
heeft uitgegeven ten jaarl. cijns aan Jan z.w. Adriaen Jans de Decker wnd Otw voor 1½ ka gld 
op Bamisdach  
losbaar met 25 gld 
1366. 1625 augustus 27 sH,R.1525,379 
also Gijsbert z.w. Reyner Gijsberts Heesters wnd Haaren 
stuck ackerlants 2 L 14 R par. Haaren aende Nyeuwenhuys etc. 
verkocht aan Herberden Stevens Janss van den Woerde? 10-4-1625 
waarna Jan z.w. voors. Reyner Gijsberts Heesters vernaderde 17-4-1625 
die resupt Herbert Stevens van der Woerden 
1367. 1625 september 11 sH,R.1525,388v 
Heyliger z.w. Jan Wouterse wnd Gestel bij Otw man van Grietken d.w. Aernt Appels verkocht 
Geerard Aelberts van Doren greelmaecker jeec 2 gld op St Lambert uit 
stuk driesland tServen 4 L par. Gestel bij Otw tpl. tBroecksche etc. 
1368. 1625 september 13 sH,R.1525,391v 
Willem z.w. Dierix Willems van Boxtel wnd Otw man van Geertruyt d.w. Jan Peters Leyten 
verkocht Jan Jacops de Bunger ook wnd Otw jeec 6 ka gld op St Lambert episcopus uit 
- 1/3 hem verkoper vanwegen zijn hvr ongedeeld toebehorende in stuck ackerland geheel 6 L 
bvvo tpl. Carchoven aan de Slonse aldaer t erf Jan in Melanen t erf Peter Jacops Vervoirt v 
gem. strate t erf Aelbert Laureyns  
- 1/3 in stuck groeslant tsamen 3 L tpl. voors. t erf Jan Stevens t erf onm. kynde Barbara 
Stevens v t erf Henricx Stevens  
belast met 5½ gld aan Niclaes Joosten de Beer jeec 3 gld Aelbert van Broegel 
wullenlaeckenvercoper jeep 1 zester rogge hrn altaristen Otw  
losbaar met 100 gld 



1369. 1625 september sH,R.1525,399 
Hendrik z.w. Jan Vercuylen wnd St Michiels gestel 5 gld 5 st 
Gestel etc. 
's-Hertogenbosch, R.1529 
G. Ruysch, Bamis 1617 - Bamis 1618 1 / 354 
1370. 1617 oktober 12 sH,R.1529,13 
Heylken z.w. Goijarts Lamberts wede Arnt z. Peeter Storimans tocht 
- huis erve hoff schuer ackerlant weylant daaraan 9 L par. Haaren bij Otw tpl. tHolleneynde t 
gem. straat O t krn Wouter Vermeer v erf Adriaen Adriaens de Roye t gemeynt 
- acker teullants 11 L gent den Berchtacker tpl. voors tpl. de Bercht t erf Albert Ruth Adriaens 
t erf Marten Jans van Hooff v erfgen. Adriaen Cornelis t aen de Berchtstege  
opgedragen Peter en Mariken krn w. Aert Storimans en Heylken voors. ook tbv Anthonis hun 
broer z. Aert en Heylken  
waarna Peter Storimans c.s. verkocht hr Constantijn z.w. Jan IJgroms Potteij pbr en capellaen 
tot Haeren jeec 24 ka gld op Bamis uit voorn. erven 
belast met jeec 6 gld aan Seberden Diercx Bernarts Nastelmaker jeec 12 gld hr Everden z. 
Henricx Zoeten pbr jeep 1 malder rogge Henrick van den Hovel  
losbaar met 400 gld 
1371. 1617 oktober 12 sH,R.1529,15 
Jan z.w. Reijnder Janse verkocht hr Ghijsberdeb Adriaens van Ghestel pbr tbv 
susterenconvent van Marienborch der derde regule St Franciscus sBosch tpl. opten Ulenborch 
jeec 6 gld 5 st op 15 oktober uit 
huis etc. 12 L par. Haaren aende Raem etc. 
1372. 1617 oktober 12 sH,R.1529,16v 
Cornelis z.w. Bartholomeeus de Bont verkocht mr Arnden van Broeckhoven lic. in de rechten 
raadsheer deser stadt jeec 14 gld op 12 oktober uit 
- stuck ackerlant 8 L bvv Otw inde Boxtelstraat t erf Lambert vande Ven O t ackerwech en erf 
Jacob Adriaens Goidtschalcx v N erf Diercx Jacobs vanden Bosch t voorn. Bocxtelstrate  
- stuck weylant 10 L als voor aende Bantbrugge t erf Jan Anthonis Willems O t gem. dijck W v 
erf Jan Henricx Glaesmaker N t gem. riviere die Aa Z  
belast met jeec 25 gld aan Catharina wede Adriaen Joosten en krn jeep 1 mud red. H.Geest 
Otw 1 st 10 p grondcijns Convent van Tongerlo  
losbaar met 200 gld 
1373. 1617 oktober 13 sH,R.1529,18 
Geerardt z.w.Wouter Bax verkocht Steven z.w. Albert Snellen coopman jeec 14 ka gld op 
Bamisdag uit 
- huys erve hoff rechten en toebehoren 8 R lants bvv Otw tegenover de Lijnde t erf Goossen 
Peynenborch smith t erf Jenneke Cleijnen v gem. straat t erf voors. verkoper  
eenen boomgaert achter voors. erff rondom aan de Aastroom  
- stuck ackerlants gent den Cruysacker 1 zester land par. Otw in de Harense ackeren t erf 
Adriaen Geerits t erfgen. Adriaen Moffen v gem. straat t erf Adriaen Cornelis de Groot  
- stuk beemd gent Verwersbeempt 3 L bvvo aen Scutsboogaert t v ander erf voors. verkoper 
gem. dijck t gem. Aastroom 
belast met 3 gld Jenneken Lodewijcx jeec 2 gld 10 st altaristen Otw jeec 7 st H.Geest Otw 2 st 
borgemeesters Otw 2 st 1 oort gewincijns hertog van Brabant  
losbaar met 225 gld 
1374. 1617 oktober 17 sH,R.1529,23v 
Dierck z.w. Leonis van Wijck; Mattheeus Jans Wijtmans man van Josina d.w. Jan Wijnants en 
Josina Leonis van Wijck; Dierck Rutger van Berckel man van Maria d. Jan Wijnants en Josina; 
Henrick Leonarts Adriaens man van Diercxken d. Daniel van Wijck; Adriaen Joosten van 
Oisterwijck wedn. Elisabeth d. Daniel van Wijck als curator van zijn onm. krn bij Elisabeth; 
Adriaen Nijloff curator over Leonis z. Loenis Daniels van Wijck erfgenamen w. Maria Verboort 
wede Geerarts Vrients machtigen Henrick Wouter van den Bosch cleermaker inw. Dordrecht 
hun agent 
1375. 1617 november 6 sH,R.1529,29v2 
Jan z.w. Wouter Henricx wnd Udenhout man van Marijken d. Lambert Huyben vercoft hr 
Goyarden Henricx pbr en capellaen par.kercke Otw jeec 3 ka gld op Bamis uit 
huys erve hoff boomgaert metten ackerlandt daaraan 9 L min 10 R par. Otw tpl. Udenhout t 
zusterenconvent van den Uylenborch etc. 
stuck weyland 12 L in Udenhout tpl. opt Gomelaer 



1376. 1617 oktober 13 sH,R.1529,43v 
Wouter Huyberts van Capelle namens Jacques Schot en andere crediteuren van w. 
Bartholomeeus Lombaerts na gericht te zijn te sBosch tot zekere goederen en erven in diverse 
percelen in par. Otw en Haaren en erfdeling van hem met krn Bartholomeeus Lombaerts 24-
7-1613 voor sch. sBosch alnoch tot  
drye stucke lants gelegen in par. Haaren tsamen ong. 20 L  
affgebrande hoffstadt en erve daeraen liggende in par. Otw bij de Lijnde 
bij Bartholomeeus Lombaerts in wed. stoel vercregen tbv voors. Jacob Schot, Carle Sorme, 
Rutger Colen en andere erfgen. Laureys van Berckel ter executie Jans Henrick Stockelmans, 
Dierck van Berckel en Jan Strick 13-4-1615 aan srichters roede en vonnis 
proc. van Amsterdam van Franchoys de Schot Wouterszoon etc. ook voor Segeren Zegers 
raadsheer deser stad executeur test. Jan Henrick Stockelmans, Dierck van Berckel z.w. 
Laureys van Berckel ook proc. van deze stad bij Rutger Jan Cool wedn. Marijken d. voorn. 
Laureys van Berckel ook voor andere erfgen. Laureys en Jan Strick allen crediteuren van 
Bartholomeeus Lombaerts 
- huys erve hoff stuxken lants gent een werffken daer teynden aenliggende bvvo bij de 
Capelle met ledige hoffstadt hoff erff westw. t Dierck Geerits van de Wiel t Lambert Jans van 
den Hovel v gem. strate t water aldaer vlietende  
opgedr. aan Cornelis Bartholomeeus de Bont 
belast met ½ mud rogge Arme Vrouwengasthuys tot Otw navolgende de brieven daeraf 
zijnde; jeec 20 st heren altaristen; 2 R dijk Otw dijck 
voor 143 ka gld 8 st 3 oort 
1377. 1617 oktober 13 sH,R.1529,45v 
deselve 
- een hoy of weybeemt gen. Verwersbeempt bvvo bij de Capelle achter huysinge Cornelis 
Bartholomeus de Bont, 3 L t Geraert Bax t een beempt toebehorende erfgen. Willem Colijns 
een dijck of voetpat tussenbeide v gem. waterstroom t gemeynt aldaar ofte Scutsbogart 
opgedr. aan Geerart z. Wouter Bax 
belast met 1 st 1½ ort 8 mijten hertogcijns 
1378. 1617 oktober 13 sH,R.1529,46 
deselve 
- hoeffne lants huys hoff schuer gronden en erffenissen daaraan 33 L 40 R met houtwassen 
en opgaende eycken bomen opten voorhooft en andere rechten par. Haaren bij Otw aent 
Holleneynde t erff Adriaen Vermeer Z t v t gemeynt van Haaren 
stuck lants 6 L in par. Haaren t erff tot de hoeffne voors. gehorende t v t voors. gemeynte  
stuck lants 5 L den voors. stuck lants van 6 L aenliggende  
stuck lants 9 L par. voors. t erf wede Goossen Vercuylen t v t gemeynte 
als Anthonis Bastiaens de Decker in gebruik heeft en Bartholomeus voors. in wed stoel 
verkregen  
opgedr. Alberden z.w. Ruth Adriaens  
belast met de grondcijnzen tot 15 st min een negenmanneke aan de hertog de grondcijns van 
1 st 6 d aan erfgen. Jacop Emmen 7 oort int boeck van Oisterwijck 4 gld 19 st 3 oort in 2 
cijnzen aan de H.Geest tot Otw jeep 3 L rogge aan de heer persoon en jeep 14 L rogge aan de 
hrn altaristen tot Otw jeep 4 zester red.rogge H.Geest Haaren jeec 30 st zekere pesoon tot 
Helvoirt jeec 3 gld in 4 gld jr Henrick van Ghestel president sBosch jee loscijns 21 gld krn 
Herman van Casteren jee loscijns 7 gld hrn altaristen Otw 10 st grondcijns uit de 20 L 
1379. 1617 oktober 13 sH,R.1529,46 
deselve  
- de helft van een stuck ackerlant gent den Cruysacker 7 L 8 R int geheel par. Otw tpl. 
Carchoven aende Berckt zijnde deze helft gelegen t erve Henricx Eymberts tegendl. Z t erve 
hr Geerarts van Berck N v Berckwech t erve Cornelis Jan Artss tsamen met gebruik van te 
wegen over erffenis eertijds Aleyts Stijnen  
opgedr. Arnden z.w. Jacobs Willems 
belast met pacht van 5 L rogge in meer aan de tafel H.Geest sBosch 
1380. 1617 oktober 13 sH,R.1529,48 
deselve 
- een stuck ackerlant 2 L 12 R par. Haren bij Otw aende Berckt aldaer t v erff Cornelis 
Peynenborch t erf Anthonis Peynenborch t de Berckt voors.  
opgedr. Jan z. Henrick Janss 



1381. 1617 oktober 13 sH,R.1529,48 
deselve  
- stuck ackerlant gent de Langhbraeck 2 L par. Haaren bij Otw tpl. de Berckt t erve Arts 
Wouters Vermeer t erffenis Lamberts Gielis v Jan van Laerhoven t gem. wech  
opgedr. Jan z. Anthonis Emmen 
1382. 1617 oktober 13 sH,R.1529,48v 
deselve 
- stuxken ackerlants 27 R par. Haaren bij Otw t erff Adam Witlocx en Adriaen Willems de 
jonge et fine uno t erff Adriaen Jan Artss en Willem Art Martens et fine relique 
opgedr. Willem z. Arts Martens 
1383. 1617 november 14 sH,R.1529,50v 
Jan z.w. Michiel z. Adriaen Henricx wnd Haeren vercoft hr Goyarden Henricx priester en 
capellaen par.kercke Otw tbv hrn altaristen deselver kercke jeec 6 gld 5 st op St Philips en 
Jacob uit 
huys erve hoff schuer boomgaert gronde ackerlant daaraan tsamen 7 of 8 L par. Haaren bij 
Otw tpl. Hezeacker etc. 
losbaar met 200 gld 
1384. 1617 november 15 sH,R.1529,53v 
Jan doude z.w. Daniel z. Adriaen Brekelmans 
stuxken ackerland 1 L 10 R mette halve stege daar teynde en den wech daertoe behorende 
par. Otw tpl. Berckel aenden achtersten Craen  
land aldaar 
1385. 1617 december sH,R.1529,82v 
Adriaen z.w. Jan Adriaense wnd St Michielsgestel 12 gld 10 st 
Gestel 
losbaar met 400 gld 
1386. 1617 december sH,R.1529,98v 
Arnoldus z.w. Nicolai de Quadu van Ravensteyn man van Hester d.w. Nicolai van der Stegen 
z.w. mr Johannis van der Stegen en Arnoldus Mathijss man van Margareta d.w. mr Paulus 
Goltz bij w. Martha d. voorn. Nicolai van der Stegen en Johannes Sneeten man van Heylwigis 
d.w. Mauritij Goltz z.w. mr Pauli Goltz en Matha van der Stegen voorn. jeec 210 gld op 
Kerstmis uit 
manso terre par. Otw tpl. Udenhout vulgo appellato de Strijthoeve 
1387. 1618 januari sH,R.1529,105 
Jan Vranck Brocken 200 gld (Tilburg) 
1388. 1618 januari 11 sH,R.1529,148 
Leonardus et Woltherus en Anna senior krn Elie z.w. Henrici Lombarts bij w. Catharina d.w. 
Gerardi Adriaens van Deuren en Petrus z. Nicolai Claess man van Anna junioris d. Elie et w. 
Catharine ook voor Anna filia impubere w. Henrici z. Elie et Catarine jeep 2 mud rogge op 
annunciationis beate Marie virginis uit 
duabus domibus ac duobus agris terre sibi mutio adiacendis modiatam terre par. Otw tpl. 
Udenhout 
1389. 1618 januari 16 sH,R.1529,157v 
Johan z.w. Johan Daniels bij w. Johanna d. Eymbert Toelinghs verkocht Goeyaerden Scheffers 
een der weesmrs des schamelen weeshuyse sBosch jeec 6 gld 5 st op St Anthonis des abts uit 
een hoeffne lants altesamen cijnsgoed par. Gestel bij Otw tpl. over d'water gent 
Toelinghshoeffne huysinge andere timmeringen ackerlanden weylanden hoylanden heylanden 
moervelden houtwassen rechten aan malcanderen als eertijds Eymbert Toelingh bezeten heeft 
1390. 1618 januari 20 sH,R.1529,166 
Henrick z. Wouter Brocken wnd Gestel bij Otw man van Marijken d. Adriaen Geerarts de Roij 
verkocht Gerlingen z. Anthonis Schalcken jeec 24 gld op St Sebastiaen uit 
huys erve hoff schuer aqckerlant daaraan 1 maldersaet 17 R par. Gestel bij Otw ten Hielt t erf 
Jan Henricx t erf Neel z. Eijsken Peeters v eenen acker gent Peeter Toelingsacker t erf Jan 
Henricx  
stuck akkerland 4½ L als voor tpl. over d water aende Hielt t erf Jan Henricx t erf Jan 
Adriaens Gerarts v Hiltsse bergen t erff krn Peeter Toelingh 
losbaar met 400 gld 
1391. 1618 januari 24 sH,R.1529,170 
Marten Diercx van Dijck man van Peeterken d. Symon Willems Sluyter jeec 9 gld op 12 april 
uit 



- huys erve hoff andere erffenis daaraan 7 L binnen den dorpe van Hoog Huyckelom onder 
par. Otw t erf Anthonis Jans de Cort t erf Leonarts Henricx  
acker lants 4 L achter aen erff voorn. t erff Anthonis Peters Z t erff Adriaen Janss de Cort O  
welke cijns Jan Jans Dionijssen wnd Hueckelem verkocht voors. Marten 12-4-1616 
opgedragen Anthonis Donckers z.w. Laureyns Niclaes Donckers cremere 
1392. 1618 januari sH,R.1529,188v 
Peter z. Adriaen Adriaens van de Wouwe wnd Udenhout verkocht Jan z.w. Anthonij 
Schenckels cremere jeec 11 gld uit 
huis etc. 20 L onder par. en vrijheyt Otw tpl. Udenhout opte Houtsche strate 
1393. 1618 januari 30 sH,R.1529,195 
Lucas z. Hessel z.w. Joost Hessels wnd Carchoven en Jan z.w. Cornelis Verafter vercoft 
Govarden Geerarts van den Grave coopman jeec 21 ka gld op Lichtmis uit 
- huis erve hoff gronden daaraan deels ackerlant deels weylant 11 L 19 R bvvo tpl. Carchoven 
t wede Benedictus Artss t erve Adriaen Cornelis de Groot en erfgebn. Goyart Peeters Pulskens 
v Jan Cornelis Verachter t gem. straat en waterlaet  
- stuck ackerlant des voors. Jans 3 L tpl. voors. t erf voors. Lucas vercoper t erf Gerart 
Schellen v Niclaes Fernandus t erve Gertruyt wede Thomas Colijns  
belast met jeec 3 ka gld Aleydt Coomans jeep losbaar mus rogge Jan van den Hovel jeep red. 
mud rogge en 3 gld Jan den Raedemaker jeep 1 mud red. Willem Thomas jeec 6 gld capiteyn 
Goyaert Pijnappel 2½ oort hertogcijns 
losbaar met 300 gld 
margo: Goeyaert Gerarts vanden Grave bekent lossing 15-4-1619 
1394. 1618 februari 8 sH,R.1529,227v 
Marcelis z. Goyart Hixspoirs bij Aleydt d. Marcelis Matheeus  
- huys hoff schop gronde erffenisse daaraan tsamen 16 L par. Otw tpl. Huyckelem mette 
houtwasse boomgaert grachten wallen canten t erffgen. Peter Huenen mma t erff Peter Otten 
alias Corffnen v waterlaet t gem. straat van welke waterlaet de helft tot deze goederen is 
gehorende  
als Cornelis Thomas en Adriaen zn w. Cornelis Goyaerts Hixspoirs bij Goyaert en voors. A 
leydt d. Marcelis Matheeus en Eymbert Jan Lamberts man van Jenneken en Anthonis Peeters 
man van Marie drs w. Goyaert Hixspoirs en Aleydt en voorn. Cornelis Goyaerts en Jan Willem 
Adriaens momb. Joost en Jan onm. krn w. Wouter z. Goyaert Hixspoirs en Aleydt 6/7 opgedr. 
voors. Marcelis z. Goyaert Hixspoirs en Marcelis rest. 1/7 reeds toebehorende 17-4-1612 
tp Andries z. Niclaes Peeters 
belast met jeep 3 mud rogge heer van Helvoirt onderhoud gebuurlijke lasten en waterloop .. 
1395. 1618 februari sH,R.1529,228v 
Jan Peters Jevers? 9 gld 
Gestel bij Otw 
losbaar met 150 gld 
1396. 1618 maart 1 sH,R.1529,260v 
Lucas z. Hessels Joosten en Jan Cornelis Verafter vercoft Jan z. Goossen Jans Maeldere jeec 
jeec 15 gld 15 st uit 
- huis erve hoff gronden daaraan deels ackerland deels weyland 11 L 19 R van Lucas bvvo tpl. 
Carchoven t wede Benedictus Arts t erf Adriaen Cornelis de Groot en erfgen. Goyart Peeters 
Pulskens v erf Jan Cornelis Verafter t gem. straat en waterlaet  
- ackerlant 3 L van Jan voors. tpl. voors. t erf voors. Lucas t erf Gerart Aerts van den Wiel v 
Nicolaes Arts t erf Truyken wede Thomas Colijns  
belast met 1 mud red. rogge Jan van den Hovel jeep 1 mud red. en jeec 3 gld Jan den 
Rademaker ten Bosch jeep 1 mud rogge red. Willem Thomas jeec 6 ka gld capiteyn Goyaert 
Pijnappel 
margo: Hans z. Goossen Jans Maeldere bekent lossing 15-4-1619 
1397. 1618 maart sH,R.1529,297 
Adriaen z.w. Peeter Adriaense wnd Helvoirt verkocht Seberden z.w. Dierck Bernarts? 
nastelmaker jeec 3½ ka gld op 1 maart uit 
stuk akkerland den Geelsen acker 5 L bvvo tpl. Udenhout 
1398. 1618 april sH,R.1529,348v 
Mathijs z. Willem Matheeus van Esch 
een acker land deels teulland deens weyland 7 L 10 R par. Otw tpl. Udenhout in de straet gent 
de Houtsche straat 



1399. 1618 april sH,R.1529,350 
Thomas z. Steven Thomasse man van Willemken d.w. Jan de Ridder verkocht Peter Adriaens 
van de Pas jeec 6½ gld op 10 april uit 
schuere gront en stuck ackerlant daaraan 3½ L 4½ R par. Otw tpl. Udenhout bijde 
Cruysstraat 
1400. 1618 april sH,R.1529,351v 
Jan de oude en Jan de jonge zn w, Thomas z. Henricx Joordens 
de helft in campken weyland 1 L par. Haaren bij Otw aenden Ruypsdijck? 
1401. 1618 maart 20 sH,R.1529,363 
mr Johan vanden Leemputte lic. in de rechten en Adam z. Anthonis Goeyaerts als executeuren 
test. w. Anneken d.w. Jan Symons Reyntkens tot Hoeckelem onder Otw geboren test. voor hr 
Geerard Kempen priester als openbaar notaris 23-9-1617 
- stege lants of hoeffken huis schuur schop met eene stege stekkende langs den heyvelt en 
alle bomen binnen en buiten daarop staande 10 of 11 L met nog een heyveldeken teynden 
den acker ende hoyvelden en moeren met alle rechten bvvo tpl. Hueckelem bij den meulen 
aldaer t erf Adriaen Peeters Ghijssen t erff Henricx Anthonis v gem. straat t ? 
- ackerken lants 1 zesterzaad in par. voors. in de Hoeckelemse ackeren bij de Passdijck  
- stuck heylants par. voors. opde heyde bijnaets bij de Schoofbrug of Langvonder aldaar 10 L  
- weybeemdeken aende voors. meulen tot Heuckelem tussen beide de bruggen met nog een 
halven beemd gent het Gagelbroeck als voors. erven daar gelegen zijn  
tp susteren Agnees Mombaers procuratrix des susterenconvent van Ste Catharinen berch des 
derden regule van Ste Franciscus in de voors. vrijheid en par. Otw met open brieven van 
octrooy 19-1-1612 
belast met 2 L rogge altaristen van Otw en de grondcijnzen aan de hertog als aan de vrouwe 
van Loon als ook de lasten en servituten van fundatien van de misse jaergetijden in de test. 
begrepen 
1402. 1618 maart 20 sH,R.1529,364v 
dezelfde executeuren 
- stuxken ackerlants 1 L 44 R bvvo opte Herbane nae Gestel t de herbane t erf der susteren 
convent van Otw v t gemeynt  
welk stuksken lants voors. Anneken voortijden den voors. Convente onder sekere lijffpensie 
vercoft hadde soomen verklaarde  
nu gecedeerd aan suster Agnees Mombers tbv voors. Convent 
belast met de grondcijnzen aan de hertog 
1403. 1618 maart 20 sH,R.1529,365 
deselve executeurs een jeec 6½ gld op 18 mei  
onderpanden onder par. Tilborch in de Koestraat 
tbv het convent 
1404. 1618 april 27 sH,R.1529,385 
Aernt z.w. Peter Willems van de Wiel wnd Otw vercoft Willemken d.w. Wijnant Willems tbv 
Everarden hueren brueder jeec 6 gld 5 st op St Marcus uit 
- huys erve hof achterhuys rechten toebehoren bvv Otw in de Kerckstrate t erf mr Adriaen 
Coomans lic. in de rechten t erff hr Everarts z. Henric Zoete pbr v gem. strate t een weyde 
behoirende totte pastorye van Otw  
- stuck weylant 7 L par. Otw tpl. Huyckelem t v erf Gielis Janss de Weer t erf Jan z. Adriaen 
Poirters een wech tussenbeide t erf Marten Janss Horevoirts 
belast met jeep 2 mud rogge betaald met 8 gld aan de rectoir St Dingensaltaer KvOtw jeec 6 
st 3 oort aan de pastoor KvOtw uit het eerrste onderpand 
losbaar met 100 ka gld 
margo: Evert z.w. Wijnant Willems verklaart lossing door Adam Martens wnd Otw als 
proprietaris van het weylant gelost heeft 18-4-1628 
1405. 1618 mei 15 sH,R.1529,415 
Henrik en Willem zn w. Peeter z. Jan Henricx wnd Udenhout verkocht Mathijs van den Ancker 
Jan van Hees en Henrick van Zoerendonck momb. Guilliam en Arnden onm. zn w. Guilliam 
vanden Biestraten bij Anna d. Mathijs Mathijss van Zoerendonck des horlogiemakers jeec 10 
gld op St Servaes uit 
huis etc. int geheel 100 L par. Otw tpl. Udenhout in den Brandt v het Udenhouts broeck t den 
wech aen den duyn 
1406. 1618 mei sH,R.1529,422 
Jan z. Cornelis Lathouwers wnd Gestel bij Otw verkocht Gerard Albert van Doren greelmaker 



jeec 12 gld op 17 mei uit 
huis etc. 1 mudzaad par. Gestel tpl. de Heuvelstraat 
1407. 1618 mei 21 sH,R.1529,430 
Adriaen z. Dominicus Ghijssen van Gorcum wnd Otw verkocht jeec 15 ka gld op 1 april uit 
- huys erve hoff erffenisse daaraan 5/4 vatsaet int geheel bvvo in de Kerckstraet t t erff 
Geerart vanden Wiel alias Scollen v Kerckstrate t achterwaerts de Hoochstrate  
belast met 25 st godshuis van schamele bonefanten sBosch  
losbaar met 250 ka gld 
1408. 1618 mei 29 sH,R.1529,452v 
Goossen z.w. Peeter Bathen man van Anneken d. Peeter z. Diercx Tholinck wnd Gestel bij Otw 
verkocht Goyarden Scheffer een der weesmrs Armen weeshuys sBosch 6 gld op 1 juni uit 
huis etc. 40 L par. Gestel bij Otw tpl. over d water aende Heyligenboom t v gem. straat t 
Agnees van den Kerckhoff t Hiltse straat 
twee hoeybeemdekens neffen malcanderen tpl. voors. int Broeck 16 L t beemd gent de Quast 
1409. 1618 juni sH,R.1529,481v 
Servaes Jacopsen van Arckenteel maesschipper man van Josijna d. Diercx van Hedel  
land Oosterhout 
1410. 1618 juli sH,R.1529,499v 
Adriaen z.w. Cornelis Adriaense wnd Udenhout 13 gld 15 st uit 
huis etc. 12 L par. Otw tpl. Udenhout 
1411. 1618 juli sH,R.1529,505v 
Jan z.w. Ghijsbert Henricx alias Jan Coenen wnd Haren man van Jenneken d.w. Gerart z. Jan 
Brocken 12 gld uit 
- akker teullants 3 L par. Haaren bij Otw tpl. Belver 
1412. 1618 juli 10 sH,R.1529,508 
Marijken eenige dr w. Jacop z. Jacop Janss Verheyen bij Jacop en w. Aelken d.w. Henricx 
Berckelmans wede Peter z.w. Jan Janss coopman sBosch met proc. van de mayer en 
schepenen des hooffsgericht van Luydich 16-6-ll. bij Rasken Bokier haar tegenw. man inw. 
stad Luydich tocht in 
- stuck ackerland met zijnen voorhooff en houtwasse daarop 12 a 13 L par. Haaren bij Otw 
tpl. bij de Raeme  
welk stuk land voorn. Aleydt d.w. Henrick Berckelmans verwekt bij Heylken d.w. Peeters van 
Spaendonck ten deel gevallen was sch. Otw 15-3-1558 
opgedr. Jan haar en w. Peter haar eerste mans zoon ook tbv Peeter de Wespin en Petronella 
zijn hvr en Anneken beide drs Peter Jans en Marijken  
item 510 
1413. 1618 juli 10 sH,R.1529,512 
Jan Peter Janse als voor c.s. 
- een stuck ackerland 3 L par. Otw in de Schijve t erff Goossen z. Peter Toelincx t erff Arnts 
Wouters de Molder  
als Jan Jans van Tilborch namens Raeskin Bonier en Marie Verheyden zijn hvr opgedr. had hr 
Ghijsberden Adriaens van Ghestel pbr en beneficiaat St Jan sBosch tbv Jan Petronella en 
Anneken krn Marie Verheyden bij Peter Jans huer man 26-9-1616 
gecedeert getransp. Ghijsberden Strick tbv Eymberden Ghijsberts wnd Haeren 
1414. 1618 juli 18 sH,R.1529,519v 
Herbert z.w. Jan Peterse de Smith wnd par. Haaren man van Jenneken d.w. Ghijsbert 
Reynders verkocht hr Goyaert Henricx priester een der altaristen par.kerk Otw tbv pastoor en 
altaristen jeec 6 ka gld op St Maria Magdalena uit 
stuk teullants 4 L par. Haaren in de Belverse ackeren  
stuk akkerland tpl. voors. 
- stuck teullant 10 L gent de Bocht par. Otw aende watermolen t t twee gem. wegen v 
gemeynt van Haren t Lijsken wede Thomas  
belast met jeep 1 mud rogge clooster van Corstendonck jeec 11 gld wede en krn Marten 
Moonen uit het leste onderpand 
1415. 1618 juli sH,R.1529,548v 
Adriaen z.w. Henrick Laureyns wnd Haaren verkocht Jaspar z. Jaspar Gast schoenmaker 6 gld 
op OLVr visitatie uit 
stuk akkerland 2½ L par. Haaren bij Otw in den Brekelakker 
1416. 1618 augustus sH,R.1529,559 
Henrik z.w. Leonart Heesters wnd Haaren bij Otw verkocht Willem Donckers tbv Groot 



Gasthuis sBosch 6 gld 5 st op St Peters apostel ten banden uit 
huis etc. 9 L par. Haaren bij Otw in de Belversche straat 
1417. 1618 augustus sH,R.1529,593v 
Peter z.w. Peeter z. Jan Nauwen wnd Udenhout verkocht Franchoys Kuijsten z.w. Arnts 
Kuysten jeec 9 gld 15 st op St Jan baptist geboorte uit 
stuck lants deels ackerlant deels weylant 8 L par. Otw tpl. Udenhout 
1418. 1618 september 18 sH,R.1529,618 
Adriaen z.w. Leonart Huenen wnd Berkel verkocht hr Goyaert Henricx priester en altarist 
KvOtw jeec 9 gld op St Gielis abt uit 
- huis erve erffenis daaraan deels ackerlant deels groeslant 13 L par. Otw tpl. Hueckelem t 
erff Jan Denis Pauwels t erf voorn. verkoper v wede Henricx Loomans t gem. straat 
stuk land deels ackerlant deels weylant 8 L par. Otw tpl. Berckel aende achterste Craen 
belast met pacht van 1 mud rogge red. 3 gld aan Aleyt wede Nicolaes Comans 1 malder red. 
rogge aan deselve Aleyt 1 mud rogge in twee brieven tafel H.Geest Otw 1 gld hertogcijns 1 
zester rogge betaald met 10 st hrn altaristen Otw uit het eerste onderpand 
losbaar met 150 gld 
1419. 1618 augustus 25 sH,R.1529,655 
Geerling z.w. Anthonis Schalken bij Hadewich d.w. Jan Pauwels etc. dl. [Orthen] 
's-Hertogenbosch, R.1530 
G. Ruysch, Bamis 1618 - Bamis 1619 2 / 355 
1420. 1618 oktober 11 sH,R.1530,15v 
Ansem z.w. Goyart Ghijsberts van Elderen wnd Moergestel man van Elisabeth d.w. Joorden 
Geerarts bij w. Heylken d. Lambert Nijss verkocht Gerling z.w. Anthonis Schalcken jeec 6 gld 
op Allerheiligen uit 
huis erve hoff boomgaert gronden erff daeraen deels drieslant deels ackerlant 10 L par. Gestel 
bij Otw aenden Heycant t t erffgen. Pauwels Philips v erf Corstiaen van Brecht t gem. straat 
aenden Heycant aldaer 
1421. 1618 november 27 sH,R.1530,68 
Adriaen z.w. Goyaert Peters wnd bvvo verkocht hr Goyaert Henricx priester en altarist KvOtw 
jeec 6 ka gld op St Andries uit 
- stuk akkerland 5 L par. Otw in de Schijve t erf Diercx Gerarts vanden Wiel O t erf Willem 
Peters W v Z erve Luycas Hessels t N mr Lambert Diercx vanden Hoevel secretaris tot Otw  
- een weyvelt 4 L par. Otw tpl. inde Mulhoeck t erf Thoms van den Hoevel O t erf Albert 
Willems W v Z gem. heyde t N Nicolaas Joosten de Beer  
belast met 3 gld de capelle tot Haeren uit het leste onderpand  
losbaar met 100 gld 
1422. 1618 december 4 sH,R.1530,82 
Andries z.w. Nicolaes Peters hoedemaker jeec 6 gld 5 st op Martini hyemalis uit 
- huis erve volmoelen in deselve huysinge gemaeckt hoff boomgaert bvvo tpl. inde 
Kerckstrate t erf Cornelis Wijnants van Colen t erve Cornelis Peters  
welke cijns Jan Jans Smolders wnd Otw vercoft voors. Andries z.w. Nicolaes Peeters 
hoedemaecker 12-11-1618 
opgedragen Gerarden Henricx van Asten dienaar vanden groender roede sBosch 
1423. 1618 december sH,R.1530,86 
Hillegont d.w. Reyneri Pottey Reynders bij de tweede Reyner en w. Anthonia d.w. Godefridi 
Buysen 6 gld op 5 maart uit 
terre arabilis den Inslag 9 L par. Moergestel 
nog 3 gld aldaar [= Gestel prope Herlaer] 
1424. 1619 januari 26 sH,R.1530,167v 
Peter z.w. Marten Dircx wnd Otw verkocht hr Anthonis Nauwen priester en beneficiaat St Jan 
ev. sBosch jeec 9 gld 5 st op conversionis Pauli uit 
- huys erve hoff schuer erffenis daaraan 1 L gent in de drije Haringen par. en vv Otw t erf jr 
Philips de Wael schoutet Otw t erf Frans Bouwens v gem. steenwech t gem. waterstroom gent 
de Vloet  
- stuck ackerlant 5½ L tpl. voors. in de Cleyn Heyde t erf Joseph Beyharts t v gem. straat 
gemeynt van Otw 
belast met jeec 7 st altaristen KvOtw uit het huis  
losbaar met 150 gld 
1425. 1619 januari 29 sH,R.1530,181 
Adriaen z.w. Bartholomeus Adriaens verkocht Geerarden Jans vanden Wiel tbv tafel H.Geest 



sBosch jeec 7½ ka gld op Lichtmis uit 
- huys erve hoff schuere hof boomgaert andere erffenisse daaraan tsamen 3 L par. Otw tpl. 
Carchoven t erf Lambert z. Peter Mathijss t v de Creyten heyde t erf Goyaert Lathouwers  
- stuck ackerlant 12 L tpl. voors. t erve hr van Helvoirt t erve Anneken wede Wouter van 
Boxtel v gemeynte t erff krn Willem Oliviers raadsheer sBosch 
- stuck heyvelt of weyvelt bij den voorn. verkoper gecoft en ingegraven van de gemeynte tpl. 
voors. t ander erf voors. verkoper t v gemeynt van Haaren t comm. plateam 
belast met 8 L rogge H.Geest Otw jeep 4 L rogge convent Hemelse poorte gent Bazelaers 
sBosch jeep 2 L rogge altaristen Otw jeec 3 gld 2½ st mr Lambert vanden Hovel secr. Otw uit 
de eerste twee onderpanden 2 st grondcijns uit het leste  
losbaar met 125 ka gld 
margo: gelost door Adam Martens van Hees 1-2-1652 
1426. 1619 januari 30 sH,R.1530,182 
Antonis z.w. Jan Vervall wnd Berkel man van Jenneken d.w. Peter Kuyst verkocht hr Goyart 
Henricx pbr tbv hrn pastoor en altaristen KvOtw 6 gld 5 st op Lichtmis uit 
huis etc. 15 L par. Otw tpl. Berkel 
1427. 1619 januari sH,R.1530,197 
Wouter Timmermans 15 gld 
Otw op de Molenstraat 
1428. 1619 januari sH,R.1530,198 
Wouter Wouters 6 gld 
Haaren Haarencant 
1429. 1619 februari sH,R.1530,217v 
Willem z.w. Michiel z. Jan Peeters Gerits bij Michiel en w. Maria d. Aert de Meyer 6 gld 
1/3 huis etc. 10 L par. Haaren tpl. Belveren 
1430. 1619 maart sH,R.1530,256 
Jan z.w. Marten z. Adriaen Gerarts wnd Udenhout man van Adriaenken d.w. Adriaen z. Aert 
Thoniss bij w. Cornelia d.w. Jan Verschueren verkocht Jacop Pijnappel Janss jeec 6 gld op St 
Gertruyt de maget uit 
huis etc. par. Otw tpl. Udenhout in Brabantshoeffne bij dWinckel 
nog 6 gld 5 st 
stuck ackerland Udenhout par. Otw aen Creyteheyde tegenover dWinckelse gat 
losbaar met 100 gld 
1431. 1619 maart sH,R.1530,257v 
Jan z. Adriaen Strick Arndt Cornelis en Joris Wijnants provisoren en fabrieksmrs Capelle St 
Anthonis des abts sBosch  
stuck broeckland 1 B 20 R in Udenhout par. Otw tpl. Reijt 
1432. 1619 maart 18 sH,R.1530,279v 
Frans z.w. Steven Jansse de Molder wnd Haeren vercoft Jacop z.w. Sijmon Anthonis jeec 12½ 
gld op St Geertruyt uit 
- huys erve hoff erffenis daeraen 7 L par. Haaren bij Otw aende Slonse t v erff Bartholomeus 
Janss O t erff Peter z. Jan Joosten W t gem. straat 
losbaar met 200 ka gld 
1433. 1619 maart 18 sH,R.1530,280v 
Laurens z.w. Laureyns Coomans bij Elisabeth d. Philips van den Blocke en voorn. Laureyns 
namens Anna Coomans zijn zuster en Dionys van Tendeloo Lucasz. wedn. Dymphna Coomans 
ook d. Laureyns en Elizabeth ook voor zijn krn bij Dymphna ook voor Philips van den Blocke 
Adriaens innocente z. en Laureyns voors. proc. van sch. Herentals van Anna en Dionys voors. 
23 gld 1 st gewincijns van een cijns van 30 schellingen oude grooten gent den cijns van 
Elizabeth van Malois ofte cijns van Herentals jaarlijks op St Thomas uit 
zekere goederen int quartier en vrijheid Otw nae breeder vermellen van den chijnsboeck 
daeraff sijnde ende van welke gehele cijns die van den convent van de predikheren van den 
Bosch op 29-11-1616 10 gld 4 st 3 oort hebben afgelost  
item alsnoch trecht tot de proprieteyt des voors. chijns behoorende om te ontvangen te leene 
ende onder zijn manscap een heel heergewey ter cause van seeckere leengoederen 
toecomende den convente vande Carthuysers tot Vucht ende van 
eene hoeffne competerende Steven Jan Stevens in Udenhout  
welke cijns van Malois is leen leen hangende aan den hertog van Brabant  
opgedragen mr Christiaen Voochts 



1434. 1619 april 11 sH,R.1530,317v 
Dinghen d.w. Goyart Ghijsberts van Elderen wede Franck z.w. Henricx Diercx en Henrick enig 
z. voorn. Franck en Dingen aan Geerlingen z.w. Anthonis Schalcken jeec 24 ka gld op Pasen 
uit 
- stuck hoyland gent tWippenhout 14 L bvvo t erve Jan Cornelis Verafter t erve Marijken wede 
Jan Jans van Diessen v gemeynt van Otw t opten water aldaar lopende gent den cleynen 
stroom 
belast met 2 st aan de heer van Oirschot jeec 14 st jr Rogier van Broechoven  
losbaar met 400 ka gld 
margo: quijting van joffr. Maria Verheyen wede de Pottey 26-9-1661 de helft gelost en 1/5 in 
de wederhelft aan Jacobus Scheffers de resterende 4/5 part 16-12?-1694 zijn voldaan dus de 
gehele rente gecasseert 
1435. 1619 april 11 sH,R.1530,319 
Jan z.w. Jan Martens de With wnd Ghestel bij Otw vercoft Arnden van Hees secr. stad sBosch 
tbv Goosswijn Beijens z.w. Dominicus Beijens jeec 9 gld op 1 april uit 
- huis etc. 4 L par. Moergestel tpl. Stockeynde bij de weatermolen t erve Anthonis Willems t 
erf Peter z. Jan Willems Lathouwer v voors. Anthonis Willems en erf Jan Bernarts t gem. 
strate  
hoybeemd 14 L tpl. voors. etc. 
1436. 1619 april 11 sH,R.1530,320 
voorn. Jan z.w. Jan Martens de With verkocht Arnden van Hees tbv Margriet d.w. mr Willem 
van Emmerick in leven secr. sBosch wede Peter Aerts van Hees ook secr. sBosch tbv haar 4 
krn jeec 21 ka gld als voor uit 
- acker toillants gent de Brake 12 L par. Moergestel tpl. aen de Brake  
- acker toillants 4 L par. Otw tpl. de Hoeven opt gescheyt van Gestel ende Oosterwijck t erf 
Arnt Meeus t gem. waterlaet v O gem. heirbane t erf voors. Aert Meeus  
losbaar met 300 ka gld 
margo: lossing 14-7-1668 door Hendrick Corstiaen Francken 
1437. 1619 april 18 sH,R.1530,335v 
Jan z.w. Jan Martens de With wnd Gestel bij Otw vercoft Gerard vanden Vlueten en Dierck 
Jans de Groot momb. onm. krn Huybert Janss bij Aelken zijn eerste hvr d. Gerart Michiels van 
der Vlueten jeec 6 gld op 18 april uit 
- huis etc. 20 L par. Gestel aent Stockeynde t t v gem. heirstrate t erf Jan Bernarts  
margo: gelost 18-12-1619 
1438. 1619 april sH,R.1530,343 
jr Jaecques de Boisot lieutenant colonnel regt henne doorl. hoocheden man van jouffr. Josina 
Maes d. jr Jacobs Maes schoutet tot Maestricht bij jouffr. Elizabeth d. jr Gooswijns van Brecht 
en jouffr. Gertruyt van Bochoven jee rente 10 pond bosch payment op St Martinusdach uit 
onderpanden onder Otw in Udenhout eertijds bij de wede Jan Andries en daarna de wede 
Huybert vanden Leemput 
1439. 1619 april sH,R.1530,364 
Peter z.w. Peeter Jan Nauwen  
stuck ackerland gent de Drieskens 8 L par. Otw tpl. Udenhout aende Gruenstraat 
1440. 1619 mei 28 sH,R.1530,384v 
Geerling Ruijs inw. sBosch proc. sch. stad Mechelen 30-12-1608 van jouffr. Johanna van 
Achelen wede mr Guillaume de Mesmakere sr Peeter van Kerstijnen Marie van Kerstijnen hvr 
Albrecht van Herdenberghe ook voor Jacques van Kerstijnen hun broer buitenslands krn w. mr 
Peter van Kerstijnen en jouffr. Marie van Achelen en actie van w. Barbara van Achelen jeec 18 
pond payment op Lichtmis uit 
- hoeve lants eertijds Loenis van Megen daarna Arnt van Hedel par. Otw tpl. Hueckelem t t v 
gemeynt  
een beempt 3 B par. Helvoirt  
welke cijns Bernard z.w. Geerard Pass wullenwevere bij w. Hilleken d.w. Peter Zoerijs 
opgedragen had Willem van Achel z.w. Gerard 24-3- des vrijdags nae den sondach alsmen 
singht oculi opten avont des hoochtijts van OLVr bootschap 1502 
en daarna de 3/4 aan constiuanten aangekomen  
opgedr. Mathijs van den Ancker Ghijsberts 
1441. 1619 juli sH,R.1530,478v 
Marijken d.w. Jan Witlocx wede Baltus Wouters Pluym in leven bierbrouwer inden godshuyse 



vanden H.Geest sBosch de tocht in jeec 14 ka gld uit 
hoeve Oirschot 
1442. 1619 juli sH,R.1530,481v 
Jan z.w. Peter Adriaens de Lepper wnd Enschot man van Jenneken d.w. Peter Adriaens 
Ghijben 3 gld uit 
stuck ackerland 5 L par. Otw tpl. Berckel 
1443. 1619 september sH,R.1530,517v 
mr Peter z.w. mr Jan van Beerdonck 2 gld uit 
huis etc. par. Haaren aenden Heesacker 
1444. 1619 september sH,R.1530,532 
Willem Joosten alias Schouteden wnd Haaren verkocht Jan z.w. Jan Wouters van Tilborch tbv 
Benedictus Adriana en Ida zijn onm. krn bij w. Anneken d.w. Jeronimus Benedicti jeec 42 gld 
uit 
stuck ackerlant 12 of 13 L par. Haaren bij de Raeme 
1445. 1619 oktober 8sH,R.1530,541 
jr H. van Middegael 
land St Michiels Gestel 
's-Hertogenbosch, R.1531 
G. Ruysch, Bamis 1619 - Bamis 1620 3 / 356 
1446. 1619 oktober sH,R.1531,2v 
Jan z.w. Adriaen Aerts man van Heylwich d.w. Michiel Pieren bij Maryken verkocht Jan 
Goyarts Houtappel een der blokmeesters Vucgterendijck sBosch jeec 11 gld uit 
weyland 7 L par. Haaren Belveren 
1447. 1619 oktober sH,R.1531,3v 
Geraert z.w. Michiel Matthijs de Smit wnd Tilborch 6 gld 5 st 
Tilburg 
1448. 1619 november 5 sH,R.1531,39v 
Gerard z.w. Arnt Geerarts van de Wiel verkocht Jan Jan van Buegen cremere in Milaenen jeec 
24 gld op Bamis uit 
- huys erve hoff schuer gronden 30 L par. Otw tpl. Huyckelem omtrent de Hupperinge t erff 
Goossen Gielis van der Borcht t erve erfgen. Willem Egels een kerkpad tussenbeide v 
molenstraetken t erfgen. Mattheeus Jan Wijtmans en deels Creytenheyde  
belast met jeec 2 gld 10 st pastorije der kerk van Haaren jeec 2 gld 10 st H.Geest Otw jeec 
20 st pastoor KvOtw ½ blanck grondcijns aan de hertog  
losbaar met 400 gld 
1449. 1619 november 21 sH,R.1531,67v 
Willem z.w. Willems z. Jan Willems wnd Carchoven verkocht Willem Donckers tbv Nicolaes 
Janss Donckers zijn oom jeec 7 ka gld 16 st op OLVr presentatie uit 
- stuck ackerlant van voors. verkoper 4½ L bvvo tpl. Carchoven t erff Eymbert Henricx 
Vercuylen t erve hr en mr Jan Kievits pbr en canonick cath. kercke St Jan ev. v erve Thomas 
vanden Hovel t ander erf voors. verkoper  
- stuck ackerlant 2½ L tpl. voors. t t erff Eymbert Henricx Vercuylen voorn. v erve Herman 
van Eerssel t aan eerste stuk land van 4½ L  
belast met 3½ L rogge red. aan diverse personen jeec 10 st tafel H.Geest Otw 
1450. 1619 december 2 sH,R.1531,84v 
Jan z.w. Ghijsbert Covels man van Elizabeth d.w. Peeter Wouters? en Goortken  
de helft in beemd 1 bunder par. Otw tpl. Udenhout etc. 
1451. 1619 december 13 sH,R.1531,99 
Antonis en Jan zn Ghijsberts Goyarts van Elderen bij Margriet d. Anthonis Hessels wegens 
Ghijsbert hun vader verkocht Gheerling z.w. Anthonis Schalcken jeec 12 gld uit  
huis etc. 14 L par. Gestel bij Otw tpl. den Blocker?  
de helft in de Blaesbeempt geheel 3 bunder par. Oirschot tpl. Banisvelt 
1452. 1619 december 18 sH,R.1531,110 
Antonius van Elderen c.s. als voor verkocht aan mr Gerarden van der Vlueten tbv hr en mr 
Arnden Swaens pbr deken coll. kercke stad Ste Gertrudenberch jeec 18 gld op Kerstmis uit 
stuk land deels acker deels dries geheel 16 L par. Gestel bij Otw aenden Heycant t Corstiaen 
Michiels mma t voors. Ghijsbert Gerarts [sic] van Elderen v gem. heyrbane t erve Marijcken 
wede Jan Ancems  
nog aldaar verkocht aan mr Gerard van Vlueten tbv onm. krn Huybert z. Jan Jans wnd Luyck 
bij Aelken zijn eerste hvr d.w. Gerart Michiels vander Vlueten jeec 6 ka gld uit 



huis etc. gent de ledige stede 6 L par. Ghestel bij Otw tpl. aenden Heycant t erff Corstiaen z. 
Jan Wouters de Laeth t erf Ancem Goyaerts tegendelend v erf Catarina d. Henricx Moonen t 
gem. straat 
1453. 1620 januari 24 sH,R.1531,177v 
Jan Strick z.w. Willem Strick borger sBosch namens Jenneken wede Mathijs Adriaen Ghijben 
proc. sch. Otw de tocht in 
huis etc. 1 zesterzaad par. Otw onder Udenhout in de Loonse molenstraat etc. 
overgegeven Jan z. Bernarts Jans man van Adriana enige dr w. Mathijs en Jenneken  
die 9 gld 
1454. 1620 maart 7 sH,R.1531,264v 
Joost z.w. Aert Henrix wnd Udenhout verkocht Gielis Jans de Weer jeec 6 gld 5 st uit 
stuck heylant ende den huyse bij hem verkoper daerop te doen setten 12 L 10 R par. Otw tpl. 
Udenhout in de plaetse gent tHalderbosch  
losbaar met 100 gld 
1455. 1620 maart 28 sH,R.1531,285 
Henrik z.w. Anthonis Couwenberg 
- stuck weyland 2? L par. Otw tpl. Huyckelom t ander erff dess. Henricx t v gem. straat t erf 
Adriaen z. Peter Ghijsen  
welk stuk Henrick wegens zijn ouders aanbestorven 
verkocht aan Cornelis z.w. Huybert z. Peter Huyberts  
Adriaan z. Peter Ghijsberts vernadert 23-3-1621 
1620 maart 28 sH,R.1531,286 
Cornelis z.w. Peeter Huyben verkocht Peter Jans Mutsaerts tbv Gertruyt wede Willem z. 
Cornelis Horevoirts en haar krn bij Willem jeec 15 gld 12½ st op 1 april uit 
- stuck ackerlant 3 L par. Otw tpl. Leech Huyckelem t erf Adriaen z. Peter Ghijsberts t gem. 
heirbane v molenwech t erfgen. Aert Lommen  
- stucxken ackerlants 2 L tpl. voors. t gem. heirbane t v erf Goossen Dielis vander Borcht t 
wede Henrick Lommens?  
- stuck weyvelt van voorn. verkoper gent de kerckweye? aldaar t v gem. straat t erf Henrick 
z. Anthonis Cauwenbergh t erf Adriaen z. Peter Ghijsen  
losbaar met 250 gld 
margo: gelost 3-8-1621 
1456. 1620 april sH,R.1531,319 
Adriaan Hermans 6 gld 
St Michiels Gestel 
1457. 1620 april 30 sH,R.1531,334 
Adriaen z.w. Nicolaes Adriaen Scheijffven wnd Udenhout man van Jenneken d.w. Adriaen z. 
Arnts Anthonis met Jan de jongste z.w. Marten Adriaens Gevarts zijn zwager 7 gld uit 
huis etc. 6 L par. Otw tpl. Udenhout 
1458. 1620 mei 5 sH,R.1531,347 
Lambert z.w. Lamberts Robberts wnd Udenhout 13 gld 5 st uit 
stuck ackerlant 4 L par. Otw tpl. Berkel 
1459. 1620 mei 30 sH,R.1531,393 
Thomas z. Steven Thomasse wnd Udenhout man van Willemken d.w. Jan die Ridder 12 gld uit 
teullant 5 L gent tHoochstuxken par. Otw tpl. Udenhout aende Cruysstraat 
1460. 1620 augustus 1 sH,R.1531,470v 
Jan z.w. Marcelis Pieren wnd Haeren 6 gld uit 
stuk akkerland gent den langen Bullick 5 L par. Haaren bij Otw omtrent de St Martens capelle 
1461. 1620 augustus 6 sH,R.1531,480 
mr Jan z.w. Ghijsbert Pijnenborgh doude jeec 12 gld op Lichtmis uit 
- stuck lants deels groeslant deels heylant en moerlant 51 L tot Huyckelom bij de watermolen 
onder vrijheid en dingbank Otw t erf Adriaen Jan Jacops t erf krn Jan Willems  
welke cijns mr Jan z.w. Ghijsbert Peynenborch doude tegen Adriaen Peter Ghijsberts wnd 
Hueckelem bij cope 15-1-1607 
tp aan Adriaen zijn broeder z. voors. w. Ghijsbert Peynenborch doude 
1462. 1620 september 3 sH,R.1531,510 
Lijsken d.w. Anthonis Wouters van den Boer wede Huybert z. Jan Brocken wnd Haeren 
verkocht Elisabeth d. Steijns Claess wede Jan IJgroms Potteij jeec 6 ka gld op OLVr geboorte 
uit 
huys etc. 14 L par. Haaren bij Otw tpl. Belver 



margo: gelost bij hr Constantijn z.w. Jan IJgroms Potteij door Laureyns Huyberts 11-9?-
1631? 
1463. 1620 september 17 sH,R.1531,521v 
Adriaan z.w. Arnt Appels bij Anthonisken d.w. Anthonis Hessels verkocht Geerard Alberts van 
Doren greelmaker jeec 24 gld op St Lambert uit 
huis etc. 15 L par. Gestel bij Otw in de Heysen 
's-Hertogenbosch, R.1532 
G. Ruys, Bamis 1620 - Bamis 1621 4 / 357 
1464. 1620 oktober 14 sH,R.1532,12v 
Anthonis Jans van Roey wnd tot Ow. man van Emken d.w. Marcelis Laureys verkocht Jan 
Goorts van Ravensteyn schoenmaker tbv Henricken zijn zoon jeec 5 ka gld op Bamis uit 
- huys erve hof weyland 3½ L par. Otw. Carchoven t v Adriaen z. Aert Stoeldreyers t Adriaen 
z. Cornelis de Groot t Jacobs de Loose 
- stuck ackerlants 5½ L par. en tpl. voors. t Adriaen Cornelis de Groot voorn. t Adriaen 
Cornelis Goyaerts v krn Willem Oliviers raadsheer als hij leefde deser stadt t Adriaen z. Aerts 
Stoeldreyers 
belast met 1 mud rogge H.Geest Otw.; 6 gld Thomas van den Hovel tot Ow.; 5 gld Dierck 
Anthonis de Ruyter; 6 gld 5 st Niclaes Jan Donckers 
losbaar met 75 gld 
1465. 1620 november 27 sH,R.1532,65v 
Jan z.w. Sijmon Jansse wnd Berckel verkocht Heylwich d. Eymbert van der Borcht meesteres 
Groot Begijnhof sBosch tbv het altaar van St Catharina in de kerk van het groot begijnhof jeec 
6 gld 5 st op St Catharina uit 
huis etc. 12 L par. Otw tpl. Berckel 
1466. 1620 december 3 sH,R.1532,75 
Franciscis de Bree en Leonis Eelkens namens erfgen. w. Yde d.w. Marcely Hermans de Bergis 
wede Johannis z.w. Wolteri Raessen wegens het part van Theodorice filie w. Marcelij Hermans 
wede Marcelij van Groeningen jee cijns van 5 pond op Kerstmis uit 
- huis etc. gent Ste Joris par. Ow. juxta Plateam t Willem de Loze t Franconis Stijnen 
welke cijns Adriaen z.w. Jacob Tymans man van Marie d. Henric Jan van Zonne alias 
Poynenborch verkocht aan Paulus z. w. Paulus Raessen 16-11-1493 
aan hr Ghisberto Adriaens de Roy pbr beneficiaat cath. kerk St. Jan evangelist sBosch 
1467. 1620 december 14 sH,R.1532,94 
Anthony z. Jan Ghijben schoenmaker wnd Ghestel bij Otw  
1/4 als hem van Daniel Jacobs van Ghilse sijnen oom aangecomen in een stuck hoybeemd 
geheel 6 L par. Gestel bij Otw tpl. opte Maet 
1468. 1620 december 16 sH,R.1532,94v 
also Joseph Beijherts z.w. Jacop Beijherts bij w. Jenneken zijn 2de hvr d. w. Marcelis Jans 
Hermans van Berghen t.e. en jouffr. Anna van Liere wede en leste hvr Jacobs Beijherts met 
haar Roeloff Beijherts en Magdalena Beijherts krn ook voor Adriaen en Catarina Beijherts krn 
voors. jouffr. Anna en w. Jacob Beijherts in bijwezen van voorn. Catarina oud 22 jaar t.a.z. 
met tussenspreken van heer Henrij de la Reviere heere tot Yseren Schonenbergen etc. en mr 
Adriaen Coomans en mr Jan van den Leemputte beiden lic. in de rechten accoord over questie 
als tussen hen geschapen wegens sterfhuis voors. Jacob Beyherts als anderszins aldus 
voors. Joseph Beijherts boven de 3/4 parten in de Hoeffne tot Diessen met toebehoren zoals 
de hoeve bij w. Jacob Beijherts zijn vader bezeten is ook het rest. 1/4 deel zonder de helft 
van de rente van 25 gld als Jacob Beijherts aan Joseph in zijn test. aan Joseph ten laste heeft 
gelegd tbv de krn bij Petronella van Antwerpen zijn derde hvr zodat aan Joseph enkel blijft de 
last van de andere helft van deze rente  
de vertijdinge voor sch. Otw 2-11-1620 blijft 
zo is gestaan voor sch. sBosch Gerart van Asten notaris sBosch namens jouffr. Anna van Liere 
wede Jacob Beijherts Franss, Roelof en Magdalena haar krn ook voor Adriaen en Catharina 
ook krn Jacob en Anna dit voorn. 1/4 in de hoeve te Diessen opte Haeghorst en enkele 
percelen onder par. Gestel bij Otw volgens test. van Jacob en cessie van Frensken dess. 
Jacobs dr bij zijn eerste hvr  
tbv voors. Joseph Beyherts 
1469. 1621 januari 13 sH,R.1532,137v 
mr Adriaen Comans lic. in de rechten namens heer Johan Wolphart van Brederode, baron van 
Cloetingen, heere tot Herwijnen, Haeften, Helluw, alsnu heere van Brederode, Vyanden, 
burggraaf van Vuytrecht (proc. voor sch. Huesden) en octrooi (brieven vanden etatis) 21-1-



1620 
- een hoefne lants bvvo te Carchoven omtrent den Wyntmolen, te weten een nyeuwe 
huysinge van 5 gebonten, schuere, backhuys met henne gronden, hoven, driessen, weyden, 
ackerlanden, heyvelden 
- een acker in de Huyclomse ackeren 
- een perceel gen. de Herlaer 
in gebruik bij Peter Claes Ketelaers, met recht van wegen in het bijzonder wegens perceel in 
de Huyckelomse ackeren over de hoeve ten Bijgaerden 
verkoopt aan Jan z. Jan Tymmermans 
1470. 1621 januari sH,R.1532,143v 
Joris de Greve 2 gld 10 st 
Best dingb. Oirschot 
1471. 1621 januari 15 sH,R.1532,148v 
mr Adriaen Comans als voor 
een hoeffve lants gent de oude hoeffne onder par. en heerl. Tilburg tpl. aen Baxdijck daerop 
Meeus z. Pauwels Artss als laet tegenw. is wonende huysinge etc. en met de heyvelden 
tsamen 54 L tegenover de voors. huysinge t erf der pastorye van Tilborch t erve van de 
nyeuwer hoeve des heere van Brederode  
nog boomgaart etc. totter nyeuwer leyde toe 29 ½ L  
nog de hooge weye bij Bacxdijck tegen de erffenis van de krn mr Henrick Oliviers 19½ L etc. 
tp aan Dierck Aertssen Tholinck coopman sBosch  
en beneficie in de kerk van Tilborch waartoe ook behoort een tiende te Goirle 
1472. 1621 januari 21 sH,R.1532,151v 
dezelfde 
corentiende en smaltienden den huyse van Brederode toecomende onder par. Son 
overgegeven aan Jan Cornelis van Esche tbv hr Henrick van Rivieren heere tot Yseren etc. 
1473. 1621 januari sH,R.1532,154v 
Robbert Adamse 8 gld 10 st in 12 florijnen uit 
Haaren achter de kerke 
1474. 1621 januari 21 sH,R.1532,163 
mr Adriaen Comans lic. in de rechten namens heer Johan Wolphart van Brederode, baron van 
Cloetingen, heere van Herwijnen, Haeften, Hellum, alsnu heere van Brederode, Vyanden, 
burggraaf van Vuytrecht (proc. voor sch. Huesden) met brieven van octrooi van de hertog 21-
1-1620 
- cooren wyntmolen met gerechtigheid van wynt en gemaal van dyen in par. en vvo tpl. 
Carchoven  
- woonhuys gront en 4 L ackerlants omtrent deselve huyse 
gebruikt bij Philibert Adriaens de Molder 
tp aan Adamen z.w. Adriaen Willems de Molder tot Loon 
belast met pacht van 2½ mud rogge tafel H.Geest; 1 mud rogge Gasthuys van Otw. opte 
heyde; pacht van ½ mud rogge Manhuys van Ow; 7 mud rogge heer van Yseren 
waarna Adam geloft te betalen 867 gld 17 st 
betaald 11-5-1623 
1475. 1621 januari 21 sH,R.1532,164v 
dezelfde 
halve hoeve par. Tilburg tpl. Eijnthoven schuur met grond etc. afgepaald tegen doude 
woonhuyse tot de andere helft begrepen 51 L en 40 L heyvelden 
nog de helft in 4 mudzaad land par. Tilborch aan Bacxdijck wesende den wech die nae 
Beeckwaert loopt ende wederomme tot Tilborch incompt 
nog 1/4 in 40 bunder heide buiten op de heide onder heerl. Hilvarenbeeck 
leenroerig aan de hertog 
tp aan Michiel z. Dielis Wagemakers tbv Jan z.w. Joost Reynen wnd Tilborch 
1476. 1621 januari sH,R.1532,165v 
dezelfde 
stuk land gent Coolenweyde 15 L par. Tilburg bij de Commerstraat etc. 
overgedr. Michiel z. Dielis Wagemaeckers voor de helft en voorn. Dierck Aerts Tholinck de 
andere helft 
1477. 1621 januari sH,R.1532,169v 
Jan z.w. Jan van de Ven wnd Berckel jeec 3 gld 2½ st uit 



stuk land 3½ L par. Otw tpl. Udenhout 
losbaar met 50 gld 
1478. 1621 januari sH,R.1532,188 
Willem z.w. Marten Lamberts wnd Oostelberze man van IJken d.w. Peter Jans van Oss 
verkocht Dierck z. Thomas Diercx van Hijnsberrche jeec 6 ka gld 5 st op Lichtmis uit 
huys erve hoff schuere erffenis daaraan ackerlant en weylant tsamen 31 L onder Oistelberze 
1479. 1621 februari 4 sH,R.1532,195 
mr Adriaen Comans als voor 
een hoeffne lants gent de hoeffne ten Hazenbosch in par. Zeelst op St Lambrechts Blaerthem  
leenroerig aan de hertog 
tp aan Mathijs Willems van Taterbeeck afgegaan schepen stad Eyndhoven 
1480. 1621 februari 3 sH,R.1532,198 
jr Jacques de Wale meijer van der Geelen z.w. Jacques de Wale schoutet quartier van Otw en 
jr Henrick van Asten schoutet tot Alphen Baerl en Chaem man van jouffr. Anna d. voors. 
Jacques de Wale  
2/3 in huysinge etc. sBosch over de Lombaertse brugge  
hun vader aangekomen sch. sBosch 16-8-1589 
rest. 1/3 van jr Philips de Wale hun broer tegenw. schoutet quartier van Otw  
aan hr Anthonis baenreheere van Grobbendoncq ridder orde St Jacob raad van Oirlog en 
gouverneur stad en meijerij sBosch 
1481. 1621 februari 6 sH,R.1532,199v 
Gijsbert z.w. Jan Willems wnd Gestel bij Otw van deselve Jan en w. Adriana d.w. Ghijsbert 
Hoppenbrouwers verkocht Cornelis Jans van der Asseldonck tbv der burssen van scholieren bij 
w. eerw. hr mr Niclaes van den Houte pbr officiaal des bisdoms sBosch gefundeerd 18 gld op 
Lichtmis uit 
hoeffne lants huysinge etc. 25 L en 2 hoybeemden 5 bunder aan malcanderen par. Gestel bij 
Otw aent Stockeynde t erve Peter Jacobs van Ghilze t v erve Wierick z. Jan Willems t capiteyn 
Godevart Pijnappel etc. 
1482. 1621 februari 19 sH,R.1532,219 
mr Adriaen Comans als voor 
hoeffne lands gent de Nyeuwe hoeffne par. Tilburg aen Bacxdijck daerop de wede Cornelis 
Pauwels is wonende met O de oude hoeffne 54 L  
nog hof met daarop het out steenen huys plach te staan teynden de voors. huysinge 
suydtwaerts op 31 L etc. 
tp aan Herman z.w. Arnts Jans wnd Tilborch 
1483. 1621 februari sH,R.1532,224v 
Henrick Adriaens van Heze wnd Otw gepasseert wesende den ouderdom van 24 jaar verkocht 
hr Ghijsberde de Roij priester tbv den huyse der Gheestelicke meegden genoempt Bethleem 
bvvo jeec 12 ka gld op Lichtmis uit 
eenen hoff des voors. verkopers 1½ L par. Otw tpl. Udenhout aende Cruijsstraet t erve 
Wouter de Ridder t v erve Lamberts Adriaens van Heze des verkopers broeder t gem. 
Groenstraat 
stuck ackerlant 3 L als voor etc. 
losbaar met 200 ka gld 
margo: Lijsken d. Jan Geverts wnd Otw als gemachtigde (proc.br. stad Loven 11-12-1629) 
van van Marijcken d.w. Jacob Peter Peynenborch moeder van thuys van Bethleem alias het 
meegdenhuys tot Oosterwijck verklaart lossing door Henrick Adriaens van Heze alsnu altarist 
tot Otw 8-1-1613[=1630] 
1484. 1621 maart sH,R.1532,235 
Jan z.w. Cornelis Janss Vendicx wnd Tilborch jeec 13 gld 
stuck akkerland den Vlashof 2½ L par. Otw tpl. Berckel etc. 
1485. 1621 maart 12 sH,R.1532,245 
Geerardt van Asten namens jouffr. Anna van Liere wede Jacob Beijherts de tocht (test) in 
- 2/4 in alsulcke ackeren en landerijen soo leenroerig als anderszins in par. Otw inde Schijve 
ende elders als voors. w. Jacob Beijherts te bezitten plach en daarin is bestorven  
opgedragen aan Adriaen Beijherts z.w. Jacob Beijherts en jouffr. Anna van Lier ook tbv Roelof 
Beijherts zijn broer ook z. Jacob en jouffr. Anna 
waarna voorn. Adriaen Beijherts  
1/4 in al deze landerijen in par. Otw  
tbv voorn. Roelof Beijherts 



1486. 1621 maart 12 sH,R.1532,246 
mr Adriaen Comans als voor 
1/2 coorn en smaltiende binnen dorpe van Vlierden 
leenroerig aan den prelaat van Echternaken 
opgedr. aan Johan Leijten schouteth stad Eijndhoven 
1487. 1621 maart 19 sH,R.1532,267 
Aernoult z.w. Hermans z. Bartholomeeus Lombarts wnd Hilwarenbeeck verkocht Anthonis 
Rutgers van Boxmeer bierbrouwer jeec 8½ ka gld op Lichtmis uit 
- stede huys hoff gronden erf daaraan 12 L 15 R par. Otw tpl Huyckelem t erf Peter van Uden 
eertijds N t v erf Huybert Henricx? t gem. straat 
belast met jeep 1 malder rogge aan voorn. Anthonis Rutgers op Lichtmis jeep 14 L rogge tafel 
H.Geest Otw jeep 4 L rogge broederschap pft altaristen aldaar jeec 20 st susterenconvent 
aldaar jeec 3 gld Joost Ghijsmaers tot Tilborch 
losbaar met 124 ka gld 
margo: gelost bij Cornelia van Boxmeer door hr en mr Norbertus Mutsaerts lic. in de rechten 
6-8-1647 
1488. 1621 maart 20 sH,R.1532,270v 
Catharina d.w. Wouter Geerits Verhoeven wede Jan z. Willem Adriaens Peynenborch (test. 
voor hr Jan Roijmans pastoir kercke van Haeren 18-3-1619) verkocht hr Goyarden Henricx 
priester en capellaen KvOtw jeec 12 gld op Lichtmis uit 
- huis erve hoff schuere schop schaepskoy andere landerijen en erffenisse aan een plack soo 
ackerland als weyland tsamen 3 mudzaad par. Haaren bij Otw tpl. de Gever t gem. herbane t 
gem. strate v t erff toebehorende den Grooten Gasthuys sBosch  
belast met jeep 3 malder rogge red. aende gene celebrerende de vroegen misse in de kercke 
van Haeren  
als zij of Peeter en Willem haar zonen en Jan Henricx Janss Vervloet haar swager willen lossen 
dan met 200 ka gld 
waarna Willem en Peter zn w. Jan z. Willem Adriaen Peynenborch en Catharina en Jan z. 
Henricx Jans Vervloet man van Margriet d. Jan en Catharina geloven dat Peter de ene helft en 
Willem en Jan de andere helft van deze cijns zullen betalen 
1489. 1621 maart 20 sH,R.1532,275v 
voorn. tp van 2/3 zie voor waarna 
jr Philips de Waele schoutet des quartiers van Otw z.voors. w. Jacques de Wale ook schoutet 
quartier Otw  
resterend 1/3 huis sBosch Lomberse brug 
overgegeven aan hr Anthonis baron van Grobbendonck 
1490. 1621 maart 29 sH,R.1532,293v 
Judit d.w. Cornelis Geerits Verhoeven bij Hilleken d.w. Henricx Laureyns en wede Laureyns 
Jansse alias Witlocx (test. voor hr Jan Roijmans van Eerssel pbr en pastoor kerk van Haaren 
bij Otw 6-12-1610) 
stuxken weyland 2 L par. Haaren tpl. Belver aent Heesackers  
aank. dl. sch. Otw van haar ouders 10-3-1593 
deselve tocht 
1/4 land Haaren 
1491. 1621 maart 27 sH,R.1532,298v 
mr Adriaen Comans als voor 
de helft van een hoeve lands par. Tilbrug tpl. Eijnthoven woonhuys schaepskoy turfschop 
gronden etc.58 L 
stuk erf wesende heylant aldaer buyten beneffens de herbane loopende nae sBosch etc. 
leenroerig aan de hertog 
tp Cornelis z. Jan Damen 
1492. 1621 maart 27 sH,R.1532,300v 
mr Adriaen Comans als voor 
aanstede van een hoeve lants gent doude hoeffne een groot woonhuys en achterhuys van 6 
gebonten met een schaapskooi en bakhuis gronden vervallen borchtken met ook eenen hof 
gent den Eerthoff geheel omgraven wesende alles in par. Haaren bij Otw tpl. in den Gheisel  
leenroerig aan de hertog 
tp aan Jan z. Gielis vanden Lusdonck 
1493. 1621 april 2 sH,R.1532,302 
mr Adriaan Comans als voor 



een hoeffne lants gent de nyeuwe hoeffne etc. Haaren in de Gheisel met gebruik van voorhoff 
en een stenen Lieffvrouwenhuysken ende de boomen daerop 
leenroerig aan de hertog 
met de materialen van een schuur van 4 gebonten  
tp aan Henrick z.w. Rochus Henricx  
met Rochus zijn zoon 
1494. 1621 april 3 sH.R.1532,307 
Adriaen z.w. Goyarts Peeters wnd Otw 
- een weyveldeken omtr. 4 L par. Otw in de Mulhoeck t O Thomas van den Hovel t W Cornelis 
z. Nicolaas Verdoolt v Nicolas Stauwen t gem. heyde 
aankomst in erfdeling van zijn ouders 
verkocht aan Jan z.w. Jan Martens de With 
belast met 3 gld kerke van Haeren; 3 ort grondcijns hertog van Brabant; 1 blank cijns 
gezworenen van Haaren 
1495. 1621 april sH,R.1532,317 
mr Adriaen Comans 27 L rogge 
eenen acker in den goeden ten Bogaerde par. Woensel 
1496. 1621 april sH,R.1532,322 
Bernardus Janss Somers inw. sBosch namens (proc. sch. Schiedam) Arnden Diericx Niesen 
coopman wedn. Annitgen en Mathijs Ketschen man van Goertgen beide zusters drs. w. 
Anthonis Sebastiaens en Emmeken Stricx 1 mud rogge 
beemd Haaren tpl. Belver mei 1455 
1497. 1621 april 15 sH,R.1532,324v 
Jacob z.w. Adriaen Verheyen bij w. Mayken d.w. Wouter Geerits Verhoeven 18 gld uiot 
huis etc. par. Haaren bij Otw tpl. de Groenpleijn 
1498. 1621 april sH,R.1532,335v 
hr en mr Henrick z.w. Jan Aerts van Bocxtel priester en pastoor van St Jacops ten Dungen 9 
gld op Lichtmis uit 
akker 7 L par. Haaren aende Hezeacker 
1499. 1621 mei 12 sH,R.1532,352v 
Adriaen z.w. Adriaen Dielisse wnd Ghestel bij Otw verkocht Gerard Alberts van Dooren 
greelmaker jeec 6 gld 5 st uit 
huis etc. 10 L par. Gestel bij Otw over dWater 
1500. 1621 mei 13 sH,R.1532,354 
Gerart z.w. Pauwels Mathijs Philips wnd Gestel bij Otw verkocht Willem z. Adriaen Cornelis 
van Buerden wnd bvvo 6 gld 5 st op Lichtmis uit 
schuere en hof etc. 10 L par. Gestel bij Otw aende Heijcant t v erve Jan Luyten t gemeynt van 
Ghestel t gem. straat 
losbaar met 100 gld 
1501. 1621 mei 13 sH,R.1532,354v 
deselve Gerardt z. Pauwels voors. bij w. Heijlken d.w. Gerard de With wnd Ghestel bij Otw  
stuxken ackerland 1 L par. Gestel bij Otw tpl. den Inslach  
aan Willem z.w. Berth Baeijens 
1502. 1621 mei 21 8sH,R.1532,363 
Eymbert z.w. Henrick Vercuylen wnd Carchoven onder Otw gelooft tbv Groot Gasthuys sBosch 
jeec 12 ka gld op OLHeer Hemelvaert uit 
- stuck weylants 9½ L par. Otw Carchoven t Henrick z. Steven Jans t gem. strate v Eymbert 
Laureys t gem. strate 
- acker zeylants 4 L tpl. voors. aen Cuypersvonder t Peter Cornelis de Groot t Willem z. Jan 
Willems v Cornelis Claes Smits t erve toebeh. Herman van Yerssel 
belast met 2 zester rogge tafel H.Geest Otw.; 1 gld Cornelis Huyben; 3 gld Herman van 
Eerssel 
losbaar met 200 ka gld 
gelost 15-5-1663? 
1503. 1621 mei 25 sH,R.1532,368 
Jan z.w. Jan Matheeus wnd Berckel man van Jenneken d.w. Adriaen Adriaens van Gorcum 
verkocht aan hr Jan de Weer priester tbv hrn altaristen par.kercke Otw jeec 9 gld op St Philips 
en Jacob uit 
2 stukken ackerlant aan malcanderen 5 L par. Otw tpl. Berckel etc. 



1504. 1621 juni sH,R.1532,398v 
Cornelis z.w. Thomas Adriaens wnd Berckel 13 gld uit 
huis etc. 9 L par. Otw tpl. Berckel aenden Heycant etc. 
1505. 1621 juni sH,R.1532,407 
Wouter z.w. Peter Aertsen wnd Gestel bij Otw 9 gld uit 
huis etc. 6 L par. Gestel bij Otw aenden Wenckenberch 
1506. 1621 juni sH,R.1532,411v 
Henrik z.w. Rochus Henricx wnd Haeren bij Otw 12 gld 10 st uit 
huis etc. 7 L par. Haaren bij Otw tpl. de Raem 
1507. 1621 juli 12 sH,R.1532,437 
Goossen z. Jan Ghijsberts maelder man van Heylken zijn 2de hvr d.w. Goyart Lamberts 
tevoren wede Arnts z. Peter Storimans de tocht in 
- huys erve hoff schuere boomgaert erff daeraen soo acker als weyland par. Haeren bij Otw 
tpl. tHolleneynde t gem. ackerwech t erve Henricx z. Adriaen Nelen v Adriaen Adriaens de 
jonge t gem. strate  
- stuck ackerlant gent de Berckt 6 L tpl. voors. t erf Joost Vreyns t erve Albert Rutten v gem. 
molenwech t erve Adriaen Cornelis  
aan Peter z. Arnts Peters Storimans en Heylken voorn. en Niclaes z.w. Adriaen Janss man van 
Marijcken d. Arnt en Heylken ook tbv Anthonis hun broer  
waarna dezen vercoft aan Goossen z. Jan Ghijsberts maelder voors. t.t. en en Hans Heylken 
en Catalijn zijn krn bij Catarina zijn eerste hvr d. Jan Sanders van St Oedenrode en Marijken 
d. Peter Fernandus bij voors. Catarina in haar eerste huw. met Peter Fernandus t.e.jeec 10½ 
ka gld op St Jacop uit voorn. onderpanden 
belast met jeec 2 gld tafel H.Geest Haeren jeep 1 malder rogge aan een onbekende erfloscijns 
24 gld Jaspar Gast schoenmaker  
losbaar met 180 ka gld 
gelost door Willem Claes Covels 3-10-1656 
1508. 1621 juli 2sH,R.1532,445 
dns Johannes de Wasseling dns de Wattines man van vr Margarete d.w. ds Gooswini z.w. ds 
Johannes de Brecht militis jeec 25 gld 
mansus dts Perweishoeven par. Otw tpl. Udenhout 
's-Hertogenbosch, R.1533 
G. Ruys, Bamis 1621 - Bamis 1622 5 / 358 
1509. 1621 november 20 sH,R.1533,38 
Jan z. Willem Willems van Budel wnd Tilburg verkocht aan Rutger Janss van Orten man van 
Mayken d. voors. Willem Willems van Budel jeec 9 ka gld 7½ st op 20 november uit 
- twee huysen gronden hof erf bvvo bij de kercke 40 R t hr Henricx van Rivieren heere van 
Yseren O t gem. Kerckstrate W v heyrbane gent de Hoochstrate t achter aan den Kerckhoff 
der kercke 
losbaar met 150 ka gld 
margo: Hester d. Rutger Jan van Orten namens vader bekent lossing door Wouter Marten van 
Laar namens Jacop Lamberts te Otw als tegenw. proprietaris 20-11-1627 
1510. 1621 november 23 sH,R.1533,39 
Jan z.w. Adriaen Brocken bij w. Aryken d.w. Elias z. Peter Adriaens wnd Haaren verkocht Yken 
d. Henricx Everts jeec 3 gld op St Catharina uit 
stuck ackerlants 9 L par. Otw tpl. Berckel aen de Craen etc. 
losbaar met 50 ka gld 
1511. 1621 december 10 sH,R.1533,72v 
Henrick Vrancken van Esch wnd Gestel bij Otw verkocht Joseph van Hencxtum alias van Delft 
tbv Armen Vrouwen Gasthuys gefundeerd bij w. Johanna Hamers sBosch int Baten Poortken 
jeec 5 gld 3 st op OLVr ontvanckenis uit 
hoeffne lants huys etc. 30 L Gestel bij Otw over t Water 
1512. 1621 december 17 sH,R.1533,82v 
Adriaen z.w. Jacobs Jacobs de Beer wnd Gestel bij Otw verkocht G.Ruys tbv Arnden Peeters 
van Hees secr. sBosch jeec 12½ gld uit 
stuk akkerland gent de Poll 2½ L par. Gestel tpl. de Heysen etc. 
- stuck hoybeempt gent de Mortel 8 L onder par. Otw int Wippenhout t erve Henricx Peters 
van der Lusdonck t erve Peeters Coemen v erf gent den Breeden Mortel toebehorende Ansem 
Goyaerts c.s. t erve convent van de susteren van Orten sBosch  
belast met 2 st grondcijns aan de hertog uit de hoybeemd 



losbaar met 200 ka gld 
gelost 7-1-1625 
1513. 1621 december 18 sH,R.1533,87 
hr Constantijn pbren capellaen der kercke tot Haeren z.w. Jans Ygroms Pottey jeec 24 gldop 
Bamis uit 
- huys erve hoff schuer ackerlant en weylant daaraan 9 L par. Haaren bij Otw tpl. 
tHolleneynde t gem. straat O t erf krn Wouter Vermeer 
- acker teullants 11 L gent den Berckt acker par. voors. tpl. de Berckt t erve Albert Ruth 
Adriaens t erve Marten Jans van Hooff 
welke cijns Peter en Marijken zijn zuster krn w. Arts z. Peter Storimans bij Heylken d.w. 
Goyart Lamberts ook voor hun broer Anthonis na afgang van tocht door Heylken voorn. 
verkocht hadden hr Constantijn voorn. 12-10-1617 
tp Jaspar z.w. Jan Gast schoenmaker man van Heylken d.w. Jan Ygroms Pottey voorn. voor 
3/4 en tbv Elysabeth wede voorn. Jan Ygroms Pottey zijn schoonmoeder voor 1/4 
1514. 1622 januari 4 sH,R.1533,110 
Johannes z.w. Reyneri Adriaens rotifex man van Elisabeth d.w. Gerardi z.w. Petri Diercx bij w. 
Maria d.w. Wilhelmi Jans de Helden fabri ferrarij jeep 1 mud rogge en jeec 3 gld op St Petrus 
ad cathedram uit 
- petia terre arabilis en pascualis 15 L par. Otw tpl. Carchoven t erf Cornelis Goyarts en 
Johannis Verspreeuwen t erf Marie wede Theodorici Arnts vanden Wiel  
welke pacht en cijns Paulus z.w. Willelmi Rijsbroecx man van Gertrudis d.w. Theoderici Beken 
vendt hr en mr Arnoldo a Laerhoven pbr canonicus eccl. coll. St Joh. ev. sBosch bij test. w. hr 
Egidij sDonckars pbr tbv executeurs 21-2-1555 en na dood Gerardi Peterss en Marie zijn hvr 
aan voorn. Johannes en Elisabeth  
supt Martino z.w. Theodorici Goorts multori 
1515. 1622 januari 11 sH,R.1533,117v 
Anthonius z.w. Arnoldi Henricx de Buege jeec 24 gld 
welke cijns Jacobus z.w. Nicolai Janss de Bunne[?] alias de Delft geloofd had Gerardo z.w. 
Gerardi Peeters de Cort wedn Hillegonde d.w. Nicolai Janss de Bunne alias de Delft ook tbv 
krn Gerardus en w. Hillegondis op St Bartholomeus uit 
2/5 in mansi domus etc. par. Otw tpl. Udenhout en in par. Venloon etc. 
supt mgr Johannis z. Henrici Huymans 
1516. 1622 januari sH,R.1533,133 
Ansem en Adriaen zn w. Jan Peters van Thuyl verkocht Magdalena d.w. mr Nicolaes Cobbe 
des apothekers bij Elisabeth d. Jacob Goorts van Merevenne jeec 15 gld uit 
hoeffne lants par. Haaren in den Gevel nl. huis etc. oft huysinge gent Croonenborch  
losbaar met 300 gld 
1517. 1622 januari sH,R.1533,150v 
Leonius Eelkens z.w. Wolteri Eelkens bij w. Johanna d.w. Leony Hermans de Wijck bij w. 
Margareta d.w. Arnoldi de Meylsfoirt welke Margareta later wede Peter Henricx de Echt en 
gen. Leonius Eelkens wedn. Yde zijn 1ste hvr d.w. Marcelij Jans de Groeningen (test. voor hr 
en mr Roberto Sweertio pbr sacre theologie lic. en plebaan cath. eccl. St Joh. ev. 2-11-1617) 
jeec 7 gld op 20 april uit 
manso terre domibus etc. par. Otw tpl. Enschit etc. 
en welke cijns Johannes Muyckens z.w. Petri Muyckens verkocht aan Margareta wede Petri 
Henricx de Echt 4-3-1594 etc. 
1518. 1622 februari 8 sH,R.1533,164 
Henrick z.w. Peeter van Vall jeec 9 gld op Pinksteren uit 
1/3 in stuk akkerland 7 L int geheel par. Haaren in de Belversche ackeren tpl. het Montschot 
etc. 
1519. 1622 maart sH,R.1533,222v 
dhr Peter Deeus 20 gld in 40 gld 
Berckel, ook par. Otw te Udenhout  
huis en heerlijkheid Herlaer 
1520. 1622 maart sH,R.1533,244v 
Jan Goyaerts wnd Oirschot 
Oirschot Hedel 
1521. 1622 april sH,R.1533,261v 
Jan z.w. Adriaen Brocken wnd Haeren bij Otw 9 gld uit 
stuk akkerland 8½ L par. Otw tpl. Berckel aende Craen 



1522. 1622 april 26 sH,R.1533,278v 
de secretaris van den Bosch gemachtigd door hr baron van Duffelen binnen zijn heerl. 
Hilvarenbeek bij machte van Jacob Jan van de Voirt man van Maria d.w. Cornelis Boon bij 
Margriet d.w. Willem Everts 
- stuk beemd 5 L 39 R bvvo op de Cleyn Heye bij Swanenberch t Henrick Aerts Lombaerts t v 
gem. steeghde t Henrick Goossens van der Borcht 
afkomstig uit de gemeynt van Otw door Cornelis Boon gekocht 31-7-1573 en Cornelis Boon 
en Margriet bij test. (voor hr Ghijsbert Masius plebaan St Jan sBosch 25-10-1589) aan Maria 
hun dochter toen wede Herman Lombaerts 
tp aan mr Symon van der Bilt timmerman wnd Otw 
belast met de grondcijns aan de hertog  
die belooft 200 gld 
1523. 1622 mei 13 sH,R.1533,314 
Eymbert z.w. Ghijsbert Heesters wnd Haaren man van Stijntken d.w. Adriaen Laureyns 
verkocht Josijntken d.w. mr Laureyns Jans van Saickenberch? bagijne groot bagijnhof sBosch 
tbv Margriet Lievens haar moeder jeec 17 gld 5 st op St Servaes uit 
stuck ackerlant 4½ L par. Otw tpl. Udenhout aende Geelse strate etc. 
1524. 1622 juli 4 sH,R.1533,382 
Jan Gielisse vander Lusdonck wnd Haeren bij Otw 9 gld uit 
stuk akkerland par. Haaren tpl. de Ghesel etc. 
1525. 1622 juli 7 sH,R.1533,385 
Dierck Geerart vanden Wiel inw. vvo man van Cristina d.w. Arnts z. Jacobs Swaens verkocht 
Cornelis Fabri cleermaker z.w. Diercx Fabri jeec 5 gld 5 st op nativitatis baptiste uit 
- hoybeempt ofte koeweyde 4 L bvvo achter den Schuttersboomgaert t erf Wouter z. Cornelis 
Heymans W t erf Jan z. Goyaerts Eymberts O v gem. straat t erf voors. Diercx verkoper  
belast met hertogcijns 1 st 
1526. 1622 juli sH,R.1533,402v 
Judocus Aerts van Langhdonck 10 gld 10 st 
Gestel tpl. de Beeckant etc. 
1527. 1622 augustus 20 sH,R.1533,423v 
Goyaert Goyaerts Tymmermans en Daniel Anthoniss van der Lijnden jeec 12 gld 10 st op 
OLVr Hemelvaart uit 
- de helft van een hoeffne huys schuere schop backhuys gronden hoff ackerlant weylant aan 
malcanderen geheel 34 L par. Otw tpl. Hueckelem t erff Aelken d. Jan Thomas Z t gemeynte 
van Haeren gent Creytenheyde N  
welke cijns Goossen van der Borcht z.w. Gielis Goossens vander Borcht wedn. Jenneken d.w. 
Cornelis Cornelis van Dijck (test. sch. vvo) verkocht had voorn. Goyaert en Daniel 4-8-1621 
opgedragen tbv Jan onm. z. Marcelis Janss van den Eeckart bij w. Maria Moons 
1528. 1622 augustus 29 sH,R.1533,431v 
Aert z. Henricx Artss Tolinx bij w. Elizabeth zijn eerste hvr d.w. Arts Henricx van Zutphen 
ouder dan 24 jaar al de goederen van zijn grootvader Arnt Henricx  
tp aan voorn. Henrick Aerts Toelincx zijn vader 
's-Hertogenbosch, R.1534 
G. Ruysch, Bamis 1622 - Bamis 1623 6 / 359 
1529. 1622 oktober 27 sH,R.1534,19 
Ghijsbert z. Cornelis Geerits inw. vvo man van Elisabeth d.w. Peeter Toelincx aan Willem 
Adriaens van Buerden jeec 6 ka gld 5 st op 1 mei uit 
- huys erve hoff erff daeraen bvvo t beneffens het Boschhecken t erf Eymbert Goyaerts v 
Adriaen Cornelis van Buerden t gem. strate 
- de helft in beempt par. Otw over de achterste brugge t erf Jan Gerits t erff voors. Embert 
Goorts v gem. waterstroom t erf Wouter Huyberts  
belast met 6 gld aan Barbara de Beer begijn Groot Begijnhof sBosch 
losbaar met 100 ka gld 
gelost bij Christina d.w. Willem van Buerden wede Adriaen van Esch door erfgen. Gijsbert 
Cornelis 15-5-1663 
1530. 1622 november 4 sH,R.1533,29v 
suster Geertruyken van den Hoevel mater des convents vande Swertsusteren sBosch opten 
Papenhulst jeec 12½ gld op St Peter ten stoel uit 
de helft noordw. in stuk land acker en weyland tsamen met den halven huyse daarop 11 L int 
geheel par. Haaren tpl. Belveren etc. 



1531. 1622 november 12 sH,R.1534,41v 
Gosen Gielis van der Borcht wnd bvvo op verband van 
- stuk beemd 7 L par. Otw tpl. Hueckelem t v erf susteren convents opten Ulenborch sBosch O 
t erve Lijsken Betten t gem. stroom gent de vloet 
in wedn stoel gecoft tegen erfgen. hr en mr Frans goossens van der Borcht pbr  
aan Jan Pauwels Colen gezworen bode sBosch 141 gld 6 st 
betaald 15-2-1625 
1532. 1622 november 16 sH,R.1534,44 
jouffr. Anna van Hambroeck enige dr w. jr Johan z. jr Peeter van Hambroeck bij w. jr Peter en 
jouffr. Anna Dobbelsteyn d.w. jr Willem Dobbelsteyn bij jouffr. Margareta Oudart d. jr Johan 
Oudart quiting executeurs w. jouffr. Adriana Dobbelsteyn d. jr Willem Dobbelsteyn en joffr. 
Margareta Oudart wede w. jr Willem van Halmalen  
waaronder cijns en leenboek van Jecxscot 
1533. 1622 november sH,R.1534,50 
Arnt van Bladel 5/6 in mud rogge 
Creytenmolen par. Otw 
1534. 1622 november sH,R.1534,65v 
Marten Faesen wnd St Michielsgestel 19 gld 5 st 
Gestel 
1535. 1622 december 3 sH,R.1534,78v 
sr Guilliam Monix namens jouffr. Agnes Frarijn zijn moeder wede sr Johan Monix coopman en 
borger stad Parijs z.w. Goyart Monix 1 mud rogge op Lichtmis uit 
- huis erve hoff erffenis daaraan 1 mudzaad par. Haaren bij Otw tpl. die Ghever t erve 
Elisabeth wede Henric Hacken en Aert haar zoon t v t voorts rondomme gemeynt aldaer  
- stuck beempt ½ bunder tpl. voors tpl. het Roet t erve Elisabeth en Aert haar zoon voorn. t 
erve Aert Appels  
stuk beemd par. Helvoirt in het Noortbroeck etc. 
welke pacht Jan van Spaendonck z.w. Peeter van Spaendonck verkocht mr Willem van den 
Bosch tbv Zeger z.w. Jan Elijns soen gewantsnijder 15-11-1481 
in deling aan sr Johan Monicx 
opgedragen Niclaes Adriaens van Helvoirt ook tbv Jan zijn broer 
1536. 1622 november 9 sH,R.1534,116v 
Jenneke d.w. Huygh Mathijss bij Agnes d. Thomas Steenbeckers en wede Willem z. Luenis 
Hermans van Wijck tocht 
land het Vroolant 4 mergen par. Empel etc. 
aan Leunis en Willem Margriet en Catarina allen krn Jenneken en Willem alsook Peter 
Lamberts man van Agnes ook d Willem en Jenneken 
1537. 1623 maart 10 sH,R.1534,220v 
Baltus Benedictus wnd dorp Haren bij Otw man van Marijken d.w. Gommer Jans de Cort bij w. 
Catarina d. Franck Brocken verkocht Cornelis z.w. Cornelis Huyberts van Oosterwijck jeec 6 
ka gld op 10 maart uit 
stuk weiland 5 L par. Haaren tpl. de voorste Ruybosch etc. 
1538. 1623 maart 18 sH,R.1534,240 
Adriana d.w. Henrick z. Eymbert Goossens bij w. Elisabeth d.w. Jan Hermans Leurs 
conventuale des huys oft vergadering van St Andries ten Orten binnen sBosch in de 
Hintamerstraat  
stuck ackerland 3 L par. Otw tpl. Berckel aende Craen etc. 
uitgegeven Geertruyt wede voorn. w. Eymbert Henricx en Geertruyts 5 krn bij Eymbert  
hecken gent het kerckhecken hangende aan de Craen 
1539. 1623 maart 23 sH,R.1534,258v 
Corstiaan z.w. Peeter z. Jan Henricx bij Margriet d.w. Willem Claus en Jan z. Jan Matheeus de 
Bont man van Peterken d. Peter en Margriet verkocht aan Simon van Betmer als een van de 
fabriek mrs cath. kercke St Jan ev. sBosch jeec 6½ gld uit 
huys schop hoff ackerlant weylant daaraan 1 mudzaad par. Otw in Udenhout aende Zandkant 
bij de Schoorstraat etc. 
1540. 1623 maart 24 sH,R.1534,261 
Cornelis z. Arnts Adriaens man van Jenneken d.w. Peter z. Jan Henricx bij w. Margriet d.w. 
Willem Claess verkocht Dorothea d.w. Ghijsbert z. Jan IJsbrants wede Herbert Joachims 
vanden Wijer jeec 6 gld 5 st uit 



huys erve hoff andere erffenisse daaraan acker en weylant tsamen 12 L par. Otw tpl. 
Udenhout aende Santcant bij de Schoirstraet etc. 
1541. 1623 mei 8 sH,R.1534,331v 
also Anssem z.w. Geerart de With opgedragen had Adriaen z. Geerart Corstiaens 1 mud rogge 
gestelse maat als Ghijsbert Peeter Luyten gelooft had Jan Henrick Swittens op Lichtmis uit 
huys hoff erffenis daaraan 5 L aende Zijl in par. Gestel sch. br. Gestel bij Otw St Antonisavont 
in januario 1552 
daarna bij accoord tussen Robbert z. Niclaes van de Pasch man van Adriana d. voors. w. 
Adriaen z. Geerits Corstiaens met Lijsken wede voors. Jaspar met Adriaen z. Adriaen Gielis 
haar voorzoon op 20-7-1620 aan Robbrecht 
zo gestaan Robbrecht voors. 1 mud rogge 
opgedr. hr Goyaert Henricx pbr tbv Marijcken d. Jacob Schoenmakers 
1542. 1623 mei 8 sH,R.1534,335v 
Marten z.w. Dierck Martens man van Jenneken d.w. Wouter Stevens verkocht hr Goyaert 
Henricx pbr en altarist KvOtw jeec 3 gld op St Job uit 
stuk akkerland gent den Duynacker 6 L par. Otw te Udenhout aenden Zantcant  
losbaar met 50 gld 
1543. 1623 mei 8 sH,R.1534,336 
Marijken d.w. Jan Gerits wede Marcelis Peters tocht in 
huys en hoff en erff daeraen 3½ L par. Haeren bij Otw tpl. de Raem aende Creyteheyde  
opgedr. Jan Peter Lambert en Arnden zn w. Marcelis Peters en Marijcken en Willem Arts man 
van Arijcken d. Marcelis en Marijcken  
waarna dezen verkocht aan hr Goyaert Henricx priester tbv hrn altaristen KvOtw 9 gld 7½ st 
1544. 1623 juli sH,R.1534,411 
Adriaen z.w. Peter Wouterse wnd Udenhout verkocht hr Goyaert Henricx pbr altarist KvOtw 6 
gld uit 
stuck ackerlants 3½ L par. Otw tpl. Udenhout omtrent de Creytemolen 
1545. 1623 juli sH,R.1534,413 
Joost z.w. Adriaen Joosten wnd Enschot man van Jenneken d.w. Adriaen Piggen 12 gld 10 st 
uit 
huis etc. 12 L Otw in Udenhout in de Groenstraet  
losbaar met 200 gld 
1546. 1623 .... sH,R.1534,416 
Catharina d.w. Symon Jans wnd bvvo verkoopt aan Anneke d.w. Willem van der Bollick jeec 
5½ ka gld op St.Jan baptist geboorte uit 
- huys erf hof bvvo in de straete gen. de Carchovense Straete t O Carchovense Strate t W 
Adriaen van Buerden, molder en Catharina de Leeuw v (z) Claes Martens t (n) erf voorn. 
Adriaen de Molder 
losbaar met 100 ka gld 
margo: gelost 1-4-1626 
1547. 1623 augustus 9 sH,R.1534,434v 
Ambrosius z.w. Frans Broenen enig erfgen. w. Jan zijn broer buytenslants gebleven jeec 9 gld 
op St Laureyns martelaar uit 
1/4 in 4 watermolens huysinge onder een dak een korenmolen een rundtmolen volmolen en 
olijemolen par. Gestel bij Otw tpl. aent Stockeynde  
geheel huys etc. 20 L par. voors. aen het Stockeynde  
welke cijns Dyerck z.w. Jan Willems vander Byestraten wnd Gestel bij Otw verkocht had aan 
Jan Jeronimus en Niclaes Gerarts Busmaker momb. voors. Jan z.w. Frans Broenen 8-8-1616 
aan Steven z.w. Albert Snellen coopman sBosch 
1548. 1623 september 7 sH,R.1534,460v 
Antonius z.w. Adriaen Janss wnd bvvo verkocht Willem z. Adriaen Jans van Buerden jeec 12½ 
gld op 1 april uit 
1/5 in huys en hoff met eene rosmolen daeraen par. Otw onder Udenhout aen Creytemolen 
losbaar met 200 gld 
1549. 1623 september 7 sH,R.1534,462 
Henrick Jan van Emmerick man van Willemken d. Willem Want tev. wede Jacques Henricx van 
Oudenhove verkocht hr Gerart vanden Heuvel pbr en jr Dierck vande Water momb. Maryken 
van de Water d.w. mr Johan van de Water lic. in de rechten jeec 30 gld op OLVr geboorte uit 
de helft in hoeffne lants huysinge erven hoven ackerlanden en weylanden heylanden 
houtwassen hoylanden en alle rechten par. Otw tpl. Udenhout als enen Denis als laet gebruikt 



1550. 1623 september 13 sH,R.1534,472v 
Antonius Arts de Backer wnd sBosch borgtocht 
1551. 1623 september 18 sH,R.1534,476v 
Antonis Aerts de Becker wedn Peterken d.w. Jacob van de Ven tocht 
huys etc. inj den Truijffel sBosch achter de Mandemakers  
aan Jan z. Peter Peter Ketelaers man van Jenneken d. Anthonis en Peterken en Judith ook dr 
Anthonis en Peterken ook tbv Marijken hun zuster 
1552. 1623 september 16 sH,R.1534,478 
Gerart Janss van de Wiel executeur test. w. Marijcken d. Jan Witlocx wede Balthus Wouter 
Pluym voor Dierck Thoelinck openb. not. 20-5-1621  
stuck land deels ackerland deels groeslant met zijn houtwas gent de Rijt 8 L min 6½ R int 
geheel par. Haaren tpl. de Groenpleyn naast erf van de rector van het altaar van St Agatha in 
KvOtw 
[n.b. microfiches genummerd R.1533] 
's-Hertogenbosch, R.1535 
G. Ruysch, Bamis 1623 - Bamis 1624 7 / 360 
1553. 1623 november 10 sH,R.1535,44v 
joffr Maria Pelgrom d.w. Henrick z. Franchoys Pelgrom bij Besselken d. Robbrecht z. Ghijsbert 
Heymans wede Quirijn Boel gemachtigd van Besselken en Adriana haar dochters bij Quirijn 
Boel voor 2/6 Clara de la Croix wede Henrick Pelgrom z. Henrick Pelgrom en Besselken voors. 
oppermomb. van haar en haar mans krn bij auth. Antwerpen 2-10-1615 1/6; Clara ook voor 
Jeronimus de la Croix lakenkoper gemachtigd van Peter Luls Artss geb. tot Antwerpen en nu 
wnd Hamborch man van Margriet Pelgrom ook d. Henrick Pelgrom Franchoys soen en 
Besselken voorn. 1/6; 4/6 dus 2/3 in jeec 36 ka gld op geboorte St Jan baptist uit 
- huys erve hoff bvvo t erf Goris van Eersel W t erf Niclaes de Beer een wech tussenbeide O  
stuck weylant 4 L par. Otw in de Buenderen t erff hr Benedictus Heijen pbr O t erff Joost Arts 
van Eerssel W  
acker lants 6 L par. Otw tpl. Hueckelem t erve Adriaen z. w. Thomas Martens O t gem. wech 
aldaer W  
huys erve hoff bvvo t erve Jan z. Anthonis Scheyvens en Jacob van der Heyden W t erve 
Henrick z. Herman Appels O 
twee beemden hoijlants tesamen 13 L par. Otw tpl. int Ossenvoirt t erve Goossen Emmen 
mma Z t erve Anthonis Witlocx Janss N  
welke gehele cijns Henrick z.w. Franchoys Pelgrom wedn. Besselken d. Robbrechts z. 
Ghijsberts Hermans opgedragen had Henrick z.w. Robbert Ghijsberts als test. momb. krn 
Henrick en w. Besselken voors. en Willemen Monix Willems namens Gerarden en Jannen zn w. 
Frans Pelgrom ook test. momb. krn voors. tbv de krn Henrick Pelgrom Franss en w. Besselken 
26-6-1574 en van welke cijns Gielis Ketgen not. en borger sBosch namens voors. jouffr. Maria 
Pelgrom (sch. Antwerpen) 1/6 als gifte tussen levenden aan Gerlingen Ruys tbv voors. 
Besselken en Adriana Boel Quirijns bij voors. jouffr. Maria Pelgrom in 2 sch. br. sBosch 2-6 en 
19-9-1623 en nog namens Robbrecht Pelgrom z. Henricx Pelgrom en Besselken voorn. in 
proc. Antwerpen ook 1/6 
opgedragen aan hr Gerard van der Hovel priester en beneficiaat St Jan evangelist en jr Dierck 
van de Water als momb. naast mr Johan van Breugel lic. in de rechten afgegaan president 
deser stad over joffr. Maria onm. dr. jr Johan van de Water bij juffr Maria Tielmans 
1554. 1623 december sH,R.1535,101 
Rogier Bolants 3/4 in 1/2 mud rogge uit 
de helft in erf par. Otw te Udenhout 
1555. 1624 januari sH,R.1535,118v 
Cornelis z.w. Adriaen Wouters wnd Udenhout man van Marijken d.w. Jan Peters Priem 3 gld 
uit 
stuck ackerlant 2 L par. Otw te Udenhout bij de Zesshoeven 
1556. 1624 januari 15 sH,R.1535,143 
Jan z.w. Adriaen z. Jan Emmen wnd Udenhout man van Metken d.w. Jan Adriaens 6 gld 5 st 
uit 
huis etc. 15 L par. Otw tpl. Udenhout op Winckel 
1557. 1624 januari sH,R.1535,144 
Joorden z.w. Diercx Joordens wnd heerl. St Michielsgestel 11 gld 
Gestel 



1558. 1624 februari 7 sH,R.1535,179v 
mr Johan van Tulden lic. in de rechten raad en pensionaris deser stadt sBosch z. mr Nicolaes 
van Thulden ook lic. en raadsheer sBosch bij w. Maria Robberts 
stuck moer off torffvelt 9 L par. Gestel bij Otw 
1559. 1624 maart 22 sH,R.1535,272v 
kennelijk also Jan z.w. Denis Pauwels Reijnkens wedn. Margriet d.w. Jan Jacobs van Buedel 
de tocht in 
- huys hoff schuer gronden en erffeniss daaraan ackerlant en weylant 7 L par. Otw tpl. op 
Hoochhuyckelom t v erf Adriaen z. Leonart Peeters Huenen O t erff Cornelia wede Jan van 
Geldrop W t N gem. straat  
stuck ackerlants 6 L tpl. voors. t erf wede Henricx Lomans O t erf Adriaen z. Lenaert Henricx 
de Ruyter W v erf Goossen van der Stegen t gem. strate 
opgedragen Jan en Huybert zn Jan voors. bij w. Margriet ook tbv andere krn in sch.br. Otw 
21-3-ll. 
waarna Jan z.w. Denis Pauwels Reijnkens namens Jan en Huybert zijn zonen bij Margriet ook 
voor Adriaen z. Leonarts Henricx de Ruyter man van Adriana d. Jan en Margriet ook voor 
andere krn Jan en Margriet vercoft hr Henrick Adriaens van Heze pbr tbv Jenneken d. 
Lodewijcx Schalcken jeec 3 gld op OLVr Boodschap uit voorn. erven 
belast met 9 L rogge rector St Joseph altaer KvOtw jeec 3 ka gld susterenconvent Otw jeec 2 
gld 2 st tafel H.Geest Otw jeec 3 gld Jenneken Luenis jeec 3 gld aan een onbekende opten 
groten bagijnhof  
losbaar met 50 ka gld 
1560. 1624 maart 22 sH,R.1535,274 
Adriaen z. Huybert Marcelis wnd Berkel man van Marijken enige dr w. Pauwels z.w. Pauwels 
Pauwels Hessels jeec 10 gld 15 st uit 
nieuw huis etc. 6 L 20 R par. Otw tpl. Berkel aen de Craen 
1561. 1624 maart sH,R.1535,278v 
Jan z.w. Marcelis Otten man van Jenneken d.w. Arnts Henricx van Noort wnd Udenhout jeec 6 
gld 5 st uit 
hoybeempt 9 L par. Otw in Udenhout bij de Strijthoeven 
1562. 1624 april 20 sH,R.1535,316 
Jan z.w. Niclaes Joosten Lombaerts wnd bvvo verkocht Marijken d. Cornelis Huyben ook wnd 
aldaar jeec 5 gld op St Joris uit 
- stuck weyvelts 4 L par. Otw tpl. de Cleyn Heyde t erf Gommaer Janss t erf Aerts Wouters v t 
gem. straten  
belast met grondcijns 1 thuyn aan de hertog van Brabant 
losbaar met 100 gld 
1563. 1624 april 30 sH,R.1535,347 
Adriaan z.w. Jacobs de Beer wnd Gestel bij Otw man van Gertruyt d.w. Cornelis Verafter 
verkocht Willem Adriaens van Buerden wnd Otw jeec 6 gld 5 st op 1 maart uit 
huis etc. 20 L par. Gestel over t Water aenden Heycant  
- stuck hoylants gent Vorstersbeempt 2 buender par. Otw opte Locht t erf Jan Cornelis t erff 
Jan van Diessen v gemeynt van Otw t erf heer van Oirschot 
- stuck hoylants ½ buender par. en tpl. lestvoorn. t erf Ancem Goyaerts t erf Jan Nelen v 
gemeynte t gem. waterlaet 
losbaar met 100 gld 
1564. 1624 april 30 sH,R.1535,348 
Jan z. Lodewijck Diercx inw. Otw man van Marijken d.w. Diercx van Hout en Henrick ook z. 
voors. Diercx van Hout en aldaar wnd verkocht Willem Adriaens van Buerden wnd Otw jeec 
12½ gld op St Philips en Jacob uit 
- huis erve hoff schuere erffenis daaraan 10 L toebehorende Jan Lodewijcx par. Otw op de 
Locht t erve voorn. Henricx Diercx van hout hiertegen afgedeeld t erf Henricx Peeters van de 
Lusdonck v gem. waterlaet t gem. straat 
- huys erve hoff erffenis daaraan 10 L van voorn. Henrick tpl. voors. t erf voors. Jan 
Lodewijcx hiertegen eertijds afgedeeld t erf Adriaen Coenen v convent susteren van Orten t 
gem. straat  
belast met pacht van 1½ mud red. rogge tafel H.geest Otw jeec 20 st altaar H.Sacrament 
KvOtw uit al voorn. onderpanden en 9 gld 7½ st aan Huybert z. Peter Potters alleen uit de 
goederen van Henrick 



losbaar met 200 ka gld 
margo: Christina van Buerden hvr Adriaen van Esch bekent lossing .... 
1565. 1624 juni 8 sH,R.1535,413v 
Mariken d.w. Willem z. Ghijsbert Zegers wede Anthonis Janss Roestenborch de tocht in 
huis etc. par. Otw in Udenhout in de Kuyl 
aan Cornelis Roestenborgh haar zoon, die gelooft 6 gld 10 st 
1566. 1624 juni sH,R.1535,466v 
Antonis z.w. Jan Ghijben schoenmaker wnd Gestel bij Otw 3/4 van 1/4 in 
stuck hoybeemd geheel 6 L par. Gestel bij Otw opte Maet 
1624 juni sH,R.1535,468 
Jan z.w. Wouter z. Peter Goyarts vanden Heesacker wnd Udenhout wedn. Arijken d. 
Sebastiaen Claess (test. voor hr Henrick Goyaerts kapelaan KvOtw 17-8-1623) 10 gld uit 
de helft in huis etc. 2½ L par. Otw in Udenhout 
1567. 1624 juni sH,R.1535,483 
Jan Nijts 3/4 in 1/12 in 
geseeth tot Haaren te Belver 
1568. 1624 juni sH,R.1535,485v 
Thomas z.w. Willem Thomas Neyts cooperslaager en Pauwels Diercx van Brouckhuysen man 
van Elisabeth d. Willem Thomas voors. de tocht in de helft in jeep van 1 mud rogge op 
geboorte St Jan baptist uit 
- huys erve hoff bvvo in de Kerckstrate t erve Jan van Gheelst t erve Aernts Swaen  
- acker lants 5 L bvvo t erve erfgen. Elias van Boxtel t erve Diercx Arts van de Wiel  
welke pacht Gielis z.w. Cornelis de Gruyter opgedragen had voors. Willem z.w. Thomas Neijts 
13-3-1590 
aan Jan z. Willem Thomas voor 1/4 Goyaert Jans van Asten man van Mechtelt d. dess. Willem 
1/4 Jan Wessels Geerardt Cornelis en curatoren 2/4 opgedragen Pauwels Diercx voors. tbv 
Elisabeth zijn hvr t.t. en tbv Jan z. Wessels Claess van Os en de curatoren der onm. krn dess. 
Pauwels en Elisabeth t.e. 
1569. 1624 juni 28 sH,R.1535,494 
Hendrik Ruys Geerlincx namens jouffr. Mechtelt van Weerden wede jr Theodore Pijnappel 
alpherus cie voetvolcx (proc. Brussel) 1 mud rogge uit 
- akker land par. Otw te Udenhout 
1570. 1624 juli sH,R.1535,518v 
Aert Aarts de Lang de jonge wnd par. Haren bij Megen 27 gld 
- Haaren 
1571. 1624 september 2 sH,R.1535,575 
Dierick van den Velde wnd sBosch (proc. sch. Woudrichem) wegens jr Jacob Prouningh gent 
van Deventher wedn. joufffr. Christina Buck  
- 2/3 in de gruyt van Otw en de dorpen van Haeren Udenhout Enschede Huculum Berckel 
Helvoirt en Esch ende also verre als die eninghe oft dinghbamck van Otw haer is streckende 
gebrouwen getapt verthiert oft gesleten wordt als jr Jacob Prouninck van Deventher van zijn 
vader aangekomen en welke gehele gruyt te leen is hangende aan de hertog van Brabant  
opgedragen aan jr Dierick van den Water  
belast met 2/3 in cijns van 18 gld losbaar met 300 gld en cijns van 14 st aan de kerk tot Otw 
's-Hertogenbosch, R.1536 
G. Ruysch, Bamis 1624 - Bamis 1625 8 / 361 
1572. 1624 november sH,R.1536,60v 
Jan Cornelis van Esch wnd bvvo (proc. sch. Otw) namens sr Rodolff Beyhardts man van jouffr. 
Lucretia van Rivieren geleg. dr w. hr Henricx van Rivieren in leven heer tot IJseren 
Schonenberge met octrooi van Philips de vierde coninck van Spanien als hertog van Brabant 
3-9-1624  
- stuck heyvelt gent den voorsten Croleyck totten middelgracht 18 L 42½ R in een heyvelt 
gent de Hoge Heye onder par. Otw tpl. Udenhout opt Gomelair etc. 
1573. 1624 december 7 sH,R.1536,109 
Lucas Janss van Witfelt wedn. Catharina d.w. mr Jan Conincx in leven rentmr baronnie van 
Boxtel jeec 6 gld op Lichtmis uit 
- huys erve hoff toebehoren par. Otw tpl. in de strate aende Lijnde aldaer t erf Joost 
Mardeleyn t erf Michiel van IJersel  
- stuck weylant gent de afterste weyde 6 L par. Otw aen de Cleyn Heyde t erff Thomas Diercx 
vanden Hoevel t erf Lambert Jans Willems  



welke cijns Jan z.w. Henricx Andries de Leeuwe verkocht Goossen Eymbrechts van der Borcht 
tbv Lucas Jans van Witvelt 14-2-1608 
opgedragen hr Ghijsberdeb de Roij pbr en beneficiaat cath.kerk st Jan sBosch tbv susteren 
convent van Marienborch sBosch opten Ulenborch tbv de costen van incleeden en professie 
die Catarina dr dess. Lucas met godts gratie in den voors. convent verhoopt te doen 
1574. 1624 december 24 sH,R.1536,148 
Jan eenich sone w. Joost z. Leonarts Joosten van Vechel jeec 18 gld als Peter z.w. Willem 
soen Rutgers van Griensven gelooft had aan Willem Jan Kyevits op Pinxteren uit 
- camp lant 4 B gent den Engel par. Gestel bij Herlaer 
1575. 1625 januari 2 sH,R.1536,160 
Adriaen z. Jacob Jacobs de Beer wnd Mgt man van Gertruyt d.w. Elias Corsten verkocht 
Adriaen Cornelis van Buerden jeec 14 gld 1 st 1 oort uit 
- huis etc. par. Moergestel aent Collick ven bij den heijcant t erf Matheeus Elias t erf Cornelis 
Sanders v gem. heijrstrate t waterlaet den cleijnen stroom 25 L 
- hoybeempt gent Vorstersbeempt 10 L par. Otw over de heijde tpl. int Wippenhout t erf Jan 
Cornelis des vercopers zwager t erf Marijken Scheepers wede Jan van Diessen v gem. 
waterlaet t erve heer van Oirschot  
losbaar met 225 gld 
1576. 1625 februari 1 sH,R.1536,213 
Catharina unica filia w. Ottonis de Asperen Ottens wede Symon Wolteri Bormans z.w. Egidij 
Bormans jeep 5 L rogge op Lichtmis uit 
- agro gent den Cloot decum L par. Otw in pastoria de Huculum t erf Goeswini Scheyven t 
erfgen. Wolteri Maessen - domo area orto ac hereditativus sibi adiacem 3 L als voor t erf 
Engele de Bont t erf Theodorici Anis  
welke pacht Petrus Ghijsbertus en Johannes zn w. Danielis Anthonis Graffmaker c.s. supt w. 
Ottoni de Asperen Ottens voorn. 5-1-1572 
supt Gerardi Henricx van Asten  
notum sit Willelmus z. Geridi gent Wijten junior z.w. Wijtmanni Geerits en Jacobus z.w. 
Willelmi de Laerhoven  
- 2/3 in twee stukken land waarvan het andere 1/3 van Woltherus Wijten z.w. Johannis 
Willems gehoort nl. in 
- petia terre gent de Cloot 7 L 17 virgatas dictas Roijen sitis in agris de Hoculem t erf Nicolij 
de Oijge t gem. weg en erf Ambrosij Janss  
- quadam petia terre gent dat breemstuck in agris predictis t erf Nicolai de Eygen t erf van 
gen. Ambrosij Janss  
supt Wolthero Willen op conditie dat Wolteri zal betalen uit deze stukken 11 L rogge aan 
Posuline d.w. Henrici Berwouts en Postulina ex bonis w. Thome z.w. Hermanni Wijten sch. br. 
Otw  
na diversas supportationes Willelmus z. Johannes Ariaens man van Elisabeth supt deze 11 L 
Danieli z. Anthonij Ghijsberts  
Petrus Ghijsbertus en Johannes zn w. Danielis Anthonis Graffmaker bij w. Henrica d.w. Henrici 
de Stiphout Johannes Rutgers man van Elisabeth en Anthonis Bock man van Catharina drs w. 
Danielis en Henrica voorn. ook voor Rutgerus Laureyns man van Marie d. Daniel en Henrica 
deze 11 L supt Ottoni de Asperen Ottens 5-1-1572 
waarna Catharina d. unicia voorn. w. Ottonis de Asperen Ottens deze 11 L supt Gerardi 
Henricx van Asten 
1577. 1625 februari 4 sH,R.1536,218v 
Everart z. Jaspar Bressers wnd Boxtel verkocht Rogier Jans Nagelmaker van Son jeec 3 gld 
2½ st op Lichtmis uit 
- huis etc. 4 of 5 L par. Gemonde 
1578. 1625 februari 8 sH,R.1536,226 
Jan z.w. Michiel z. Adriaen Henricx alias Huyben wedn. Maria d.w. Willem Henricx de tocht in 
- huys etc. 8 L par. Haaren tpl. Belveren aenden Heezacker 
opgedragen Ghijsberdeb z. Jan Jans Kovels en Aerden Henricx Vingerhoets momb. 5 onm. krn 
Jan voorn. bij Marijken waarna die 12 gld 10 st 
1579. 1625 februari sH,R.1536,249v 
Theodorica d.w. Godefridi de Goch d.w. Nicolai de Goch bij Nicolai en Elisabeth vanden Broeck 
begina nenioris? curia beginarum in Buscoducis 1/3 in 1/3 van 5 mud rogge als Truda wede 
Gerardi Peijnenborch Arnoldus van den Acker man van Ida d. Gerardi en Truda Henricus 
Elizabeth en Catharina krn Gerardi en Truda beloofd hebben domicella Agneti de Mierle wede 



Johannis Dicbier en na haar dood haar krn op St Andries uit 
- manso gent ten Hezeacker in par. Haeren bij Otw tpl. Gesele etc. 
1580. 1625 april 12 sH,R.1536,314 
Jan z.w. Stevens Leyten wnd Carchoven onder Otw verkocht Jan Janss van Buegen creemer in 
Milanen jeec 10 gld op 12 april uit 
- stuk land deels ackerlant deels weylant geheel 10 L par. Otw teynden Scheeperdijck t v erf 
Albert Rutten die Snijder N en O t erf Eymberts Laureyns t W aen Scheeperdijck en ander erf 
van voorn. Albert Laureyns  
belast met 3 st 1 oort hertogcijns  
margo: gelost bij Catharina wede Jan Jans van Beugen door Jasper van Beugen haar soon 11-
9-1649 
1581. 1625 april 16 sH,R.1536,318v 
Adriaen z. Jan Anthonis Wolffs wnd Udenhout verkocht hr Goyaert Henricx pbr en altarist 
par.kercke St Peeters apostel tot Otw jeec 4½ gld op St Geertruyt uit 
- 1/3 in huis etc. 2 mudzaad par. Otw tpl. Udenhout opte Schoorstraat 
losbaar met 73 gld 
1582. 1625 april sH,R.1536,321 
Willem z.w. Jan Jan Gerits wnd Udenhout man van Ariken d.w. Cornelis de Meijer 3 gld uit 
- weiveld 4 L par. Otw onder Udenhout int Hoolbroeck bij den Biesmortel 
losbaar met 50 gld 
1583. 1625 mei 10 sH,R.1536,356v 
Adriaen z.w. Jacobs Beren wnd dorp Gestel bij Otw aan Gijsbert van de Velde griffier en secr. 
sBosch jeec 6 gld 5 st op 10 mei uit 
- stuk beemd Vorstersvelt 2½ B par. Otw tpl. Wippenhout t erf Jan Cornelis Verafter t erf 
Mariken Scepens wede Jan van Diessen en haar krn v heer van Oirschot t gemeynt van Otw 
een waterloop tussenbeide  
- stuk beemd tpl. voors. t erf Ancem Goyaerts t erff jan z. Goyaert Nelen v voors. waterlaet t 
gemeynt van Otw  
- beemd gent den Mortel 1 B tpl. voors. t erf Henrick Peeters van de Locht wnd Oirschot t erf 
voors. Marijken Sceepers en krn v erf Ancem Goyaerts voors. t erve susteren convents van 
Orten sBosch  
- stuk akkerland met een weyken daaraan gent den Poll 3 L par. Gestel bij Otw onder den 
Heuvel  
belast met 2 st grondcijns aan de hertog uit de eerstgenoemde beemd  
losbaar met 100 ka gld 
1584. 1625 augustus sH,R.1536,491 
Bartholomeus z.w. Henricx van Wavere bij w. Marijken d.w. Peter z. Jan Beys bij Anna d.w. 
Jacop Janss Verheyen Jacop z.w. Peter Jacops man van Anna d. voors. Henricx van Wavere bij 
voorn. Marijcken en Jan Jans van Mierloo man van Jenneken d.w. Jan van Gemert bij voors. 
Marijken Beys in 2de huw. ook voor Aelken zijn schoonzuster ook d. Jan van Gemert en 
Marijken jeec 6 gld uit 
- stuk erf 7 L par. Haaren aende Raem 
1585. 1625 augustus 11 sH,R.1536,498 
Jan z.w. Anthonis vanden Wiell wnd bvvo verkocht Guillaume Donckers tbv Groot Gasthuys 
sBosch jeec 3 ka gld op St Laureyns uit 
- huys erve hoff boomgaert houtwass tsamen 26 R lants bvvo in de Kerckstrate t erffgen. 
Jacob Franss Beyherts t erf Jan z. Jacobs Bongarts v gem. stroom t gem. straat 
belast met jeec 7½ st altaristen KvOtw  
losbaar met 50 ka gld 
1586. 1625 augustus 25 sH,R.1536,513 
deerw. hr Jan vander Eygen pbr en pastoor par.kercke Moergestel met auth. vader hr Adriaen 
Stalparts prelaat goidtshuys van Tongerlo verkocht Peter Janss Muttsarts van Tilborch jeec 90 
ka gld op OLVr Hemelvaart uit 
- drie beemden oft weyen malcanderen aengelegen tot voors. pastorije behorende in par. 
Moergestel t v erf van de heer van Gestel en Arnden Hoppenbrouwers ander erf van voors. 
pastorije t den Voordijck 
losbaar met 500 ka gld 
1587. 1625 augustus 25 sH,R.1536,517 
Willem Ghijsberts van Uden namens (proc. sch. Soemeren) van Thomas Jans van Helmondt 
stadhouder aldaar man van Catarina d.w. Claes Adriaens Deenen bij Adriaen en jouffr. Anna 



van Ammerzoyen  
- t ambagt van verkens besien overal in stad en meijerij van den Bosch als Jan hertog van 
Lotaringen Brabant en Limborch gegeven had Henrick van Ammerzoijen zijnen secretaris en 
Philips hertog van Bourgondie Lothrijck Brabant en Limborch is geconfirmeert 19-8-1431 en 
55-1586 bij Catharina Claes Denen dochter bij dode Anna van Ammerzoijen haar grootmoeder 
verheven  
gecedeerd tbv jr Dierck vanden Water  
feodaal 
1588. 1625 mei sH,R.1536,551v 
mr Johan van Weerde 12 gld 10 st in 50 gld 
- drie hoeven gent Perweshoeven aan malcanderen in par. Otw tpl. Udenhout 

 


