Aantekeningen uit het Bosch Protocol
1700 - 1725
vanaf de micro-fiches in het Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk, later in het
Regionaal Archief Tilburg
door Wim de Bakker
29 april 1996 / 13 december 1996
's-Hertogenbosch, R.1637
J.v.d.Meulen en Q. Crollius, februari 1701 - december 1709 de testamenti 462
1. 1707 september 27 sH,R.1637,147
Theunis Stockermans getrouwd met Cornelia Jansse Smits wede Gerrit Peter Waegemaeckers
beiden wnd tot Korckhoven onder Otw testament
erfgenamen Adriana en Geerit suster en broeder krn Gerrit Peter Waegemaeckers en Cornelia
voorn.
aan den testateur
- seeckere wijde gent de Ossewijde tot Korckhoven
- de Leenwijde mede aldaar
's-Hertogenbosch, R.1659
J. van der Meulen, maart 1700 - februari 1704 22 / 484
twee delen
n.b. in de index wordt bij renten van het onderpand niet aangegeven waar het gelegen is
2. 1700 maart 12 sH,R.1659,I,6
Wouter Cornelisse
- heyveltje 1 zester tot Haeren t erve voorn. Wouter t erve Ariaen van Iersel v waterloop t
gem. dijck
aankomst bij succ.
vendt Jan Willem Schippen
3. 1700 maart 15 sH,R.1659,I,8
Michiel Hendricx van Hooff en Jan Venmans en Heyltje van Hoof?
- 3/4 in de helft van 1½ L tot Haeren t erve Jan van de Ven t erve krn Lambert Peynenborch
c.s. v t gem. straat
- 3/4 in de helft van stuck eckerlant tot Haaren t erve Jan Gijsberts van Iersel t erve Jan
Huyberts v erve Claes Jansse t gem. wech
- 3/4 in de helft van een weyvelt tot Haaren t erve Jan Gijsberts t erve Ariaen Nele v erve
Anthonis Gerits t steechde
aankomst bij succ.
vendt Goossen Ariaens Vermeer
belast met 5 duiten gezworenen van Haaren
4. 1700 juni 3 sH,R.1659,I,43v
Leendert Stockvis voor de helft als erfgen. Jenneken Nijsse van Arendonck Catharina d.
Cornelis vanBeurden Jan Peter Potters man van Jenneken Willem Goyerts van Kuyck man van
Adriaentje en Thomas van Breda man van Elysabeth drie drs Cornelis van Beurden voor de
andere helft in 1/6 in
- hoeve lants tot Haeren als Peeter van Abeelen in gebruik heeft
aankomst bij succ.
vendt Hendrick Gerits van de Ven
zijnde leenroerig Leenhof van Brabant
belast met 1/6 in 6 vaten rogge H.Geest van Haaren 1/6 in 3 gld aan H.Geest Otw
5. 1700 juni 16 sH,R.1659,I,49
juffr. Catharina Govert Timmermans wede Hendrik Lamberts Verouden (test. voor Hendrick
de Bye not. te Haren 4-9-1698)
- steenen huis gent Rauwdonck etc. met eenen graft omwatert 57 L par. Haaren op
Esservoort etc.
6. 1700 juli 8 sH,R.1659,I,56
Theodorus van Asten not. en clerck sBosch namens Digna Jan Lamberts van Masijck wnd
sBosch
- stuckje weylant 3 L par. Otw tpl. opte Cleyn Heyde t erve Joachim van Esch t erve Norbertus
Mutsaerts en mr Marten van Heesch v straat t erve Thomas Jansse van Breda
- stuckje land 2 L tot otw in de Schijve t erve Eeckerschot tot Oirschot t erve Aert hendrick

Roefs c.s. v gem. molenpadt een voetpadt tussenbeide t erve Aert Hendrick Roefs
- 3 L ackerlant tot Otw in de Cleyn Heyde t erve Peynenborch t erve Jan Fredericx v erve
Thomas Gijsberts t gem. straat
aankomst van ouders
opgedr. sr Johan Philips van Beugen
7. 1700 december 18 sH,R.1659,I,119v
Huybert Adriaens de Brouwer namens Hendrick Hendricx van Elderen
- een heyveldeken onder Otw gent de Schaepvensche Camp t erve erfgen. Wouter van der
Acht t erve erfgen. Herman van den Heuvel v t gem. heye
aankomst van ouders
vendt Hendrick Daniels van Doremalen
8. 1701 februari 14 sH,R.1659,I,140
Francis van Hoof
- 3 L teulant tot Haeren t erve Jan Vuchs t gem. wech v erve erfgen. Ariaen Claess t ?
aankomst bij succ.
bij belening aan Maeycken wede Jacob van Eyndhoven wnd tot Esch te lossen met 200 ka gld
9. 1701 maart 15 sH,R.1659,I,165
Peter Hendricx van Eyndhoven man van Maria Peynenborch
- stuck heyvelt tot Haeren t erve erfgen. Gerit van Kriecken t erve krn Cornelis Anthony
Peynenborch v erve Hendrick Adriaen Peynenborch t krn Michiel van Hal
aankomst van vrouws ouders
aan Hendrick Ariaen Peynenborch
10. 1701 april 15 sH,R.1659,II,7v
Jan van de Sande namens Ruth van de Sande
- een huysken tot Haeren met het hoofken daertoe behorende op het Holleneynde t erve
Hendrick Geerts Vercuylen t erve Peterken Dircx van de Sande v straet t erve Ruth Jans van
de Sande
aankomst bij coop en opdracht tegen Jan Hendricx van de Sande 28-7-1693
supt Peter van de Sande
belast met de grondcijns
11. 1701 april 15 sH,R.1659,II,8
Jan van de Sande namens Peter en Ruth van de Sande
- ½ L land tot Haeren t erve Maria van den Boer t erve Jan van de Sande v voetpad t wech
- 1½ L land tot Haeren t erve Peter van de Sande t erve wede Cornelis van de Voort v
voetpad t gem. wech
aankomst van ouders
verkocht aan Jan van den Boer
12. 1701 augustus 24 sH,R.1659,II,41v
Paulus Jan Roose en Jan Lamberts van Doremalen momb. krn Adriaen Dirck vande Wouw bij
Kathalijn van Doremalen
- perceeltje land tot Otw t erve Lambert van Doremalen t erve wede Michiel van de Wou v
straet t slants hoef
aankomst van ouders
vendt Hendrick vande Wouw de wede Michiel van de Wouw en Daniel Goossens
13. 1701 december 28 sH,R.1659,II,63
Caspar van Arnhem, evicteur
- een huysinge hof en schuer met aangelegen lant 5 L tot Otw tot Kerckhoven uitgenomen
een paardestalleken daer den huerder competeert
- een stuck teulants gent de Rustwat 7 L
- 4 L teulants en weylants gent de Meuleweyde
- 9 L teul en weylant gekomen van Mechtelt Hendricx
- 12 L teulland gent de Hippelingh
in gebruik bij Gevert van Deursen waarvan Cornelis van Niumegen not. en clerck sBosch de
coop tegen de richter en met vonnis sch. sBosch 28-4-1700
aan Bartholomeeus van Diessen en Elisabeth zijn zuster
belast met cijns van 16 gld in 4 texten aan den Arme van Otw en 1 zak rogge aan dezelfde
armen nog 16 gld aan de Claerissen
14. 1701 december 28 sH,R.1659,II,64
deselve
- huys hof mette huysplaets 2 L gent Spreeuwenburch en

- 9 L achter den Dorenhof
- 4 L ten sijden den Doornhof gent den Garstacker
- 4 L gent den Houtacker
- 3 L gent de Bieseweyde
- 2 L bij Jan Goyertsweyde
- 4 L t Jacob Jan Aerts t Jan Goyart Fransse
in gebruik bij Jan Goyert Franssen
aan Egon Hendrick Tholincx
15. 1701 [= 1702] februari 23 sH,R.1659,II,78
Aert Adriaens van Vucht
- 1 L land tot Haeren t erve Andries Huyberts van Liemde t erve krn Michiel Huyberts v erve
wede Jan Lamberts van der Schoot t straat
aankomst van ouders
vendt Andries Huyberts
belast met 3½ st H.Geest Haaren
16. 1702 maart 22 sH,R.1659,II,88
Sophia Elisabeth van Bladel begijn te Lier ende presentelijk tot Antwerpen dat zij tegen 600
gld verkocht had aan sr Willem Somers man van juffr. Helena van Bladel haar zuster
- stuck ackerland 6 L tot Haeren in de Raamsche ackere etc
17. 1703 mei 8 sH,R.1659,II,145
Cornelis de Cort
- een huysken met 1 L lants tot Haeren t erve Jan Gijsbert Bex? t erve Ariaen Neel Theunisse
v erve Dries Jans
paert beesten alle huisraad
supt Maria Cornelisse zijn dochter tegen onderhoud van hem
18. 1703 juni 29 sH,R.1659,II,153v
Peter van de Ven proc. van Maria Roeters voor sch. Bocxtel 27-5-1703
- huys schuer hof en erf te Otw aen de steenstraet in koop tegen Maria Verhoeven c.s. 4-41699
aan Servaes Roetarts haar broer
belast met 5 gld Groot Gasthuys alhier ½ st tselve Gasthuys 2 oort cijns abt van Tongerlo
19. 1703 september 14 sH,R.1659,II,164v
Michiel Marcus man van Adriaentje Hoppenbrouwers
- stuck ackerlants 3 L op de Locht tot Otw t erve Hendrick Willems Verhoeve t erve Joorden
Wouters c.s. v erve Arijken Gerits
- perceel lants 1½ L als voor t t v erve Jan Joosten vande Lusdonck t gem. destels?
aankomst bij tp sch. Otw 25-5?-1689?
aan sr Rudolpus Hoppenbrouwers
20. 1703 oktober 16 sH,R.1659,II,173
Willemken Nelis Luycas
- twee percelen heyland onder Haeren tot Belveren etc.
21. 1703 december 3 sH,R.1659,II,190v
Peter Adriaen Driesse van de Voort
- stuxken weylant 3/4 vat tot Haeren aent Holleneynde t erve krn Jan Faesse Versteynen t
erve wede Jan Peters v erve Jan Willem Kovels t gem. raemdt
aankomst van ouders
vendt Frans Adriaen Vermeer
's-Hertogenbosch, R.1660
J. van der Meulen, G. Crollius, februari 1704 - september 1707 1 / 485
twee delen
22. 1704 mei 7 sH,R.1660,I,28
Aert Adriaen van Vught man van Maria Joosten
- stuk teuland tot Haaren t erve Jan van den Bosch t erve Lijsken Ariens v erve Maeyken
Jacobs t mestwech
aankomst van vrouws ouders
vendt bij belening aan Maeyken Jacobs van Eyndhoven losbaar met 50 gld
Herman Hendricks van Eyndhoven namens Maeyken Jacobs van Eyndhoven dess. broeders
wede bekent dat Aert Adriaens van Vucht gelost heeft 26-10-1707
23. 1704 november 12 sH,R.1660,I,64
Catharina Wouter van de Ven

- 1 L land Haaren t v erve des grave van Niel erve volgende copere t waterloop
aankomst van haar ouders
vendt Fredrick Janss
24. 1704 november 29 sH,R.1660,I,72
Wouter van de Voort
- perceel nieuw erve Haaren t wede Jan Peters van Tuyl t gemeynt v erve Frans Vermeer t
gemeynt
aankomst van zijn ouders
vendt Frans Vermeer
25. 1705 mei 1 sH,R.1660,I,96
dhr Leonard van Eys coopman en factoor sBosch
- eene huysinge binnen Otw aende waeterkant t Thomas Leurs t vrouweklooster v revier de
klijene Aa t wegh naer t waeter gent dAa
aankomst van t gemene land
supt dhr Pieter de Langhe predikant tot Otw
26. 1705 juni 2 sH,R.1660,I,108
Jan Cornelis van de Voort wnd Otw
- perceel teul en weyland 3 L 11 R tot Otw gent de Slons t Marten van de Voort t Jan
Peynenborch v gem. straat t erve Goossen ..
- 1? 3/4 L onder Haeren gent de Langhbraeck t wede Potters t krn Jan Leyten v erve Peter
van de Voort t gem. wech
aankomst van ouders
vendt Elisabeth Conincx wnd sBosch
27. 1706 januari 23 sH,R.1660,I,205
Yffken Gijsberts wnd Otw
- huysplaets 13 a 14 R tot Otw tegenover de Groote Linde t Willem de Kort t Dries van den
Boer v straat t Jan Janssen van Huys
verkregen bij coop tegen krn Gijsbert Brocken in sch. br. Otw [vgl R.468,94]
opgedr. aan Gijsbert Cornelis de Groot ook wnd Otw
belast met 3 gld aan den Arme van Otw 7 st geest. compt hr Barth. van Slingelant
Yffken mag haar leven lang in nieuw te timmeren huis op voorn. erf wonen
28. 1706 maart 24 sH,R.1660,II,30
Adriaen Gerit Vos wnd Tilburgh
- 1/3 in huysinge en erf tot Heuclom onder Otw t mevr. de Rhoo t Frans Adriaen Bucken v
gem. straat t erve Jan Adriaens van Rijswijck
- drie percelen teul en weylant daarbij en aan gelegen geringenoot als voor
- 1/3 in 2 percelen so wey als teulant tot Korkhoven onder Otw 7 a 8 L t Goyert van Diessen t
Claes Driessen v straet t erve Goyaert Andriessen
- 1/3 in ½ L teulant tot Moergestel op den Hilt etc.
- heyveldeken 7 a 8 L onder Otw bij Goossen Emmen Schoor t krn Jan Vroomans t krn Jan de
Weer v erve krn van Eck t Goossen Emmen Schoor
aankomst van ouders
vendt Willem Wouter Waegemaeckers die de 2 andere derde delen sijn competerende
belast met 2 mudden rogge H.Geest sBosch 2 gld 5 st heer prelaat van St Geertruid 2 st 1
duit hr Barth. van Slingelant rentmr geest. goed. 12 p. gezworenen van Haaren
29. 1706 april 6 sH,R.1660,II,38
dhr Hendrik Deckers van Erquelens wnd sBosch man van Anna van Venroy en Catarina van
Venroij
- akker lands par. Haaren onder Otw 5 L in Belversche ackeren etc.
30. 1706 november 2 sH,R.1660,II,146v
Jan Goyaert en Adriaen krn Cornelis van Beurden Marcelis Joosten van de Kerckhoff man van
Maria Cornelis van Beurden
- huys en hof tot Otw aan het Linteynt t Anneken wede Adriaen van de Ven t Jan van Gestel v
gem. strate t erve Dirck van Zeelant
aankomst van ouders
vendt aan Adriaen van Aelst tot Otw
belast met 1 R dijk Otw dijck
[vgl. R.466,93]
31. 1706 november 16 sH,R.1660,II,152v
Adam Backers man van Adriana Vermeulen wnd Otw

- huys te Otw aen de Plaetse t Corstiaen Timmermans t v Anthony Storimans t gem. strate
- hof aen de Oisterwijckse straet 20 R t Jan Backers t erf Mattheeus van Hees v gem. strate t
erfgen. Jacob van der Meulen
- weyvelt 3 L tot Otw t Cornelis van Esch t wede de Beer v gem. straet t .. van Turnhout
- stuck teullant 2 L tot Otw t Joost Lambert van Haeren t Adriaen Lamberts v gem. strate t
gem. loop
- stuck weylant 4 L aen de Klein Heye t erve Anneken wede Lomberts t Jan Backers v t gem.
straat
de drie eerste percelen van vrouws ouders het laatste en de 2 L teulland bij vernadering
tegen Adriaen van de Ven voor sch. Otw
supt aan Digna Antonisse wnd Otw
belast met uit de wei van 3 L 12 p gewincijns aan domeinen sBosch en 12 p gewincijns aan de
kerk van Haaren en uit de 2 L teuland 1 zester rogge H.Geest sBosch
[ vgl.R.466,2]
32. 1707 maart 29 sH,R.1660,II,227
Hendrick Jacob sWolffs man van Neeltje Jans vande Voort
- een hoecxken groese tot Haaren ontrent 1 L t krn Marten Huijberts t naervolgende
verkrijger v krn Teunis Peters van der Horst t krn Willem van Abeelen
aankomst van vrouws ouders
vendt Peter Adriaens van de Voort wnd Haeren
33. 1707 maart 31 sH,R.1660,II,230
Adriaen van Heck wnd Otw
- een halff huys schuer stallinge en een hof tot Otw aan de kerk te Otw t Adriaen Poirters t v t
gem. strate
aankomst bij test. Jan van Heck zijn broer
supt aan Peter van Heck ook tbv Adriaentje Peter Franssen
belast met de helft in cijns van 3 gld 10 st aan het convent van Otw
[vgl. R.466,86]
34. 1707 mei 18 sH,R.1660,II,247
Adriaen Verhoeven wnd Haaren
- 1 L lants in de Raems acker tot Haaren etc.
's-Hertogenbosch, R.1689
J.L.v.Cattenburg, januari 1701 - juni 1702 24 / 514
35. 1701 januari 3 sH,R.1689,1
Hendrick Teulincx wnd Otw
- 1 zesterzaad land te Otw aan de Bocxtelse strate t verkoper t Jan Willem de Gruyt v gem.
straat voors. t gem. wegh
aankomst onder andere bij opdracht van Aert Janse Wamans? [Venmans? of Vromans?] 29-31695
aan Cornelis Bettens wnd Otw
36. 1700 ... sH,R.1689,50
Maria Catharina enige mundige dochtere Coenraet Wilders bij Anneken Jans van Vucht
- acker lants par. Haaren 5 L in de Belversche ackeren etc.
37. 1700 ... sH,R.1689,99
Gijsbert Neeltjens alias Gijsbert Heesters
- ½ L land Haaren in de Runsche straat
38. 1700 ... sH,R.1689,105
Arien Arien Brekels man van Lijsken Cornelisse
- stuxken hey en weyde 3/4 L tot Haaren aende Voort etc.
39. 1700 ... sH,R.1689,157
Jan Janss Croll man van Jenneken Jacob Tijssen wnd Vucht
- 1/6 in hoybeemdeken Haaren opde Ruyttel etc.
40. 1701 augustus 15 sH,R.1689,167v
Theodoor van Velp toont coopcondities in libro van der Meulen fol. 143 - 146 dd 10-11-1699
dat aan hem is verkocht
- 3 percelen land Haaren gehorende onder beneficie van Dimphna onder adm. rentmr barth.
van Slingelandt voor 184 gld
41. 1700 ... sH,R.1689,180
dhr Carel de Jeger tot Lochtenburch
- stuck teulant Haaren omtrent de kerck

42. 1700 ... sH,R.1689,198
Jan Adriaen de Roij man van Marike d. Willem Thomas vande Wouw en Marike de jonge ook
dochtere Willem Thomas vande Wouw
- 2/3 in 2 L land tot Berckel onder Otw
43. 1700 ... sH,R.1689,205
dhr van Deurne
- twee onbedeelde of onbegraven derde gedeelten in een slecht heyvelt of broecklant geheel
6 L in Udenhout aende Biesmortel
44. 1700 ... sH,R.1689,288
Vreys Hendricx vande Ven
- stuxken teulants 1 L Haaren
aan Peter Hendricx van Eyndhoven wnd Esch
45. 1702 mei 1 sH,R.1689,378
Willem Jansse van Blaeckenbroeck man van Jenneken Janss wnd St Udenroy
- stuck teullants 1 1/4 L aende Bercksteegh Haaren t Jan Covels t Jan Adriaen Peynenborch v
wede Griet Willemijn Dircx t voorn. Bercksteegh
bij succ. vrouws ouders
vendt Willem Huyberts van Laerhoven wnd Udenhout
46. 1700 ... sH,R.1689,404v
Hendrick en Adriaen gebr. zn Willem Hendricx
- 1/6 in huys een aangelag dit 1/6 groot 2 L tot Nistelroy
47. 1702 juni 1 sH,R.1689,428
Maria Buycx wede Johannes Timmermans in leven rentmr binnnen vvo en Marcus Cornelis
Timmermans haar zoon aan dhr Philips de Cort hennen neve
- de helft in 2 percelen so weyde als lant geheel 11 L op de Locht onder Otw waarvan de
wederhelft is toekomende de voorn. copere met de helft van juffr. Typoots zaliger
's-Hertogenbosch, R.1690
J.L.v.Cattenburg, juni 1702 - juni 1703 25 / 515
48. 1702 ... sH,R.1690,25v
Walraven Peynenborch man van Jenneken Janss vande Vort wnd Haaren
- stuck lant 3 L Haaren bij de kercke
49. 1702 juli 27 sH,R.1690,43v
Gerard van Noort not. en geswooren clercq sBosch namens Johan Philips baron van Leeffdael
heer van Waelwijck Beeck Croy en Stiphoutin huw. gehad hebbend vr Henriette Florentine van
Vladeracken en vader van jvr Cornelia geb. baronesse van Leefdael bij Henriette Florentina
- adellijke huyse den Emelaer tot Haaren met annex neer en bouwhuysinge so leenen als
allodiaale goederen zo onder Haaren Helvoirt en bvvo met achterlenen en chijsen en
gerechtigheid van jacht en visserij
hergekomen van Maria van Bam douagiere van Vladeracken
aan Petrus van Oudenhoven wnd sBosch tbv hr Petrus Antonis baron van Corswarm grave van
Nijll
50. 1702 ... sH,R.1690,184
Gijsbert van Grinsven
- 4 L land Haaren
aankomst van Joost Jans Timmermans
51. 1703 juni 12 sH,R.1690,296
dhr Jan Adriaen Ruysch rentmr sBosch evicteur
- huys ende hoff binnen Otw in de Kerckstrate t erve armen van Otw t Jan Heessels v
Kerckstrate t erve van de arme voors.
waarvan Cornelis van Niwwegen not. en clercq sBosch de koop nam 27-3-1702
19-4-1703 overgedragen aan Peter van Broeckhoven
52. 1703 juni 11 sH,R.1690,297
deselve
- een stuck weyvelts 7 L in de Cleyn Heye tot Otw t W gem. straat t gem. straat O v N wede
juffr. de Weer t Z wede Anna Arentsma metten houtwas daeraen gehorende
aan Anthoni Storimans
53. 1703 juni 13 sH,R.1690,300v
hr Adriaen baron van Renesse van Baer
- adellijck huyse gent Durendael bvvo met alles wat ertoe hoort
- twee hoeven met hare timmeringen van huysen en schueren plantagien moeren heylanden

- het huysje met lant heye en moeren daer Adriaen Seelen is woonenmde of heeft bewoond
naar de kant van Moergestel
- recht in de grafsteden in het Bagijneclooster tot Otw
de helft van de grote hoeve leenroerig
gekocht van hr baron de Doerne vrijheer van Asten 30-12-1700
aan jr Johan Louis de Renesse zijn zoon
's-Hertogenbosch, R.1691
J.L.v.Cattenburg, P. van Teffelen juni 1703 - december 1704 1 / 516
54. 1703 juli 16 sH,R.1691,14v
Adriaan Verhoeven wnd Haaren
- 1 L teulland tot Haaren inde Raemsacker gent de Broeckacker
55. 1703 december 13 sH,R.1691,115
Willem Hendrick Berckelmans man van Antonetta d. Peter Adriaens van den Abeele wnd
Haaren
- stuckje land 6 L tot Haaren t Peter Handricx t erfgen. Wouter Handrick Jans mma v gemeynt
t?
van vrouws ouders
verkocht Harmen van Eyndhoven wnd Esch
56. 1704 juli 11 sH,R.1691,305
Herman Cremers namens hr Johan baron van Leeffdael heere van Deurne raad en rentmr
episcopale goederenbij resolutie Raad van State
- aanstede daar en huis op plach te staan omtrent de kerk tpl. de Puth Moergestel aan de
Creytestraat
- Stoormansbeempt achter het Bosch 5 L etc.
alles gekomen van Lambert Anthonis Stoormans
bij executie
aan sr Adriaen van Vaerle wnd Moergestel
57. 1704 augustus 11 sH,R.1691,331
Jan Cornelisse vande Voort wnd Otw
- stuck weyland 2 L tot Haaren op den Harencant
van ouders
aan Frans Vermeer
58. 1704 november 3 sH,R.1691,424
Jan Custers man van Cornelia d. Huybert Cauwenbergh
- perceel so teul als weyland tot Haaren in de Ruypis
vendt Aert Eymberts de Groot
59. 1704 november 24 sH,R.1691,442
Goossen Matthijssen de Backer wnd tot Moergestel gelooft Gerardus Mulders tbv Barbara
Mulders zijn zuster 200 ka gld tegen 4 gld van het hondert
60. 1704 december 9 sH,R.1691,451v
Jan Adriaen Jansen van Doormaelen, Jan Willem en Aert Roosen gebr. en Aert van Laerhoven
man van Cornelia alle drie krn Willem Roose bij Anthoniske Lamberts van Doormaelen alsook
Jan en Hendrick krn Hendrick Pauwels de Cort bij Barbara ook d. voorn. Lambert van
Doormaele en sterk voor Petronella haere suster en Pauwels Jans Rose momb. onm. krn
Catelijn Lamberts van Doormaelen bij Adriaen Dircx van Wouw (proc. Moergestel) als krn en
erfgen. Lambert van Doormaelen en Mayken d. Peter Coenen zaliger
- perceel hooyland gent de Pieck tot Otw over de heyde t erf Dirck Peter Dircks t erf Anna
Peter Pauwels v erve de susteren van Orten sBosch t stroom
van ouders
aan Margriet Bastiaens wnd Moergestel
belast met jeec 1 st rentmr domeinen sBosch
61. 1704 december 9 sH,R.1691,453
deselven
- perceel hooylants onder Otw tpl. de Kaersbroeck t erve Michiel Willem Gielen t erve erfgen.
Adam Aerts de Brouwer v gemeente t stroom
aankomst als voor
aan Bernard van ..usem? en Michiel Bastiaens
belast met 7½ st tot Oirschot
62. 1704 december 9 sH,R.1691,453v
deselven

- perceel hooyland tot Otw in de Rijmortel t erve wede en krn Aert Jan Teunen t erve Laureys
Nicolaess de Cort v de loop t wede en krn Evert van Arendonck
aankomst als voor
vendt Jan Bartholomeeus Vosch wnd Moergestel
belast met 1 st hertog van Brabant
63. 1704 december 9 sH,R.1691,454
deselven
- een part in een stuck weylandt onder Otw tpl. Brielinghsbroeck t wede en krn Hendrick de
Cort t erve Michiel Willem Gielen v stroom ofte Aa t erve toebehoord hebbende susteren van
Orten nu dheer Adriaen Uleus c.s.
aankomst als voor
vendt Jan Bartholomeeus Vosch
belast met 1 st 2 p aan de hertog van Brabant
's-Hertogenbosch, R.1692
J.L.v.Cattenburg, P.v.Teffelen, september 1702 - mei 1708
testamenten 2 / 517
64. 1703 maart 29 sH,R.1692,64v
Jan Jan Arien Timmermans en Adriaan Jan Ariens Timmermans gebr. dl
- Helvoirt
65. 1703 augustus 9 sH,R.1692,90
Thomas Backers borgtocht gelden onder Theodorus van Asten curator boedel Jenneken
Backers
66. 1703 oktober 18 sH,R.1692,103
dhr Victor van Beugem raad en resident sevenissime prince palatin grootmeester ridderlijcke
duytse ordre borgtocht
67. 1707 maart 2 sH,R.1692,313v
Johan Wilhelm baron de Schenck de Nidegge man van vr Catharina Becx en jr Gaspar
Hendrick Becx registratie van test. voor sch. Loven van jr Gerardus Becx lic. in de rechten en
registratie testament jr Lambert Becx oudt schouteth der stadt van Helmonth en vr Catharina
de Cock
onze wettige krn Gerardus Lambertus Henricus en Jenne Francoise en Catharina 21-6-1674
geopend 28-4-1675 in bijwezen van de weduwe en de krn vr Margarita de Cock hvr jr Jan van
Canart jr Franchois de Maron mr Hendrick Davits notaris als getuige
's-Hertogenbosch, R.1693
P.v.Teffelen, G.v.Breugel, juni 1708 - januari 1717
testamenten 9 et ultra / 518
68. 1714 februari 3 sH,R.1693,356v
mr Victor van Beughem man van vr Angelina Donckers quiting
's-Hertogenbosch, R.1694
P.v.Teffelen, december 1704 - mei 1706 2 / 519
69. 1705 januari 30 sH,R.1694,61
Huybert Versteynen wnd Otw
- 5/6 in 4 L 35 R weyland onder Otw de Celyn Heye t Adriaen Wijtmans t Mattheeus van
Hemert v gem. straat t Maria van Beurden
als Anthony Baltus Versteynen verkocht voorn. Huybert zijn zoon 3-3-1696
aan Nicolaas Versteynen ook tbv Baltus en Jan en Jenneken en Sijken zijn broeders en zusters
70. 1705 januari 30 sH,R.1694,64
Catharina de Cock wede jr Lambert Becx belooft Spijckersgasthuys sBosch 500 gld
71. 1705 februari 7 sH,R.1694,71v
Elisabet Casens wede Gijsbertus Backers in leven chirurgijn sBosch (test. voor not. Hendrick
de Bije sBosch 14-9-1701
- huisje sBosch op de Cleynen Bagijnhoff naast Speyckersgasthuys
gekocht 19-3-1688
verkocht aan Govart Loeff
72. 1705 februari 7 sH,R.1694,72
Aert Janse van den Bosch wnd Haaren
- 1½ L land Haaren aen t Stockje t erf sr Jeger t erf Jan Jans de Louw v gem. baen t Groot
Gasthuys sBosch
van ouders
bij belening aan Ariaen de Groot wnd Haaren

losbaar met 100 gld over 2 jaar
gelost 7-2-1707
73. 1705 februari 28 sH,R.1694,98
Nicolaas Herberts de Cort wnd Otw
- stuxken weylants 2½ L te Otw in de Cleyne Heye t W Hendrik Baltus Nicols t O Aert Jans
van Rousel v Z de rivier t N gem. steegh
na dood ouders
aan Andries Herberts de Cort zijn broer wnd Otw
74. 1705 mei 14 sH,R.1694,148v
Johan van Heurn schepen sBosch namens Raad van State Ver. Ned. op request van Maria
Aemilius wede Frans van Heurnin leven rentmr Geest. Goed. quartier Peelandt had bij leven
verscheyde percelen doen verkopen bij parate executie tot verhaal van renten om te vesten
- stuk teul en weyland tot Haaren t Willem Martens van Abelen t Ariaen Geraerts Pijnenborgh
v gem. straat t geexecuteerde
- 1 zesterse t wede Adriaen Molengraeff t Adriaen Verhoeven v Gommert Ariens de Cort t
geexecuteerde
- stuk teulland 2½ L t t wede Molegraeff gent het Hoeckstuck
- stuck teulants 1 zesterse laatst gebruikt bij Walraven Pijnenborgh
welke percelen toegekomen hebbende Jan Roggens Janssen en Lijsken d. Roggens Jansen en
Herman Cramers als deurwaarder publiek
aan Hendrick Joost Lombaerts wnd Haaren tbv zijn krn bij Marie Laurense vanden Boschzijn
eerste hvr tot verhaal van rente van 15 gld aant convent van de Clarissen en sedert 1689
verachterd
75. 1705 ... sH,R.1694,161
dhr van Baerschot
- 1 zesterzaad teuland Haaren Belversche ackeren etc.
76. 1705 juni 15 sH,R.1694,168
Hendrick de Cort wnd Otw man van Anna Maria Heyman Timmermans ook wegens Peter
Martinus Jan en Jenneken zijn vrouws broers en zusterkrn w. Heyman Timmermans z. Jan
Timmermans bij Marij de Mesmaecker
- stuk weiland 6 L tot Otw aen de stroom t jr Beyers t erf Peter Aertse van Heck v gem.
bleyck t gem. straat
aankomst na dood Jan Timmermans haeren grootvader
vendt dhr Abraham Rotterdam stadhouder des quartiers van Otw
77. 1705 juni 29 sH,R.1694,181
Willem van Giersbergen wnd Baerdwijck man van Jenneken d. Merten van Seumeren Jan
Ariens Oerlemans wnd Haaren man van Catelijn d. Arien Peynenborch en Michiel van
Seumeren wnd Baerdwijck
- perceel land Haaren tpl. Esservoort etc.
- 2 perceeltjes land Haaren Heesacker
78. 1705 september 9 sH,R.1694,239
Anna Maria d. Ariaen van Eerssel wnd Udenhout
- de helft in 3 L land te Haaren tpl. Berlvere etc.
aan Aert Jans van Eersel de wederhelft behorende
79. 1705 oktober 21 sH,R.1694,284
Hendrick Ariens Peynenborch wnd Haeren
- perceel weiland 6 L Haaren aenden Heesacker
80. 1705 ... sH,R.1694,302
Hendrick Adriaen Peynenborch wnd Haaren
- huys etc. 19 L Haaren tpl. de Heesacker
81. 1705 ... sH,R.1694,313
Paulus Suyskens
- 2 L land Haaren
82. 1705 ... sH,R.1694,354
Jan Arien Oerlemans wnd Haaren
- perceel teuland gent het Hofken 20 R tot Haaren tpl. de Heesacker
83. 1705 ... sH,R.1694,354
Jan Hendrik van Oirschot
- 1/3 in stuck teulant Haaren

84. 1706 maart 1 sH,R.1694,366
Peter Goyaerts vanden Boer wnd Haaren
- perceel heyland ofte nieuw erffve 3 L 10 R Haaren ende Belversche Brugge t erf Peter van
Aken t v t gemeynt
aankomst koop regenten Haeren
vendt Lambert Jansen van de Schoot tbv Neeltje wede Jan Lamberts van de Schoot zijn
moeder
belast met jeec 13 duiten aan domeinen van Brabant
's-Hertogenbosch, R.1695
P.v.Teffelen, mei 1706 - december 1707 3 / 520
85. 1706 juni 26 sH,R.1695,45
Jan Danckerts wnd Otw man van Cornelia Lamberts Poirters eertijds wede Hendrick Wernaerts
- een weyveltje gent het aghterste Gagelvelt 3 L tot Otw tpl. de Dies t altaristen KvOtw t
Catharina van Beurden v stroom t ?
als Hendrick Wernaerts in cope tegen sr Cornelis de Leeuw bierbrouwer als evicteur 275-1694
en Cornelia Lambert Poirters naer alvorens de tocht te hebben afgegaan bij dode Anna Marije
dess. eenige dochter bij Hendrick Wernaerts
opgedragen bij beleninge aan dhr Abraham van Rotterdam stadhouder des quartiers van Otw
te kwijten met 150 gld
86. 1706 ... sH,R.1695,52v
jr Matthias van Cannaert heere in Turnhout en Beers 81 gld
87. 1706 augustus 5 sH,R.1695,72
Eymert Jan Emmen wnd Haeren
- perceel land 2½ L Otw t erfgen. Cornelis Wijtmans t erve Thomas van Beurden v mr Marten
van Heesch t Hoolstraat
van ouders
bij belening aan Wouter Jan Emmen zijn broeder wnd Otw belast met 4 st min 1 oort erfgen.
hr van Asten
binnen zes jaar lossen met 160 gld
gelost 15-4-1711
88. 1706 ... sH,R.1695,126
jr Lambert Millingh van Gerwen wnd tot Nieuw Herlaer in de dorpe en heerl. St Michielsgestel
wedn. vr Catharina Isabella Becx testament 28-3-1669 voor sch. Helmont
geopend na dood van Catharina 20-5-1669
89. 1707 mei 25 sH,R.1695,264
Peter Adriaens van de Voort wnd Haaren wedn. Jenneken d. Jan van de Ven (test. sch. Otw)
- perceel teulland 40 R Haaren omtrent de kerk
90. 1707 ... sH,R.1695,267v
Adriaen Hendricx van Eerssel wnd Haaren
- perceel teulland 2 L Haaren aende Schutsboom
91. 1707 ... sH,R.1695,291
Gerard Smits wnd Waelwijck man van Maria d. Adriaen Verhoeve
- perceel teulland 5½ L tot Haaren in de Raemse ackeren
92. 1707 november 10 sH,R.1695,373
Peter Willem Bertens wnd Oirschot man van Marij d. Jan Jansen vander Voort
- perceel weiland Haaren tpl. de Achterste Ruytbosch
aan Laurens van de Voort zijn zwager wnd Haaren
93. 1707 november 10 sH,R.1695,373v
deselve
- perceel teulland 2½ L tot Otw t t wede Peerke Jan Driessen vander Gouw v hr stadhouder
Rotterdam t Peter Andries Gijben
van vrouws ouders
vendt voors. Laurens van de Voort
belast met 9 vaten rogge tafel H.Geest sBosch
94. 1707 november 19 sH,R.1695,384v
Elisabeth Casens wede Gijsbert Backers in leven chirurgijn sBosch (test. not. Hendrick de Bye
sBosch 14-9-1701) aan Cornelis van Heeswijck inw. borger sBosch 100 gld
gelost door Barbara Bakkers wede Joh.? Aert Versluys en Andet? Perternella Bakkers 8-41739

95. 1706 ... sH,R.1695,390
Johan baron van Leefdael dhr van Deurne oud president sBosch raad en rentmr gen.
episcopale goederen etc.
- eertijds de brouwerije in het klooster gent de Tolbrug de ganse opstal van het
Geertruideklooster
96. 1706 ... sH,R.1695,393
item
's-Hertogenbosch, R.1696
P.v.Teffelen, december 1707 - oktober 1709 4? / 521
97. 1708 januari 23 sH,R.1696,22
Johan Danckers man van Cornelia Lambert Poorters wede Hendrick Antony Wernarts wnd Otw
- huys en hof bvvo in de Kerkstraat t Anna wede Bartholomeeus Carremans t erf Andries
Kempen een steeg tussenbeide v Kerckstraat t erf Catelijn wede Hendrik van Dommelen
aankomst van Maria haar dochter bij Hendrik Anthony Wernaers sch. Otw 30-8-1701 afstand
van tocht van haar
aan dhr Abraham van Rotterdam stadhouder des quartiers van Otw
belast met 1 gld 10 st aan de Armen
98. 1708 ... sH,R.1696,54
Peter Willem Berits wnd Oirschot man van Mary d. Jan van de Voort
- perceel teulland 1 L Haaren tpl. de Groene pleyn
99. 1708 ... sH,R.1696,72v
Alegonda de Leeuw wede Johan vanden Bichelaar eertijds en nu van Roelandt van Heel (2
test. beiden voor not. Hendrik de Bye 7-5-1701 en 3-6-1707)
- perceel weylant Haaren bij de kerk
na dood Adriaan de Leeuw haar broeder
100. 1708 ... sH,R.1696,76
Catharina en Elisabeth van Boxtel drs sr Christiaen van Boxtel en juffr. Maria van Bilsen inw.
sBosch
- hoeve Haaren in de Belversche straet
101. 1708 november 15 sH,R.1696,228
Gratiaan Jacob de Vellé deurwaarder namens Barthold van Slingeland rentmr Geestelijke
goederen vanwege wanbetaling van rente van 19 gld aan het convent en 4 gld 10 st aan een
beneficie te Otw
- koornwintmolen huys schuur hof boomgaert acker en weylanden bvvo te Karckhoven met
recht van gemaal ackers en weyden 34 L t krn Johan Vromans en Cornelis Jans Smits en
verder rondom gemeente en een waterloop
toebehoord hebbende krn en erfgen. Jan Couwenberg
aan Johan Maurits van den Pol voor 2700 gld
gedogen voetpad van noordoosten tot zuidwesten lopende
belast met grondcijns; rente van 19 gld aan het convent; 4 gld 10 st voorn. hr rentmr 12 gld
ontvanger der beurzen; 2 gld 10 st red. Armen van Otw; 6 gld red. rogge erfgen. Johan de
Weer; 36 gld red. rogge een armhuysken bij Heeer ven Vrouwe van Iseren gefondeerd aan
het kerckhof van Otw; 2½ mud rogge; pacht van 1 mud rogge aan den Arme Otw; 1 mud
rogge sieckgasthuys; 8 L rogge Arme Manhuys Otw
102. 1708 december 1 sH,R.1696,239
Cornelis Janse van Rijswijck wnd Helvoirt
- perceeltje weyvelt 2½ L tot Otw in de Groene straat t Adriaen Wijtmans t erve Michiel van
Eerssel v gem. straat t Willem Hendricx de Cort
aankomst koop navolgende koperse
resupt Eerken Teunis Jan Rochus wede Peter Jan Emmen
103. 1708 december 21 sH,R.1696,256
Maria Selst wede sr Jacobus de Bacquere Johan Hendrick en Pieter Matijs de Bacquere haere
twee soonen obligatie van Cornelis van Nimwegen 26-11-1708 221 gld
als Hendrick Backers als coper van
- huysinge gent de Klock sBosch Vuchterstraat op de hoek van de Postelstraat
aan juffr. Maria Selst laatst wede Jacob de Bacquere als exec. test. Elisabeth van Veen
104. 1709 maart 7 sH,R.1696,289
Embert z. Jan Embert Symons wnd Haaren bij Otw
- stuck akkerlant mette slooten en wallen 4 L bvvOtw in de Kleyne Heye t v erf het onm. kind
Jan Fredericx t erf Jeroon Jans vanden Biesenreyt t gem. straat

als Jan Eymbert Symons des verkopers vader in koop tegen Michiel Aert Corstiaen en Paulina
krn w. Anthony Michielse Zwaens sch. Otw 11-11-1680 en hem bij dl.
opgedr. Hendrick Heessel wnd Otw
105. 1709 april 18 sH,R.1696,313
juffr. Josina Witmans wede Jan Spinners wnd Otw
- stukje weylant 3½ L tot Otw aen scheppersdijck t wede Gerit Versteyne t Schepersdijck v
Kleyn Heye t gem. Roeydijck
na dood ouders
vendt Jacobus vander Wiel mede wnd Otw
die aan voorn. wede jee rente 10 ka gld
106. 1709 juli 17 sH,R.1696,399v
dhr Rogier van Goor wnd Uytrecht
- hoeve lands tpl. Kerckhove met de kuylen mitsgaders eenig nieuwlant onder Haeren
tegenw. beteuld wordende bij Marcelis Carel
aankomst dood moeder en afgang tocht vader
aan juffr. Coletta van Wamel inw. sBosch
belast met 2 gld 10 st comt. rentmr Slingelandt
's-Hertogenbosch, R.1697
P.v.Teffelen, oktober 1709 - februari 1711 5 / 522
107. 1709 november 18 sH,R.1697,19v
Mary Hendrick van Elteren wede Dirck Wouters van Doorenmaelen wnd onder Otw de tocht
voor 1/5 in
- huysinge hoff landerijen tot Otw en 1/5 in alle erfhaefelijke goederen
aan Cornelis Goyaert van de Ven man van Wouterin een van haar 5 krn
die dit 1/5 aan Willem Dircks z. Dirk Wouters van Doorenmaelen zijn vrouws broeder
belast met 1/5 in 5 gld capittel Bocxtel en 1/5 in gewincijns 1 st heer van Bocxtel
108. 1709 december 18 sH,R.1697,36
Jan van Abelen wnd Haaren
- perceel land Haaren aan de kerk
- 1 L teulland tot Haeren aan de Oosterwijckse kant t erf Peter van de Zande t gem. baen v
krn Marten Willems t Dirck Meynen
- 2 L teulland tot Haaren aen den Oenas
- groesveltje 2 L tot Haaren tpl. de Ronbosch
- houtveltje 1 L in de Udenhoudt
na dood ouders
vendt hr en mr Balthazar Guillelmo van Kessel tbv Teunisken Peters wede Willem
Berckelmans
109. 1709 december 28 sH,R.1697,46v
Teunis Stockermans wnd Otw
- perceeltje weiland 2½ L Otw tpl. Kerkhoven t t Peter van Abelen v krn Ariaen van Abele t
tafel H.Geest Otw
bij koop tegen Teunis Hendricks van Diessen
vendt Gerrit Gerrit Wagemakers wnd Otw
met recht van uitwegen over land van Peter van Abelen
110. 1710 januari 8 sH,R.1697,64
Cornelis Versteyn wnd Moergestel
- een half huys en hof geheel 10 R tot Otw aen de Lijnbergh t Jan van Huysse t Jan Beerkes v
gem. straat t Jacob Betten
na dood van zijn ouders
aan Jacobus van de Wiel te Otw
belast met 2 gld aan de Armen te Otw; ½ R dijk Otw. dijk
111. 1710 februari 5 sH,R.1697,94
Marie de Vrees wede Robbert Gerits de tocht en Jan en Peter Robberts haar krn alsook
Jenneken Gerit Robben Cornelis en Willem Gerit Robben gebr. Peter Jansen van de Pas man
van Marij Gerit Robben alle krn en kindskrn Gerrit Robben
- een hoeve lants met huis schuer opgaende eyckenbomen weyen en teullanden geheel 29 L
tot Otw tpl. Kerkhoven nu beteuld wordende bij Cornelis Jansen van den Brekel
alsmede een weyde daaraan gebruikt bij Giel Wolfs groot 5 L
van voorouders

aan Abraham Hubert raad sBosch
belast met jeep van 5½ vat rogge aan Peter Vuchts nog 3 vat roggein meer compt. hr
Slingelandt 5½ vat rogge in twee texten tafel H.Geest sBosch rente 1 gld 3 st 8 p L.Vrouwe
gilde Otw nog capt. 125 gld aan Cornelis Lippens wnd Otw en nog 100 gled erfgen. Griet de
Bruyn te Otw 550 gld capt. hr Johan Peynenborch wnd sBosch
112. 1709 ... sH,R.1697,134v
Adriaen Gerrit Peynenborch wnd tot Haeren
- stuck weylant 1½ L Haaren aenden Heesacker
113. 1709 ... sH,R.1697,135
Giel Martens van Someren wnd Druenen
- stuck ackerlant 40 R tot Haaren aenden Heesacker
114. 1709 ... sH,R.1697,146v
Jenneken Peters de Cort en Willem Adriaens de Cort beiden wnd Helvoirt
- stuck teulants 1 1/4 L tot Haaren tpl. de Raam
115. 1710 mei 22 sH,R.1697,197v
Catharina van Overbeeck wede Willem van de Wiel wnd Otw (test. not. Gerard van Noort
sBosch 31-5-1695)
- perceel teulland 3 L onder Helvoirt
116. 1710 mei 22 sH,R.1697,198v
Peter Cornelis van de Voort wnd Helvoirt
- teulland 4 L 19 R te Otw aan de Slons t Willem Schilders t v gem. weg t voetpad
van ouders
aan Marten Cornelis van de Voort zijn broer wnd Haaren
117. 1710 juni 10 sH,R.1697,208
Aert van Esch wnd Otw
- de middelste kamer in drie woningen offte kameren tot Otw in de Kerckstraat t huis en erf
Francis Wagemans t huis en erf wede Anthony Wannaerts v Kerckstraat t achterwaarts de
Hoogstraat
na dood ouders
vendt Aert Raaymakers mede wnd aldaar
118. 1710 oktober 4 sH,R.1697,297v
Theodorus van Asten notaris en klerk namens Cornelis van Ingen wnd Heusden als evicteur
- de helft in huis erf en hof aan de beestenmarckt t huis van Jan Berense t Peperstraat v gem.
straat t erf Jacob Bettens
van de rechter bij vonnis sBosch 21-9-1708
aan Jacobus van de Wiel te Otw
belast met 2 gld aan de Armen van Otw
119. 1710 oktober 4 sH,R.1697,299
item
- stuck teulants metten houtgewas daaraan 5 L tot Otw tpl. de Hey t t v hr van Esch t gem.
straat
aankomst als voor
aan Walterus van Esch wnd Otw
120. 1709 ... sH,R.1697,302
Helena van Bladel wede Willem Somers
- stuck ackerlant Haaren Raamsche ackers
aan Sophia van Bladel haar zuster
121. 1709 ... sH,R.1697,310v
Sophia van Bladel inw. sBosch
- stuck lants Haaren Raemsche ackeren
122. 1710 december 12 sH,R.1697,366v
juffr. Adriana van Haren wede Guillam van Vechel inw. sBosch de tocht in
- de helft in stede lands huys schuyr hoff boomgaert ackerlant weyen beemden houtgewassen
alle aen malcanderen bvvo in de Cleyne Heye omtrent de Diese t erve mr Marten van Heesch
O t erve deels erfgen. Joachim van Esch de gemeynt en den eyck W v N straat t Z de Diesse
- stuxken weyvelts hey hout en moerput gent t Romeynken over de Diesstroom aam de
westenzijde van den dijck t erfgen. jr Jan van der Steege t den dijck v N voors. Diesstroom t
erve Jasper Ariens vanden Boer c.s.
aan hr en mr Norbertus Snelle man van juffr. Johanna van Vechel haar dochter

123. 1710 december 12 sH,R.1697,367
juffr. Margareta de Sangeij eertijds wede sr Joost van Vechel haar eerste man gemachtigd
van hr Guilliam vander Hasgen hoffmr hoogh. prince van Holsteyn beeck voor not. Jacob Hugo
binnen Rijssel in Vlaanderen 10-12-1709 de tocht in de wederhelft van voorn. hoeve
aan juffr. Walburgh van Vechel sr Joost van Vechel en Theodorus van Vechel haar krn bij haar
eerste man
quo facto dhr Norbertus Snelle man van juffr. Johanna van Vechel t.e. en juffr. Walburgh van
Vechel sr Joost van Vechel ook voor Theodorus van Vechel hun absente broeder die men
vermeynt dood te zijn de andere helft
de gehele huysinge etc. als voor
welke goederen Joost Marten? van Vechel der transportanten grootvader in koop verkregen
tegen joffr. Helena meerj. d. Goossen Embrecht van der Borcht in sch.br. Otw 21-6-1670
aan Theunis Stockermans te Otw
belast met 15 st grondcijns in drie texten aan domeinen van Brabant
's-Hertogenbosch, R.1698
P.v.Teffelen, maart 1711 - november 1712 6 / 523
124. 1711 ... sH,R.1698,10v
hr Henricus Mannot koopman in inw. borger sBosch in den Craame namens hr Arnoldus
Backere man van juffr. Adriana van Hees in garnizoen in stad Mechelen
- 1/6 in huis hof aangelag geheel 5 L tot Haaren aen d End
- stuk land aldaar tpl. de Gansenkooij
125. 1711 maart 24 sH,R.1698,17v
voor souvereine raade van Brabant tot Brussel
hr Jan Franciscus Hijacintus Franciscus de Cort heere van Hilvarenbeeck hr Thomas de Cort
jvr Anna Francoise geestelijke dochter en juffr. Maria Theresia de Cort begijntje op den groten
Bagijnhof aldaar
tp aan hr Philippus de Cort
- de helft van stuk of partije zo land als weyde op de locht onder vrijheid Otw waarvan de
wederhelft aan dezelfde was competerende
voor 23 gld
veste voor sch. sBosch
126. 1711 april 15 sH,R.1698,39
Eymbert Jan Emmen wnd Haaren
- perceel teulland 2½ L tot Otw t erfgen. Cornelis Wijtmans t erve Thomas van Beurden v mr
Marten van Heesch t Hoogstraat
na dood ouders
vendt Johanna Cornelisse Smits wnd Otw
belast met 4 st min 1 oortje erfgen. hr van Asten ½ R dijk Otw dijck
127. 1712 januari 26 sH,R.1698,233
Antony Peynenborch wnd Antwerpen
- 1/9 in huis en hof land geheel 30 L Haeren tpl. de Groene Pleyn
zo van ouders als in opdracht van Jan Stevens van den Bosch
opgedr. Cornelis Willem Peynenborch zijn broeder wnd Haaren
128. 1712 februari 5 sH,R.1698,241v
Adriaan Peters van Gorcum wnd Best
- perceel teulland 2 L tot Otw tpl. Kerckhoven t koper t erf Adriaen Robbe v erf Wouter Jan
Emmen t hr advocaat Snel
- perceel groesland 1 L tot Mgt tpl. de Hilt etc.
na dood ouders
vendt Jan Peter de Lepper wnd in den Udenhout
129. 1712 februari 29 sH,R.1698,256
Antony Peynenborch ruyter onder regiment heer generaal baron van Obdam in cie hr
ritmeester Pascal onder dan 24 jaar ook namens Adriaen Peynenborch zijn broer
- perceel weyland 2 L in meerdere kamp van 6 L tot Haaren int Leege Broeck t erve Antony
Adriaan Peynenborch t erve Antony Thomasse van Seumeren v stroom gent de Leij t de
Dommel aldaer vlietende
na dood ouders
vendt Peter Theunisse vander Horst etc.

130. 1711 ... sH,R.1698,263v
wede Peter van Oudenhoven
- stuk land Otw te Berkel aan de Heykant
131. 1712 maart 30 sH,R.1698,282
juffr. Catharina de Weer wnd Turnhout
- een kampken weylands gent de Biesweye in twee gesepareert tsamen 6 L tot Otw achter t
Cloosterdijck aldaar t v O en Z t Clooster t W gem. straat t N den abt van St Geertruyde
zijnde leenroerig aan het leenhof van Kerckhove
aankomst deling broeder en suster goederen ouders 29-1-1693
tp sr Matheus van Boxtel tbv hr Johan van Vucht wnd Otw
staat te weten dat hr Anthony van den Broeck wnd Breda alhier present de voorn. weyde
onder andere goederen in arrest genomen dezelve daaruit ontslagen daar de kooppenningen
500 gld aan zijn handen in minderinge voldaan
132. 1712 juni 29 sH,R.1698,361
Hendrik Jacob Wolfs wnd Haaren man van Neeltje d. Jan vander Voort
- perceel teulland 1 L tot Haaren aan het Holeynd t volgende koper t erfgen. Jan Lathouwers v
Jan Arien Willems t erve Joost van Tuyl
na dood vrouws ouders
vendt Frans Vermeer inw. borger sBosch
133. 1712 juni 29 sH,R.1698,362v
Adriaen van Beurden wnd Otw
- stuk teulland 1 L tot Otw in de Schijve t v erve Peter van Eck t Aert van Ierssel t mestweg
na dood ouders
vendt Aert Carmans wnd Otw
134. 1711 ... sH,R.1698,373
Cornelis Jansen Smolders wnd Helvoirt
- woonhuys achterhuys schop gronden mestkaden landerijen etc. 6 a 7 L dinbank Otw tot
Haaren aen de Raem
135. 1711 ... sH,R.1698,379
Johan Slicher ontvanger generaal kerkelijke goederen van Holland
- hoeve land Enschot
136. 1711 ... sH,R.1698,439
Dirk Dominicus Rovers wnd Haaren
- woonhuis landerijen 6 a 7 L dingbank Otw tot Haaren aan de Raam
leen
aan Willem Adriaan Lombaerts
's-Hertogenbosch, R.1699
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137. 1713 mei 16 sH,R.1699,138
Cornelis van den Ende wnd Moergestel man van Elisabet d. Corstiaen van de Wouw
- 1/6 in hoybeemd geheel 12 L tot Otw tpl. de Wippenhouten t hr Uleus t ... van den Broeck v
gem. stroom t waterloop
na dood vrouws ouders
vendt Adriaen z. Paulus van de Wouw wnd Moergestel ook tbv Jan en Andries van de Wouw
zijn broeders mede wnd aldaar
138. 1713 juni 30 sH,R.1699,185v
Francis van de Ven wnd Otw
- de helft in weyveltje geheel 4 L tot Otw t koper t wede Bertens v den Dijck t hr van de Pol
na dood ouders
vendt hr Leonard van Eysch koopman sBosch
139. 1713 december 27 sH,R.1699,358
Huybert en Adriaen krn Marten Huyberts van Liemde alsmede Bartel Peters van den Akere
man van Jenneken en Cornelis Schenckels man van Mary drs Marten Huyberts van Liempde
- 11/12 in perceel land Haaren int Broeck agter den Eemer waarvan rest. aan kopers gehoort
na dood ouders
vendt Adriaen Martens van Liempt wnd Helvoirt ook tbv Peerken van Liempde wede Dirck van
den Bichelaer zijn zuster wnd Haaren
's-Hertogenbosch, R.1700
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testamenten

hiervan bestaat geen index
niet nagezien
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testamenten
140. 1717 augustus 20 sH,R.1701,129v
Adam van Beurden Martinus van Hees en Peter Schoenmakers man van Barbara van der
Star? tevoren wede Cornelis van Hees en voorn. Adam van Beurden momb. Marten en Maria
van Beruden en over Elisabeth Ariaen van Beurden en Johannes wnd Otw van Johan baptist
Timmermans (proc. Arendonck 12-7-1717 ook voor sr Adriaen Soetens man van juffr. Maria
Timmermans (proc. Westerloo) uit handen van Barthout van Slingelant rentmr geest. goed
quartier Otw hebben doen dirigeren d'executie van en over den Kerkhoofsen molen onder Otw
toebehoord hebbende d'erfgenamen Jan Janssen Couwenbergh waar door deurwaarder Jacob
Gratiaen du Velle voor commissarissen sBosch preferentie is gehouden aan haeren handen
heeft voldaar 266 gld 5 st 4 p in mindering van voorwaarden van verkoping 28-8-1707 als
restant van de kooppenningen aan erfgenamen van Hees van 988 gld
141. 1719 februari 18 sH,R.1701,172v
Maria Bakkers wede Adriaen Spijckers wnd sBosch quiting
142. 1719 april 17 sH,R.1701,183
hr Isack Herman Elsevier man van juffr. Elisabeth Henrica Verster en momb. over juffr. Maria
Catarina Verster quiting na overlijden hr en mr Ysacq Versterre schepen sBosch en die mede
momb. was over juffr. Maria Christina aan zijn handen door vr Francoise Balbian wede hr
Ysacq Verster
143. 1719 april 24 sH,R.1701,196
Hendrik Bakkers coopman ook voor Elisabeth Heesel quiting
144. 1715 ... sH,R.1701,208
van nu af Mr. F. Chatvelt
145. 1719 september 6 sH,R.1701,208v
Wouter van den Entepoel executeur boedel Johan van Vught overleden tot Otw wnd alhier
voor test. not. van Asten 1-12-1718 besloten quiting
146. 1719 ... sH,R.1701,294
Gerrit Roef namens hr onvanger Vrijberge arrest Loosbroeck
147. 1721 september 11 sH,R.1701,295
hr en mr Abraham Hubert man van juffr. Maria Elisabeth Cremers een der erfgen. Herme
Cremers en voogd van Francoise Maria, Helena Johanna en Jacob Dirck Cremers minderj. krn
voorn. Herme Cremersook voor juffr. Johanna Cremers wede Johan Hubert in leven koopman
in wijnen sBosch
148. 1715 ... sH,R.1701,325
Jan Janse Peynenborch de jonge wnd Tilborch lossing
's-Hertogenbosch, R.1702
G.Crollius, september 1707 - juli 1709 2 / 527
149. 1707 oktober 11 sH,R.1702,11v
Jan Peter Pot wnd Otw
A.499
- 2½ L teulland tpl. den Beijgaert t Wouter Jan Emmen t Francis Couwenbergh v gem. straat t
ackerwegh
van ouders
vendt Jan Ariens van Rijswijck tot Otw
belast met 3 st 12 p aan rechthebbenden
150. 1707 ... sH,R.1702,17
Peter Gijsbert van de Schoot c.s.
- 3 L land Haaren
151. 1707 ... sH,R.1702,84v
Peter Gijsbert van de Schoot
- 2 L land Haaren omtrent den Schutsboom
152. 1707 ... sH,R.1702,203
Philibert vanden Heuvel man van Heijltjen Ariens van Vucht wnd Oosterhout
- stuk teulland 2 L Haaren onder Belveren
153. 1709 januari 19 sH,R.1702,257
sr Henricus de Bie not. en proc. sBosch namens Hendrick de Cort wnd Otw Jan Janssen de

Cort Anthoni en Cornelis de Kort gebr. Simon Willem Penninxs man van Maria de Cort wnd
Gemonden Joorden Jansen vande Laeck wnd baronije Boxtel Wouter Janssen van Criecken
wnd Haeren Elsken Gerrits van Krieken wede Adriaen Meesters Cornelis de Cort wnd aldaar
Joost Janssen van Helvoort wnd Tilborgh Cornelis Blanckers wnd Oorschot Gojaert Blanckers
Hendrik van Livendonck man van Catalijn Blanckers mede wnd aldaar Johan van Heel wnd
sBosch ook voor onm. krn Roelant van Heel aan Maria de Cael? Adriaen van den Heuvel wnd
sBosch vader van onm. kind aan Maria van Heel alsmede Jan en Peter Anthonisse van
Tilborgh wnd Vucht ook voor Peter Aertse en Willem Aertsen en Mar.. Willem Catalijn en
Adriaen de Pauw en Jacobus de Pauw ook voor krn Peter de Pauw bij Elisabeth Oostvogels
- huisinge schuer backhuis schop hoff teuland 2½ L en gerechtigheid van de Essche heyde tot
Haaren aenden Heesacker etc.
aankomst test. Peter Hendrick Timmermans sch. Helvoirt 16-6-1704
tot fol 263
154. 1709 juni 3 sH,R.1702,332v
Hendrick Bartholomeeus Teurlincx wnd Otw
- stuck ackerlant tot Otw bij de watermolen t erve Eymert Smits t Cornelis Willem Betten v
Boxelse baen t gem. Moolenwech
tegen Jan Adriaen Venmans sch. Otw
supt hr Leonard van Eysch wnd sBosch
belast met sack rog convent Corstendonck
's-Hertogenbosch, R.1703
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155. 1709 ... sH,R.1703,54
Symon Jans Peynenborch wnd Helvoirt
- 1 L Haaren in den Raem
156. 1709 oktober 25 sH,R.1703,67
Arnoldus Donckers en Johanna wede Snell zijn zuster beiden wnd sBosch alsmede Theodorus
van Asten namens Anthoni Donckers
- stuck hoyelants op de Locht onder Otw 1½ L t naervolgende verkrijger c.s. t krn Gerard
vande Ven v stroom t erve krn Aert van Doormaelen
bij succ. van Wilhelmus Donckers haeren halven broeder
supt Willem Dircks van Doormalen wnd op de Locht voorn.
157. 1709 ... sH,R.1703,90v
Jan van de Ven wnd Haeren
- perceeltje weyland 2 L Haaren aent Laerheycken
158. 1710 april 11 sH,R.1703,187
juffr. Josina Wytmans wede Jan de Weer wnd Otw gemachtigd bij contract en condemnatie
Raad van Brabant tussen opdraagster t.e. en Anna de Weer laatst wede Anthoni Lombaerts en
Catharina de Weer t.a.z. 14 en 16-7-1705
- stuck teuland 7 L Heuckelem in de Koppelstraat gent den Brabantschen acker t erve
Lambert Peynenborch t Frans Bucken W v Kopperstraat t erve heer Beyers
aankomst test. van haar man en opvolgende transactie als voor
aan sr Johan van Heynsbergen borger sBosch
159. 1710 oktober 21 sH,R.1703,296
Claes Anthonis Leenders
- wey ½ L tot Haaren opt Goorbroeck t naervolgende verkrijger t tkind van Jan Jan Claessen v
Hoolestroom t ?
van zijn ouders
vendt Hendrick en Jenneken Verhoeven tot Waelwijck en Udenhout resp.
's-Hertogenbosch, R.1704
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160. 1711 ... sH,R.1704,29
Hendrick Claes Slootjens man van Anna Maria van Beurden
- stuck teulant 2 L Haaren in de Roonsche straat
161. 1711 maart 11 sH,R.1704,56
Francis van de Ven wnd Otw
- 3 L teulland te Otw in de Schijf t voetpad t Gijsbert van Heesch v erf krn Hendrik Lombaerts
t krn Gerit Wagemakers
leenroerig aan de Raad van Brabant

van ouders
verkocht aan Antony van de Cay wnd Otw
162. 1711 april 9 sH,R.1704,63v
Odulphus Goossens voor Mechtelt Verstijnen en Leendert Verstijnen har vader ook voor
Nicolaes en Cornelis Verstijnen haar absente broeders en voor Francis onm. z., Herbert van
Gestel man van Anna Maria Verstijnen voor het 2de vierde, Martinus van den Bichelaer
momb. 3 onm. krn Peter van den Bichelaer zijn gewezene broeder bij Petronella Jan Goossens
in wettig huwelijk voor het 3de vierde deel in
- 11 L teuland Otw tot heuclom als Otw in de Schijf t erve van Beurden t Jan Cornelis van de
Wiel waar 9 ½ L zijn leenroerig aan de Raad van Brabant in sHage
na dood Anna Eekerschot wede Jan van de Ven
opgedragen Dirck van den Bichelaer tbv Hendrik Jan en Anna krn Dirck van den Bichelaer bij
Elisabeth d. Jan Goossens die rest. 1/4
163. 1711 juli 31 sH,R.1704,147
hr Johan de Cassemajor namens Johan geb. baron van Leeffdael heere van Deurne als rentmr
episcopale en andere geestelijke goederen met author. Rade van State Ver. Ned. 19-12-1710
dat de wede Jan Steven Willems pachtersse van slands hoeve tot Hoogloon etc. ook Udenhout
in erfpacht
164. 1711 ... sH,R.1704,150v
verkoop
- hoeve van Coudewater Ulenborg Convent van Orten te Udenhout
165. 1711 oktober 2 sH,R.1704,187
Anthony Ad. Peynenborch ouder dan 24 jaar wnd Haaren
- 7 kwart teuland inde Gever tot Haaren t Toon Poirters t wede Hendrick Berkelmans v erfgen.
Jan van Seumeren t erfgen. Jan Stoormans
van ouders
vendt Frans Vermeer wnd sBosch
166. 1711 november 17 sH,R.1704,216
Adriaen Anthoni Neelken krn Gerrit Aelberts en Andries Willem Meijnaerts man van Claerken
Gerrit Aelberts
- 1/2 in 5½ L teuland gent den Coppelacker tot Heuclom leenroerig aan den Rade van Brabant
t v hr van Renesse t gem. Coppelstraat t juffr. van Gulick
- 2 L min een quart leenroerig als voor t t convent van Otw v waterlaet t gem. wegh
- 3 L teulant gent den Stippelacker tot Heuclom t t hr Ambrosius Beyharts v hr van Renesse t
mestweg
welke helft voor 4/5 na dood ouders rest 1/5 na dood Simon Gerrit Aelberts hun broeder
vendt Jan Janssen Berghmans wnd Otw
167. 1711 december 30 sH,R.1704,237
Cael van Dockum wnd Breda
- de helft in stuck ackerlant tot Huyclom gent de Hoogen acker 8 L tegenw. gebruikt
wordende bij jan Peters de groot t eertijds erf Goyaert van der Cramen t Lucas Verelst v de
wouerwen? t ?
aankomst van Jacob van Dockum zijn broeder
vendt sr Gerard van Utrecht borger sBosch die de wederhelft competeert
168. 1712 maart 2 sH,R.1704,303v
Jan Peters vande Laeck wedn. Catalijn Aert Vuchts de tocht in
- ½ L teuland tot Haaren in de Listen t Lambert Verstijnen t wede Teunis Soetelinxs v Toon
vanden Boer t Wouter van Abelen
na dood vrouws ouders
opgedragen Peter en Maria zijn meerj. krn bij Catalijn
die supt Jan van Gurp en Jan Petert Peynenborch momb. Lambert z. Jan Josen? Verstijnen
169. 1711 ... sH,R.1704,320
Catharina de Weer wnd Turnhout gelooft hr Anthoni van den Broeck wnd Breda 389 gld
170. 1712 april 5 sH,R.1704,324
Jenneken Molengraeff wede Berbina Peter Cornelis van de Voort man van Maria Molegraeff
ieder 1/4 in de helft als erfgen. Huybert Molegraseff het derde vierde deel en Matthijs
Molegraeff en Maria Elisabeth zijn zuster in haar 23ste jaar rest. 1/4
- 1/6 in weyde geheel 2 L Helvoirt aan de Schoordijck
en 1/3 in derdalf L teulland tot Haaren in de Raemse ackeren
na dood Jenneken wede Adriaen van den Brekel en haar broeder en ouders

aan Hendrik Aert Peynenborch de rest. delen toebehorende
nog landerijen Haaren
tot fol. 326
171. 1711 ... sH,R.1704,338
Adriaen Jansse van Engelant man van Adriaentje Claessen van Eerssel
- land Haaren Belverse ackeren
172. 1711 ... sH,R.1704,345v
Guilliam Polen evicteur
- huis Moergestel
ook fol 349
's-Hertogenbosch, R.1705
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173. 1712 ... sH,R.1705,2
juffr. Johanna Francoise Bex
- hoeve Mierlo
tot fol. 6
174. 1712 ... sH,R.1705,7
Theodorus van Asten
- huis sBosch Kolkerstraat etc.
175. 1712 juli 26 sH,R.1705,26
Goyert Bartholomeeus van Diessen
- stuk weyvelt 3 a 4 L onder Otw en Moergestel t erve Berent Jan de Bresser t erve des
cooperse v stroom t een steegh
verkregen tegen Goyertje Cornelis van Diessen sBosch 21-11-1699
supt Elisabeth Meus Aerts van Diessen wede Baltus Heesters wnd Otw
176. 1712 oktober 28 sH,R.1705,79
Adriaen van Eyck
- perceel coeyland tot Otw in de Groenstraet t hr Rotterdam t erfgen. sr Comans v
Groenstraet t reviere
van zijn ouders
bij belening aan Jan Heessels mede wnd Otw
marge: Jan van Heesch heeft bekend dat Adriaen van Eyck heeft voldaan 100 gld dus cassatie
18-7-1715
177. 1712 ... sH,R.1705,87
heer van Deurne
- hoeve onder St MichielsGestel
178. 1712 ... sH,R.1705,96v
Antony Peynenborch wnd Haaren
- 1 L land Haaren tpl. de Boght in de Belverse straet etc.
179. 1713 maart 23 sH,R.1705,164
Goyart Bartholomeeus van Diessen wnd Otw
- 1½ L land tot Moergestel in de kerckacker gent den Biesacker t t erfgen. Adriaen Lommers v
Adriaen van Vaerle t erve Andries van Vessem
van ouders
aan Lijsbet Bartholomeeus van Diessen wede Baltus Heesters zijn zuster wnd Otw
180. 1713 april 20 sH,R.1705,176
Maria Jansse wede Jan Peynenborch wnd Haaren (test. not. Gratiaen Jacob de Velle te Haeren
25-6-1709)
- perceel land 1 L Haaren aen het Holeynt t Dirck Dominicus Rovers t Eymbert Stevens van
Leyten v gem. meulenweg t Cornelis Abeelen
aankomst voorn. test.
supt Dirck Dominicus Rovers wnd Haaren
181. 1713 juli 10 sH,R.1705,211v
Huybert Jan Beckers wnd Eyndhoven
- ackerland Hilvarenbeek aent Groot Loo
van zijn moeder
vendt Jan Adams van Spreuwel wnd Beeck
182. 1712 ... sH,R.1705,292
Frans de Joodt man van Adriana van Vlijmen
- perceel land Haaren aenden Heesacker

183. 1712 ... sH,R.1705,323
Pieter de Vliegh
- 1½ L land Haaren aenden Raem
's-Hertogenbosch, R.1706
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184. 1714 februari 9 sH,R.1706,8v
Willem en Jan Wouters van Giersbergen gebroeders
- 2/3 in stuck weyland 2 L tot Otw in de Groenstraet t Michiel Jans van Eerssel t Ariaen Gerrit
Wijtmans v erve Willem Hendricx de Cort t gem. straat
- 2/3 in stuk teullant 1½ L tot Helvoirt etc.
bij opdracht van Eerken wede Peter Jan Emmen haere moye
vendt Cornelis Janssen van Rijswijck wnd Helvoirt die rest. 1/3
belast met 2/3 in 2 vaten rogge in meer van 1 mud aan hr van Niel
185. 1714 ... sH,R.1706,101
Fredrik Janss
- land Haaren tpl. de Reijt
186. 1714 ... sH,R.1706,105
wede Morel
- land Haaren bij Megen
187. 1714 ... sH,R.1706,122
Herman Craemers rentmr Grooten Bagijnhof sBosch
- land Haaren Belversche straat tot 125
188. 1714 ... sH,R.1706,132
Antoni Dircx van Achelen wnd Haeren
- een broeck hoyland ½ mergen onbedeeld van gelijke ½ mergen tot Haaren in de Belversche
straet
189. 1714 augustus 28 sH,R.1706,183v
hr en mr Paulus Suyskens advocaat sBosch als evicteur
- huysinge en hof te Otw bij de kercke 16 R t Peter Karmans t Peter van Heck v gem. straat t
Hoogstraat
als Jan van Proyen tegen de rechter 8-7-1713 11-7-1714
aan Peter Karsmans wnd Otw
belast met grondcijns? rente van 6 L rogge betaald met 1 gld 10 st aan de H.Geest Otw 3 st 8
p altaristen
190. 1714 augustus 28 sH,R.1706,184v
mons. sr Gillis Kerckhoven clercq sBosch secretarie voor juffr. Margareta Backers wnd
Turnhout proc. not. Pedro Snijders Turnhout 1-8-ll. schepengelofte 650 gedaan
voorn. Margaretha Backers 18-5-1697
tbv Maria Backers wnd alhier
191. 1714 september 7 sH,R.1706,200v
juffr. Anna Elisabeth Walraven wnd Brussel ook voor sr Johannes Nicolaas Aurelius Walravens
licentiaat in de medicijnen en juffr. Maria Margareta Walravens haar broer en zuster aldaar
wonend meerj. krn w. Zacharias Walravens en juffr. Catarina van der Borcht proc. Brussel 151- ll.
- stuk weyvelt 4 L 10 R binnen Otw aan de Baerdijck t erfgen. Peter van Heck t navolgende
koop v het Mannengasthuys t Baerdijck de Rackloop tussenbeide
aankomst van ouders
aan hr Abraham Rotterdam drossaart heerl. Venloon
192. 1714 september 7 sH,R.1706,201v
deselven
- stuk weyvelt en sloot of reckloop tussenbeide leggende bvvo lanx den Baerdijck 3 L 13 R t
4de koop t Baerdijck v Hendrick van den Boer t opdrageren
aan Adriaen Rob Hendricks te Otw
193. 1714 september 7 sH,R.1706,202
deselven
- stuck akkerland 4 L 20 R in den Beygaert t Grietje Peters van Beurden t Thomas Jans van
Beurden v Hoolstraat t Molenstraat
aan Adriaen Rob Hendricx wnd Otw

194. 1714 september 7 sH,R.1706,202
deselven
- akkerland 3 L binnen Otw in de Hipperingh t Aert Wouters van Heck t v Jan Peter
Timmermans t erf Peter Jan Emmen
aan Anthonis Wouter Jan Emmen wnd Otw
die belooft Wouter Jan Emmen zijn vader mede wnd aldaar 200 ka gld
195. 1714 september 29 sH,R.1706,232
Adriaen Martens van Beurden wnd Otw
- 1 L 7 a 8 R weyland in de Kleyne Heyde tot Otw aen Schepersdijck t Willem van Spaendonck
t Jan Bartholomeus Teurlincx v gem. wegh t erf wede Paulus Scholt
aankomst van ouders
vendt Peter Bartholomeeus Carmans tot Otw
196. 1714 oktober 16 sH,R.1706,244v
Jan Jansse van Roustel man van Heyltje Gevers van Deursen wnd Otw
- 1/4 in 3½ L teulland in Udenhout in de Kruisstraat bij de capel
van vrouws ouders
aan Jan Aert Robbe
197. 1715 april 4 sH,R.1706,360
Maximiliaen Teljard meerj. z.w. hr Willem Teljard major tdv Ver. Ned. bij vr Maximiliana van
der Steghen en vr. Maria van Bovekerke vr van hr Johan van der Steghen ook voor vr Camilla
Teljard meerj. d. hr Teljard voorn. en Maximiliana van der Steghen
fol 358 - Santkantse hoeve Helvoirt
- hoeve lants stede huysinge schuer backhuys hoff 1½ L te Heuclum t gem. straat t erfgen.
mevr. Rhoo v erve tgemeen lant t opdrageren
- stuck ackerlants 8 L tpl. voors. t tgemeen land t gem. straat v Kreytenheye t erve
opdrageren
- weyvelt gent de Cruysweyde 5 L tpl. voors. t erve hr Bayhart t tClooster tot Otw v gem.
baan t ..
- acker teullants 4 L tpl. voors. t gem. wegh t .. v erve Frans Arien Bucken t Jacob Cornelis
Jacobs
- acker teullants 6 L tpl. voors. t gem. wegh t erve mevr. de Roo v gem. wegh t hr Bayharts
- 1 L teullants tpl. voors. t gem. wegh t hr Bayharts v voorn. opdragers t gem. baen
- 2½ L teullants gent den Geerhoek t Arien Freys Driessen t gem. steegh v erfgen. mevr.
Rhoo t opdrageren
- beemdeken 1 zester tpl. voors. t mevr. Rhoo t v hr Bayharts t ..
- een beempt 6 L onder dingbank Otw t erve Peter Karsmans t Aert Driessen v krn Gielen Jan
Pauwels t gem. stroom
- een houtvelt onder Heuclom 1 L t Wouter van Ceulen t v mevr. Rhoo t ..
- heyvelt 4 L onder Heuclom tpl. voors. t gem. wegh t jr Cannart v erve Wouter Jan Emmen t
..
- een heyveltje 4 L heerl. Loon etc.
so Wouter Cornelisse in gebruik heeft
aankomst van moeder Maximiliana
supt Sacharias Loomans borger en coopman sBosch
belast met gewincijns 3 duiten hr van Loon gewincijns 3 duiten in meer aan Wouter van Es tot
Otw jeep 7 L of vaten rogge LVbroederschap sBosch jeec 28 st 8 p hr van Slingelandt
's-Hertogenbosch, R.1707
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geen index bij de fiches
198. 1715 juli 26 sH,R.1707,35v
Peter Joorden Wouters van Boxel
- 1/6 in een heyveltje en ackerlant en hoylant geheel 10 L onder Otw op de Locht t gemeente
t Willem van Doormalen v Hendrik van Beers t Adriaen van Boxel
aankomst van ouders
vendt Abraham Joorden Wouters van Boxel zijn broeder wnd Vucht
belast met 1 oortje aan gerechtigden in meer
199. 1715 juli 26 sH,R.1707,36
Wouter van Ceulen wedn. Mechtelt Schepens nu getr. met Adriaantje van Hees de tocht van
alle goederen als hij in eerste huw. bezat
- goederen in eerste huw. aangebracht onder Heuclom

nog de eigendom in
- weyde tot Otw 7 a 8 L van hr Beyharts en tegen hr van Deurne
- huys en hof aen de kercke van Otw t Claes Blanckarts t v straat t erve Jan Peynenborchs
van Leonard Stockvis
aan Francis en Yvo van Ceulen en Henric Lathouwers man van Anna Maria en Adriaen Jansen
van Es man van Willemijn van Ceulen
quo facto dezen geloven Wouter van Ceulen en Adriaentje van Hees haar leven lang te
allimenteren
200. 1715 augustus 24 sH,R.1707,52
Gijsbert Heesters wedn. Maria Aerts van Gestel (test. sch. Hilvarenbeek)
- stuck teul als hoyland tot Otw t teulland 3 L aent Kerckeynde t O Hendrik Herman t W vrouw
van Turnhout en
- weyland 2½ L tot Otw aan Cloosterdijck t O Andries Herberts v Z Niclaes de Cort alles
gemeen met de volgende verkrijger
van zijn vrouw
aan Jacob van Eeten wnd Diessen
201. 1715 november 4 sH,R.1707,94v
dhr Francois Goverts wedn. Geertruyd de Weer wnd Turnhout de tocht in alle goederen in de
meijerij en elders van zijn hvr aangekomen
gecedeerd aan Aegidius Franciscus zijn zoon bij Geertruydt
202. 1716 januari 2 sH,R.1707,137v
dhr en mr Isacq Verster raad en schepen sBosch namens Elisabeth Herga en juffr. Johanna
Poppe evictrices
- huysinge stallinge schuer verkenskoye met hof bleeckvelt bvvo op de hoek van de
Koyestraat t Koystraat t wede Bartholomeeus van Turnhout v mercktvelt t gem. stroom
als Johan van Proye bij koop tegen de richter 6-11-1714
tevoren van onm. krn Gijsbert van Hees bij Anna Maria van der Aa
aan Paulus Suys en Maria Piren t.t. en de krn t.e. ook bij Catarina Vlamincx zijn 1ste hvr als
bij Maria voorn. zijn 2de hvr wnd Otw
belast met ½ mud rogge bij red. betaald met 2 gld 10 st
203. 1716 januari 2 sH,R.1707,138v
dhr Isacq Verster raad en schepen sBosch namens Elisabeth Herga en juffr. Johanna Poppe
evictrices nog
- huis schuer schop hof teulland en weyland 14 L aan de Heycant tot Berkel etc.
204. 1716 januari 2 sH,R.1707,139
dhr Isacq Verster raad en schepen sBosch namens Elisabeth Herga en juffr. Johanna Poppe
evictrices nog
- teulland gent de bocht 6½ L omtrent Koningseyck in de Schijf van Otw t Anthoni van der
Kay t Adriaen van Dal v Wouter Jan Emmen t wede Bartholomeus van Turnhout
aankomst als voor
aan Adriaan van Dal
205. 1716 januari 2 sH,R.1707,139
dhr Isacq Verster raad en schepen sBosch namens Elisabeth Herge en juffr. Johanna Poppe?
evictrices nog
- perceel teulland achter de Swaen 2 L en perceel daarneven 1½ L een voetpad tussenbeide t
erfgen. Eeckerschot t Walterus van Esch v de Swaen t dhr Rotterdam
aan Dirck van Herpen wnd sBosch
206. 1716 januari 2 sH,R.1707,140
dhr Isacq Verster raad en schepen sBosch namens Elisabeth Herge en juffr. Johanna Poppe?
evictrices nog
- teulland de Corte Stucken 2½ L t Hendrik van den Boer t H.Geest van Otw v gem. mestweg
t erf Antonie van de Kaa
aan Dirck van Herpen wnd sBosch
207. 1716 januari 2 sH,R.1707,140
dhr Isacq Verster raad en schepen sBosch namens Elisabeth Herge en juffr. Johanna Poppe?
evictrices nog
- perceel teulland aan de loopkant 3 L t de loopkant t de armen van Otw v gem. voetpadt t
gem. mestweg
aan Wilhelmus Hoofmans tbv Martinus Verbeeck wnd Otw

208. 1716 januari 2 sH,R.1707,140v
dhr Isacq Verster raad en schepen sBosch namens Elisabeth Herge en juffr. Johanna Poppe?
evictrices nog
- 1/3 in heyvelt ong. 60 L int geheel bij Cleyn Oosterwijk in de heyde aldaer
aan Dirk van Herpen wnd sBosch
209. 1716 januari 2 sH,R.1707,140v
dhr Isacq Verster raad en schepen sBosch namens Elisabeth Herge en juffr. Johanna Poppe?
evictrices nog
- 1/10 en 1/20 in een coyweye gent de Burghtweyde geheel 5 L int Meulestraetje t Eymbert
Smits t erfgen. Elias Brekelmans v Molenstraatje t gem. stroom
aan Govert van der Aa
210. 1716 januari 2 sH,R.1707,141
dhr Isacq Verster raad en schepen sBosch namens Elisabeth Herge en juffr. Johanna Poppe?
evictrices nog
- 1/5 en 1/10 in een koyeweye geheel 4 L in de Buendersteegh
aan Marten Verbeeck
211. 1716 maart 7? sH,R.1707,191v
Michiel de Gase deurwaarder namens hr L. de Pain et? Vin waarnemend het comptoir van hr
Hendrick Adolph Boutingh als raet en rentmr generaal der beeden over stad en meijerij
gemachtigd Raad van State 20-2-1716 tot het doen van opdracht van de vaste goederen van
Dirck Michiels van Yerssel geweest zijnde collecteur der beeden vvo in jaere 1712
- de helft in een stuck weylants geheel 2 L 13 R bvvo aen Schepersdijck t t v O W Z krn
Antonie Storimans mma t N krn Lodewijck van Heck
- de helft in het voorste heesterbosch geheel 5 L 46 R als voor in de gemeene hoecken t O krn
Willem Hendricx de Cort t W een gem. steegh v Z Dina Antonisse t N doctor Rijckvorssel
- 1/4 in stuck weyvelts gent de Peertsweye geheel 5 L 37 R als voor t O .. t W Allegonda wede
Adriaen Wijtmans v Z de tweede volgende perceel t N gem. stroom
- de helft in een stuck weylants geheel 5 L 9 R als voor t O Allegonda wede Adriaen Wijtmans
t W Geertruit Ermers wede Bartholomeeus van Turnhout v Z Adam Verhoeven t N de
Groenstraat
- de helft in een stuck weyvelts geheel 3 L als voor t v O en Z Dina Antonisse mma t W krn
Willem Hendricx de Cort t N het tweede voorgaande perceel
- de helft in stuck ackerlants het het boghje over de loop tsamen groot int geheel 5 L als voor
ontrent Cuypersvonder t erfgen. Abraham van Rotterdam t gem. wegh v erf Ermert Antonis
Smits t erf Goossen van Billiouw
- de helft in een stuk weyvelts gent de Bocht int geheel 5 L als voor bij de Borght t erf Ermert
Bartholomeeus Teurlinx t erfgen. Elisabeth wede Baltus Heesters v erf hr van der Poll t gem.
stroom
- de helft in een stuck so acker als weylant geheel 4 L als voor teynden Baerdijck t Peter van
Heck t v t gemeente
- de helft in stuck ackerlants geheel 3 L 35 R aende molen t erf Geertruydt Ermers wede
Barth. van Turnhout t Aert Adriaen Nouwen v Maria wede Jan de Gruyt t gem. wegh
welke goederen toebehoord hebben voors. van Yerssel
publiek aan Theodorus van Asten not. en clercq ter secretarie sBosch voor 420 gld
212. 1716 april 16 sH,R.1707,227v
Huybert en Cornelis van Laerhoven gebr. en Arien Marten Priems allen wnd Udenhout
- de helft in 2½ L teulland onder Haeren aent t Holleneynde t wede Peter Stoeldrayers t
Engeltje Peynenborch v t gem. wegh
- 1 L 1/4 teullant mede voor de helft tpl. voors. t erve Anna wede Steven Leyten t Maria
Janssen Peynenborch v gem. wegh t erve Jan van der Sterren erfgen.
aankomst van Willem Huyberts van Laerhoven
supt Dries Jans van de Voort wnd Haeren
belast met 17 st 8 p geest. compt hr Tengnagel
213. 1716 mei 5 sH,R.1707,242v
Michiel van Yerssel wedn. Leonora Leermaeckers de tocht in gelofte wegens koop gedaan bij
Willem van Mol van 6 gld sjaers losbaar met 150 gld uit
- huisinge te Oirschot tegenover het clooster in sch.br. Oorschot dec. 1712
aan Hendrick z. voorn. Michiel en Leonora
214. 1716 mei 25 sH,R.1707,255
Francis Couwenbergh man van Elisabet Witmans

- een weyvelt 3½ L tot Otw tpl. de Bossteegh t jr Canters t wede Adriaen Deckers v Reckloop
t Bossteegh
van vrouws ouders
vendt Peter Carmans wnd Otw
215. 1716 juni 18 sH,R.1707,279
Allegonda van Yerssel wede Ariaen Wijtmans met Eymmert Wijtmans beiden wnd Otw geloven
hr Leonard van Eysch 250 gld
216. 1716 juni 20 sH,R.1707,280
hr Jacob Hasevoet geauth. van Cornelis van Vrijberghen ontvanger der 20ste penning bij res.
Raad vanc State Ver. Ned. 12-5-1716 de goederen van Anna Maria Timmermans wede
Hendrik de Cort voor een geruime tijd tot Otw overleden zonder wettige decendenten
ontruimd en achtergelaten een hoeve lants 2 huysinge perceel weyde allen onder Otw waarna
publ. verkoop
- huys hof schuur backhuys en boomgaert met 13 L teulland en 13 L 3 R wey onder Otw t O
hr Cromstrom t W Toni Schoenmakers mma v dhr Cromstrom t gem. straat
- de Korte Ruggen 2 L 27 R t hr Cromstrom t deselve goederen v t erve Peter Strijthoven
- 1 L 38 R neven de Langen Cant t t dhr Cromstrom v t Peter van Strijthoven
- 6 L 5 R in de Hippering onder Otw t t voors. goederen v t Antoni Wouter Jan Emmen
- Jan Deckersweyde 1 L 14 R t Tonis Schoenmakers t erfgen. Goyaert Joorden Bell v deselve
goederen t Armen van Otw
- heyvelt 18 L daarin bevonden
- 3 L 12 R wey tot t Herlaer t Jan Jan Tijssen t Frans Arien Bucken v gem. revier t Jan Arien
Willems cum aliis
- stuck lant aent Herlaer 1 L t efgen. Adriaen van de Pas t Jan Adriaen Willems v deselve
goederen t gem. Baan
- den Buckinghacker 2 L 41 R t Embert van Balthoven t heer Cromstrom v t Wouter Jan
Emmen
van welke percelen twee leenroerig zijn
publiek aan hr Johan van Vucht wnd Otw voor 1665 gld op 9-5-1716
217. 1716 juni 20 sH,R.1707,282v
deselve
- huys hof met een klijen huysken daeraen met ap en dependentien tot Otw in de Kerckstraat
t Eymbert van Balthoven een voetpat tussenbeide t Toma Fabri v Kerkstraat t achter aande
Hoogstraat
gekomen als voor
aan Adriaen Jans van Yerssel voor 383 gld
belast met 2 R dijk op de Roydijck
218. 1716 juni 20 sH,R.1707,283
deselve
- huys stallinge hoff 1 L in de Kerstraet tot Otw t erfgen. Hendrick van Oudenhoven t Adriaen
Pot v gem. straat t erve prelaet van Ste Geertruyd tot Loven
gekomen als voor
aan hr en mr Lambert van Heesacker advocaat voor 430 gld
belast met 6 st cijns aan hr Slingelandt en 2 R dijk gent den Roedijck
219. 1716 juni 20 sH,R.1707,283v
deselve
- weyde 3½ L in de Buendersteeghde t Peter van Heck t erfgen. Jan van der Aa v t ?
gekomen als voor
aan Jan Adriaen Ketelaers wnd Otw
belast met 1 st aan domeinen
220. 1716 september 14 sH,R.1707,346v
mons. Jacob van der Meulen borger en coopman sBosch evicteur wint op
- huis erve hoff verwerye ap en dependentien bvvo omtrent de Linde so gecompeteert heeft
Dirck en Josina van Beurden en de clercq Theodorus van Asten koop tegen richters roede
genoemen tbv hem evicteur 6-9-1714 29-11-1715
aan mr Gerard van Asten borger sBosch
belast met grondcijns als die er is 3 gld aan t Vrouwenhuys 1 gld compt. hr Slingelandt
221. 1716 september 14 sH,R.1707,347v
deselve
- 5 L ackerlant tot Otw t achter den hoff van de huysinge van de wintmolen van juffr. vamn

Turnhout t gem. loop v juffr. van Berkel t Thomas van Breda mma
in gebruik bij Willem Livens
aan Frederik Antonissen wnd Otw
belast met 6 en 8 p. jr Verstegen 4 en 8 p. baselaers
222. 1716 september 14 sH,R.1707,347v
deselve jeec 10 gld geloofd bij Wouter zz. Dirk Peters van de Wiel aan Dirk Rutger van Berkel
uit
- huys hof grond erff bvvo aen de Plaets t Jan Gielis de Weer t erf Margriet wede Thomas van
.. [den Hoevel?] v gem. straat t gemeynt gent de Vloet en andere percelen
in sch. br. Otw 24-4-1649
aan Dirk van de Wiel te Otw
223. 1716 september 14 sH,R.1707,348
item jeec 6 gld sjaers geconstitueert bij Wouter Dircx van de Wiel tbv Dirck van Berckel uit
voorn. onderpanden
in sch.br. Otw 18-12-1653
verkocht aan Dirck van de Wiel wnd Otw
's-Hertogenbosch, R.1708
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224. 1717 ... sH,R.1708,338
Helena van Boxmeer
- hoeve Haaren Heesacker in de Belversche ackers
fol. 354 begint mr F. Chatvelt
225. 1720 september 27 sH,R.1708,453v
Pieter Brocken wnd Otw
huys erf land t jr Byers t Jan Kempe v straat t stroom
- het land t Matheeus Verbeeck t Jan Korthout c.s. v gem. hey t erf Adriaen van Dal
aankomst koop tegen erfgen. Hendrik van Boxtel in sch. br. Otw
aan Norbertus Jan Melis wnd Tilborgh
belast met uit het huis 7½ st geest. compt. rentmr Slingelandt en uit het land 2 st gewincijns
aan domeinen
's-Hertogenbosch, R.1709
G. van Breugel, 13 maart 1714 - 2 april 1716
en J. van Heurn, 29 juli 1716 - 26 mei 1717 1 / 534
226. 1714 maart 3 sH,R.1709,6
Henrick Jacob Wolfs man van Cornelia Janse van de Voort wnd Haaren
- 1 L land Haaren t erfgen. Aard Stoeldrayers t Adam van den Hoeck v voorn. van den Hoeck t
erf van Frans Vermeer
van vrouws ouders
vendt Frans Vermeer wnd alhier [=sBosch?]
227. 1714 maart 17 sH,R.1709,11v
Jan Gerit Verstijnen wnd Otw
- een stuk weiland 2½ L tot Otw tpl. de Cleyne Heye t Francis Smits t wede Bartholomeeus
Vincent van Turnhout v stroom t gem. weg
van ouders
vendt Anthony van der Kaij wnd Otw
belast met 12 p. rentmr domeinen
228. 1714 april 10 sH,R.1709,20v
Adriaen Peter Brouwers man van Marie Aardse van Kriecken wnd Drunen
- een weiveldeken onder Haaren 1 L aan den Heesacker etc.
229. 1714 april 25 sH,R.1709,25
Cornelis Marten Verhoeven man van Hendrina Peter Vuchts wnd Haaren
- 1/6 in de landerijen 7/4 L te Haaren in de Rundsche straat etc.
230. 1714 juli 14 sH,R.1709,66v
Theodorus van Asten not. en clercq sBosch als de evictie namens sr Daniel Le Martinel etc.
- schone en welgelegen corenwindmolen met de steenen daarop huys schuer hof boomgaert
acker wey en groeslanden ong. 40 L bvvo te Kerkhoven met het recht van gemaal t krn en
erfgen. Johan Vromans t Cornelis Jansse Smith v t rondom gemeynten een waterloop
als de welgeb. hr Johan Maurits van de Poll heere van Poelwijck verkreeg bij koop tegen hr
Barth. van Slingelandt rentmr Geest. Goed sch. sBosch 5-11-1708 en van Asten bij coop

tegen den richter tbv den evicteur
aan Abraham Hubert raad en regerend schepen sBosch
belast met de grond of gewint chijnsen rente van 19 gld aan den convente van Otw 4 gld 10
st rentmr Slingelandt 12 gld ontvanger generaal der beurse 2 gld 10 st red. de arme tafel van
Otw 6 gdld gered. rogge erfgen. Johan de Weer 36 gld gered. rogge armhuis gefondeerd bij
hr en vr van Yssere staande aant kerckhof tot Otw pacht van 1 mud rogge en 2½ mud rogge
beiden arme tafel H.Geest van Otw in verscheyde texten 1 mud rogge aant sieckgasthuys
aldaar 8 L rogge aan den arme manhuis tot Otw
231. 1714 juli 14 sH,R.1709,66v
Theodorus van Asten not. en clercq sBosch als de evictie namens sr Daniel Le Martinel etc.
- acker teulland bij de hoeve gent de Borcht 1½ L t den Groten acker t .. gent Sneppescheut
als Van de Poll bij koop sch. sBosch en als Balthus Verstijne in gebruik is hebbende
aan Adriaen van Dall wnd Otw
232. 1714 augustus 31 sH,R.1709,93
Jenneken Jacob Bungers wede Gerrit van de Ven
- huys schuer land weye 20 L par. Otw aen Kievitsbleecq t krn Cornelis van de Ven en krn
Jan Anthonis vanden Boer mma t steegh v erf Joost Thomas van Breda t gemeynt
aankomst Jacob Jan de Bunger haar vader 19-5-1677 sch. Otw van Peter Priems c.s. en zij na
dood van haar vader
aan sr Johannes van Vucht wnd Otw
233. 1714 oktober 17 sH,R.1709,106v
Cornelis z. Peter Gijsbert Clijn als bij handschrift van zijn vader gelast
- een parceel land tot Haaren 20 R t Marten van Liemt t krn Peter Driessen v Wouter van
Abelen t gem. wech
- perceel land tot Helvoirt etc.
van ouders
opgedr. aan Jan Jans van den Bosch wnd Haaren
belast met 4 vat rogge H.Geest sBosch
234. 1714 november 7 sH,R.1709,123
Gerit Gijsbert Heessels wnd Esch
- 1/4 in 4 L tot Haaren
235. 1714 november ? sH,R.1709,137
Francis van de Ven wnd Otw
- 5/6 parten in perceel teulland te Otw 4 L t erfgen. Bartholomeeus Teulincx t gem. waterloop
v erff Johan de Bont t gem. wech
aankomst ten dele erffenis ten dele aancoop
tp aan Leonard van Eysch borger en coopman sBosch
236. 1714 november 28 sH,R.1709,139v
Marie d. Cornelis de Cort wnd Haaren
- 1/8 in een heiveldje onder Haaren 1 L t t verkrijger v erve Peter van Eynhoven t erf Adriaen
Bastiaen Vuchts
van haar ouders
vendt Jan Jans de Louw wnd Haaren
237. 1714 november 28 sH,R.1709,140
Jan Janse de Lauw wnd Haaren
- ½ L teuland onder Haaren t wede van Trier t Wouter Jans van Kriecken v gem. voetpad t
meswech
bij cope van sr Hendrick de Bije qq sch. sBosch 19-1-1709
supt Maria d. Cornelis de Cort wnd Haaren
238. 1715 juni 14 sH,R.1709,222
Godefridus van Diessen wnd Otw
- perceel hoyland 3 L Otw t convent t gem. loop v wede Lombers t erve verkrijger
- perceel land onder Haaren 6 L zijnde de helft in 2 mergen onbedeeld t gem. stroom t krn
Aard Berkelmans c.s. v erfgen. Hendrick Jacob Wolfs t erve Peter van Akeren c.s.
aankomst koop tegen Aard Cornelis van Diessen en Teunis Hendrik Aarts van Diessen
sch. Otw
tp Johannes Heesterswnd Otw

239. 1715 juni 29 sH,R.1709,242
Michiel vanden Bosch en Gerit Huyberts Verhoeven tot Haaren geloven 100 gld aan mr
Norbertus Snelle tbv Arme Mannengasthuys tot Esch
240. 1715 juli 18 sH,R.1709,250v
Adriaen van Heck tot Otw gelooft 100 gld aan wede Abraham van Rotterdam wnd Otw
241. 1715 oktober 12 sH,R.1709,271
Peter Henrick Vuchs tot Berkel wedn Magdalena Berkelmans afstand van tocht
- de helft in stuk weiland 6 L gent de Hansse Hoef tot Berkel
aan zijn dochter Adriaente bij Magdalena
242. 1715 december 7 sH,R.1709,294v
Hendrick van Eersel tot Otw gelooft 1400 gld aan hr en mr Paulus Suyskens advocaat wnd
sBosch
fol. 308 begint liber van Heurn
243. 1717 februari 16 sH,R.1709,394v
Theodorus van Asten not. en clercq sBosch stads secretarije
- de helft van een stuck weyland geheel 2 L 13 R bvvo t Schepersdijck O t v W Z krn
Storymans mma t N krn Lodewijck van Heck
- de helft in de voorste Heesterbosch geheel 5 L 47 R als voor in de gemene Hoecken t O krn
Willem Henricx de Cort t W gem. steeg v Z Dina Anthonisse t N doctor Rijkevorsel
- 1/4 in stuck weyvelts gent de Peertsweye geheel 5 L 37 R als voor t O .. t W Aldegonda
wede Adriaen Wijtmans v Z het tweede volgende perceel t N gem. stroom
- de helft in stuck weyvelts geheel 5 L 9 R t O Aldegonda wede Adriaen Gerit Wijtmans t W
Geertruyt Ermers wede Bartholomeus van Turnhout v Z Adam Verhoeven t N de Groenstraat
- de helft in een stuck heyvelts geheel 3 L als voor t v O en Z Dina Anthonisse mma t W krn
Willem Henricx de Cort t N het tweede voorgaande perceel
- de helft in een stuck ackerlants met het bogtje over de Loop tesamen geheel 5 L als voor
omtrent Cuypers Vonders t erf erfgen. Abraham van Rotterdam t gem. weg v erf Anthonis
Smits t erf Goossen van Biljouw
- de helft in een stuk weyvelts gent de Borgt geheel 5 L als voor bij de Borgt t erfgen. Ermert
Bartholomeus Teulinx t erfgen. Elisabeth wede Baltus Heesters v erf hr vande Pol t gem.
stroom
- de helft in een stuk acker als weyland geheel 4 L als voor teynde den Baardijck t Peter van
Heck t v t gemeynt
- de helft in stuck ackerlant geheel 3 L 35 R als voor dezen heeft toebehoord Michiel van
IJrsel als voor aan den molen t Geertruyt Ermers wede Bartholomeus van Turnhout t Adriaen
Aert Nauwen v erf Maria wede Jan de Gruyt t gem. weg
als aangekomen bij coop tegen Michiel de Gasie deurwaarder namens hr Lambert Pain et Vain
als waarnemende het comptoir van hr Adolph Bentinck raad en rentmr generaal der beeden tp
7-3-1716
tp sr Johan van Kessel borger sBosch
244. sH,R.1709,411v
Guilliam de Vaan wnd Empel man van Johanna Maria Versters die eerst wede was van
Anthony Schuermans afgang tocht
- 2/3 in huis etc 5 L Roonsche straat te Haaren
aan dochter Johanna Elisabeth Schuermans getrouwd met hr Jan Cremers wnd Haaren
's-Hertogenbosch, R.1710
J. van Heurn, augustus 1717 - juni 1723 2 / 535
245. 1716 december 30 sH,R.1710,19v
Jacobus Corthout provisor Vrouwenhuis Otw quiting namens hr Cornelis van Vrijbergen
ontvanger der 20ste penning bij executie goederen Anna Maria wede Hendrick de Kort
voldaan 115 gld wegens kapitaal van 100 gld en drie jaar intrest geloofd bij Henrick de Kort
en Jan Embert Vromans als momb. onm. krn Heymen Timmermans tbv hr Abraham Versterre
in sch. br. Otw 20-9-1683 en door dess. zuster aan voorn. vrouwenhuis gemaakt
's-Hertogenbosch, R.1711
J. van Heurn, juni 1723 - februari 1731 3 / 536
246. 1726 oktober 15 sH,R.1711,155v
Maria Bakkers wede Hermanus Valckenhoff wnd sBosch procuratie Gerardus Valckenhoff haar
stiefzoon wnd sBosch
voor hof van Holland of Brabant geroyeerd afdoening fidei commis vervat in testament van
Neeltje Krijne Backers gepass. tot Amsterdam not. Rijnier de Wee 1652

's-Hertogenbosch, R.1713
Jan van Heurn, 27 mei 1717 - 17 juni 1719
247. 1718 juni 14 sH,R.1713,227
Maria en Adriana van Berkel bejaarde dochters tot Otw geloven Maria Anna van Esch wnd
sBosch 600 gld
gelost 17-7-1721
248. 1718 oktober 8 sH,R.1713,292v
Adriaen van Dal tot Otw gelooft Anthony Joost Rossums wnd Otw 400 gld
gelost 25-8-1733
249. 1718 november 3 sH,R.1713,302v
Francis vande Ven man van Emmerens d. Thomas Leurs wnd Otw
- huys en hof met toebehoren bvvOtw in de Kerckstraet t krn jr Beyarts t v erf Marten
Janssen van Beurden t voorn. Kerckstraet
als Thomas Leurs bij coop tegen Godefridus van Asperen en Wouter Gerits Verhoeven momb.
Grietjen d. Jan Gerits Verhoeven sch. Otw 13-10-1684 en opdragers hvr na dood Thomas
Leurs haar vader
tp hr Abraham Hubert regerend schepen sBosch
's-Hertogenbosch, R.1714
Jan van Heurn, 17 juni 1719 - 16 mei 1721
250. 1719 september 12 sH,R.1714,80
Johan Louis Verster not. en proc. sBosch namens Eggerig Verster cornet ondert regt van
baron van Pallan, Pieter Verster en Magdalena Verster gebr. en suster krn w. Anthonij Verster
in leven luijtenant td deser landen ook namens uitlandige broeder Jacobus Verster
- een schone en welgelegen hoeve lands in steene huijsinge schuer stallinge ommuerden hof
speelhuys vusvijver plantagien etc. te Udenhout aen de Schoorstraat naast de Klijne
Strijthoeve nu in huur bij Cornelis Sijmens Priems en Cornelis Jansse Biesemortel
aankomst afgang tocht Gabrielle Fouquet? de Messieres wede Anthony Verster hun vader in
sch.br. Otw 14-7-1719
als Anthony Verster verkregen had tegen hr Leonart Cloet van Wolfshagen capiteyn van cie
kurassiers td kijz. maj. namens heer Otto Ferdinand grave van Diderichstijn? man van vr.
Hyacinta? van Broeckhoven sch. sBosch 8-4-1684
leenroerig leenhove van Brabant
tp hr Adriaen van Borssele van der Hogen? heere van Geldermalsen
's-Hertogenbosch, R.1715
Jan van Heurn, mei 1721 - mei 1723
251. 1720 [= 1721?] september 30 sH,R.1715,92v
Francis van den Boer wnd Otw
- 1/5 onbedeeld in huis hof en landerijen te Otw in de Kerkstraat zoals met zijn zusters en
broeders onbedeeld bij succ. van zijn ouders
vendt Louis van den Boer zijn broeder
belast met 1/5 in hertogcijns tot 1 st 4 p aan rentmr der domeinen in 11 st aan rentmr geest.
goederen
252. 1721 ... sH,R.1715,155
Anthony van der Horst
- land Haaren omtrent de Helvoirtse molen
253. 1723 mei 25 sH,R.1715,424v
Jan Louis Verster not. en proc. sBosch namens Benjamijn Tilius predicant Hilvarenbeek man
van Maria Elisabeth Verster 1/4 hr Isaak Hermannus Elsevier gereformeert cornet td deser
landen vader van minderj. krn bij juffr. Elisabeth Hendrina Verster en momb. onm. juffr.
Maria Christina Verster beiden drs w. hr en mr Peter Verster in leven schepen en raad sBosch
ook 1/4 Isaak en Johan Louis Verster ook voor 2 onm. broeders Jan Justus en Pieter krn w. hr
Abraham Verster in leven capiteijn luijtenant te paart ten dienste deser landen 1/4 en juffr.
Catharina Bovetius wede hr Jacob Verster in leven procureur sBosch moeder minderj. krn en
voor juffr. Christina Elisabeth Verster d. voorn. Jacob Verster rest. 1/4 als krn en kindskrn en
erfgen. w. hr Isaak Verster in leven schouteth tot Raamsdonck
- stuck ackerland gent den Borgacker 22 L bvvOtw t krn Jan Livens t hr du Bois v Koijstraet t
molenweg
als Elisabeth Daesdonck wede Isaak Verster bij coop tegen Peter Gijsels proc. van Abraham
Verster junior secr. van Esch sch. Otw 11-2-1688 en deze erfgen. na dood Elisabeth volgens
test. 15-11-1721 voor sch. Hilvarenbeek besloten en 3-12-1722 na haar overlijden geopend

en accoord op 16-4-1723 voor not. Gratiaan Jacob de Velle tot Otw en appointement 29-41723
tp hr Leonard van Eijs den ouden koopman inw. borger sBosch
belast met de grondcijns onbekend hoe groot ook aan H.Geest Otw jeer 2 gld 15 st nog
rentmr der clarissen jeep 1 mud rogge
254. 1723 mei 25 sH,R.1715,427
deselven
- parceel erve so land als weye en bosch 4 L bvvo tpl. in de Kleyn Heyde met gerechtigheid
van weg door de steeg daarvoor liggende t erve Jacobus Bekkers een wal tussenbeide aan
dese erve gehorende t hr Abraham Verster v wede Anthony vander Kaa t gem. strate
tp Willem Nicolaas van Etten clercq sBosch
belast met de grondcijns
deze resupp. Johan Louis Verster not. en proc. sBosch
's-Hertogenbosch, R.1716
Jan van Heurn, juni 1723 - juli 1725
255. 1724 september 5 sH,R.1716,309v
Cornelis Gerit Smits wnd Otw
- 1/8 in wei en boschvelt tot Otw geheel 6 L t Francois? Eymbert Smits t gem. herbaan v gem.
stroom t ...
aankomst succ. ouders
vendt Jan Brocken wnd Tilborch
256. 1724 december 19 sH,R.1716,358v
Jan en Anna Maria krn Sijmen de Bont wnd Berkel alsook Cornelia Cornelis Voskens wede
Anthony z. Symen de Bont wnd Tilburg
- 2 stuxkens weyland een slootjen tussenbeide liggende groot 1½ L tot Huyclom t O .. van
den Bogaart t Z de stroom v N Adriaen Brocken t W de weykens gebruikt bij Huybert van der
Pas
aankomst bij succ. ouders
vendt hr Ewout Henrick van sGravensande schepen sBosch
257. 1724 december 20 sH,R.1716,361v
Hendrik Hermen Verstijnen en Peter Jan Bertens momb. minderj. krn Jan Korstiaen
Timmermans en Hendrick z. Jan Corstiaen Timmermans en Peter Peter van Loon man van
Maria d. Jan Corstiaen Timmermans allen wnd Otw
- een stuck ackerland 6 L tot Otw tpl. den Laaracker t Willem Lombaerts t Jan van Huys v
gem. waterloop t gem. voetpad
- stuck ackerlant 1 L 5 R tpl. voors. t Adam van Beurden t Goossen van Biljouw v gem.
waterloop t gem. voetpad
aankomst succ. grootvader
vendt hr Ewout Hendrick van sGravensande schepen sBosch
belast met uit het eerste perceel 6 vaten rogge tafel H.geest Otw en uit het 2de perceel 1/3 in
25 st sijnde 8 st 6 p aan compt rentmr Slingelandt
's-Hertogenbosch, R.1724
F. Chatfelt, december 1723 - augustus 1733 .. / 549
testamenten
258. 1733 augustus 19 sH,R.1724,441
Johan Storimans schepen en Frederik Antonisse armmeester Otw bekennen lossing 163 gld 5
st tlv de stad met 14 gld 10 st 4 p toebehorende tafel H.Geest Otw geregistreerd sBosch lib.
primo fol 143v
's-Hertogenbosch, R.1726
F. Chatvelt, okt. 1720 - juni 1723 ... / 551
259. 1721 mei 8 sH,R.1726,81v
Pieter de Gier vorster tot Otw gelooft dhr Abraham Hubert oud schepen en raad sBosch 250
gld
260. 1721 juli 18 sH,R.1726,94v
Pieter van Heck wnd Otw gelooft 550 gld
261. 1721 augustus 5 sH,R.1726,106
Cornelis Janse van de Sande en Ruth van de Sande zijn broer beiden wnd Haaren 100 gld
gelost 2-3-1733 door Cornelis
262. 1722 ... sH,R.1726,388
rentmr Tengnagel

- percelen Haaren aan den Noenhuys
gekomen van Willemijn Arise en Aert Rutte van de Sande
's-Hertogenbosch, R.1727
F. Chatvelt, juni 1723 - dec. 1725 ... / 552
263. 1723 juli 12 sH,R.1727,18
hr Wernard Arend Keppel Fox wnd Swol en vr. Vreda Elisabeth Scholt eerst wede hr Daniel
van Blotenburgh zijn hvr tp schepenschuldbrief 1000 van Otw 30-6-1672
gekomen van haar vader hr Roelant Scholt in leven wnd sBosch die als mede erfgen. sr Johan
Scholt
264. 1723 juli 12 sH,R.1727,19
hr Johan Hartongh stadhouder en secr. Althoffer namens Josina Wijtmans wede Johan Spinel
in proc. brieven Turnhout
- stuck ackerlant 4 L 19 R bvv Otw aen Blocxhekken t adelijcke abdij St Geertruy tot Leuven
een voetpad tussenbeide t erf Jan van Riet v t mistwegen
leenroerig leenhof van Brabant
tp Martinus Verbeeck
265. 1723 ... sH,R.1727,41
Peter Hendriks van Eyndoven wnd Esch
- land Haaren aen den Heesacker
266. 1723 december 7 sH,R.1727,63v
Gillis Kerckhoven klerck sBosch namens jr Johan Antony Spruyten als evicteur goederen van
krn Jan Lievens tot Otw
genoemde Spruyten geruime tijd geleden te Antwerpen overleden nu tp bij volmacht van sch.
sBosch
- weyde Otw aen Schutters bogert 5 L in gebruik hebbende Willem Lievens en voorn.
Kerckhoven de evictie 28-8-1722
opgedragen hr en mr Abraham Hubert advocaat alhier
267. 1723 .... sH,R.1727,109v
Wouter van Eersel wnd Tilborgh
- 1/6 in moerveld Otw onder Enschot gent de Hel
268. 1724 maart 24 sH,R.1727,116v
Otto van Vaerle man van Hendrina wnd Moergestel 1/9 ook voor Michiel Isabel Govert en
Herbert en Barbara wede Peter Fieme en Anna Maria wede Adriaen van de Pas alle krn Embert
Anthonis Smits bij Johanna van Liemt ook voor absente br hr Johan Smits
- 8/9 in weyvelt 5 L te Otw t erve Dirck van Herp t Jan van Amelo v wede Willem Verstijne t
Molendijck waarvan het 1/9 behoort aan verkrijger haren broeder Francis Smits
aankomst ouders
leenroerig leenhof van Brabant
tp Francis Smits
269. 1724 juni 29 sH,R.1727,174v
Gerard Lammert Timmermans wnd Otw
- huys ende hof 4 a 5 R tot Otw aan den Kerckhof t hr Esch t arm huysje v kerckhof t
Hooghstraet
aankomst koop tegen Adriaen van Eersel sch. Otw 5-2-1718
- een wey 3½ L tpl. voors. in de Bundersteegh t wede Karmans t erve Jan Ketelaers v
Bundersteegh t gem. Reckloop
aankomst teghen Jacob van Beurden als voor 5-2-1718
belast met 15 st 4 p aan het convent aldaar
- 2 L 8 R teulant in den Bijgaert t erve P. Hanewinckel t Francis van Rijswijck v Hoolstraat t
gem. mistweg
aankomst tegen Francis Couwenbergh sch. Otw 11-4-1718
nog als man van Marie d. Adriaen Stoeldrijers en Margriet
- een weyvelt 3 L tpl. Kerckhove t erf Peter Schijve t krn van Esch v Adriaen van Eerssel t
gem. straat
- 2 L teulant over de straat t Jan Crijne t hr Glavimans v gem. baan t gem. mestweg
- 1 L teulant in den hoeck akker t erve advocaat Snelle t Wouter Jan Eijme v erve Jan Crijne t
van Esch
- 3/4 L in den boght t erve Marie Stoeldreyers t gem. voetpad v gem. voetwegh t wede
Leppers
allen mede gelegen onder Otw

als zijn vrouw aangekomen na dood ouders als zijnde enigst kind
tp Jan Lammert Timmermans zijn broeder wnd Rotterdam
270. 1724 november 28 sH,R.1727,224v
advocaat Norbertus Snelle advocaat sBosch rente van 150 gld op verband van
- goed tot Berckel onder Otw
tbv Gerardus Norbertus Snelle zijn zoon bij zijn hvr juffr. Johanna van Vechel
271. 1725 februari 15 sH,R.1727,277v
Jan Pijnenburgh wnd Otw
- een hooibeemd 5 L en enige R tot Otw t erve Peter van Heck t gem. wegh v gem. straat t
rivier
aankomst koop erfgen. hr Koomans overleden in Brabant sch. Otw ..
tp Hendrick van Aelst
272. 1725 februari 25 sH,R.1727,281
Willem van Breda wedn. Elisabeth Bekkers inw. borger sBosch afstand van tocht tbv minderj.
enige zoon Johannes van Breda
273. 1725 april 11 sH,R.1727,303
hr Johan van Rijkevorsel medicinae doctor wnd sBosch wedn. juffr. Catharina Lemnius afstand
tocht in
- de helft van perceel land geheel 5½ L gent de paertswey tot Otw tpl. de Gemulhoeck t gem.
straat t erf Dirck van Iersel v erf wede Adriaen Wijtmans t revierke
- 4½ L weylant gent den Bruynen beempt mede in de Gemulhoeckt erve Tieleman Lemnius t
Zacharias Loomans v krn Theodorus van Esch t wede Wijtmans
aankomst dl mede erfgen. dess. vader Tieleman Lemnius sch. Hilvarenbeek 10-5-1700
overgegeven Augustinus, Jan, Ludovicus Victor en Thomas van Rijckevorsel zijn vier zonen bij
zijn voorn. hvr
quo facto Augustinus van Rijckevorsel koopman in wijnen sBosch ook voor Jan, Ludovicus
Victor en Thomas zijn broeders deze twee percelen tp Cornelis van Arendonck wnd Otw
274. 1725 sH,R.1727,320
Cornelis van den Bosch wnd Haaren proc. van Willem van den Bosch mede wnd Haaren
- stuck ackerland 3 L tot Haaren in de Roonsche straat
275. 1725 november 17 sH,R.1727,429v
Johan Willem van Oerle wnd binnen vrije heerl. Tilborch proc. van hr Embertus Hixspoir
pastoor tot Lommel 1/3 onbed. goed Tilborgh aan het Laer Goirle en Haaren
van ouders Jan Wouter Hixspoir en Peternella Pijnenburgh en moeye Jenneken Hixspoor
tp Wouter en Cornelis Hixspoir dess. broeder wnd Tilborgh

