Aantekeningen uit het Bosch Protocol
1725 - 1750
vanaf de micro-fiches in het Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk, later in het
Regionaal Archief Tilburg
door Wim de Bakker
16 november 1996 / 27 december 1996
's-Hertogenbosch, R.1712
J. van Heurn, februari 1731 - augustus 1739 4 / 537
geen aantekeningen
's-Hertogenbosch, R.1717
J. van Heurn, augustus 1725 - augustus 1727 .. / 542
1. 1725 september 19 sH,R.1717,23v
Cornelis Marten Pels procureur en clercq sBosch namens hr Isaak Herman Elsevier cornet
onder regt hr brigardier Regteren tdd landen man geweest van vr Elisabeth Hendrica Verster
nog voor hr Cornelis Diques de la Motte drossaart baronnie van Boxtel en heerl. Liempde man
van vr Maria Christina Verster
- de helft in stuck weyvelt 2 L bvvo in de Klijne Heyde omtrent het Gasthuys t erve vant
Gasthuys tot Otw t ? v gem. straat t gem. Raakloop
als hr en mr Pueter Verster der constituanten schoonvader bij coop tegen Johan Hertog qq
sch. Otw 20-1-1713
tp tbv de tweede comparant
ws. niet doorgegaan
fol. 28
item chijnsboekje geheven te Vucht
2. 1725 september 18 sH,R.1717,29
Jacob Schovers
- een stuck so teul als weyland 5 L tot Haaren tpl. aent Holleneynd t t naarvolgende verkrijger
v gem. straat t gem. waterloop
aankomst koop tegen Peter Hendricx van de Sande
sch. Otw 14-6-1721
tp Frans Vermeer
3. 1725 november 15 sH,R.1717,64
Laureyns van Heeswijck molenaar wnd Boxtel
- een afgebrande plaats van eenen watermolen met een huyzinge en erve daaraan in den
gehuchte van het Stockeynde onder heerl. Moergestel
aankomst koop tegen mr Pieter Verster als rentmr der domeinen als in leenmansbrieven
sBosch 5-11-1716
tp Gratiaan Jacob de Velle tbv hoog welgeb. hr Isaak baron van Cronstrom heere van den
Nemelaer brigadier tdd landen
belast met 11 gld domeinen van Brabant
4. 1726 januari 7 sH,R.1717,111
Seyke d. Willem Peynenburg wede Adriaen Jans van Rijswijck wnd Haaren afstand tocht in
alle goederen tbv haar 4 krn
5. 1726 januari sH,R.1717,112v
Gerard van Venroy
- huys en hof Heese in Maasland
6. 1726 december 10 sH,R.1717,294
Cornelis van den Bosch en Frans Adriaan Vermeer en Cornelis vanden Dungen allen wnd te
Haaren gelooft 500 gld
7. 1727 februari 28 sH,R.1717,341
dhr Isaak Herman Elsevier cornet regt hr brig. van Regteren voor de ene helft en als in huw.
gehad hebbend juffr. Elisabeth Hendrica Verster voor de andere helft
- een perceel weyland 3 L bvvo in de Klijn Heyde t erf Gasthuys Otw t erf Jan Heessels v gem.
straat t gem. Raakloop
bij coop van Cornelis Martinus Pels proc. sBosch namens erfgen. hr en mr Pieter Verster sch.
sBosch 10-9-1725en de wederhelft nom.ux. bij versterf mr Pieter Verster zijn schoonvader
tp Johan Versfelt inw. borger sBosch tbv Philip Webster

's-Hertogenbosch, R.1718
J. van Heurn, augustus 1727 - januari 1729 .. / 543
8. 1728 januari 3 sH,R.1718,81v
dhr Dirck van Rotterdam wnd Otw 100 ka gld geloofd bij Adriaen van Heck wnd Otw aan juffr.
wede hr Abraham van Rotterdam in leven stadhouder quartier Otw en drost van Loon op Sant
tegen 5 van de 100 sBosch 18-7-1715
aankomst succ. van zijn moeder in dl sch. Moergestel 14-5-1723
aan hr Johan van Andel secr. Moergestel
9. 1728 januari 3 sH,R.1718,82v
dhr Dirck van Rotterdam wnd Otw
- een stuck ackerland 7½ L tot Otw tpl. Kerchoven t ..
- stuck weyvelt 5 L tot Helvoirt etc.
tp tbv hr Willem de Vroe borgemr stad Woudrichem
10. 1728 februari 3 sH,R.1718,101v
Jacobus Schovers inw. borger sBosch
- perceel ackerland 4 L tot Haaren aent Holleneynde rondom gemeynt
aankomst koop tegen Adam van der Horst notaris sBosch als curator boedel Ida van den
Heuvel wede Theodorus de Pottere sBosch 15-7-1721
tp sr Isaak van Rulo notaris sBosch
11. 1728 februari 16 sH,R.1718,107v
dhr Willem de Vroe borgemeester stad Woudrichem
- stuck ackerland 7½ L bvv Otw tpl. Kerkhoven in bekende ringgenoten
aankomst tp tegen Dirck van Rotteedam sch. sBosch 3-1-1728
tp Johan Louis Verster not. en proc. sBosch
12. 1728 februari 17 sH,R.1718,109
Adriaan Eggerig Verster cornet regt caballerye tdd landen regt hr generaal majoor baron van
Pallant
- een stede of boere woninge woonhuis schuer schop hof akcer weyland 14 L par. Otw tpl.
Lang Huyckelom t erff Adriaentje wede Anthony van den Bichelaer mma t erf Dingena wede
Laureyns Colen v gem. straat t volgende perceel gent den Doornacker
- twee stuckjens erve gent den Doornacker tesamen 2½ L tpl. voors. t erf Francois Govarts t
een voetpad v t gem. straat
- stuck ackerlants 5 L tpl. voors. t erve Lambert Peynenborch c.s. t erve jr Beyharts v gem.
baan t erf Adriaen Lamberts Brocken
- stuck lants gent de Ligtert 3 L tpl. voors. t erve Henderick de Cort t den agterwech v gem.
baan t den Halders
- stuck erve so hey als wey 3 L tpl. voors. t erve Peter Berents c.s. t erve Adriaentje wede
Anthonij van den Bigelaar v gem. weg t gem. rivier
- stuck heyvelt 3 L rondom in de heyde
int geheel groot 31½ L
aankomst coop tegen hr Johan Gerardus van Rotterdam procureur Otw sch. Otw 28-9-1724
tp hr Johan Hogewerf commies vN DE ADMIRALITEIT ALHIER
belast met 2 gld 10 st rentmr tengnagel
13. 1728 februari 17 sH,R.1718,111
deselve
- een houtbosjen 2½ L onder Otw in de Klijne Heyde t Francis Smits t ? v straat t ?
tp. Johan Louis Verster procureur sBosch
14. 1728 maart 6 sH,R.1718,119
Adriaan Andries van Liempt wnd Haaren
- seker stuck ackerland gent de Bonewilligt 5 L tot Haaren onder Otw t wede Dirck van den
Bregelaar [sic] t v gem. weg t e Aalbert Peters van Kriecken
aankomst dl na dood ouders sch. Otw 27-7-1716
tp Johannes van Heck inw. borger sBosch
nasdert Catelijn Andries van Liempt wede Jan van Vugt wnd Haaren 3-8-1728
15. 1728 maart sH,R.1718,123v
M. Pels curator wede Jan van Haaren
- land Otw Udenhout Hooghout
16. 1728 mei 10 sH,R.1718,199
Jan Louis Verster notaris en procureur gerecht sBosch als curator goederen Carel Frederick
van Wijhern aangestelden capiteyn reforme van zijne kon. maj. van Denemarken

- fol. 188 Groenendaal te Hilvarenbeek aan hr Jaques La Motte wnd Amsterdam
- twee weyden aan malcanderen gent de Bieswijen ende eertijts den Tilburgsen weg omtrent
6 L bvv Otw t gem. straat t erf het Clooster van Otw v erve vant voorn. Clooster t erf
adelijcke abdij St Geertruyd te Loven
lenroerig Leenhove van Kerckhoven met als leenheer hoog edele geb. heer baron van
Cronstrom
aan hr Wijhern aangekomen bij opdracht tegen sr Wouter van den Endepoel koopman alhier
sch. Otw 28-9-1726
tp hr Francis Lomans koopman en inw. borger sBosch
17. 1728 mei 19 sH,R.1718,210v
Johan van Proyen namens rentmr Fuilco Lijclama a Nyholt rentmr geest. goederen kwartieren
Oosterwijck en Kempenland gemachtigd bij twee resoluties Ha.Ho.Mog. Raden van Staten 1711-1727 en 27-4-1728
- fol. 202 het Clarisse klooster Boxtel an Jan Louis Verster
- fol. 205 het klooster Waalwijk gent Nazareth aan hr Johan baptista de Wit wnd Waalwijk
- fol. 210v een hoeve in den Udenhout gehorende aan den convente van Otw gebruikt bij
Wijnant Gijsbert van Ierssel 140 L tp Govert Wijnant van Eerssel
- fol. 211v een hoeve tot Huyclom bij Otw gehorende aan den convente tot Otw bewoond bij
Frans Adriaen Bucke met teul; hoy hey weylanden en houtgewassen samen 48 L tp Wouter
Peter Shiwarts wnd Enschot tegen eeuwige erfpacht van 30 gld 9 st 9 6/10 penn met als
borgen Peter Steuvers en Willem Jan Dekkers wnd Enschot
- fol. 212v een beeemd te Otw op de stroom 3 L 40 R gebruikt bij Jan Ketelaars
- een beemd aldaar gebruikt bij Wouter Verhoeven groot ? gekomen van den convente van
Otw
tp aan Jan Verhoeven wnd Otw tegen eeuwige erfpacht aan het geest. kantoor van 11 gld 8 st
met als borgen Wouter Verhoeven en Jan Aalberts Storimans allen wnd otw op verband van
- perceel weijland gent de Hoge Wijde te Moergestel de verkrijger competerende
- perceel teul en weyland aan malcanderen tot Moergestel 4 L t gem. stroom t Anthony van
Esels v Matijs de Becker t deselven de gemelde Wouter Verhoeven toebehorende
- acker 6 L onder Otw tpl. Kerkhoven t gem. straat t Adriaan Lamberts van Hees v Jan van
Ermen t Gerit van den Brekel den voorn. Jan Aalbert Storimans toebehorende
- fol. 213v een hoeve tot Haaren gent St Aagtenhoeve met teul hoy hey en weylanden
houtwassen als de wede Peter Vuchts in gebruik heeft
tp aan Marten van Liempde wnd Haaren tegen erfpacht van 158 gld
18. 1728 november 1 sH,R.1718,328v
sr Johan van Proyen namens hr Fulco Lijclama a Nyholt rentmr geest. goederen quartiers Otw
en Peelland res. Raad van State donderdag 7-10-1728 op request van Petrus de Lange
predikant tot Otw wegens het in erfpacht uitgeven van
- het Clooster tot Otw met aanhorige landerijen
volgens gunning bij resolutie 8-10-1723
de erfpacht wordt verminderd van 250 gld in 225 gld
19. 1728 december 8 sH,R.1718,377
Hendrik Lommers wnd Haaren
- 1/16 deel in hoykamp geheel 4 mergen tot Haaren int Goorbroek t Adriaen vande Pas t Jan
Dries Schijven v gem. stroom t erfgen. jr Jeger
aankomst succ. ouders
vendt Henrick Teurlincx wnd Otw
's-Hertogenbosch, R.1719
J. van Heurn, januari 1729 - september 1730 .. / 544
20. 1729 februari 11 sH,R.1719,24
Johan van Proyen notaris sBosch namens hr Fijnko Lijklama a Nyholt rentmr geest. goederen
quartieren Kempenland en Otw de goederen van Gerrit Anthonis Smits tot Otw nl.
- huys en hof bvvo tegens de Lint aldaar t erfgen. Dirck vande Loo t wede Goyart vande Wiel
v gem. straat t gem. voetpad
welke huysinge Herman Nauhuys deurwaarder publiek bij executie verkocht
aan Dominicus Loots wnd Otw voor 45 gld tot verhaal van rente van 1 gld 5 st 8 p ten
comtoire voors. met coopcondities 6-1-1728
tp. voors. Dominicus Loots
21. 1729 maart 30 sH,R.1719,46
Cornelis Schuermans man van Aaltjen Leyssen, Jenneken wede Gijsbert van Lout? Stephanus

van Lierbergen man van Elisabeth van Soerendonck allen wnd sBosch en Cornelis Verstijnern
man van Adriaantje van de Voort wnd Otw ook voor Mariken Leyssen zijn nicht wnd Hamont
allen erfgen. test. Catelijna Lijssens wede Jan van Gulp voor not. Lepo sBosch 24-9-1701
- 3/4 in de helft van een stuk akkerland geheel 2 L dingbank Otw te Haaren in de Belverse
ackeren etc.
22. 1729 juli 16 sH,R.1719,106
hr Engelbert Francois van Cannart de Hamale heere van Wittengracht 1/6 en namens hr
Wilhelmus van Cannart de Hamale (proc. Lier) ook 1/6 beiden wettige krn hr Matijs van
Cannart de hamale in eerste huw. bij vr Magdalena Francoise van Cannart en voor hr Johan
Hyacint van Cannart de Hamale (proc. Mechelen) 1/6 en namens juffr. Maxmiliana en hrn
Johan Francois en Bartholomeus van Cannart de Hamale (proc. Turnhout) 3/6 de vier laatsten
krn voorn. hr Matijs van Cannart in tweede huw. met vr Maria Teresia van Meechelen de
Berthout
- grote steene huysinge voorsien van verschijdene camers stallinge en een klijn huysjen met
een schuere en poorte int midden plaatse hoven met eenen schonen dries ende enig teulland
aan malcanderen tsamen 6 L bvv Otw in de Kerckstrate t huys en erve Peter Brocken t huys
en erve wede Johan van der Meulen v gem. straat t agterwaerts de stroom aldaar vlietende
als mons. Jannau het grote huis en de grote hof en Martinus van Heesch het klijn huis ende
landerijen in gebruik heeft
na dood Matijs van Cannart volgens test. hr Ambrosius Bayart 5-7-1723 voor not. Anthony
Glavimans binnen Otw
tp monsieur Jacob Janneau Fransche schoolmeester wnd Otw in voorn. grote huysinge
23. 1729 juli 16 sH,R.1719,108v
deselven
- 30 R teulland bvvo aan de kerckstraat t hr Abraham Hubert t wede van den Boer v gem.
straat t agterwaarts Hoogstraat
tp Jacobus Korthout wnd Otw
24. 1729 juli 16 sH,R.1719,109
deselven
- stuck teulland 2 L 15 R bvvo aent Blox Hecken t erve Jan Wanars t gem. mestweg v
mestweg t erve abdij St Geertruyden te Loven gebruikt bij Martinus van Heesch
tp Elisabeth Beens wnd Otw
25. 1729 juli 16 sH,R.1719,109v
deselven
- hoy of weybeemd mewt den houtwasch daartoe gent de Wouwer 12 L 7 R tot Otw in de
Groenstraat t erfgen. Abraham van Rotterdam t gem. Raakloop v stroom en blijk t voporn.
Groenstraat
tp Elisabeth Beens wnd Otw
26. 1729 juli 16 sH,R.1719,109v
deselven
- 5 L 13 R teulland met houtwas tot Otw t Bartel Hermens? t abdij St Geertruyd te Loven v
krn Adriaen van Heck t op het speelvelt
tp Peter van Esch en sijne susteren en broeders wnd Otw
27. 1729 juli 16 sH,R.1719,110
hr Engelbert Francois van Cannart de Hamale heere van Wittengracht wnd Lier en hr Johan
Hyacint van Cannart de Hamale wnd Mechelen twee oudste zonen van den eerste en tweede
bedde hr Matijs van Cannart de Hamale gemachtigd door leenhof Brussel 12-2-1728
- coren en olie watermolen met sijn huysen en recht van een volmolen Leenroerig Leenhove
van Brabant in den Haag gelegen onder Huyclom t jr Entevots t gemeente v gem. straat t aan
den wiel als Adriaen van Dal in huring heeft en
- stede gelegen aldaar omtrent de watermolen bestaande in navolgende percelen
- huysinge stallinge schuere hof ackerlant aan malkanderen 2 L tpl. voors. t erve Cornelis
Corstens t gem. steeg v voorn. steeg t erve Cornelis Corsten
- stuck teulland 4 L tpl. voors. t hr van Wijck t den opdragere v gem. straat t gem. molenweg
p stuk teulland gent de duysing? 3 L t Cornelis Corsten t opdrasger v Cornelis Adams t gem.
baan
- 3 L teulland gent de Zaal t Joost ? t gem. weg v Johan van den Bogart t Mannenhuys van
Otw
- stuk teulland 1 L gent het Hurxken t Maeyken Berens t gem. weg v van den Bogaert voors. t
?

- stuk teulland 1 L bij de zijde Jan Aert Zegers v de molenweg t wede Nicolaas Steenmans
- stuck weylants 2 L t Johan vanden Bogaert y wede hr Drost Bernage v Willem Wouter
Zegers t Dirck van Wijck
- ½ L weyde aldaar t Cornelis Corsten t Dirck de Raak c Corst Gielen t denselven
samen groot in teulland 14 L en weuland 2½ L als Jacob van Roestel in gebruik heeft en
voorn. heer Matijs van Cannart in bestorven is
tp Wouter van Heeswijck en Willem van den Abelen wnd Otw
belast met jeec 3 gld aan de domeinen uit de molen 7 st 8 p rentmr geest. goed nog uit de
molern en stede 9 vaten rogge aant weeshuis sBosch 7 st 8 p rector St Maria in Berkel aan de
rentmr Lijclama nog de helft in 5 L rogge betaald met 18 st 12 p rentmr Lijclama 3 gld 15 st
aan Petrus Scheffers qq
28. 1729 juli 16 sH,R.1719,112v
deselve opdrager als nr 1
- stuk teulland gent den Toornacker 4 L onder Heuclom t Dirck van Wijck t Johan Hogervoort
v gem. land t ?
tp Anthony Glavimans wnd Otw
29. 1729 juli 16 sH,R.1719,113
deselve
- hoeve land met zijn houtwassen onder Hooghuyclom bestaande in de navolgende percelen
- een stenen huysinge stallinge schuere hof en weyland in 4 percelen aan malcanderen
tesamen 14 L t den Pasdijck t het naervolgende perceel v gem. straat t gem. loop
- een stuck weylandt 2 L t het volgende perceel t de weyde gebruikt bij Gijsbert van Eersel in
de volgende 9 koop v naervolgende teulland t de weyde van Gijsbert van Eersel
- stuck teulland gent de Grote Bogt t O het volgende teulland getn de Klijne Bogt t W gemene
loop v t Z en N de bovenstaande weyde
- een stuk teulland gent de Klijne Bogt 3 L t voors. Grote Bogt t het volgende teulland v
voors. weyde t gem. loop
- stuck teulland daarin eenig groes groot 6 L t de Kleyne Bogt en voors. weyde t mede de
voorn. weyde v de weyde in de negende koop ende volgende gespecificeert t den gemenen
loop
- stuk teulland gent den Klijnen Bolck 1½ L t gem. loop t Dominicus de Lange v stuck teulland
in de volgende koop genoemd t stuck weyland mede aldaar
- stuk teulland gent den Groten Bolck 3½ L t v erve Dominicus de Lange t t een stuck teulland
van de negende koop
- stuck teulland gent den Agtersten Coppelacker 4½ L t gem. baan t den beempt des heeren
opdragers v Andries de Kort t krn Adriaan van Heck
- stuk teulland daarinne een hoeckjen weyde 3 L t erfgen. mevr. de Roy y v stuck teulland
van den heere opdragere t gemene loop
- stuck teulland voor desen geweest sijnde twee stucken deen genaamd den Paartacker
dander den Kreugelhoeck 15½ L t t v een stuck teulland vanden negende koop t Adriaen
Brocken
- stuck teulland gent den Putkuyp 3½ L t v Zacharias Lomans t Jan Aart Franssen t gem. Baan
- stuck teulland gelegen tussen hoog en laag Heukelom 2 L t Frans Bucken t Dirck van Wijck v
gem. baan t gem. molenweg
- stuck teulland gent den Bremacker onder Kleyn Heukelom t heere opdrager qq t Dirck van
Wijk v Andries Denis van den Boer t gem. baan
- stuck teulland gent het Bijlken 2 L t Dirck van Wijck t den heere opdragere qq v gem. baan t
?
- een stuck teulland 30 R t Frans Adriaan Bucken t Jan Adams v Adriaen Cornelis Evers t gem.
mestweg
- een hoybeempt gent den Groten Beempt 5 L onder Hoog Heukelom t gem. stroom t gem.
waterloop v Zacharias Lomans t gemene land
- hoybeemd gent den Klijnen beempt groot ? L t gem. stroom t Sijmen Jan Emmen c.s. v
voors. Lomans t hoybeemd in den negenden koop
- een heyveldeken 3 L t voors. Lomans t Adriaen Brocken v voors. Brocken t Adriaen van
Heck
- de helft in stuck heyvelt in de Braaksche Hoeven onder de heerl. Moergestel 16 L t Peter de
Bresser t wederhelft in den naervolgenden coop begrepen v gem. heerbaan t Laureyns
Driesen
als de wede Jan Goyaerts in hueringe

tp dhr Peter Timmers secretaris tot Hilvarenbeek
belast met 3½ sak rogge broederschap OLVr 2 gld 10 st armen van Udenhout
30. 1729 juli 16 sH,R.1719,115v
deselve
- hoeve land met zijne houtwassen opgaande en andere bomen tot Hooghuyckelom leenroerig
aan de erfgenamen van den heer Eelkens in leven raad der stad Brussel als heere in Berkel
bestaande in
- steenen huyse en stallinge met eene schuere en schop en verdere ap en dependentien den
hof met twee weyden aan malkanderen tesamen 7 L t gem. loop t stuck teulland van den
heere opdragere in den agtsten koop v gem straat t een weyde van den achtsten koop
- een stuck weyvelts gent het heyveltjen 6 L een slootjen tussenbeide t gem. stroom t gem.
loop v gem. straat v stuck teullant van den tienden koop
- een stuck teullant gent de grote Bogt 8 L t gem. loop t stuk teullant van den agtsten koop v
stuk teulland van den agtsten koop t Dominicus de Lange
- acker teullant den Voorsten Coppelacker 8 L t heere opdragere in den tienden koop t wede
van baron Renes v Armen van Gils t ?
- stuk teullant den Wagenplanck 2 L t Dom. de Lange t een stuck van den achtsten koop v
stuck van den tienden koop t naervolgende grote Bogt
- stuck teulland 8 L een mestweg tussenbeide lopende daarover de hoevenaar van dese
enden den agsten koop wegen t erve van den agtsten koop t Nicolaas Gerit Elings v erve in
den agtsten koop t op den Brabantsen acker
- stuck teullant gent het Broeck 1 L 13 R t wede Peter Berens t Dirck van Raap [sic] b erve
van den agtsten koop t gem. baan
- stuck teulland den Peperkoeck 40 R t Dirck van Raap t Adriaen Cornelis Boers v wede
Nicolaas Steenmans t gem. baan
- stuck teulland den Hogenbogt 6 L t hr Matijs van Cannart zaliger t Adriaen Laureyns
Driessen v gem. baan t den molenweg
- stuck teulland den Mogenbraak de gem. baan over de ackers daardoor lopende 2 L t Dirck
van Wijck t hr Cannars v deselve t mestweg
- een hoybeempt onder Laag Huyckelom bij den watermolen 3 L t gem. stroom t hr van Andel
secretaris van Moergestel v denselven t gem. straat
- een hoybeempt onder Otw ontrent de Caoppelstraat 2 L t agterste Coppelacker in den
agsten koop begrepen t gem. stroom v den beemd van de xi koop t erfgen. Adriaen de Cort
- de helft van een stuck heylants in de Braaksche hoeven onder de heerl. Moergestel geheel
16 L de voorn. hellift t Johan Biestraten t de wederhelft v gem. herbaan t Adriaen Laureyns
Driessen
ende also samen groot het weyland met het huis en hof 11 L en in teulland 36 L 3 R in
hoyland 5 L en in heyland 8 L als Gijsbert van Eersel in gebruik heeft
aankomst als nr 1
tp Anna Maria Lomans wnd sBosch
belast met 2 gld 8 st 8 p rentmr Lijclama 1 mud rogge rentmr Tengnagell 1 gld 1 st hr van
Corssendonck
31. 1729 juli 16 sH,R.1719,118
deselve
- stede lands met de houtwassen en opgaande bomen so eycken als andere daartoe op Hoog
Huyckelom bestaande in
- huysinge schuere schop hof weyen teullanden aan malcanderen 16 L t hr Lemmens
secretaris tot Wel en verder rondom de gemeente
- stuck weyland gent de Cruysweyde 4 L t gem. stroom t waterloop v Zacharias Lomans t
weide in de 9de koop
- stuck weylants mede gent de Cruysweyde 5 L t gem. waterloop t naarvolgende teulland v
Zacharias Lomans t Dom. de Lange
- stuck teulland het Bochtjen 2½ L t bovenstaande weyde t den volgenden acker teulland v
voorn. Lomans t Dom. de Lange
- stuck teulland den Doornacker 11 L t den Coppelacker t Dom. de Lange v gem. stroom t het
boorn. Bochtjen
- een acker teulland 4 L t Dominicus? de Lange t Adriaen Peter Wagemakers v gem. stroom t
heer de Lange
- een houtbussel 13 R t voorn. Doornackers t krn van van Gulick v Coppelacker t gem. baan

also tsamen in wey als teullanden 42½ L 30 R
tp hr Pieter Timmers secretaris tot Hilvarenbeek
belast met 2 gewincijnsen aan de Domeinen sBosch deen van 3 st 2 p dander 10 st 8 P
32. 1729 juli 16 sH,R.1719,119
deselve
- stuk teulland gent den Bremacker 3 L tot Hooghuyckelom t Cornelis Corsten t den
Bremacker van de agtsten koop v erfgen. Johan van Vucht t gem. stroom
aankomst als nr 1
tp Gerit van Rijswijck wnd Heukelom
33. 1729 juli 16 sH,R.1719,119
deselve
- stuk so teul als weyland mette putten tsamen 5½ L tot Heuklom t mevr. wede heer baron
Renes t de Bossche steeg v het Maagdenhuys tot Otw t de Wolfsbleek
aankomst als nr 1
tp Cornelis Verstijnen wnd Otw
34. 1729 juli 16 sH,R.1719,119v
Cornelis Verstijnen wnd Otw
- stuk so teul als weyland met de putten groot tsamen 5½ L met de houtwassen daartoe tot
Heuklom t mevr. wede Renes t Bossche steeg v het Maagdenhuys van Otw t het Wolfsbleek
aankomst koop tegen hrn Engelbert Francois van Cannart de Hamale heere van Wittengragt
in sch.br. sBosch 16-7-1729
tp juffr. Catharina van Renes
35. 1729 juli 16 sH,R.1719,120
hr Engelbert Francois van Cannart de Hamale als bij nr 1
- stuk zo teul als weyland gent den Kattenacker 3 L op Laag Huyckelom t O erve gemene land
t v Z en W erve Dirck van Wijck t N gem. waterloop
aankomst als nr 1
tp Gerit van Rijswijck wnd Huyckelom
36. 1729 juli 16 sH,R.1719,120v
deselve
- akker teulland gent de Hofstad 2½ L tot Laaghuyckelom t v O en Z erve Anthony Joost
Smolders t W gem. straat t N gem. stroom op Oisterwijck
aankomst als nr 1
tp Gerrit van Rijswijck wnd Heucklom
37. 1729 juli 16 sH,R.1719,122v
monsieur Jacob Janneau fransche schoolmeester tot Otw gelooft 1000 gld op verband van
- huysinge stallinge met nog een klijn huysinge en schuere hov en dries en enig teulland aan
malcanderen bvvo in de Kerckstrate t huis en erve Peter Brocken t huys en erve wede Jan van
der Meulen v gem. straat t agterwaarts gem. stroom
als op heden bij coop verkregen van hr Engelbert Francois van Cannart de Hamale heere van
Wittengragt sBosch
tbv hr jacob Massing schepen sBosch tegen 4 gld van 100
38. 1729 augustus sH,R.1719,140v
Sibilla van Esch wede Louis van Venroy wnd sBosch gemachtigd voor sch. sBosch
- 3½ L ackerland Haaren onder dingbank Otw aan den Ruybosch tpl. het Groenplijn etc.
tbv Aart Wijburg marktschipper van deze stad op Nimwegen
39. 1730 augustus sH,R.1719,320
Jan Louis Verster
- verscheyde hoeven Helvoirt, Mierlo
40. 1730 augustus 3 sH,R.1719,322
dhr Anthony Glaviman notaris en procureur wnd Otw uit kracht van vonnis sch. Otw 14-31730
- een hoeve en stede bestaande in huys schuer schop hof wey groes acker en hoylanden in
verscheyde percelen tsamen groot 60 L onder dingb. Otw so onder de vrijheyt als tot
Heuckelom met dess. houtwassen alsook
- een beemt bvvo in de Diese 3 L
als tegenw. gebruikt bij Jan Cornelis Hendricx
- stede bestaande in huys schuer stal aan malkanderen met groes acker en weylanden in
verscheyde percelen en leegleggende landerijen groot tsamen 33 L als voor nevens voorn.
stede zoals die voorheen gebruikt is door Cornelis Hendricx Emmen en nu ten dele bij Aart

Willem Rosen gereserveert nochtans als breder in de koopconditien
deselve twee steden toebehoord hebbende Cornelis Hendrick Emmen
den opdrager uit kracht van vonnis executie publiek yov sch. Otw
verkocht aan Jan Janssen Verhoeven wnd Heukelom voor 210 gld
belast met 13 vaten rogge bossche maat en aan geld 9 gld 10 st beiden aan de arme tafel
Otw nog 9 gld H.Geest sBosch nog 6 Bossche vaten rogge Armen van Otw gaande uit twee
percelen land gekomen van de krn Adriaan Jansen van Abelen en laatstelijk 2 st 12 p aan de
domeinen sBosch
41. 1730 augustus 3 sH,R.1719,323v
deselve opdrager als voor
- een stede bestaande in huys schuer schop hof en ackerlant daaraan 3 L tot Heukelom op de
Oisterwijckse Hoeve
- stuck acker en weylant 9 L als voor
- stuck acker wey en heyland 12 L
- stuck ackerlant 6 L als voor
- stuck ackerlant 1½ L als voor
alsook de houtwasen hey en straussel velden die daaraan of daartoe zouden mogen behoren
zoals Cornelis Hendrick Emmen die bij coop verkregen heeft van Jan van den Bogart en
jegenswoordig gebruikt bij Adriaen Denis van den Boer
verkocht aan hrnb Johan Hartong stadhouder kwartier Otw en Anthony Galvimans notaris Otw
ieder de helft voor 194 gld
belast met 1 gld 10 st in meer van 9 gld aan rentmr Tengnagel 5 vaten rogge en 1 gld 10 st
rentmr Tijclama 15 st domeinen
42. 1730 augustus 25 sH,R.1719,336v
Johan van Proyen notaris sBosch namens hr Tinko Lijclama a Nijholt rentmr geest. goed.
kwart. Kempenland en Otw de goederen toebhoord hebbende Cornelis Aerts van Diessen
gelegen tot Huyclom betsaande uit
- huys torfschop aangelegen erff 8 a 9 L tot Huyclom op de Otw hoeve t erff Johan Hofman t
Cornelis Henrick Emmen v Jan Hofman t gem. straat
- stuck ackerlant 8 a 9 L als voor t erf Peter Burgers t gem. waterloop v Johan Hofman t gem.
herbaan
- stuck ackerlant 4 L t erf Cornelis Henrick Emmen t Govertje van Diessen v erf voors.
Cornelis Henrick Emmen t gemene heyde
- stuck so weyde als heyvelt 10 L rondom erf Johan Hofman
welke voorn. goederen door Herman van Nauhuys deurwaarder Haar Ed. Mo.
verkocht aan Johan Hofman wnd Tilburg vootr 235 gld tot verhaal van coornpacht van 5 vat 3
kan rogge in meer van 10 vat 6 kan met Cornelis Henrick Emmen
koopconditien 15-7-ll.
43. 1730 augustus 25 sH,R.1719,338
Johan Hoffmans wnd Tilburg
- een stuck weyland 5 L bvv Otw omtrent de Groene straat t wede Henrick van Osch t krn
Thomas van Beurden v Groenstraat t krn hr Abraham van Rotterdam
aankomst koop tegen Jan Vromans sch. Otw
tp Johanna Hofmans zijn zuster wnd Otw
44. 1730 september 2 sH,R.1719,339
dhr Johan Enius? koopman en inw. borger sBosch namens sr Gijsbert Mutsaars en juffr
Philippina Peynenburg dess. hvr tevoren wede sr Carel van den Heuvel en van sr Gerardus
van Asten man van juffr. Petronella Theresia Mutsaarts en van Matheus en Adrianus van den
Heuvel ook voor krn w. Francois van den Heuvel en Maria Maas echtelieden
- huis sBosch Hinthamerstraat
45. 1730 september sH,R.1719,345
Willem van Geenhoven inw. borger sBosch
- huys hof schop land 2 L 4 R met de groeskanten bij het huys 1 L 2 R tot Erp
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46. 1730 november 13 sH,R.1720,12
dhr Jan Jacob Althoffer wnd Otw
- een stuck weyvelt 6 L bvv Otw in de Kleyn Heye t Adam Verhoeve t krn Bartholomeeus van
Turnhout v steeg t stroom
aankomst koop tegen Carel Frederick Wolfer sch. Otw 19-8-1729 die bij koop tegen Aart

Haijmans sch. Otw 1719
tp hr Abraham Hubert den ouden oud schepen en raad sBosch
47. 1730 december 18 sH,R.1720,41v
Johan Louis Verster not. en proc. sBosch namens hr Alert Johan Gansneb gent Tengnagel raad
en rentmr episc. en andere geest. goederen stad en meijerij de goederen van Goortjen d.
Cornelis van Diessen tot Huyckelom bestaande in
- het Mortelweyken 1½ L t gem. steeg t rivier v erve Jan Hofmans t erve denselven
- een huysplaats met 3 L heylants t Jan Hofmans t naarvolgende verkrijger v Jan Hofmans t
gem. straat
- de helft in een stuk nieuw land 4 L als voor t Jan Hofmans t gem. straat v Jan Janse
Verhoeven t ?
- stukje hey als weyland 4 L t erfgen. Willem van Diessen t Jan Hofmans v t navolgende
verkrijgeren
als Bernardus van de Ven verkocht aan de hrn Johan Hartong en Anthony Glavimans wnd Otw
voor 120 gld om te verhalen een rente van 7 gld 10 st in meer van 9 gld
coopcondities 24-10-1730
48. 1730 december 18 sH,R.1720,42v
deselve de vaste goederen van Frans Adriaen Bucken tot Huyckelom namelijk
- een stuck ackerlant 3 L tot Heukelom gent den Beygart t wede Henrick Lathouwers t een
voetpad v t gem. straat
als Bernard van de Ven etc.
verkocht aan zichzelf tot verhaal van rente van 12 vaten rogge
49. 1731 juli 5 sH,R.1720,122
Johan van Proyen not. sBosch namens hr Tinko Lyclama a Nyholt rentmr geest. goed kwart.
Otw en Kempelant goederen van Jan Rochus van Haaren namelijk
- huys met 4 L weyde tot Haaren tpl. Belveren etc.
50. 1731 augustus 18 sH,R.1720,145v
Johan Enius koopman sBosch last van hr Arnout Louis du Bois Banneret heere van Aessele
Wallieu? Vroijlande? wnd Antwerpen voor de ene helft en hr en mr Adriaen Schonens
advocaat sBosch bij curatele voor de andere helft
- den water coren en volmolen gent den molen ter Borcht nbbo met den molenhuys hoff en
stuck ackerlant agter voors. huysinge gent het Buchtjen Sluysdijck of dijck daer de sluys
inlegt tot aan een steeg of vaarweg gent het Molensteegje en een weyde of beempt gent de
Ros of Boschweyde met het recht van gemaal
leenroerig leenhof van Brabant
tp Adriaen van Dal wnd Otw
51. 1731 augustus 18 sH,R.1720,147
deselve
- een hoeve land bestaande in huysinge schuere schop backhuys hoy wey en teullanden
tesamen met opgaande bomen en houtwassen gent de hoeve ter Borcht bvv Otw zoals
tegenw. in huur bij Adriaen van Ostade groot bij meting in 1728 102 L daarvan afgetogen het
land bij de molen in de eerste koop
leenroerig Leenhove van Brabant
tp Adriaen van Ostade wnd op voorn. hoeve
belast met 1 gld jaarl. aan de domeinen
52. 1731 augustus sH,R.1720,148
Adriaan van Ostade met Peter van Ostade zijn broer als borg 1355 gld
53. 1731 augustus 23 sH,R.1720,148v
Cornelis Suys wnd Otw met Peternel Maria van Cuyck wede Henrick Habraken wnd sBosch
700 gld op verband van
- huys en land of hof tot Otw aan de straat t Henrick van Yerssel t de erfgen. Bartholomeeus
van Turnhout v straat t over de stroom op erve krn Cornelis van Esch
sr Johan van Kessel koopman in inw. borger sBosch
54. 1731 november 12 sH,R.1720,179v
Bartel Buckings man van Anna van den Bigelaar wnd Oirschot
- 1½ L ackerland Otw in de Huyclomse ackeren t erve vant Clooster tot Otw t gem. mestweg
v erve Bartel van Esch t erve Wouter Jan Emmen
- de helft in 9½ L teulland onder Otw t erve Willem van Spaandonk t Cornelis Lippens v erve
Walterus van Esch t gem. straat
beide percelen leenroerig leenhof van Brabant

aankomst deling met vr. zuster en broeders sch. tot Oirschot 19-5-1717
tp Michiel Buckincx zijn oom wnd Oirschot
55. 1732 mei 29 sH,R.1720,300
Otto Juyn drossaart heerl. Venloon en mr Abraham Justus Verster aangesteld sequester
goederen Willem Geenhoven gewezen bierbrouwer sBosch
- twee woningen onder een dak bvv Otw tpl. de Lijnde t erf Franchois Cauwenberg t Anthony
Glavimans v gem. straat t op de voetpad
tp hr Abraham Hubert den ouden oud schepen en raad sBosch
belast met 3 gld 10 st arme tafel Otw
56. 1732 mei 29 sH,R.1720,300v
deselven
- een hoybeemd tot Otw sijnde twee weykens aan malkanderen gent de Gagelvelden 4 L in de
Gemulhoecken t O juffr. Lippens t Z Paulus Suyskens v W de Gagelvelden t N riviere
tp hr Abraham Hubert den ouden oud schepen en raad sBosch
57. 1732 mei 29 sH,R.1720,301
deselven
- perceel weyland doch nu teulland in de Kleyne Heyde gekomen van Michiel van Yersel t v O
en Z een weg t W Anthony van Huys t N Jan van Beek
tp heer Abraham Hubert de oude oud raad en schepen sBosch
58. 1732 mei sH,R.1720,301v
deselven 1/3 in 5 mud rogge
- Haaren tpl. Gesele etc.
59. 1732 augustus 18 sH,R.1720,346
dhr Berent Cornelis baron van Reede van Oudshoorn colonel tdd landen man van vr Catharina
Cornelia van Eysch 1/3 vr. Gijsberta Maria van Eysch wede hr David Minet wnd sBosch 1/3 en
vr Maria Catharina van Eysch wede heer Leonard van Eysch mede wnd sBosch rest 1/3
- huys olymolen schuer hof boomgaert dries 3 L onder Otw aan den Roedijck t erve Willem
Lievens t riviere
- een weyveld 3 L aldaar over de rivier t rivier t transportanten v den Roedijck t erve hr du
Bois
leenroerig Raad van Brabant
- weyvelt 4 3/4 L agter den olymolen t transportanten t v t riviere
- stuck weylant 2½ L aan de riviere t erve Peter Bertens t transportanten v den Roedijck t hr
du Bois
- stuck weyland 1 L t t erve opdrageren en met een spie op dfen Roedijck uitlopende
- stuck ackerlant 4½ L gent de capelveldekens t steege t riviere v den hof t erve hr generaal
Cronstrom
haar aangekomen voor 3/4 bij succ. van vader en rest. 1/4 bij coop tegen hr Jan Philip van
Eysch nom.ux. haren zwager sch. Otw 8-5-1730
tp Jan van de Pas wnd Otw
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60. 1732 oktober 25 sH,R.1721,24
Abraham van Lent deurwaarder namens de regenten van het Godshuis gent den H.Geest
sBosch
- parceel teulland 2½ L onder Otw tpl. Kerkhoven t wede Jan Jacob Lommers t Peter Schijven
v heer Glavimans t Peter Schijven
eertijds toebehoord hebbend Henrick Lommers tot Haaren
nu verkocht voor 25 gld tot verhaal van 6 vaten rogge in meer van 8 mud 4 zester rogge gent
de Kerkhovense pagt veragtert 1729 - 1731 en verkocht sch. sBosch 2-10-1732 tp tbv
H.Geest sBosch
61. 1733 maart sH,R.1721,118v
mr Nicolaas van Orten qq hr en mr Wilhelmus van Straalen wnd Helmont
- hoeve land Haaren Belverse straat
62. 1733 april 23 sH,R.1721,136
Jan Louis Verster not. en proc. sBosch namens hr Alard Johan Gansneb gent Tengnagell raad
en rentmr episc. en andere geest. goederen stad en meijerij sBosch
- 1½ L land agter Marten Cornelissen t Jan Aert Vuchts t gem. weg v wede Henrick Smolders t
gem. voetweg
- 1 L land daarneven t H.Geest Haaren t krn Adriaan Thomas van den Wouw v Jan van Kessel

ten Bosch t gem. voetweg
- 1 L 12 R land aent huys t t wede Willem Lommers v t de straat
- 3/4 L weyde agter daeraen t t v t wede Willem Lommers
- 2 L 12 R int Haarens Broek quaat erf t Peter van Eynthoven t Cornelis van den Bosch v
Henrick Schonis t gem. steeg
alle gelegen te Haaren en toebehoord hebbende Wouter Huybert Brocken met zijn zusters en
broeders
verkocht aan Henrick Gerit Schoonis wnd Haaren voor 90 gld tot verhaal van pagt van 4 vaten
rogge in meer van 8 vaten
belast met 4 vaten rogge aan rentmr voorn. 7 st Catersgasthuys in meer 14 st in meer aan
Jan van Kessel 12 st in meer hr Hubert
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63. 1735 maart 15 sH,R.1722,108
Hendrik van Bridauw man van Anthonet Symon Emmen wnd Otw
- 6 L land waarvan 3 L say en 3 L weyland in de Koppelstraat onder jurisdictie Otw t Hendrik
de Cort t gem. weg v gem. heerbaan t riviere
zijn hvr aangekomen van haar vader en ingevolge verkoping van dess. mede erfgen.
zijn leenroerig Leenhove van Brabant sHage
tp sr Gerard van Asten wnd Otw
64. 1736 januari sH,R.1722,228
Adriaan Beekmans
- land Haaren Heesacker
65. 1736 januari sH,R.1722,248
Gertrudis van Ravesteyn wede Adtiaan Nicols etc. etfgen. Anthonetta Pessers geestelijke
dochter gewoond sBosch 5 gld in meer van 15 gld
- huis te Haaren en Helvoirt
constitutiebrief 8-10-1646
66. 1736 januari sH,R.1722,248v
Gertrudis van Ravesteyn als voor 15 gld nu betaald met 12 gld
- huis etc. 12 L Haaren
constitutiebrief 17-7-1637
aan hr Johannes van Kessel wnd sBosch
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67. 1738 december 8 sH,R.1723,101v
hr Cornelis de Back rentmr geest. goed. quartier Otw en Kempenland en het capittel
Hilvarenbeek
- perceel land 2 L 42 R bvv Otw gekomen van den convente aldaar t O Deliana Dekkers t W
tMannenhuys van Otw v Z gem. mestweg t N wede Bartholomeeus Kersmans
tp Servaas Roeters wnd Otw
68. 1739 oktober 29 sH,R.1723,204
Gerard de Greeff wnd sBosch man van Johanna Mulders
- de helft in twee perceeltjes ackerland samen int geheel 2 L onder Otw t Lambert Verstijnen t
Adrianus Jonges]
zijn hvr aangekomen van haar grootmoeder Lijsken van Houten
tp Jan van Oerschot wnd sBosch
belast met de helft in een daalder en dus 15 st aan de armen van Otw
69. 1740 januari 27 sH,R.1723,236v
Gerard Johan van Rotterdam procureur namens Peter Leppers wnd bvvo man van Maria van
de Loo laatst wede Adriaen van de Laar
- een huisinge en erve met den hof en erve daaraan 1 L bvv Otw aan het Lindeinde t
naarvolgende verkrijger t Servaas Sloots een steeg tussenbeide v naarvolgende verkrijger t
gem. straat
zijn hvr aangekomen bij succ. van haar ouders
tp hr Johan Althoffer wnd Otw
belast met 3 gld aan de armen van Otw
70. 1740 februari sH,R.1723,238v
Maria Willem Lombarts wede Adriaan van Iersel wnd sBosch
- perceel ackerland 1 L par. Haaren tpl. het Kerkeind etc.

van haar oom Anthony Lombers
aan Anthony Lomberts wnd Haaren
- land aldaar aande Raam
aan Adriaantje Jan Termeer wede Henrik van Iersel wnd Udenhout
71. 1740 oktober 8 sH,R.1723,309v
juffr. Adriana de Ras wede Philips Webster havenmr sBosch
- perceeltje houtvelt 3½ L bvv Otw in de Kleine Heyde t Peter Poth t Adriaen van Heesch v
Breede steeg t gem. weg
aankomst test. van haar man die bij koop tegen Jan en Cornelis van de Lauw sBosch 16-41727
tp Cornelis van Heusden vorster Otw
72. 1740 oktober 14 sH,R.1723,310v
Johan de Bacquer tavernier en inw. borger sBosch schuldig 200 gld aan Anthony en Jan van
Hanswijck inw. borgers sBosch
fol. 343 hier begint mr Nicolaas de Blankendaal augustus 1741
73. 1741 september 26 sH,R.1723,353v
dhr Petrus Becude drossaart heerl. Moergestel namens Govert van den Boer Hendrik van den
Boer Jan van der Loo man van Anna Maria Peter van den Boer krn erfgen. Peter Goyers van
den Boer en Berbel Teulmans henneo uders nog Catharina mj dr des voors. Peter van den
Boer Anthony van de Ven Jasper Vlemminx man van JenneMaria van de Ven Jan van Roy man
van Jenneke van de Ven ook voor Adriaantje van de Ven krn Hyliger van de Ven Laurens van
de Ven namens zijn vader Jan va nde Ven Maria Anna Jan en Adriaan alle meerj. krn Anthony
Peter van de Ven ook voor haare absente suster Johanna van de Ven Maria Peter van de Ven
Willem Schoonis man van Jenneken d. Adriaan Sander Roestenborg uit Cornelia d. Jan
Cornelis van de Ven als erfgen. Wouter Cornelis van de Ven der comparanten oom en oud
oom resp. was Dingena Paulus van de Ven als erfgen. Paulus van de Ven volgens akte not.
Johan Jacob Althoffer bvvo 15-8-1741
- een stuk akkerland 2 L dingb. Otw tot Haaren tpl. Belveren etc.
- huis en 2 L land als voor etc.
- stuck heyvelt bvvo ontrent de Rosop gent den Heyacker 4 L t krn Anthony van den Boer t
gemeente
- stuck heyvelt 1 L t t hr generaal Cronstrom
- stuck heyvelt 4 L t erfgen. Anthony van den Boer t steeg
- stuck heyvelt 1 L t hr generaal Cronstrom
- uitgetorfd moerveld onder Vugt etc.
tp Cornelis van den Bosch wnd Haaren
belast met veel lasten
74. 1741 oktober 6 sH,R.1723,359
Peter Becude namens Peter van den Bosch wnd Haaren
- landerijen Haaren Roonse straat etc.
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testamenten
75. 1736 mei sH,R.1725,92
volgt mr Steven Harpert de Groulart
76. 1739 oktober 21 sH,R.1725,267v
Francis Backers koopman en slijter in brandewijnen en gedistilleerde wateren sBosch
verklaring
77. 1740 november sH,R.1725,324v
Adriaan van Beurden
78. 1741 maart sH,R.1725,346v
Anna Bakkers wede Peter Bosch wnd sBosch
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79. 1725 december 31 sH,R.1728,9v
heer Johannes Tempelaer subst. secr. baronnije Boxtel en heerl. Liempt namens Francis Smits
man van Maria d. Jan van Thiel, Aellegunda, Johanna, Theodora meerj. krn voorn. Jan van
Thiel inw. heerl. Bocxtel (voor sch. Bocxtel 15-11-ll.)
- 1/3 onbed. in hoeve gent Balsvoort met sekere aenpart in onbedeelde heycamp gemeen
met heer Huygens binnen heerl. Oirschot Bocxtel en Otw

aankomst in deling van Willem van den Broeck haar grootvader
tbv Adriaen de Leeuw wnd Bocxtel
belast met 1/3 in cijns van 17 st 3 p heer van Bocxtel 1/3 in pacht van 1 gld 5 st pontgelt
heer van Oirschot 1/3 in 7 st boeck van de domeynen van Brabant
80. 1726 september 28 sH,R.1728,170v
heer Bernart Cornelis baron van Rhede van Outshoorn luitenant colonel en capiteyn van cie
gardes tddl man van vr Catharina Cornelia van Eijs, juffr. Geertruy Francoise van Eijs meerj.
j.d. wnd sBosch, heer Leonard van Eijs man van juffr. Catharina van Eijs en juffr. Gijsberta
Maria van Eijs hvr heer David Minet 4 krn en test. erfgen. heer Leonard van Eijs haar vader
(test. voor not. Jan Louis Verster 1-12-1720 alhier)
- stuck akkerland te Otw bij de watermolen t Eymbert Smits t Cornelis Willem Bertens v
Boxtelse baen t gem. molenwegh
aankomst tegen Hendrik Bartholomeeus Teulincx sBosch 3-6-1709
belast met 1 zak rogge
- perceel teulland 4 L tpl. voors. t t v t ?
aankomst koop tegen Francis van de Ven sBosch 26-11-1714
- stuk erve geheten het Nunneys Bogtjen tot Otw t hr Hartongh c.s. t Paulus Suys v gem.
straat t Cornelis Smits
aan Jan Louis Verster notaris en procureur gerechte alhier
81. 1726 september 28 sH,R.1728,172v
heer Bernart Cornelis baron van Rhede van Outshoorn luitenant colonel en capiteyn van cie
gardes tddl man van vr Catharina Cornelia van Eijs, juffr. Geertruy Francoise van Eijs meerj.
j.d. wnd sBosch, en juffr. Gijsberta Maria van Eijs hvr heer David Minet krn en test. erfgen.
heer Leonard van Eijs haar vader (test. voor not. Jan Louis Verster 1-12-1720 alhier)
- 3/4 in stuk weylant omtrent 3 L bvvo t Eymbert Smits t wede Versteynen v Gijsbert Teulincx
t gem. straat
van hun vader die bij koop tegen Govert van der Aa sBosch 2-3-1695
aan heer Leonard van Eijs inw. borger sBosch man van juffr. Catharina van Eijs
82. 1726 september 28 sH,R.1728,173
heer Bernart Cornelis baron van Rhede van Outshoorn luitenant colonel en capiteyn van cie
gardes tddl man van vr Catharina Cornelia van Eijs, heer Leonard van Eijs man van juffr.
Catharina van Eijs en juffr. Gijsberta Maria van Eijs hvr heer David Minet krn en test. erfgen.
heer Leonard van Eijs haar vader (test. voor not. Jan Louis Verster 1-12-1720 alhier)
- 3/4 in stuk akkerland 7 L 19 R bvvo in de Boxtelsebaan t van de Schoot t Willem Lombaerts
v baen voorn. t Laeracker
van vader die bij koop tegen momb. onm. krn Peter Danen in sch.br. Otw
aan juffr. Geertruy Francoise van Eijs meerj. j.d. wnd sBosch
83. 1727 april 16 sH,R.1728,321v
Wouter Dircx van de Wiel wnd Otw
- 2 L weylant te Otw in de Kleyn Heye t Jan Heessels t gem. straat v gem. straat t Rackloop
aankomst voor de helft bij koop tegen Paulus en Anna van de Wiel in sch. br. Otw 22-7-1721
en de helft als enig kind en erfgen. van zijn ouders
aan sr Philips Webster havenmeester sBosch
ende nevens hem Jan ende Cornelis van de Louw mede wnd Otw als borge
84. 1727 april 16 sH,R.1728,322v
Jan en Cornelis van de Louw gebr. wnd Otw
- 4 L weyland te Otw in de Kleyne Heye t Pieter Pot mma t Dirck van Eelen v t gem. stegen
aankomst ouders
aan sr Philips Webster havenmeester sBosch
met Wouter Dirkse van de Wiel als borge
85. 1727 mei 8 sH,R.1728,352
Jan Louis Verster namens heer Alard Johan Gansnel gent Tengnagel raad etc. rentmr
episcopale en andere geestelijke goederen
- huis schuur schop stallinge 20 L 10 R tpl. Karckhoven waarin 2 L weye met de schaar
daarop
- stuk akkerland 2½ L 25 R in de Schijf met de schaar daarop
toebehoord hebbende Willem van Roessel en bij executie aan Lucia Jans van Roesel wnd otw
voor 405 gld tot verhaal van rente van 4 mud 15 vaten rogge op Lichtmis ten compt. van
gen. rentmr verschuldigd en rente van 2 gld 10 st volgens coopcond. 28-3-1727

86. 1727 mei 8 sH,R.1728,353v
Jan Louis Verster namens heer Alard Johan Gansnel gent Tengnagel raad etc. rentmr
episcopale en andere geestelijke goederen
- huys hof schop stallinge met ap en dependentien en de helft in 2 L en in 21 R land daarbij
toebehoord hebbende Willem Wouter Brokken
en afgegraven tegen het land van Willem van Roesel
- den huysacker 4 L 43 R als aan Brokken heeft toebehoord
aan Andries Peter Schijven voor 210 gld
87. 1727 mei 8 sH,R.1728,354
Jan Louis Verster namens heer Alard Johan Gansnel gent Tengnagel raad etc. rentmr
episcopale en andere geestelijke goederen
- perceel akkerland 2 L 25 R toebehoord hebbende den Arme van Otw en gekomen van
Cornelis Claes Smits
aan Hendrik van Eersel wnd Otw voor 56 gld
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88. 1728 februari 24 sH,R.1729,154
Adriaen Adriaense van Liemt wnd Haren
- 3 L broekland tot Haaren op de berck t erve Peter Peters Vughs t erfgen, Jan van Thuijl v
gem. stroom t wede Dirck van der Biggelaer
- 1 L 3/4 teuland tot Haaren omtrent den ackerwey t erve Hendrick Vughs t verkrijger v wede
Theuniske Berkelmans t ...
aankomst als enig kind van zijn ouders
vendt Catharina wede Jan vanden Kerckhof
89. 1728 februari 28 sH,R.1729,158
Johanna van Hoven namens Dirck van Wijck not. en proc. tot Otw haar man 200 gld tlv
corpus Otw 23-1-1720
90. 1728 september 29 sH,R.1729,274
Francis van de Ven man van Ammerens d. Tomas Leurs wnd Otw
- huis en hof tot Otw t Adam Verhoeven t Jacobus Korthout v straat t gem. weg
aankomst aan zijn vrouw als enigst kind van haar ouders
tp hr Abraham Hubert den ouden out schepen en raad sBosch
belast met 9 st 4 p compt hr rentmr Tengnagel jeer 12 st LVr gilt Otw
91. 1728 oktober 6 sH,R.1729,275v
Jacobus van Wolfsberge proc. van hr en mr Petrus van Strale
- 14 L land Helvoirt tpl. de Santkantsche molen gent de Wilde Vlught
- 5 L land den Hogen acker met weyvelkdeken daaraan par. Otw t Peter ketelaers t Jan Arien
Cornelisse v Arie Coolen t gem. straat
van zijn oom hr .. Zijberts? in leven raadsheer Brussel
tp hr Johan van Kessel koopman in laackenen sBosch
's-Hertogenbosch, R.1730
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92. 1729 november 24 sH,R.1730,34
Daniel Bekkers wedn. Maria Schenkels wnd sBosch jeneverstoker afstand tocht
- ½ in land Cromvoirt tot Deuteren waarvan de wederhelft behoort aan zijn broer Willem
Bakkers
tbv minderj. kind Francis Bekkers
93. 1729 ... sH,R.1730,35
Daniel Bekkers en Willem Bakkers geloven 157 gld
94. 1730 januari 5 sH,R.1730,59
Cornelis, Jan, Adriaen en Lammbert Michiel Peynenborch en Gerrit Anthony vande Graaf
momboren Deliana 4 krn Anthony Peynenburgh allen wnd Helvoirt
- land Haaren Belversche straat
95. 1730 april 14 sH,R.1730,98v
Laurens van Heeswijck wnd Bocxtel
- land Haaren aen de Noenes
96. 1730 november 16 sH,R.1730,217
Johan van Proyen notaris sBosch namens Tynco Lyclama a Nyholt rentmr geest. goederen
quartieren Kempenland en Otw goederen onder de vrijheid en dingbank van Otw aan het
Linteynt bij executie verkocht onder Otw

- huys schuerke aangelag 2 L 40 R t wede Cornelis Lippens t Bartel Bukkems v gem. straat t
gem. voetpat
- weyke 1 1/4 L t wede Peter Karmans t Jan van Huys v Jacobus van de Wiel t hr Johan
Harton
toebehoord hebbende Willem van Spaendonck
welke goederen Hermen van Nahuys deurwaarder publiek verkocht aan Peter van Spaendonck
ook tbv 4 onm. br. en z. krn Willem van Spaendonck wnd Otw voor 72 gld
belast met rente van 9 gld 7 st 8 p ten comptoire voorn. nog aan de armen van Otw 2 gld
borg Cornelis de Cort wnd Otw
97. 1731 februari 7 sH,R.1730,263v
Theodora Mathijs Adriaen Antony Willem Clara en Jacoba 5 meerj. krn Johan van Meegen en
juffr. Catharina Pinxternakel jeep 11 L rogge en 1 gld 5 st red. op Lichtmis uit
- stuk akkerland gent de Cloot in de akkeren van Huyclom t Nicolaas van Eygen t gem. weg
en erve Ambrosius Jans
- stuk land het Breen stuck in voorn. akkers t Ambrosius voorn. t Nicolaas van den Eygen
het laatst betaald bij Jan Janse Franse aldaar
de heer Johan Pinxternakel haar oom maternel tbv voorn. opdragers aangekomen bij koop
tegen Matheus van Houten en Servaes van Beeck man van Maria van Houten sch. sBosch 211-1717
tp Zacharias Lomans inw. borger en koopman sBosch
98. 1731 april 14 sH,R.1730,277v
Ammerens en Catharina Pijnappel bej. drs wnd sBosch ook voor Anneken Pijnappel hun zuster
ook wnd sBosch
- stuck ackerland 2 L Otw in de Langevennen t Peter Martens van Beurden t jr Beyhaerts v
erfgen. Jacob Donck t krn Eymert Willems vande Wiel hiertegen gedeeld wesende
aankomst vader Jan Pijnappel
tp Johan Nicolaes Leyten wnd Otw tbv zijn minderj. dr Maria Jan Leyten
belast met 1 gld 5 st comt. rentmr. Lyclama in meer nog 1 gld 17 st 8 p in meer aan hr E.H.
van sGravensande rentmr gen. der beurse
99. 1731 september 5 sH,R.1730,324
Johanna van Schrieck wede Nicolaes Johan Heeren wnd sBosch de helft in rente van 2 gld 10
st
- onderpanden otw
aankomst in wed. staat bij test. van juffr. Johanna van Gestel wede Gerardus van Bokholt
voor not. Gijsbert Bosch sBosch 1-3-1707
tp krn Margo van Gestel wede Leenardus van Geelkercken
100. 1732 januari 22 sH,R.1730,385
Hendricus Lommers wnd Haeren cedeert bij belening
- stuck nieuwe erve 5 L tot Haaren t t v gemeynte t voors. Hendrick Lommers
- stuck ackerlant 5 L tot Haeren t hr van Asperen t v Jan Hendrick Janse t gemeynt
aankomst koop tegen de domeinen en het laatst tegen Marten van Thuyl
aan Francis Adriaan Witlocx wnd Helvoirt
101. 1732 februari 7 sH,R.1730,396
Hendrick Jacob Wolfs wedn. Neeltje van de Voort wnd Haaren afstand tocht
- 3 L weyland Haaren t de erfgen. Peter van Criecke t Hendrick Morre v Leye t gem. straat
aan vrouwe aangekomen bij dl dess. ouders sch. Otw tegen dess. zuster Jenneke van de
Voort
tbv zoon Hendrick Wolfs en P.W. van de Sande man van Adriaantje Hendrick Wolfs
die aan hr Johan van Kessel koopman sBosch
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102. 1732 .. sH,R.1731,55
Adriaan en Mathijs vanden Heuvel inw. borgers en koopluyden sBosch en Johan Eenus mede
koopman voogd van de onm. krn w. Francis vanden Heuvel ieder 1/3
- perceel land Haaren Groenplein
van ouders Carel van den Heuvel en Philippina Pijnenburg
103. 1732 augustus 30 sH,R.1731,62
juffr. Margareta van Heck wede Nicolaas Stee(n)mans wnd sBosch
- stede of hoeve lants huysinge schuer hof boomgaert wey en teullanden allen aan
malcanderen 32 L par. Otw tpl. op Hooch Heukelom t wede Johan Peynenburgh O t erf

Theodoor van Esch W v N Krijtenheyde t de steegh Z
- stuck ackerlants 5½ L tpl. voors. t erf Adriaen Jacobs O t erf Eymert Pijnenburgh v erf des
convents van Otw mma t erf Jan Cornelis Jonkers
- stuck heyvelt 4 L tpl. voors. t erf Marten vande Wouw t het convent van Otw v t ??
aankomst als enige erfgen. van Allegonda van Heck haar suster volgens haar test. voor not.
Willem Vosch sBosch 4-6-1694
die aangekomen bij dl krn van hun vader Frans Wouters van Heck 7-8-1686 dl. voor not.
Hendrik van Heeswijk sBosch
tp aan Gerardus van Geel meester velbluttel en inw. borger sBosch
die gelooft aan haar 275 gld
104. 1733 juni 29 sH,R.1731,158
Jan Louwies Verster not. en procureur sBosch curator goederen Jan Adriaen Teurlinx man van
Jenneken d. Aelbert van Krieken en van Maria mede d. Aelbert van Krieken wede Hendrik
Verbeeck wnd Haaren
- 3 L teulland Haaren in de Belverse ackeren
tot fol. 162v
105. 1733 juli 6 sH,R.1731,163v
sr Stephanus van der Hengst wnd Otw man van juffr. Maria van Buel
- huizinge heerl. Berlekom in de Loverstraat
van hvr ouders asls enige erfgen.
106. 1733 september 28 sH,R.1731,206v
Maria Anna van Vugt wede Frederick van Cannenbergh wnd sBosch
- huys en hof 15 R bvv Otw omtrent de Linde t erf Francis Smits t erff Gijsbert de Groot v
straat t voetpat
aankomst in wed. staat bij koop van Huybert van Gemert man van Adriana van den Beer sch.
Otw 28-6-1720
tp Rogier van Vugt haar broer wnd Otw
belast met 7 st rentmr geest. goed. quartier Otw
107. 1734 januari 16 sH,R.1731,223
Bartel van Hulten wnd Moergestel voor zichzelf ook proc. van Laurens Simons Emme wnd
Arendonk z. en mede erfgen. van Simon Jan Emme ook voor Embert en Petronella krn en
erfgen. Simon Jan Emme wnd bvvo ook namens Cornelis Dieltjes wedn Johanna Symons wnd
Turnhout
- stuk akkerland en weyland 4 L tot Otw t erve Hendrik de Cort t gem. weg v gem. herbaan t
agter de rivier
van vader Symon Jan Emme
leenroerig Leenhove van Brabant sHage
tp Hendrick Bredon wnd Otw
108. 1734 februari 19 sH,R.1731,243v
Jan Janse Bergmans wnd Otw
- 5½ L teulland zijnde de helft in 11 L gent den Coppelacker tot Heukelom leenroerig Raad
van Brabant t v hr van Renes t een Coppelstraat t erve juffr. van Gulick
aankomst koop tegen Adriaen Aelberts c.s. sBosch 17-11-1711
tp Waltherus van Esch wnd Otw
109. 1734 maart 31 sH,R.1731,258v
Gerrit Jacob van Rijswijk wnd Heukelom proc. van Adriana Janse van Rijswijk wnd aldaar
- 1/3 in woonhuys schuer kamer schop aangelegen hof wey ende akkerland tot Heukelom
geheel 14 L t navolgende perceel t den Bosdijck v straat t erfgen. Jan Aert Franse
belast met 1/3 in 4 p cijns gezworenen Tilburgh
- 1/3 in stuk so akker als weyland 4 L als voor t voorgaande perceel t erve Hendrick
Lathouders v straat t voorgaande perceel
belast met 1/3 in 1 mud rogge armen van Otw 1/3 in 1 gld 12 st armen van Udenhout
- 1/3 in stuk akkerland geheel 2 L 20 R als voor t erve Sacharias Lomans t erve Jan van
Beurden v Wouter Steuvers t hr en mr Pieter Timmers
- 1/3 in stuk beemd geheel 4 L als voor t Nicolaas Verhoeve t Adriaan van den Boer v stroom
t erve hr van den Endepoel
- 1/3 in stuk akkerland geheel 1 L 20 R t erve wede Nicolaas Elinks t Dirck van Wijck v
molenwegh t waterloop
- 1/3 in weyvelt geheel 2 L als voor t Adriaan Lourens Driese t Nicolaas Jan Denisse v Adriaen
Lammers Brokke t gemeente

zijnde deze 4 vorenstaande percelen onbelast
- 1/3 in heyvelt sijnde nieuwe erve geheel 6 L als voor t erfgen. Govert van der Aa t erve hr
Johan Hartong v t gemeente
belast met 1/3 in 3 st domeijnen Brabant sBosch
- 1/3 in heyvelt geheel 9 L tot Enschot etc.
alles aangekomen van Jan Janse van Rijswijk en Petronella Hendrick Schapendonck haar
ouders
tp Maria Janse van Rijswijck meerj. dr. wnd Heukelom
110. 1734 april 21 sH,R.1731,277
Antony van Groenendaal wnd op de Lught onder Otw proc. van Adriaan Jorden van Boxtel
wnd tpl. voors.
- stuck ackerland 7 L onder Otw op de Lught t Adriaen Jordens van Boxtel t gem.steeg aen
het nieuvelt v gem. heye t erve Antony Hendriks van Oorschot
aankomst van zijn ouders
tp Willem Hoppenbrouwerswnd tpl. voors.
111. 1734 april 21 sH,R.1731,277v
Willem Hoppenbrouwers wnd op de Lught onder Otw proc. van Adriaan Jordens van Boxtel
- stuck ackerland 2 L 12 R onder Otw op de Lught in het Niewevelt t hr van Rijn t Jenneke
wede Willem van Dormaele v gem. steeg t wede Hendrick van de Ven
aankomst van zijn ouders
tp Antony van Groenendaal wnd tpl. voors.
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112. 1735 juni 1 sH,R.1732,7v
Petrus van Bruggen klerk stads secr. sBosch proc. van Johanna van Herpen j.d. inw. alhier
o.a.
- 4 percelen te Haaren Belverse akkers
113. 1735 juni 13 sH,R.1732,23v
Petrus Vogelvangers ook als voogd van zijn twee onm. susters Johanna Louisa en Maria
Jacoba Vogelvanger
- twee stukken teuland aan malkanderen 5 L onder Otw op de Lught t Jenneke van Dormaele
t deselve v gem. straat tvoorn. Jenneke
aankomst als erfgen, van haar nicht Elisabeth Vogelvanger
tp Peter Hoppenbrouwers wnd op de Lught onder Otw
114. 1735 augustus 31 sH,R.1732,47
600 gld tlv o.a. Elias Robbens rooms priester in den Udenhout en Jan Robbens mede wnd
Udenhout en hr Willem van Grevenbroeck roomsch priester der heerl. St Michielsgestel
115. 1735 september 28 sH,R.1732,52
Hendrik Bakkers inw. borger en koopman sBosch man van Barbara van Boxmeer
- huis sBosch Karstraat op de hoek van de Koorestraat naast huizinge de Vijgeboom naast de
Nieuwstraat
van vrouws kant als erfgen. hr Johan Hendrik van Boxmeer
fol. 147 mr Steven Harpert De Groulart 27-4-1736 loco mr Francois Chatvelt
116. 1736 juli 23 sH,R.1732,179
Constantinus Du Messi inw. borger sBosch man van Anna Maria Couwenbergh wede
Wilhelmus Storimans
- perceel teulland of weyvelt onder Otw 5 a 6 L t v wede Dirck van Zeland t gem. straat t ..
Hubert den Ouden
aankomst aan hvr bij mut. test. met eerste man voor gerecht Rosmalen 18-12-1726 die bij
dode van zijn ouders en dl.
tp Jan van de Pas wnd Otw
117. 1736 november 12 sH,R.1732,210v
Joost Willem Pennenburg wnd Haaren
- land Helvoirt en Cromvoirt
118. 1736 ... sH,R.1732,248v
Anthony Molegraaff wnd Boxtel
- de helft in huis en land Haaren Raam
119. 1737 september 23 sH,R.1732,328
hr en mr Pieter Timmers wnd Hilvarenbeek
- hoeve lants met zijn houtgewassen en opgaande eycke als andere bomen onder Hoog

Heukelom bestaande in een heerehuyzinge stallinge schuer hof en weyland in 4 percelen alles
aan malkander gelegen tsamen 14 L t den Pasdijck t navolgende perceel v gem. straat t gem.
loop
- stuk weyland 2 L t het volgende perceel t de weyde gebruikt bij Gijsbert van Eersel v
navolgende teulland t de weyde van Gijsbert van Eersel
- stuk teulland de Grote Bocht t O het volgende teulland gent de Kleijne bocht t W gem. loop
v t Z en N de bovenstaande weijde
- stuk teulland de Kleijne bocht 3 L t voorn. Grote Bocht t volgende teulland v voorn. weyde t
gem. loop
- stuk teulland daarin enig groes 6 L t de kleijne bocht en voorn. weijde t mede de voorn.
weijde v de weijde in de alsdoen negende koop hier volgende t gem. loop
- stuk teulland den Kleijnen Bolk 1½ L t gem. loop t Dominicus? de Lange v stuk teulland de
volgende coop gent t stuk weyland mede aldaar
- stuk teulland den Grooten Bolk 3½ L t v erf Dominicus de Lange t t stuk teulland van de
negende koop
- stuk teulland den agterste Coppelacker 4½ L t gem. baan t den beempt van dhr Engelbert
Francois van Cannart de Hamale c.s. v Andries de Cort t krn Adriaen van Heck
- stuk teulland daarinne een hoeckje weijde 3 L t erfgen. mevr. de Rooy t v stuk teulland van
de heer Engelbert Francois van Vannart de Hamale t gem. loop
- stuk teulland voor desen geweest zijnde twee stucken deen de Paeracker dander den
Kreugelhoek groot 15½ L t t v stuk teulland vanden alsdoen negende koop t Adriaen Brocken
- stuk teulland den Putkuyp 3½ L t v Zacharias Lomans t Jan Aert Franssen t gem. baan
- stuk teulland gelegen tussen Hoog en Laag Heukelom 2 L t Frans Bucken t Dirck van Wijck v
gem. baan t gem. molenweg
- stuk teulland den Bremacker onder Kleyn Heukelom t voorn. hr Eng. Fr. van Cannart de
Hamale t Dirck van Wijck v Andries Denis vanden Boer t gem. baan
- stuk teulland gent het Bijlken 2 L t Dirck van Wijck t voorn. hr Eng.Fr. van Cannart de
Hamale v gem. baan t ?
- stuk teulland en groes 30 R t Frans Adriaan Bucken t Jan Adams v Adriaen Cornelis Evers t
gem. mestweg
- hooybeemd den Grooten Beempt 5 L onder Hoog Heukelom t gem baan? t gem. waterloop v
Zacharias Lomans t gem. land
- eenen hooybeempt gent den Kleynen beempt t gem. stroom t Symen van Emmen c.s. v
voorn. Lomans t hoijbeempt in den alsdoen negende koop
- heyveldeken 3 L t voorn. Lomans c.s. t Adriaen van Heck
- de helft in stuk heyvelt in de Braakse Hoeve onder heerl. Moergestel 16 L deze helft t Peter
de Bresser t de wederhelft in de toen navolgende koop begrepen v gem. herbaan t Laurens
Driessen
alles leenroerig aan de heer van Berkel
aankomst bij succ. van vader w. dhr Pieter Timmers secr. Hilvarenbeek die bij coop tegen hr
Engelbert Francois van Cannart de Hamale c.s. sch. br. 16-7-1729
- stuck weyvelt 3 L tot Heukelom t t hr opdrager v erve van denselven t erve van Lomans
w. hr Pieter Timmers aangekomen bij coop van Johannes Hersel? sch. Otw 11-12-1731
tp Peter Hendrik van Doesburg wnd Helvoirt
belast met 3½ zak rogge broederschap OLVr sBosch 2 gld 10 st armen van Udenhout
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testamenten
120. 1741 september sH,R.1733,7v
Hendrik Backers coopman sBosch machtigt
121. 1743 januari sH,R.1733,47
Maria Helena Beens wnd Dordrecht
122. 1743 augustus sH,R.1733,74
Dirk van der Linden en Johanna Sisoo echtelieden wnd sBosch
's-Hertogenbosch, R.1734
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123. 1738 juni 21 sH,R.1734,117
Jan Hendrik van de Voort wnd Haaren
- perceel weyland 2 L Haaren t Hendrik Schones t Anthonis Verhoeven v Adriaen Verkriecken t

..
aankomst na dood ouders en dl met zusters
vendt Peter van Geusen wnd Esch
124. 1738 augustus sH,R.1734,156v
Maria Christina Daasdonk wnd Gouda enige erfgen. hr en mr Abraham Daasdonck in leven
president sBosch 2000 gld op Otw als Elisabeth Daesdonck wede Isaacq Verster 22-7-1683
125. 1738 oktober sH,R.1734,175v
Francis Marcelis Goossens
- land Haaren
126. 1739 mei 6 sH,R.1734,303
Isaacq van Rulo notaris sBosch
- perceel ackerland 4 L tot Haaren aent Holleneynde rondom gemeente
aankomst koop tegen Jacobus Schovers borger sBosch 3-2-1728
tp Jan Willem Verstijnen wnd Haaren
de huurpenningen ten laste van Adriaan van Someren wnd Haaren gewezen gebruiker nog te
pretenderen
127. 1739 juli sH,R.1734,316v
Willem van Boxmeer 1 mud 3 vat rogge uit
- Haaren
's-Hertogenbosch, R.1735
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128. 1739 november 6 sH,R.1735,28
Johan Hoffmans wnd Tilborg
- huis hof en aangelag 3 L onder Otw tpl. Huijkelom t O Anthony Glaviman t v Z en W straat N
opdrager
- perceel weyde 3 L t O Anthony Glaviman v t Z en N opdrager t W eenen gemeenen weg
- perceel ackerland 2 L t O Anthony Glaviman v Z opdrager t W gemene steeg t N Willem van
Diessen
- perceel heijde 1½ L als voor t O Anthony Glaviman t Z de steeg v W Adriaan Brok t N de
stroom
- perceel ackerland 9 L als voor t v O en N Anthony Galviman t t Z en W Jan Verhoeven
- perceel ackerland 1½ L als voor t O karweg t v t Z W en N Jan Verhoeven
- perceel ackerland 2 L gent de Braekloop als voor t O Marie Elisabeth Hofmans t Z de
Braakloop v W Evert van Laarhoven t N Peeter Burgers
- perceel akkerland 1½ L onder Tilborg aan de Westheykant etc.
- parceeltje beemd 3 L onder Haaren t O Peter Buelen t Z Cornelis van der Aa v W .. t N ..
den opdrager aangekomen bij dl met zusters en broeders van ouders sch. Tilburg 1-7-1739
tp. Cornelis Jan de Jong wnd Tilborg
belast met uit het eerste perceel 5 vaten rogge aan de armen tot Otw uit het vierde perceel 1
st aan de hr Eenus tot Moergestel op de Armhoef en capitaal van 250 gld aan de krn van
Michiel Kerkhof
129. 1740 april 12 sH,R.1735,83v
Herbertus Arnoldus van Weert procureur wnd Luyck
- perceel weyland 5 L tot Haaren t O Aert van Beurden t N steeg v t W en Z verkrijger c.s.
zijnde leenroerig Leenhove van Brabant in sHage
aankomst bij dode vader
tp Anthonij Lombaerts wnd Haaren
130. 1740 augustus 6 sH,R.1735,145
fol. 137v sr Jacob van Beusecom inw. borger sBosch en dhr Jacob Dirk Cremers mede wnd
sBosch als proc. van hr Adriaen Hubert coopman tot Leijden mr Abraham Hubert oud schepen
en raad sBosch Isaacq en Jacob Hubert coopluijden tot Rotterdam en dhr Pieter Bosch
coopman tot Rotterdam man van vr Catharina Everdina Hubert allen krn w. hr Abraham
Hubert den ouden in leven schepen sBosch (proc. not. Willem de Raeff sBosch 16-11-1737
- 4/5 in eenen schoonen en welgelegen coornwintmeulen met de stenen daarop leggende
huys schuer hof boomgaart acker wey en groeslanden daaraan tsamen 40 L bvvo tpl.
Kerkhoven met gerechtigheid van gemaal t krn en erfgen. Johan Vroomans t Cornelis Jansse
Smit en voorts rondom gemeente en een wasterloop
als hr Hubert den ouden verkregen bij coop tegen sr Daniel de Martinel qq evicteur sBosch
14-7-1714
tp dhr Jacob Hubert coopman Rotterdam

belast met 19 gld aan den convente van Otw 4 gld 10 st rentmr Slingeland 12 gld ontvanger
generaaal der beursen 2 gld 10 st sijnde reductie aan de arme tafel Otw 6 gld gered. rogge
erfgen. Johan de Weer 30 gld gered. rogge het armhuys gefundeerd bij dhr en vr van Yssere
staande aan het kerkhof tot Otw een pagt van ½ mud rogge arme tafel H.Geest Otw in
verscheyde texten 1 mud rogge sdieck Gasthuys aldaar 8 L rogge arme manhuys Otw
131. 1740 augustus 2 sH,R.1735,146
deselven
- een stuck weyvelt 2½ L bvvo in de Gemulhoeck t Bartholomeeus van Turnhout t erfgen.
Leonard van Eysch v gemulhoese steeg t Jan van Nuys in huur gebruikt bij Claas Verstijnen
als dhr Abr. Hubert den ouden aangekomen bij koop tegen Anthony Glavimans sch. Otw 11-81729
tp Jan van de Pas wnd Otw
132. 1740 augustus 2 sH,R.1735,146v
deselven
- stuck ackeer en weyland tsamen 3½ L tot Otw in de Breesteeg t wede Adriaan van de Loo t
Bartel Breckelmans c.s. v straat als in huure gebruikt bij Cornelis van Heusden
als hr Abr. Hubert den ouden aangekomen bij coop tegen Johan Gerard van Rotterdam sch.
Otw 13-4-1730
tp dhr Daniel Mobachius Quaet med. professor oud schepen en raad sBosch
133. 1740 augustus 2 sH,R.1735,147
deselven
- stuk weyvelt 2 L 22 R als voor in de Groenstraat t wede Barthoomeeus van Turnhout t Johan
Hoffmans v gem. steeg t erf van het Manhuys tot Otw als in huur bij Cornelis Arendonck
als Abr. Hubert den ouden aangekomen bij coop tegen Hendrik van den Helsacker c.s. sch.
Otw 24-3-1727
tp Gerrit van den Brekel wnd Otw
134. 1740 augustus 2 sH,R.1735,147v
deselven
- 4/5 in stuk teulland bvvo bijt Heylig boomken 4 L 27 R in huur gebruikt bij Bartel
Brekelmans t O Zacharias Lomans t W Wouterus van Esch v Z Francis de Cort t N gem. straat
hr Abraham Hubert den ouden aangekomen bij coop tegen Theodori van Asten qq sch. sBosch
14-6-1721
tp. hr Jacob Hubert coopman Rotterdam
135. 1740 augustus 6 sH,R.1735,147v
deselven
- 4/5 in een stuk ackerlant gent den Huijsacker 8 L bvvo tot Kerkhoven t Michiel Smits t Lucia
van Roessel v voetpad met gerechtigheid van voetpad over erff der krn Peter Wagemakers in
huur bij Michiel Smits en Cornelis van Heusden
als hr Abr. Hubert den ouden bij coop tegen Willem Wouter Brok sch. Otw 13-5-1727
tp hr Jacob Hubert coopman Rotterdam
136. 1740 augustus 5 sH,R.1735,148
deselven
- twee woningen onder een dak bvvo tpl. de Lijnd t Francis Couwenbergh t Anthony
Glavimans v gem. straat t voedpad tegenw. bewoond bij Wouter van Huijs en Jan Vlerx
aankomst aan hr Abr. Hubert den ouden bij coop tegen hr Otto Juijn en mr Abraham Justus
Verster qq sch. sBosch 29-5-1732
tp. hr Anthony Glavimans
belast met 3 gld 10 st arme tafel Otw
137. 1740 augustus 2 sH,R.1735,148v
deselven
- eenen beempt of wey 6 L bvvo t Kolendijck t hr Jan Louis de Renes v rivier de Aa t erfgen.
B. van Turnhout tegenw. in huur bij van Dal
als Abr. Hubert den ouden bij coop tegen juffr. Josina Wijtmans
tp. dhr Daniel Mobachius Quaat med. professor en schepen en raad sBosch
138. 1740 augustus 2 sH,R.1735,149
deselven
- een stuk weyvelt 6 L bvvo in de Kleyne Hey t Adam Verhoeven t krn Bartholomeeus van
Turnhout v steeg t stroom als in huur bij Jan van der Plas
als dhr Abr. Hubert den ouden aangekomen bij coop tegen hr Johan Jacob Althoffer sBosch

13-11-1730
tp. hr Jan Louis baron van Renesse de Baer
139. 1740 augustus 2 sH,R.1735,149v
deselven
- een huys en hof met sijne regten ende toebehoren bvvo in de Kerkstraat t v krn Jr Beijarts t
erf Marten Jan van Beurden t Kerkstraat in huur bij Paulus van de Wiel
als hr Abr. Hubert den ouden bij coop tegen Francis van de Ven sch. sBosch 3-11-1718
tp Martinus van Hees wnd aldaar
140. 1740 juli 30 sH,R.1735,150
deselven
- een huys en hof tot Otw t Adam Verhoeven t Jacobus Corthout v straat t gem. weg in huur
bij Joachim Verouwers
als hr Abr. Hubert den ouden bij coop tegen Francis van de Ven sch. sBosch 29-11-1728
tp Jan du Pon wnd Otw
belast met 9 st 4 p compt rentmr Tengnagel jee rente 12 st L.Vr. gilt Otw
141. 1740 augustus 6 sH,R.1735,150v
deselven
- 4/5 in huys en hof ½ L bvvo agter de Groote kerk t Pieter de Gier de Toornstraat
tussenbeide t v het Vrouwenhuys v kerkmuur ofte straat in huur bij Wouter van de Wiel
als hr Abr. Hubert den ouden bij coop tegen Willem Ginhoven qq sch. Otw 21-3-1723
tp. hr Jacob Hubert coopman Rotterdam
142. 1740 augustus 2 sH,R.1735,151
deselven
- een stuk akkerland 1 L bvvo in de Laaracker t t erve Frans van Hulst v t twee waterlopen
- 1 L 10 R in de Laarakker t Anna wede Cornelis Bertens t Frans van HUlst v t twee
waterlopen
- 1 L 20 R land als voor aan den Driehoek t erfgen. van ymbert Teurlinx t wede Jan Willems
de Gruyt v den mestweg t erve van Jorden van Beurden een sloot tussenbeide
- 1/3 in 3 L 15 R in den Laarakker geheel t erve Anna wede Cornelis Bertens t erve Eymbert
Smits v t eenen gemenen loop en sloot
- 1/3 in 11 L 3/4 ackerland in de Laarakker t Anna wede Cornelis Bertens t Frans van Hulst v t
gem. waterloopen
- stuksken of rugsken ackerland 1 L tot Haaren t Mathijs van Aelst t Cornelia wede Adriaen
van Heist? v Willem Lombaerts t gem. heyde
- stuk so houtwas als hooyvelt gent het Rouwvelt tot Haaren over de Belverse Brug t Cornelia
wede Adriaan van Hulst t Nicolaas van Velsen c.s. v wede Dirck Heesters t Rosepstroom
- gerechtigheid in zeker stuk hooyvelt of daar men slagt torf in steekt tot Otw bij Michiel
Jacob Wolfs alles in huur bij Jan van Nuijs en Francis Couwenbergh
als dhr Abr. Hubert den ouden bij brieven van decreet Rade en Leenhove van Brabant sHage
20-2-1715
tp Jan van Nuys wnd aldaar
belast met uit het 2de perceel 2 gl;d 10 st rentmr geest. goed quartier Otw uit het 3de
perceel 2 gld 10 st arme manhuys Otw uit het 4de perceel 1/3 in 1 gld 5 st rentmr geest.
goed. quartier Otw uit het 5de perceel 1/3 in 12 vaten rogge Otw maat H.Geest aldaar uity
het 6de perceel 3 vaten rogge Armen Otw 8 p cijns rentmr geest. goed. quart. voorn. en de
helft in 3 st 8 p aan ... alhier
143. 1740 augustus 5 sH,R.1735,153v
deselven
- eenen weyde nbbo gent de schoone weijde in de Gemulhoeck 4 L 17 R t Hendrik van der
Hoven t de Gagelvelden v Peeter Lippens t Gemuylsteeg in gebruik bij Peter Bertens
als hr Abr. Hubert den ouden bij coop tegen Theodoor van Asten qq sch. sBosch 14-6-1721
tp. dhr Anthony Glaviman en Walterus van Esch
144. 1740 augustus 2 sH,R.1735,154
deselven
- eenen hooijbeempt tot Otw in de Gemulhoecken sijnde twee weykens aan malkanderen gent
de Gagelvelden t O juffr. Lippens t W de Gagelvelden v N de rivier groot tesamen 4 L in huur
gebruikt bij Peter Bertens
als dhr Abr. Hubert den ouden bij coop tegen hr Otto Juijn en mr Abraham Justus Verster qq
sch. sBosch 29-5-1732
tp. Jan van de Pas wnd Otw

145. 1740 augustus 2 sH,R.1735,154v
deselven
- een stuk weyvelt 2 L bvvo in de Kleyne Hey t erve Maria van der Loo t v de straat t Eymbert
van Haaren in huur bij Peeter Bertens
als hr Abr. Hubert den ouden bij coop tegen Peeter Bertens sch. Otw 18-3-1727
tp. Adriaan van Ostade wnd Otw
146. 1740 augustus 2 sH,R.1735,155
deselven
- stuk weyvelt 4 L bvvo in de Kleijne Hey aan de Buundersteeg t Martinus Verbeek t erfgen.
Peeter van Drunen v Raakstroom t Convent tot Otw in huur bij Adriaen Boll
als hr Abr. Hubert den ouden bij coop tegen dhr Johan Althoffer qq sch. Otw 8-9-1727
tp. Anthony de Loos tot Otw tbv Willemijn van Heck wede Michiel Smits
147. 1740 augustus 2 sH,R.1735,155v
deselven
- perceel weyland mu gemaakt tot teulland 2 L tot Otw in de Kleijne Heyde gekomen van
Michiel van Iersel t v O en Z de weg t W Anthony van Nuijs t N Jan van Beek in huur bij Jan
van de Plas
als hr Abr. Hubert den ouden bij coop tegen hr Otto Juijn en mr Abraham Justus Verster qq
sch. sBosch 29-5-1732
tp. Jan van de Pas wnd Otw
148. 1740 augustus 2 sH,R.1735,156
deselven
- een perceel weij 3 L onder Otw aan de Kleyne Hey t t Gasthuys t Jan Hessels v straat t
Raackloop als in huur bij Nicolaas Verstijne
als hr Abr. Hubert den ouden bij coop tegen Philip Webster sch. Otw 5-4-1733
tp. Jan van Heck wnd Otw
149. 1740 augustus 2 sH,R.1735,156v
deselven
- perceel teulland 2½ L tot Otw omtrent Cuijpersloop t Marten van Liemt t den Huysacker
gekomen van Willem Brocken v voorn. Cuijpersloop t erfgen. wede hr adv. Suijskens als in
huur bij Cornelis van Heusden
als hr Abr. Hubert den ouden bij coop tegen krn Peter Wagemakers sch. Otw .. 1729
tp. Adriaan van Oostade wnd Otw
150. 1740 augustus 2 sH,R.1735,157
deselven
- perceel weyland gent de Tong 4 L onder Otw t Jan van de Pas t krn Dirck van Zeeland v
gem. straat t krn van Dirck van Zeeland voorn. in huur gebruikt bij Jan van Nuijs
als hr Abr. Hubert den ouden bij coop tegen Josina Wijtmans sch. Otw ..
tp. dhr Daniel Mobachius Quaat med. prof. en oud schepen en raad sBosch
151. 1740 november 24 sH,R.1735,213
Adriaan en Martijn van Beurden ook voor absente broeder Wilhelmus wnd Haaren
- de westw. helft in stuk akkerland geheel 5 L dingb. Otw tot Haaren bij de kerke etc.
- stuk akkerland het Hoofken ½ L als voor t Andries van der Gouw t v Arnoldus van Weert t
de Bospat
- stuk weyland 2 L als voor t Andries van der Gouw t v Andries van Weert t voorgaande
perceel
- stuk hooijland 1½ L in perceel van 4 L bij de Oosterwijckse watermolen int Haarens broek t
.. vande Ven t wede Jan van Beurden v Arnoldus van Weert t gem. steeg
sijnde leenroerig Leenhove van Brabant
aankomst afgang tocht vader Aert Cornelis van Beurden
tp. Lambertus Willem van de Sande wnd Haaren
belast met ½ vat rogge arme tafel Haaren 5 st armen van Otw
152. 1741 april sH,R.1735,322v
Simon van Putten inw. borger sBosch 1 mud rogge
- de Mudacker 3 L in de Bellevertse acker tot Haaren
153. 1741 april 19 sH,R.1735,336v
Jan Jansse Timmermans wnd Helvoirt en Hendrik Jan Vervenne inw. borger sBosch test. exec.
boedel w. Jan Gerrit Bouwens (test. not. Isaak Bopp 15-8-1740) Francis Bouwens Adriaan van
Summeren Francis Jan Brekelmans en Jan Gijsbert Heesters man van Maria Jansse Hofmans
allen erfgen. vorn. Jan Gijsbert Bouwens (fol. 334)

- perceel hoy of weyland 1/4 in 2 mergen broekveld dorpe Haaren tpl. inde Klijne
Beemdekens bij den huyse Nemelaar t v hr gen. baron van Cromstrom t erf Charles Floris van
Pausule t Dommelstroom
tp. dhr Jan Jacob Altoffer not. en proc. Otw
154. 1741 april 19 sH,R.1735,337
deselven
- perceel wey als akkerland 4½ L dorpe Otw in den Gever t Z hr gen. baron van Cromstrom t
N Jan Pijnenburg v Gommert de Cort t Dries Janse van de Voort t gem. straat
tp. Cornelis van Heusden vorster Otw
155. 1741 mei 13 sH,R.1735,354
Jan Mickholt en Catharina Mickholt beiden wnd sBosch
- stuk weyland 1½ L onder Otw tpl. de Kleijn Heyde t Antony van Nuys t gem. weg v volgende
verkrijger t gem. straat
aankomst voor de ene helft van ouders en de andere helft van haar nigte Elisabeth Brouwers
tp Jan van de Pas wnd Otw
belast met 25 st kerk van otw
156. 1741 augustus 5 sH,R.1735,399
mr Pieter Timmers advocaat wnd Hilvarenbeek 1175 gld op Heukelom geloofd door borgemrs
etc. aan Pieter Timmers secretaris vrijheid en dingbank Hilvarenbeek tegen 3% 1-12-1722
aangekomen in dl van zijn vader
aan hr Cornelis Guillielmus Vercamp roomsch werelts priester sBosch
's-Hertogenbosch, R.1736
S.H.D. Groulart, januari 1742 - december 1744 .. / 561
157. 1742 mei 18 sH,R.1736,41
Herman Gideon Clemens theologie professor en bedienaar des goddelijken woords sBosch
man van vrBarbara Antonetta Resina Pscharner
- huis onder Otw Enschot Santstraat
158. 1742 juni 21 sH,R.1736,44
Maria Marinus wede Pieter de Cort test. not. Willem Denys te Amsterdam 1-4-1732
- land Otw Udenhout
aankomst zijn ouders dl. 2-1-1723
159. 1742 juni sH,R.1736,47
Hendrik van Hal wnd Helvoirt man van Johanna Joosten
- land Haaren
160. 1742 november 21 sH,R.1736,80v
Jan Baasten man van Cornelia Hendriks van Someren wnd Tilborg
- perceel teulland gent den Bremacker 4 L par. Haaren tpl. de Gever t wede van Roesel t
Peeter van de Pas v gem. baan t wede Lambert Versteynen
- perceel teulland gent het Hoog 2 L als voor aan de Gever t gem. baan t .. v Jan Antony
Soetelings t Antony Willem Somers
- stuk weyland 3 L bvvo t jan Soetelings t v erfgen. van Turnhout t gem. straat
aankomst dl vrouws ouders voor not. Gratiaan Jacob de Velle te Haaren 2-11-1719
tp Dirk Hendriks Bouwens wnd Haaren
belast met 11 vaten rogge uit het eerste perceel den Bremacker in meerdere oagt aan juffr.
Ababgelis jee rente 1 gld 5 st compt. rentmr Tengnagel
161. 1743 februari 14 sH,R.1736,155v
Peeter Bert Hamers man van Elisabet Adriaan Willems wnd Tilburg
- perceel groesland 3/4 L tot Huiklom t O Metje? Drossart t Z stroom v t W en N krn Willem
Zegere
aankomst vrouws ouders
vendt Jan Raymakers wnd Udenhout
162. 1743 maart sH,R.1736,169v
mr Henrik Bernard Martini oud president en raad sBosch
- stuk akkerland het Laarsland 1 L tot Haaren opt Laar
163. 1743 maart sH,R.1736,177v
Laurens van den Bosch wnd haaren
- perceel weyland 4 L tot Haaren in de Ruynse straat
aan zijn broer Peter Michiels van den Bosch wnd Haaren
164. 1743 april 16 sH,R.1736,187v
Johanna Maria Gellico wnd sBosch ook voor verdere zusters en broeders

- stuk weyland 2 L 22 R bvv Otw tot Kaerckhoven t Cornelis van de Wiel t Arnout van de Ven
v straat t volgende perceel
- 1 L 4 R t H.Geest sBosch t ... v bovenste perceel t ...
uit boedel ouders
tp dhr Johan Cuypers secretaris tot Baal
belast met uit het tweede perceel jeep 5 vaten rogge Geefhuis sBosch
165. 1743 mei 4 sH,R.1736,218
Nicolaas van Abeelen en Wouter van Heeswijck voogden Jan onm.z. w. Willem Janssen
Abeelen aan we. Maria Janssen van Hees voorheen wede Peeter Heyliger Brok laatst van
Nicolaas Lombaerts voor deen helft en Wouter van Heeswijck voorn. voor zichzelf met de
wederhelft
- een coorn en oly watermoolen met sijn sluysen en het regt van den volmolen ab en
dependentien leenroerig Leenhove van Brabant in sHage dingbamk Otw op Laag Huyclom t jr
Endevoets t gemeente v gem. straat t de wiel als Jan van de Pasch wnd Otw in huring en
gebruik met nog
- een stede aldaar ontrent de watermolen bestaande in de navolgende percelen
- huysinge stallinge schuure hoff ackerlant aan malkanderen 2 L t Cornelis Corsten t v gem.
steeg t erve Cornelis Corsten
- stuk teulland 4 L als voor t erve hr Dirk van Wijck t erfgen. Zacharias Lomans v gem. straat
t meulenweg
- stuk teulland gent de Duysing 3 L t Cornelis Corsten t .. v Cornelis Adams t gem. baan
- 3 L teulland gent de Zael t erve van van Joors t gem. weg v Jan van den Bogaert t
Mannengasthuys
- stuk teulland 1 L gent het Hursken t Maeyke Beris t v gem. weg t Jan van den Bogaart
- stuxken teullands 1 L t t Jan Aert Zegers v den meulenweg t wede Nicloaas Steenmans
- stuk weyland 2 L als voor t Jan van den Bogaert t erfgen. hr Bernagie v Willem Wouter
Zegers t dhr Dirck van Wijck
- ½ L weyde t Cornelis Corsten t Dirck van Raak v Corst Gielis t Cornelis Corsten
tesamen in teullanden 14 L in weylanden 2½ L als Willem van Abeelen en Wouter van
Heeswijck zijn aangekomen bij tp tegen hr Engelbert Francois van Cannart de Hamale heer
van Wittengracht 16-7-1729
tp Joost Cornelis van Ierssel wnd Udenhout
belast met jeec 3 gld rentmr der domeinenuit de molen jeec 7 st 8 p compt hr de Back rentmr
geest. goed quartier Otw nog uit de molen en stede 9 vaten rogge aan het weeshuis sBosch
jeep 7 st 8 p rector St Maria in Berkel nu den rentmr de Back de helft in 5 L rogge betaald
met de helft in 18 st 12 p voorn. rentmr de Back de helft in jeec 3 gld 15 st altaristen Otw ten
compt. van voorn. hr rentmr de helft in jeec 3 gld 15 st aan Petrus Scheffers qq
166. 1743 augustus sH,R.1736,238
erfgen. Martinus de Leeuw (234v)
- land Haaren Belverse straat
167. 1743 september sH,R.1736,262
Anna van de Velde dit Honselaer wnd sBosch
- hoeve Haaren
van heer Vocanus
aan Willem van Bommel wnd Tilburg
168. 1744 februari sH,R.1736,312v
Reijnier Coolen wnd Helvoirt
- land Haaren tpl. de Haren meulenacker
index enkel tot fol. 354
169. 1744 augustus 20 sH,R.1736,376
Francis Janse Verstijnen wnd Haaren namens Peter Gijsbert van Iersel wnd Haaren
- stuk akkerland 3½ L gent de Willigakker par. Haaren ontrent den Boschpat
- stuk akkerland gen Lange Rugge 1½ L Udenhout in den Biesenmortel etc.
van ouders
tp Jan Gijsberts van Iersel wnd Haaren
's-Hertogenbosch, R.1737
J. van Heurn en A. D. Blankendaal augustus 1739 - januari 1753 .. / 562
testamenten
fol. 35 mr Nicolaas de Blankendaal oktober 1741
slechts index tot fol. 105

's-Hertogenbosch, R.1738
A. D. Blankendaal november 1741 - oktober 1745 .. / 563
170. 1741 december 19 sH,R.1738,10
Adriaan Biezenmortel man van Elisabet Hendriks van den Boer inw. sBosch
- stuck weyland 3 L bvv Otw in de Bundersteeg t wede Paulus van Arendonk t Jacob van
Eeten v t Rack t bagijnevelden
- stuck ackerlant 2 L in de Schijf zijnde leenroerig aan Raad van Brabant t juffr. van
Tuurnhout t navolgende perceel v Dirk van Erp t den molenweg
- stuk akkerland 1 L als voor t het laatste perceel t gem. weg v erf Dirk van Erp t molenweg
van vrouws ouders bij dl sch. Otw 23-10-1724
tp Louis Hendrik van den Boer wnd Otw
171. 1742 maart 1 sH,R.1738,37
Adriaan van Dijk wnd Tilburg wedn. Johanna Jan Hoffmans (test. 13-2-1737 not. Andries van
der Burght te Tb)
- perceel schaarbosch 3 L tot Otw tpl. Karkhoven t O Peter Bertens t v Z en W hr Snelle t N de
heijde
- perceel weyde 4 L onder Otw agter de watermolen aldaar t W Dirk van Iersel t Z Jan de Wint
v W de stroom t N Adriaan van der Stae
zijn hvr aangekomen bij dl tegen zuster en broeders van ouders 1-6-1739 sch. Tilburg
tp Wilhelmus Hoffmans wnd sBosch
172. 1744 april 11 sH,R.1738,226
Cornelis Aart Zeegers wnd Udenhout namens Maria Janse van Rijswijk wnd Huyclom proc.
not. A. Glavimans Otw 9-4-1744
- 2/3 in een stede huisinge schuur schop getimmerten aangelegen hoff wey ackerland
beemden en heyvelden tsamen 69 a 70 L te Heukelom en Enschot waarvan de verkrijger rest.
1/3 bezit
- 2/3 in stuck ackerlant geheel 8 L in den Udenhout etc.
aankomst van Jan Janse van Rijswijk en Adriaantje Hendrik Schapendonk dess ouders en tp
van Adriaan van Rijswijk Jan Aart Franse e.a.
tp Anna Maria van Rijswijk hvr Gerit Jacobs van Rijswijk wnd Huyclom
belast met uit het eerste perceel 2/3 in 4 p aan de gezworenen van Tilburg 2/3 in 1 mud
rogge en 1 gld 12 st beiden aan den arme van Otw 2/3 in 3 st uit de nieuwe erven aan
domeinen
register tot fol. 246
173. 1745 maart 25 sH,R.1738,344
hr Petrus van Bruggen notaris sBosch namens sch. sBosch als sequester van den boedel van
w. Johan Enus
- een huis schuur hof aangelag tot Otw aan het Lindeinde t O erfgen. Jan Teurlings t Z de
rivier v W krn Gerrit Maas t N straat
als Enus aangekomen bij koop tegen Cornelis van Heusden sch. Otw 22-10-1737
tp. hr Alexander Coninxmark wnd Helvoirt
174. 1745 mei 25 sH,R.1738,371
Jacob van der Clokken man van Maria van Mierlo
- 4 L land en een stuk heyvelt 16 L onder Otw omtrent den Emelaer t hr Cronstrom t Jan
Heesters v de heyde t ...
zijn vrouw aangekomen bij coop tegen Jan Janse van den Bosch en Joost vanMierlo 6-8-1742
tp Arnoldus van den Biggelaar tbv Willem van Heusden wnd Helvoirt
belast met 1 st gezworenen Otw
175. 1745 juni 28 sH,R.1738,380
juffr. Margareta van Hek wede Nicolaas Steemans wnd sBosch
- stuk beemd of weyvelt 3 a 4 L omtrent den watermolen tot Huycklom t v O en N juffr.
Bernagie t Z de ley t W ...
aankomst van haar ouders
tp Aalbert Baasten en Lambert Du See wnd beiden Tilburg
gedogen dat Jan Storimans wnd Otw in twee jaar tijd zal steken 30 roeden vlagturff
176. 1745 augustus 14 sH,R.1738,411v
Petrus van Bruggen not. sBosch als sequestor boedel w. Johan Enus
- de helft in een perceel hey als houtbosch gent de geytskooij tot Otw teynde de
Gemulhoeken t Walterus van Esch t ... waarvan de wederhelft competeerrt de verkrijger als

w. Johan Enus met de verkrijger int geheel aangekomen is bij coop tegen Cornelis van
Heusden sch. Otw 22-10-1737
tp. Thomas de Bresser wnd sBosch
177. 1745 september 3 sH,R.1738,429
Willem de Gier voster der vvo genmachtigd bij het 14de art. van het reglement voor de
collecteurs en verpondingbeurders gearresteerd wesende 10-7-1727
- perceel akkerland 3 L onder Otw omtrent Conincxeyck t krn Jacobus de Loos t Cornelis Suys
v agterstraat t krn Antoony Verstijne leenroerig Raad van Brabant staande ten name van
Hendrik Snel en Norbert van Tilburg
als Willem de Gier namens Cornelis van Heusden collecteur der verponding en conincxbede
over vvo 1742 en 1743 van 7-4-1745 voor officier en sch. Otw publiek verkocht aan Anthony
van Arendonk wnd Otw voor 74 gld
's-Hertogenbosch, R.1739
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178. 1746 februari 7 sH,R.1739,40
Peeter van Geldrop man van Hendrien Aart de Croon, Cornelis Frans van Laarhoven man van
Adriaantje Aart de Croon en Adriaantje Toontje van Iersel
- perceel teuland 2 L in den Willigenacker onder Haaren t verkrijger t gem. weg v Francis van
den Boer t Jan Heynsbergen
aankomst van haar ouders
tp Jan Janse van de Pas wnd Haaren
belast met de helft in 1 gld 8 st 12 p de helft in 6 vaten rogge beiden compt hr Cornelis de
Back en 5 gld losbaar met 100 gld arme tafel Otw
179. 1746 februari sH,R.1739,46
Hendrik Hendrik Vugts wnd Vught
- land Haaren Rundtse straat
180. 1746 juni 21 sH,R.1739,90v
Peter van Bruggen notaris sBosch qq curator nagelaten goederen w. Govert van Ceulen rente
van 20 gld groot geweest zijnde 40 gld en voor de helft afgelost op 1 december
geconstitueert bij Wouter z. w. Jan Wouters aan hr en mr Theodorus van Nyehoff tbv
Gijsbertje Dircx Roekarts uit
- onderpanden tot Balsfoert onder Otw en Bocxtel 1-12-1659 laatst betaald bij Hendrik de
Brouwer w. Govert van Ceulen aangekomen bij succ. van zijn eerste vrouw ouders
tp hr Hendrikus Paymans roomsch wereld priester en pastoor tot Lit
181. 1746 september sH,R.1739,118
Peter Adriaan de Cort wnd Drunen Eymbert Jan Hendrik en Adriaantje Adriaanse de Cort wnd
Haaren
- 5/7 in een heiveld 8 L Haaren aan den Groenpleyn
register tot fol. 131
182. 1746 december 13 sH,R.1739,137
Petrus van Bruggen notaris sBosch namens Cornelia de Greef wede Lambertus Verstijnen wnd
sBosch
- schoone en welgelegen hoeve huysinge schuur bakhuis schop hoff aangelegen erve 4 L tot
Haaren aan het Holleneynde t Jenneke Claas Covels t krn .. Priems v straat t Jan van Aelst
- perceel ackerlant ½ L onder Otw aan het Heylig boomken t Cornelis van Heusden t ... v
gem. weg t Francis van de Pas
- perceel teulland onder Haaren 1 L t Maria van de Sande t Aart Pijnenburg v gem. weg t
Adriaan van de Pas
- perceel teulland als voor 2 L t Adriaan van de Pas t Francis van den Boer v t Adriaan van de
Pas
- perceel teulland als voor 2½ L t Litse loop t sr Heynsbergen v wede Willem van de Sande t
de Liste loop
- perceel teulland als voor 2½ L t armen van Haaren t Andries van de Gauw v gem. weg t
volgende perceel
- perceel teulland als voor 2½ L t Aart Pijnenburg t Armen van Haaren v Bastiaan van de Ven
t gem. weg
- perceel teuland als voor 2 L t Aart Pijnenburg t wede Verstijnen v gem. weg t wede
Verstijnen
- perceel teulland als voor 1½ L t Aart Pijnenburg t Andries van de Voort v Bastiaan van de
Ven t hr Althoffer

- perceel teulland als voor 3 L t Willem Schoone t Jan van Aalst v wede Versteyne t Willem
Schoone
- perceel teulland als voor 1 L t Jan van Aelst t krn Priems v Bastiaan van de Ven t wede
Verstijne
- perceel teulland 1 L als voor t krn Priems t Willem Schoone c.s. v gemeente van Haaren t
Peter van de Pas
- perceel groes en teuland als voor 2 L t Coppestraat t hr Althoffer v Jasn Verstijnen t wede
Verstijnen
- perceel weyland als voor 3 L t gemeente van Haaren t krn Heesters v Adriaan van de Pas t
gemeente
- perceel weyland 2 L t Francis van den boer t Peeter Peynenborch v Aart Pijnenburg t
gemeente
- perceel weyland als voor 3 L t sr Heynsbergen t Jacob Covels v t gemeente
- perceel weyland als voor 4 L t van Rossel t Willem van de Sande v t gemeente
- perceel weyland als voor 1 L t Jenneke Covels t gemeente v krn Priems t gemeente
- perceel teulland als voor 5 L t Adriaan van de Pas t Adriaan Pijnenburg v Peter van de Pas t
Andries van de Voort
- perceel teulland als voor 3 L t Willem van de Sande t Jan Soetens c.s. v Jan van Yerssel t
gem. weg
als voorn. Lambertus Versteynen aangekomen so bij versterf van zijn ouders als bij diverse tp
tp Jan Willem Versteyne wnd Haaren
belast met 10 duiten grondgewincijns aa de domeinen van Brabant 6 duiten aan het convent
van Tongerlo 4 gld 3 st 4 p in meerdere pacht van 7 gld op Lichtmis compt. hr Tengnagel 2
gld 7 st 4 p in meer pacht van 9 gld 7 st 8 p. op Lichtmis H.Geest sBosch 2 gld 15 st op
Lichtmis compt. hr de Back 11 vat 3 kannen rogge in meer van 5 zakken rogge op Lichtmis
aan hr Adriaan van Boxel c.s. 10 st 6 p in meer van 8 gld 5 st op Lichtmis compt hr de Bak
183. 1746 december 15 sH,R.1739,141
deselve
- perceel teulland onder Haaren 2 L t wede Willem van de Sande t de schoolmeester van
Helvoirt v Listeloop t gem. wegh althans in huur bij Jan Willems Versteynen voor de ene helft
en de krn Adriaan Priems voor de andere helft
als Lambert Versteynen als voor
tp aan Willem Aart Bouwens wnd Haaren
184. 1747 augustus 1 sH,R.1739,205v
sr Everardus van Hoornbeek borger en coopman sBosch namens Johannes van Heynsbergen
proc. voor not. Isacq Ruelo 26-6-ll.
- perceel teulland tot Heukelom in de Coppelstraat gent den Brabantschen acker 7 L t O hr
van Wijck en Hendrik Cuypers t N Anna Maria Loomans v W Jan Bucken mma t Z gem. straat
aankomst na dood van vaderJohannes van Heynsbergen den ouden die verkreeg bij coop
tegen juffr. Josina Wijtmans wede Jan de Weer sBosch 11-4-1710
tp Adriaan Brekelmans voor 4 L en Maria Francis Vugts wnd Heukelom de overige 3 L aan de
zuidzijde zolang als derve van Frans Bucken duurt
185. 1747 augustus 1 sH,R.1739,206v
deselve
- perceel teulant 1½ L bvvo t t O en W Arnoldus van Roessel v Z Jan Versteynen t N gem.
straat
aankomst erefenis ouders
- perceel teulants 1 3/4 L tot Haaren t O hr Daniel de Lobel t W Adriaen Leyten v N den
verkrijger t Z mistweg
ook aankomst bij erfenis ouders
tp Arnoldus van Roessel
186. 1747 oktober 10 sH,R.1739,213
Norbertus van de Loo wedn Maria van Spaandonk eerst wede Jan van Bladel wnd Otw
- stuck ackerlant 7 L tot Kaerkhove bvvo t erfgen. jr de Jeger t v Gerit van den Brekel t
gemeente
aankomst van vrouw die bij versterf van Jan van Bladel
leenroerig Raad van Brabant
tp Jan van de Plas tbv Cornelis van Heusden wnd Otw
187. 1748 mei 24 sH,R.1739,288
Maria Wassenberg laatst wede Francis Smits wnd Otw (test. met voorn. man voor not. Johan

Jacob Althoffer tot Otw 17-7-1742)
- een stuk akkerland 4½ L gent den Doornacker tot Otw aan de Bosbaan t t gem. baan v ... t
wede Anthony van Huys
- westw. helft in een stuk weyvelts geheel 5 L als voor aan de Molensteeg t Cornelis van de
Wiel t hr N. Cuypers v wede Willem Verstijnen t molendijk leenroerig Leenhove van Brabant
- de achterste helft westw. in in stuk zo akker wey als heyvelt tsamen groot int geheel 4 L op
de Logt t Adriaan van Dal c.s. een slood int gemeen tussenbeide liggender t erfgen. Willem
van Doornmaale v straat t gemeente
aankomst na dood voorn. man
tp hr Johan Jacob Althoffer not. en proc. Otw
belast met uit het laatste perceel 2 st gewincijns in meer van 4 st aan de domeinen van
Brabant
188. 1748 december 7 sH,R.1739,336
dhr Daniel Mobachius Quaat medicine professor oud schepen en raad sBosch
- eenen beempt off wey 6 L bvvo t Coolendijk t hr Jan Louis de Renes v rivier t erfgen. B. van
Turnhout
- perceel hoylant of braekven[?] 3 L in dorp Haaren tpl. de wegen t v hr generaal Cromstrom
t Marten van Liemt t stroom
- stuk akkerland en weryl;and tsamen 3½ L tot Otw in de Breesteeg t wede Adriaan van de
Loo t Bartel Brekelmans c.s. v straat
- perceel weyland gent de Tong 4 L onder Otw t Jan van de Pas t v krn Dirk van Zeeland t
gem. straat
het eerste perceel aangekomen bij coop tegen sr Jacob van Beusekom qq sBosch 2-8-1740
het tweede tegen Jan Jan Timmermans qq sBosch 19-4-1741 het derde en vierde tegen
voorn. sr Jacob van Beusekom qq sBosch 2-8-1740
tp Jan van Hanswijk inw. borger sBosch
189. 1748 december 31 sH,R.1739,349
hr en mr Ewout Hendrik van sGravensande oud president sBosch
- stuk akkerland 6 L tot Otw tpl. den Laeracker t eertijds Willem Lombaars t Jan van Huys v
gem. waterloop t gem. voetpad
- stuk akkerland 1 L 5 R tpl. voors. t eertijds Adam van Beurden t Goossen van Bigander? v
gem. waterloop t gem. voetpad
- beemd of driesbeemt als voor omtrent den watermolen 13 L t Corstiaen Laurens en erfgen.
Godefroy Pijnappel t molestroom v Vloetbeempt t erfgen. Willem de Beer
de twee eerste percelen aankomst bij coop tegen Hendrik Hermans Verstijnen c.s. sBosch 2012-1724 het laatste van vrouws zijde zijnde dit laatste perceel leenroerig Raad van Brabant
tp Jan van de Pas wnd Otw
belast met uit het eerste perceel 6 vaten rogge tafel H.geest Otw uit het tweede perceel 1/3
in 25? st zijnde 8 st 6 p aan compt hr de Back sBosch
's-Hertogenbosch, R.1740
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190. 1749 maart 20 sH,R.1740,27
Laurens Michiel van den Bosch wnd Haaren
- campke weyland 2 L tot Haaren in Duynsbroek t gen. Cronstrom t erfgen. Marten van
Liemdt v t Groot Gasthuis sBosch
aankomst van ouders
bij belening aan Cornelis Andriesse van den Bosch wnd Haaren voor 3 jaar voor 125 gld
191. 1749 april 16 sH,R.1740,66v
het Groot Gasthuis sBosch
- hoeve Moergestel in de Caterstraat thans in huur bij Jasper van den Acker
- stuk hooy en ackerland 6 a 7 L
tp Jan van de Pas en Arnoldus Suys beiden wnd Otw
belast met 1 gld 3 st 12 p in jeec van 2 gld aan de heer van Moergestel
192. 1749 april 16 sH,R.1740,67
het Groot Gasthuis sBosch
- hoeve Moergestel aan den Heyse kant in huur bij Jan van Beek
tp Martinus Timmermans en Jacobus Willem Mulders wnd Mgt
etc.
193. 1749 mei 7 sH,R.1740,68v
Het Groot Gasthuis sBosch

- hoeve Moergestel in de Heuvelstraat in huur bij Cornelis Mutsaerts
tp hr Otto Juyn oud schepen sBosch
194. 1749 mei 1 sH,R.1740,104
H.Geest sBosch
een gewincijnsboek geheven binnen heerlijkheid Moergestel op St Martensdag bedragende 11
gld 6 st 8 p desen gasthuyse bezet door hr Willem de Gent
tp hr en mr Christoffel Molegraaff Juyn advocaat sBosch
195. 1749 mei 1 sH,R.1740,105
H.Geest sBosch
- teuland 3 L heerl. Moergestel tpl. de Lage acker
aankomst tegen Gijsbert van Biestraten
tp Peter van Ierssel wnd Moergestel
etc.
196. 1749 mei 1 sH,R.1740,105v
H.Geest sBosch
- perceel teuland bvv Otw 2½ L tpl. Kerkhoven t t O en W verkrijger v Z Arnoud van de Ven t
N hr Kuipers
tp Cornelis van de Wiel wnd Otw
197. 1749 mei 1 sH,R.1740,106
H.Geest sBosch
- perceel teuland 3½ L bvv Otw tpl. Kerkhoven t verkrijger t Petr van de Pas v Arnoud van de
Ven t hr Cuipers
tp. Cornelis van de Wiel wnd Otw
198. 1749 mei 1 sH,R.1740,106
H.Geest sBosch
- perceel teuland 2 L enige roeden bvv Otw tpl. Kerkhoven t v O en Z Arnoud van de Ven t W
Peter van de Pas t N hr Kuipers
tp Peeter Geerts van de Pas wnd Haaren
199. 1749 mei 1 sH,R.1740,106v
H.Geest sBosch
- perceel teuland 2½ L bvv Otw tpl. Kerkhoven t v juffr. Suyskens t Embert van de Wiel t
gem. straat
tp Abram Verster drossaart heerl. St Michielsgestel
200. 1749 mei 5 sH,R.1740,112
t Groot Gasthuis sBosch
- 2 stukken land tot Haaren 2½ L
- land als voor 1 zesterzaad
het ene stuk t Jan van den Bosch t Willemijn Leermakers
tp Cornelis Andriesse van den Bosch wnd Haaren
belast met 2 vaten rogge arme van Otw 5 st 10 p arme voorn 3 st 12 p arme van Haaren
201. 1749 mei 21 sH,R.1740,141v
Jan van Aalst eerst wedn Catelijn Andries van den Bosch wnd Haaren
- de helft in huys met 1/4 L hof tot Haaren
bij coop tegen Cornelis van den bosch
tp Carel Casteels wnd Haaren
202. 1750 april 7 sH,R.1740,208v
dhr Johan Alexander Ludovicus Koningsmark president vvo
- een goede huising schuur dries tot Otw aan het Lindeind t O erfgen. Jan Teulings t Z rivier v
W krn Gerrit Maas t N straat
aankomst koop tegen Petrus van Bruggen qq sBosch 25-3-1745
tp Louis Wollarts wnd Otw
203. 1750 april 11 sH,R.1740,212
t Groot Gasthuis sBosch
- een hoeve en landerijen te Haaren aan den Emer gebruiker Aart Bressers waaronder
- een akker teuland bij den Helvoort Moolen gent den Gasthuysacker
- 2 mergen lasnd in een camp van 6 mergen in den polder van den Ham[?]
tp hr gen. baron van Cromstrom
belast met 1 st 4 p rector Margriet altaar Otw de wildercijns tot 1 st 12 p 1 st 9 p hr van Boxel
3 st 8 p compt hr de Bak 3 st 8 p kerk van Otw

204. 1750 april 20 sH,R.1740,225
t Groot Gasthuis sBosch
- een zesterzaad land tot Haaren aan het Stolsken gent de Corte Veerkens
tp Peter Gerrit van de Pas wnd Haaren
205. 1750 april sH,R.1740,225
t Groot Gasthuis sBosch
- land Haaren of Belveren bij den Helvoortsen molen gent de Gasthuysacker 11 L
206. 1750 april 21 sH,R.1740,233
t Groot Gasthuis sBosch
- hoeve en landerijen te Haaren aan het Claphecken behalve twee L land aan den Heuvel en
een zesterzaad land aan het Stokt
- perceel teuland 4 L
- de helft in een heyvelt met een stukje weyland 3/4 L
tp Adriaan van Vugt wnd Haaren
207. 1750 april 21 sH,R.1740,234
t Groot Gasthuis sBosch
- perceel teuland te Haaren 4 L
tp Anthony Lombers wnd Haaren
208. 1750 april 21 sH,R.1740,234v
t Groot Gasthuis sBosch
- de helft in heyvelt gent de Dijkwey met een stukje weyland 3/4 L te Haaren
tp Jan van den Kerkhoff wnd Haaren
209. 1750 april 21 sH,R.1740,234v
t Groot Gasthuis sBosch
- 2 L land te Haaren aan den Heuvel
210. 1750 april 21 sH,R.1740,235v
t Groot Gasthuis sBosch
- een schoone en considerable hoeve en landerijen sijnde tiendvrij zo van groove als smalle
tiende bestaande in hegte sterke huysinge scheur schaapskooy schop verkenskooy bakhuys
hoff boomgaert en aangelegen teullanden gent den Grooten acker tsamen 30 L t O het
Godshuis t W wede Adriaan Sanders c.s. v Z Cornelis Vrints t N gem. straat in heerl.
Moergestel in de Heyse gent de Vrij Hoeve
- acker teuland de Braak 23 L tegenover de voorn. hoeve t O Jan van Rooij t W de
huysstraat? v Z de Lammerstraat t N Jan van Hulten c.s.
- een weyde 6 hondt gent de Calverweyde t v t O Z en N het Gasthuys t W Cornelis Vriends
- een weyde gent de Kwaade koeyweyde meerendeels moer 15 L t v t O Z en N het Godshuys
t W Tomas Cuypers
- hooyvbeld den Berkbeemdt 18 L t O de stroom t W gem. landt v t Z en N het godshuys
- perceeltje groes 1½ L gent de Storse in het voorn. hooyveld
- perceel hooy oft weyland den Biesbeempt 8 L t O de stroom t W Peter Roosen v Z het
godshuys t N hr Juyn
- perceel hooy of weyl;and den Nieuwen beempt 10 L t t v O W en Z het godshuys t N Hendrik
van de Poll
- weyde de Kleyne Koeyweyde 8 L t O Hendrik van de Poll t v W en Z het godshuys t N Jan
van de Laat
- perceel hooyland de boorste ruymheuvel 8 L aan de Haudtvoort t O de treksloot t W het
Bosstraateje v Z de Hautvoortse straat t N Adriaan Jan Taat
- perceel hooyland den agtersten ruymheuvel 4 L t O de stroom t W gem. ruymheuvel v Z
Hautvoortse straat t N Norbert Baaten
- perceel hooyland de Dagmaat 2 L tpl. de Regenbeemden t O de stroom t W Arnoud Suys v Z
Jan Goyart Jacobs t N Norbert Baaten
- deel ten zuyde in een schaar en torfvelt geheel 12 bunder gent de heylige Geesthoeve onder
moergestel rondom in zijn wallen bij tegenw. pachter altijd in gebruik geweest met de
hoevenaars van de hoeve op den Biest onder Hilvarenbeek en die van Huyckelom onder Otw
tp hr Antony en Johannes van Hanswijk beiden wnd sBosch
belast met 1/3 in gewincijns 5 st op St Marten aan den heer van Moergestel
etc. tot fol 237v
211. 1750 april 21 sH,R.1740,239
t Groot Gasthuis sBosch
- een schoone en welgelegen hoeve en landerijen bestaande in huysinge schaapskooy

bakhuys schop hoff boomgaert aangelegen erffenis so wey als teulanden allen aan
malkanderen sijnde nieuw land 20 L te Heukelom op de Diese t dhr Johachim Ferdinandt
Schouten c.s. t W jan van de Plas c.s. v Z hr Schouten voorn. t N gemeente
- perceel teuland op de Diese 3 L t O .. t W hr van Renesse v Z Cornelis van Heusden t N
Hendrik Jan Toten
- weyvelt gent de Lange weyde 4 L t O gemeente t W gemeente v t Z en N de stroom
- drie veldekens so teul als wey als heyland 9 L t O Cornelis van Heusden t v t W Z en N
gemeente
- een hooybeemd gent Jacobs beemdt 5 hondt onder Otw t O het godshuys t W dhr Renesse v
Z de stroom t N hr Jan Louis Verster
- gedeelte in schoon turffveld int geheel 12 bunder gent de H.Geesthoeven onder Moergestel
rondomme in zijn wallen en in buytenvelden als bij de tegenw. pagter altijd in gebruik
geweest met met de hoevenaars van de hoeve te Moergestel en onder Hilvarenbeek is
verdeeld
tp hrn Anthony en Johannes van Hanswijk beiden wnd sBosch en Cornelis van Heusden wnd
Hilvarenbeek
belast met 3 st 8 p aant compt hr de Bak 6 vaten rogge armen van Otw bij reductie betaald
met 3 gld 1/3 in gewincijns van 5 st op St Marten aan de heer van Moergestel nog ten compt
van voorn. godshuis gent den H.Geest jeep 5 mud rogge
212. 1750 april 21 sH,R.1740,241v
item
- hooybeemd gent den Boschbeemd of Corstiaan Hendrik Brokkenbeemd 6 hond heerl.
Moergestel aan het Kerkeind t O stroom t W Norbert van Vaarle v Z adriaan en Willem
Mulders t N Johan Timmermans
tp hrn Anthony en Jan van Hanswijck beiden wnd sBosch
213. 1750 juni 1 sH,R.1740,270
hr en mr Lambertus Suyskens advocaat sBosch qq vr. Allegonda Suyskens wede hr Franciscus
van den Bergh wnd Vught
- stuk akkerland 4 L bvv Otw in de Schijff t hr Cuypers t Peter Bertens v gem. straat t ...
- stuk akkerland 4 L 30 R tpl. voors. t den arme Otw t gem. wegh v erfgen. van Turnhout t de
constituante
aankomst van haar ouders in dl 30-8-1745
tp Arnoldus van Deursen wnd sBosch
214. 1750 juni 1 sH,R.1740,272
Lambert Suyskens qq als voor
- een hoeve bestaande in huys hoff boomgaert stal schuur schop bakhuis aangelegen dreef
beplant met eycke boomen acker en weyland tsamen 28 a 29 L in gebruik bij Bruno van Esch
bvv Otw tpl. Kerkhoven t Jan Steven Leyten t Peter Matijsse v de straat t Arnoldus van
Roessel
aankomst als voor
tp Jan Goyaerts van den Biggelaar en Bruno van Esch wnd Helvoirt en Otw
belast met 1 st 8 p aan de domeinen
215. 1750 juni 8 sH,R.1740,278
Jan Willem Verstijnen wnd Haaren het erfrecht als hem in tochte in
- huysinge schuur schop bakhuys hoff aangelegen erve 4 L tot Haaren aan het Holleneynde t
Jenneke Claas Covits? t krn .. Priems v straat t Jan van Aalst c.s.
- perceel akkerland ½ L onder Otw aan het H.Boomken t Cornelis van Heusden t .. v gem.
weg t Francis van de Pas
- perceel teuland onder Haaren 1 L t Maria van de Sande t Aart Pijnenburg v gem. weg t
Adriaan van de Pas
- perceel teuland als voor 2 L t Adriaan van de Pas t Francis van den Boer v t Adriaan van de
Pas
- perceel teuland als voor 2½ L t de liste loop t hr Heynsbergen v wede Willem van de Sande t
Listeloop
- perceel teuland 2½ L t Arme van Haaren t Andries van de Gouw v gem. weg t volgende
perceel
- perceel teuland als voor 2½ L t Aart Pijnenburg t Arme van Haaren v Bastiaan van de Ven t
gem. weg
- perceel teuland 2 L t Aart Pijnenburg t wede Verstijnen v wede Verstijnen t gem. weg
- perceel teuland 1½ L t Aart Pijnenburg t Andries van de Voort v Bastiaan van de Ven t hr

Althoffer
- perceel teuland 3 L als voor t willem schoonen t jan van aalst v wede verstijnen t willem
schoone
- perceel teuland als voor 1 L t Jan van Aalst t krn Priems v Bastiaan van de Ven t wede
Versteynen
- perceel teuland 1 L als voor t krn Priems t Willem Schoonen c.s. v gemeente van Haaren t
Peeter van de Pas
- perceel groes en teuland als voor 2 L t Coppestraat t hr Althoffer v jan Versteynen t wede
Versteynen
- perceel weyland als voor 3 L t gemeente van Haaren t krn Heesters v Adriaan van de Pas t
gemeente
- perceel weyland als voor 2 L t Francis van den Boer t Peter Pijnenburg v Aart Pijnenburg t
gemeente
- perceel weyland als voor 3 L t hr Heynsbergen t Jacob Covels v t gemeente
- perceel weyland als voor t van Rossel t Willem van de Sande v t gemeente
- perceel weyland als vor 1 L t Jenneke Covels t gemeente v krn Priems t gemeente
- perceel teuland als voor 5 L t Adriaan van de Pas t Adriaan Pijnenburg v Peeter van de Pas t
Andries van de Voort
- perceel teuland 3 L t wede Willem van de Sande t Jan Soetens c.s. v Jan van Irselt t gem.
weg
- huys schuur hoff 1½ L tot Haaren tpl. het Holleneynde t Coppestraat t krn Priems v gem.
straat t ..
het eerste huis en percelen hem aangekomen bij coop tegen Petrus van Bruggen qq sBosch
13-12-1747
tp Willem Francis en Jan Jansse Versteijnen zijn krn in mindering van de finale portie
belast met 4 gld 3 st 4 p in meer van 7 gld op Lichtmis aan compt hr Tengnagel 2 gld 7 st 4 p
in meer van 9 gld 7 st 8 p op Lichtmis aan H.Geest alhier 2 gld 15 st op Lichtmis aan compt
hr de Bak 11 vaten 3 cannen rogge op Lichtmis aan dhr Adriaan van Boxel c.s. 10 st 6 p in
meer van 8 gld 5 st op Lichtmis aan compt hr de Bak
nog uit het 2de huis 1 zester rogge 3 kannen compt hr de Bak
216. 1750 juni 27 sH,R.1740,292v
dhr Jan Louis Verster raad en oudschepen sBosch
- stuk erve gent het Nimeys? bogtje sijnde nu een bos met eycken bomen beplant bvv Otw
omtrent de Doelen t hr Cuypers te Baarle t wede Cornelis van Beek v gem. straat t wede
Willem van Roessel
aankomst met andere percelen bij coop tegen erfgen. w. hr Leonard van Eys 28-9-1726
tp Govert Jans van der A wnd Otw
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217. 1745 mei 5 sH,R.1743,5v
Pieter Wouter Voutangels momb. wnd onder Udenhout en Johan Coenraads wnd heerl. Tilburg
toeziend voogd over 2 onm. krn w. Adriaan van Loon etc.
- huis en land dingb. Otw [ws. Udenhout]
218. 1746 juli 30 sH,R.1743,62
Jan van Boxtel wnd Turenhout namens juffr. Maria Lombars bagijntje op den bagijnhof tot
Diest
- perceel ackerland 3 L bvv Otw tpl. de Schijf t Gerrit Roeters t erfgen. Bartholomeus van
Turenhout v gem. pad t ...
zijnde leenroerig Rade van Brabant
aankomst van ouders
tp Adriaan van Dal wnd Otw
219. 1746 december sH,R.1743,106v
Adriaan Pijnenburg wnd Helvoirt
- 2 L teulland Haaren
220. 1746 december sH,R.1743,111v
juffr. Anna Andro wnd Vugt
- hoeve lands huysinge schuur aangelegen land 51 L Haaren tpl. de Belverse straat
221. 1747 februari 25 sH,R.1743,132
Jan van Ceulen wnd Otw
de helft in huis en hof Otw waarvan de andere helft competeert Hendrik Lathouders wnd tpl.

voors. t Jan van de Ven t Francis Corthout v straat t de ackers
aankomst ouders
tp. Pieter Augustus wnd Breda
belast met de helft in rente 4 gld 10 st armen van Otw
222. 1747 april 5 sH,R.1743,138
Joost van Iersel wnd Udenhout man van Johanna Maria Peter Vermeer
- de plaats en grond van een koorn watermolen mitsgaders een oly en volmolen tot Heukelom
aan de stroom met zijn dijken en sluysen en alle gerechtigheden t Jan Endevoets t gemeente
v gem. straat t de Wiel
leenroerig leenhove van Brabant
- stede aldaar omtrent voorn. molen plaats maar dese niet leenroerig onder Heuklom
aankomst bij coop litt. de Heukelom 1-5-1743
tp Arnoldus Pijnenburg wnd Hilvarenbeek
belast met 3 gld domeinen uit de molen rentje van 7 st 8 p compt hr de Back nog uit de
molen en stede 9 vaten rogge aan het weeshuis sBosch pagt van 7 st 8 p rector St Marie in
Berkel de helft van 5 L togge betaald met 18 st 12 p deselve rentmr de helft in 3 gld 15 st de
altaar kisten tot Otw ten compt. voors. de helft van rent van 3 gld 15 st aan Petrus Scheffers
sBosch qq
223. 1747 april 15 sH,R.1743,146
Maria Catharina van Amelo wede Jan Jacob Hoppers wnd Otw 1/4 sr van Cruysstraate wnd
sBosch proc. van Hendrik van Amelo wnd Leyden 1/4 Nicolaas Interest soldaat onder t regt
van collonel Broekhuys in garnizoen te Lochem man van Jenneken Wolfs die een dochter is
van Adolf Wolfs bij Martijntje vn Amelo 1/8 sr Jacobus Overvest schoolmeester sBosch voogd
van minderj. Johannes Holthuysen zoon van Anthony Holthuysen aan Maria Wolfs mede
dochter van Martijtje van Amelo en Adolf Wolfsook 1/8 en Joris Noldus inw. borger sBosch
man van Johanna Maria van Amelo en Johannes van Amelo beiden krn Pieter van Amelo bij
Clara Peetse wnd sBosch rest. 1/4 allen krn en kindskrn w. Jan van Amelo en Maria van
Beverlo
- stuk weyland zijnde leengoed leenroerig Leenhove van Brabant gelegen tot Otw omtrent de
Baanbrugge 6 L t erfgen. van Turnhout t Cornelis van de Wiel v gem. steeg t wede Francis
Smits
als w. Jan van Amelo bij coop tegen Martinus van Boxtel sch. sBosch 2-1-1699 die daarmede
beleend is geweest en verheven sHage 1-5-1699
tp hr Johannes Franciscus Cuypers wnd tot Baal
224. 1747 augustus 12 sH,R.1743,161
Pieter Karmans 2 mud rogge
- onderpanden te Otw en Udenhout
tp hr Andreas Nijsten wnd sBosch
225. 1747 november 17 sH,R.1743,191
Govert Janse van der Aa wnd Otw
- huis en hof aan het Lindeneynd tot Otw t gem. ackerweg t erve Jan Bertes v gem. straat t
gem. voetweg
- weyde 4 L tpl. voors. t juffr. van Dall t hoogwelgeb. hr gen. baron van Cronstrom v t gem.
straat
- weyde 2 L tpl. voors bij Schepersdijk t gem. weg t wede van de Loo v gem. weg t Adriaan
van der Staa
aankomst bij verscheyde kope de eerste van Hendrik van Eersel sch. Otw de tweede van
wede van Wouter van Balthoven sch. Otw de laatste van Eymert van Haere sch. Otw
tp. Bartel van Houtem wnd tot Boxtel
226. 1748 september 20 sH,R.1743,300v
Jan de Bresser wnd Otw
- huis en land Moergestel t verkrijger t Cornelis Michielse v deseve t gem. straat
- acker teulland 4 L t Dirck Bressers t Jan Wollefs v Dirck Bressers t verkrijger
- acker teullants 1 L t Hendrik Brouwes t Anthony Lisdonks v het heyvelt t gem. steeg
alle gelegen te Moergestel
- acker teullants en heylant onder Otw 16 L t Willem de Brouwer t Jan van Drunen v gem.
heyde t gem. straat
aankomst bij coop
tp Jan van Rooy wnd Moergestel
belast met uit het huis 4 d. cijns heer van Moergestel, aan de domeinen sBosch 8 st uit de

voorn. 16 L onder Otw
nadert Dirk Willems van Doormaelen 28-11-1748
index tot fol. 324, register loopt door tot 346
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227. 1749 maart 1 sH,R.1744,28v
Maria Wassenberg laatst wede Francis Smits wnd Otw (test. met haar voorn. man voor not.
Johan Jacob Althoffer 17-7-1742 tot Otw)
- huys en hoff tot Otw aan het Linde eynd t v Hendrik Kievits thr Cuypers t gem. straat
aankomst test.
tp hr Johan Jacob Althoffer wnd Otw
belast met 7 st aan de Armen van Otw
met gerechtigheid van weg
228. 1749 maart 10 sH,R.1744,32v
Martinus Adriaan van Beurden wnd Haaren
- perceel teulland 2½ L te Haaren omtrent de kerk
- 1½ L teulland tpl. voors. etc.
- weyvelt 2 L tot Otw t den watermolen t Maria van de Sande t verkrijger v de steeg t
Severinus van Weert
alle leenroerig Raad van Brabant
- 3½ L als voor (Haaren) en stuck weyvelt 2 L tot Otw omtrent de waertermolen
aankomst de eersten bij vernadering tegen Jan Laurens van de Voort sch. sBosch 20-1-1749
de laatste percelen bij vernadering tegen Martinus Hendrik van Beurden sch. sBosch 20-11749
tp. Anthony Lommers wnd Haaren
belast met 15 st armen van Otw 1½ vat rogge armen van Haaren
229. 1749 maart 10 sH,R.1744,34
Adriaan Anthony van Summeren
- perceel weyland gent den Kleyne Beemt 2 L t Francis van de Pas t Hendrik Brekelmans v Jan
Timmermans t gemeente
- stuck weyland 2½ L in een groter stuk van 2 mergen gent het Leegbroek in hetselve velt
eenen opper hooy vooruyt t Jan de Lauw t wede Joost Pijnenburg v gem. straat t gem. revier
- stuk broekvelt ½ L in een velt van 3 L t revier t ? v Goosen van Haeren t ?
- stuk weylant 2 L t krn Hendrik Heesters t verkrijger v gem. straat t ?
- stuk uytgetorft moervelt 1 L t Adriaan Vugts t ? v de revier t ?
- stuck ackerlant ½ L t v verkrijger t wede Jan Heesters t gem. weg
- stuk ackerlant ½ L t krn Hendrik Heesters t Jan de Louw v t gem. ackerweg
- stuck ackerlant 1½ L t Huybert Heesters t Jan van Leeuwen v armen van Haeren t Adriaen
van Summeren
aankomst bij vernadering tegen den verkrijger
allen gelegen te Haaren
tp Jan van de Kerkhof wnd Haaren
belast met 7 st aan het clooster van Tongerlo
230. 1749 juli sH,R.1744,110
Jan Crayvelt
- land Haaren aan den Ruysch Bosch tpl. het Groenpleyn
231. 1749 juli 24 sH,R.1744,115v
hr en mr Theodorus Franchois Santvoort als rentmr van t Weeshuis sBosch
- 1/3 in huis en erf 12 L so land als weye
- 1/3 in een stuck ackerlant 3 L aan de Heyde
- 1/3 in een beemtje 2 L onder Huyclom
welke goederen gestaan hebben ten name van Wouter van Keulen en genoemde rentmr met
brieven van octroy 11-11-1746 door deurwaarder Pieter Vissers publiek laten verkopen Jan
Voets voor 90 gld om te verhalen een pacht van 1 mud rogge betaald met 5 gld op Lichtmis
tp Jan Voets wnd Boxtel
232. 1749 augustus 22 sH,R.1744,158v
hr en mr Gerart Smits advocaat sBosch voor minderj. krn hr Adriaen van Boxtelbij juffr.
Mechtilde Theodora van Ingen en proc. van de meerj. krn nl. juffr. Maria Alouisa van Boxtel
(proc. stad Weert) en hr Adrianus Cornelis Weve Einthoven man van vr Anna van Boxtel mr
Cornelis van Boxtel en Michiel van Boxtel (proc. dinther) de helft etc. 7 zester rogge in meer

van 20 sester rogge of 5 malder geloofd sch. sBosch 24-10-1404 uit
- onderpanden te Haaren op Lichtmis betaald wordende door Jan Versteyne c.s.
dhr Adriaan van Boxtel nom. ux. aangekomen bij tp en dl met zijn zwager de heer Francois de
Muller overr boedel vouws vaders hr Cornelis van Ingen sch. Heusden 6-4-1742
tp hr Rudolph van Engelen borger sBosch
233. 1749 december 6 sH,R.1744,280v
dhr Norbertus Snelle heer in Berckel ook als curator goederen van zijn broeder Stephanus
Snelle juffr. Johanna Maria, Cornelia Theresia en Adriana Helena Snelle alle krn en erfgen. hr
en mr Norbertus Hendricus Snelle en juffr. Johanna van Vechel
- schoone hoeve landts bvv Otw tpl. Kerckhoven op het Leur bestaande in huysinge met
derselve camers stal schaapskooy bakhuys en een vervallen schuur hoff met een wey 3 L t O
hr Glavimans t W Peeter Beerens v Z gem. straat t N hr Glavimans
- stuck ackerlants gent den Grooten acker 37 L 35 R t v O en N hr Glavimans t t W en Z dese
behoorende
- stuck weylandt gent de Bieswey 5 L t O hr Glavimans t Z Jan de Bresser v W krn Gerard van
den Breekel
- heyvelt gent het nieuwe heyvelt 9 L 30 T voor een gedeelte weyland en houtbosch t O hr
Glavimans t W Jan de Bresser v Z Francis Loomans t N volgende heyvelt
- een heyvelt naast voorn. heyvelt 5 L 21½ R t O Willem Hoffmans t W Francis Lomans v N
Krijtenheyde t Z voors. Nieuw heyvelt
aankomst van haere ouders
tp Johannes van Roessel wnd Otw
belast met aan de domeinen van Brabant de grond en gewincijns uit voorn. heyvelt in deverse
texten 9 st 5 d. alsook de gezworenen van Haaren 2 blanken
234. 1749 december 6 sH,R.1744,282v
deselven
- perceel teulland gent het Eykevelt en Hoogen acker ca 7 L bvvo t Arme van Otw N t krn
Anthony Wouter Emmen W v Janb van den Breekel O
tp hr Anthony Glaviman wnd Otw
235. 1749 december 6 sH,R.1744,283
deselven
- perceel teulland ca 3 L 4 R tot Otw t O de Grooten acker t W Jan de Bresser v N verkrijger t
Z?
tp hr Anthony Glavimans wnd Otw
236. 1749 december 6 sH,R.1744,283
deselven
- perceel lands gent den Leenweyde ca 5 L sijnde half weyland bvvo t t O en W Arnoldus van
de Ven v Z hr Cuypers t N hr adv. Suyskens
sijnde leenroerig aan het leenhof tot Berkel
tp Arnoldus van Rousel wnd Otw
237. 1749 december 6 sH,R.1744,284
deselven
- pereel weylandt gent de Kuylwey 3½ L tot Otw t O Jan de Cort t Z Matthijsse v W dhr R.N.
van Nauens
tp Arnoldus van Rousel
tot fol. 357

