
Minuten van allerlei akten, gepasseerd voor Schepenen in Boxtel, 17
e
 eeuw (Oud 

Rechterlijk Archief van Boxtel, inventarisnummer R50 en R51, aanwezig in BHIC in Den Bosch). 
 
 
De (Boxtelse) Schepenbank had voor de Franse tijd zowel een bestuurlijke als een rechterlijke 
taak. Daarbij hoorde ook het passeren van akten, zoals akten van eigendomsoverdracht.  
Behalve de transcripties van de akten vindt u hier ook een alfabetische namenindex. 
 
 
 

 
 
 

                         Schepenzegel
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TEN GELEIDE. 
 
 
Deze index bevat de namen van de personen die voorkomen in de boekwerkjes 'Inventaris van 
R50 Boxtel, minuten van allerlei akten 17e eeuw' en in 'Inventaris van R51 Boxtel, minuten van 
allerlei akten 17e eeuw'. 
 
Er is gekozen voor sortering op voornaam, omdat personen zowel onder patroniem als met hun 
achter-naam genoemd worden. In beide gevallen staan de verwijzingen in deze index dicht bij 
elkaar, daar iemands voornaam een tamelijk constant gegeven is. Enkele voornamen werden 
daartoe gestandaar-diseerd. Zo is Claes en Nicolaes gewijzigd in Niclaes, Wauter in Wouter, en 
Dries in Andries. Maar Dierick en Dirick werd géén Theodorus maar Dirck. 
 
Vrouwen zijn opgenomen onder de naam van hun echtgenoot of onder die van hun vader. 
Worden vader noch echtgenoot genoemd dan vindt u haar meisjesnaam in deze index. Dus 
Jenneken Willems blijft staan, evenals Anna van Borchgrave. Maar Margriet, weduwe wijlen 
Dirck Lambrechts wordt vermeld als Dirck Lambrechts zonder nadere aanduiding. 
 
Tenslotte werd uit de ontstane index nog een SELECTIE gemaakt van personen met een 
duidelijke achternaam, zoals bijvoorbeeld Bressers, Groenendael, Hoppenbrouwers en 
Timmermans. Deze werden opnieuw gealfabetiseerd en opgenomen onder 'Sortering op 
achternaam'. Duidelijke patroniemische namen zijn in deze lijst dus weggelaten. Bij twijfel werd 
die naam toch maar vermeld. Een en ander leek 
mij het zoeken naar bepaalde personen te vergemakkelijken. Voor op- of aanmerkingen houd ik 
mij aanbevolen. 
 
 
 
 Hoevelaken, september 1994 
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Inhoud 
 
 
 R50 Sortering op voornaam blz. 1 
 R50 Sortering op achternaam   "   15 
 R51 Sortering op voornaaam   "   20 
 R51 Sortering op achternaam   "   40 
 
 
 
 
Abel, canonick tot Boxtel 09-01-1604 142 
Adam Adam Dircx 31-01-1631   70 
Adriaen Adriaen Jan Adriaens 18-03-1631   88 
Adriaen Aelberts 06-11-1604 384 
Adriaen Claessen Henricx 04-12-1630   46 
Adriaen de Bresser 23-01-1631   78 
Adriaen Dircx de Bresser 31-10-1630   44 
Adriaen Eymberts 06-07-1606 166 
Adriaen Franssen 12-03-1631   54 
Adriaen Geerlings 16-06-1640 290 
Adriaen Geerlings 16-06-1640 274 
Adriaen Henrick Hubert Moije 16-04-1631   90 
Adriaen Henrick Huybrechts Moij 20-04-1635 335 
Adriaen Henrick Jans 25-02-1631   66 
Adriaen Henrick Michiels 22-04-1607 164 
Adriaen Henricx van Helmont 30-04-1607 395 
Adriaen Jan Henricx 19-07-1630   39 
Adriaen Jan Jacops 20-04-1635 335 
Adriaen Jan Niclaessen 31-10-1630   44 
Adriaen Janssen 14-02-1631   86 
Adriaen Janssen Groenendael 16-07-1657 240 
Adriaen Lenaertsen 22-04-1658 185 
Adriaen Martensen 04-12-1630   46 
Adriaen Willem Huybers van Tuyl 16-01-1631   91 
Adriaen Willems 02-01-1630   34 
Adriaen Wouter Maessen 23-01-1631   79v 
Adriaen Wouters 04-02-1622 398 
Adriaen Wouters 04-04-1631   84 
Arien de Bresser 31-03-1629     9 
Arien Jan Ariens Fredrix 15-05-1644 101v 
Arien Jan Ariens Hendricx 15-05-1644 101 
Arien Janssen 24-11-1654 229 
Aelbert Ariens 10-04-1645 339 
Aelbert Jan Aelberts 03-06-1636 109v 
Aernt Jans wonende te Best 24-03-1604 397 
Aert Ansems Hoppenbrouwersen 07-02-1630   31 
Aert Hoppenbrouwers 06-09-1649 230 
Aert Ariens 17-12-1629     8 
Aert Ariens, hoefsmit 22-04-1670 196 
Aert Jacops 13-08-1630   48 
Aert Jan Cornelis 14-02-1631   86 
Aert Jan Lambert Aerts 07-10-1630   64 
Aert Janssen 03-08-1657 242 
Aert Leyten 16-12-1606 160 
Aert Peeters 04-03-1631   52v 
Aert Peter Lambrechts Hanricx 11-09-1628     4 
Andries Andriessen 04-02-1608 389 
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Andries Driessen   circa 1641 292 
Andries Gerits Jan Goessens 02-11-1606 154 
Andries Jans Timmermans 05-01-1607 382 
Andries Timmermans 03-12-1630   16 
Anna de Burchgrave 05-05-1649 122 
Anna van Gerwen 05-05-1649 122 
Anneken Elens 24-11-1654 229 
Ansem Jan Niclaes Goossens 21-03-1645 111 
Anssem Goossens 10-01-1635 340 
Anthoni Geerlincx 17-10-1649 311 
Anthoni Geerlincx       ?? 309 
Anthoni Geerlincx 18-05-1649 270 
Anthoni Geerlings 21-03-1645 111 
Anthoni Geerlincx 06-09-1649 230 
Anthoni Geerlinxsen 24-03-1649 300 
Anthonis de Lavigne 06-09-1649 230 
Anthonis Dircx 25-02-1631   66 
Anthonis Geerlincx 04-03-1649? 302 
Anthonis Peters van de Laeck 03-12-1630   16 
Anthonis Segers 30-01-1606 387 
Anthony de Roy, cannonick 31-01-1631   70 
Anthony Vermeulen 22-04-1658 185 
Anthony, zoon van Magriet Aerts 03-08-1657 242 
Barbara Geraerts 04-07-1628     6v 
Bartholomeus Jan Bartholomeussen 29-05-1606 172 
Bartholomeus Willem Bartholomeussen 15-05-1644 103 
Bartolomeus Willem Bartolomeussen 19-06-1641 342 
Boudewijn Laureyssen 03-06-1636 109v 
Caerle van Mansfelt, graef 07-06-1607 380 
Carel van Vlierden, jonker 05-05-1649 122 
Catharijn Dircx 12-02-1631   56 
Catharina van Esch 27-10-1647 315 
Clement Janssen 26-02-1631   68v 
Coenraet Adams 20-04-1635 335 
Coenraet Adams 07-01-1660 266 
Coenraet Adams 23-01-1631   79 
Commandeur Thienen      ?? 307 
Cornelis Adriaens 20-04-1635 335 
Cornelis Bartholomeussen 16-07-1657 240 
Cornelis Dirck Rutgers 03-12-1630   16 
Cornelis Dirck Ruthen Jacops 04-03-1631   52 
Cornelis Foutmans 22-04-1607 164 
Cornelis Jan Breckelmans 04-12-1630   46 
Cornelis Jan Breeckelmans 31-10-1630   44 
Cornelis Jans Breeckelmans 26-10-1631   95 
Cornelis Janssen Cuypers 16-07-1657 240 
Cornelis Peters van Sutven 06-11-1656 226 
Cornelis Seumeren 18-05-1649 270 
Cornelis Tijnkens 16-04-1631   90 
Cornelis van de Nouwlant secretaris 04-04-1634 351 
Corstiaen Corstiaensen Vercuylen   circa 1628     1 
Corstiaen Geerlincx 18-05-1649 270 
Dingen Cornelis Foutmans 22-04-1607 164 
Dirck Adriaen de Bresser 23-01-1631   78 
Dirck Adriaen Dircx de Bresser 14-02-1631   86 
Dirck Aertssen van Lille 24-03-1604 397 
Dirck Brants 13-12-1662 222 
Dirck Dircx Aertssen van Lille 19-07-1630   38v 
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Dirck Henrick Speeckx 19-03-1629   10 
Dirck Huybert Matijssen 16-01-1629   13 
Dirck Huybrechts Mathijssen 16-01-1629   13 
Dirck Jacops van Haeren 26-03-1630   76 
Dirck Jan Lambrechts 11-09-1628     4 
Dirck Janssen 21-03-1645 111 
Dirck Lamberts 04-03-1631   52v 
Dirck Lamberts Meissen 04-03-1631   52v 
Dirck Lambrechts 11-09-1628     4 
Dirck Ruth Jacops 12-03-1631   54 
Dirck van Haer 02-12-1630   18 
Dirck Willems 03-08-1657 242 
Elien Michiel Huyberts 05-04-1647 183 
Elias Michiel Huyberts 08-09-1664 198 
Erbert Lamberts van der Stappen 24-10-1607 158 
Erbert van de Bichelaer priester 10-01-1635 340 
Erbert van de Bichelaer, canonick 25-09-1628     4 
Everaert de Berchcame 02-09-1630   40 
Evert Aert Willems 05-03-1631   58 
Evert Aerts Willems 02-09-1630   40 
Evert van Vlierden, jonker 05-05-1649 122 
Franchois Beyhart 10-01-1635 340 
Frans Geraert Franssen 09-12-1630   63 
Frans Matijssen 04-07-1628     6v 
Geerling Antoni Geerlincx 06-09-1649 230 
Geerling Ruys 16-06-1640 290 
Geerling Ruys 16-06-1640 274 
Geraert Andriessen van Broeckhoven 02-09-1630   40 
Geraert Goossen Henricx 16-01-1629   13 
Geraert Henricx van Eyndhoven 21-03-1631   72 
Geraert Jans van de Wege   circa 1650 181 
Geraert Roijmans 02-05-1629   97 
Geraert Roymans 20-09-1634 321 
Geraert Roymans 07-02-1630   31v 
Gerit Crijns 05-10-1646 115 
Gerit Gerit Goijaerts 12-03-1631   54 
Gerit Gerits 03-06-1636 109v 
Gerit Henricx Deemers 02-01-1630   34 
Gerit Janssen van de Berch ??-09-1648 234 
Gerit van Loe 05-01-1604 400 
Gerit Willem Gijsberts 03-06-1636 107 
Gerit Willems 03-08-1657 242 
Gerit Willems van de Loe 05-01-1604 400 
Gerits Janssen van den Bergh 08-02-1657 194 
Gevert Adriaens 04-07-1628     6v 
Gielis Cornelis 07-02-1630   31 
Gielis Jan Matijssen 18-10-1630   36 
Gielis Niclaessen 06-11-1604 383 
Gijsbert Denis Hansmackers 05-10-1646 115 
Gijsbert Denis Hansmakers 02-12-1630   18 
Gijsbert Jans van der Asdonck 24-03-1649? 302 
Gijsbert Jans van der Asdonck 24-03-1649 300 
Gijsbert Jans van der Asdonck 16-06-1640 290 
Gijsbert Jans van der Asdonck 16-06-1640 274 
Gijsbert Jansen van der Assdonck 14-03-1659 188 
Gijsbert Janssen van der Asdonck 04-03-1631   52 
Gijsbert Janssen, molder 24-03-1604 397 
Gijsbert Peters   circa 1650 181 
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Gijsbert Willem Gijsberts 03-06-1636 107 
Godefroy Kiespenninck 20-11-1628     3 
Goijaert Aelberts ??-11-1654 228 
Goijaert Andries Timmermans 03-12-1630   16 
Goijaert Cornelis 20-07-1606 176 
Goijaert Cornelis 20-07-1606 176 
Goijaert de Jeger 13-01-1606 174 
Goijaert Dirckx 18-03-1648 134 
Goijaert Jans Jonckers 15-05-1644 102v 
Goijaert Jans Jonckers 15-05-1644 101 
Goijaert Janssen 16-04-1631   90 
Goijaert Janssen 20-04-1635 335 
Goijaert Martens van Hees 24-05-1641 294 
Goijaert Martens van Hees 20-01-1648 284 
Goijaert Martens van Hees 14-03-1645 112 
Goijaert Matheussen 12-02-1631   56 
Goijaert Stevens 20-07-1606 176 
Goijaert van Hees 04-04-1648 238 
Goijaert van Hees 04-04-1648 236 
Goijaert Willems 20-04-1635 335 
Goijart van Hees 24-05-1641 276 
Govaert van Duysel 19-05-1655 220 
Govert van Duysel 29-05-1655 298 
Grave van Bancruys 06-07-1606 166 
Gregoris Jan Hanssen 04-03-1631   52 
Gregoris Willem Lenaerts 25-09-1628     4 
Gregoris Willems 27-03-1631   72 
Hans Nuchteren 07-06-1607 380 
Henrica de Witthen 21-03-1631   72 
Henrick Adriaen Willems 02-01-1630   34 
Henrick Adriaens de Bresser 04-04-1648 236 
Henrick Aelbert van de Camp 04-04-1631   84 
Henrick Aelberts van de Camp 04-03-1631   52v 
Henrick Aert Janssen 03-08-1657 242 
Henrick Akempen 04-04-1648 236 
Henrick Akempen 04-04-1648 238 
Henrick Akempen      ?? 304 
Henrick Cornelissen 10-02-1604 149 
Henrick de Gruyter 14-01-1644 348 
Henrick Evers de Wever 06-05-1640 105 
Henrick Eymberts 16-04-1631   74 
Henrick Geraert Franssen 09-12-1630   63 
Henrick Gerit Elias 25-02-1632 357 
Henrick Gerit Franssen 04-04-1648 238 
Henrick Gerit Franssen 14-02-1631   86 
Henrick Gerit Franssen 23-01-1631   78 
Henrick Gerit Franssen 31-10-1630   44 
Henrick Gerit Goijaerts 05-01-1630   34v 
Henrick Goijaerts d'Oude 07-10-1630   27 
Henrick Goijaerts van den Bichelaer 03-01-1631   62 
Henrick Goossen Henricx 07-01-1630   50v 
Henrick Goossens 07-01-1630   50v 
Henrick Henricx de Gruyter 07-01-1644 346 
Henrick Henricx van Beeck 07-01-1660 266 
Henrick Hubert Moije 16-04-1631   90 
Henrick Huybrechts Moij 20-04-1635 335 
Henrick Jan Aelberts 05-03-1631   58 
Henrick Jan Henrickx 31-03-1629     9 



Sortering op voornaam   datum folio R50 

 7 

Henrick Jan Henricx 16-01-1631   91 
Henrick Jan Henricx 18-10-1630   36 
Henrick Jan Henricx 05-01-1630   34v 
Henrick Jan Henricx Boogarts 20-04-1635 335 
Henrick Jan Jacops 26-10-1631   95 
Henrick Jan Jacops 14-02-1631   86 
Henrick Jan Jacops 04-12-1630   46 
Henrick Jan Luyten 19-03-1629   10 
Henrick Jans 07-02-1630   31v 
Henrick Jans 31-03-1629     9 
Henrick Jans Akempen 16-06-1640 290 
Henrick Jans Akempen 16-06-1640 274 
Henrick Jans Evertsz 29-05-1607 367 
Henrick Jans Matijssen 31-03-1629     9 
Henrick Jans van Rijsingen 15-05-1644 102v 
Henrick Jans van Rijsingen 15-05-1644 101v 
Henrick Jans van Rijsingen 15-05-1644 101 
Henrick Leermaeckers 05-04-1631   92 
Henrick Marten Beeckmans 15-03-1605 145 
Henrick Marten Beeckmans 15-03-1605 151 
Henrick Martens Beeckmans 08-01-1605 378 
Henrick Michiels 14-10-1630   99 
Henrick Michielssen 19-07-1630   39 
Henrick Michielssen 19-07-1630   38 
Henrick Michielssen van Hall 20-04-1635 335 
Henrick Niclaessen 05-01-1630   34v 
Henrick Peter Geerarts 24-05-1641 276 
Henrick Peter Gerits 24-05-1641 294 
Henrick Teraa 10-01-1635 340 
Henrick van de Merselaer 07-02-1630   31v 
Henrick van den Biegelaer      ?? 323 
Henrick van Vlierden, jonker 05-05-1649 122 
Henrick Willems 28-12-1669 218 
Henrick Willems      ?? 216 
Henrick Willems 05-04-1647 183 
Henrick Zebert Brants 08-02-1603 329 
Henricka van Vlierden 05-05-1649 122 
Hens in Heerbeeck 06-11-1604 383 
Hercules Willems van de Weghe 11-02-1622 375 
Herman Jacobs ??-09-1648 234 
Herman van Middegael 06-11-1604 384 
Herman van Middegael 06-11-1604 383 
Herman van Middegael 04-11-1604 171 
Honoria Coenen 05-05-1649 122 
Huybert Gerit Avenions 03-06-1636 109v 
Huybert Peeters van Tuyll 18-10-1630   36 
Huyberts Vergoeyendoncq 05-01-1630   34v 
J.van Sande 16-06-1640 290 
Jacob Bernaerts van Runde 07-06-1607 380 
Jacob Peter Jacobs 17-08-1605 152 
Jacob Peters van Rund 13-01-1651 224 
Jacob van de Sande   circa 1650 181 
Jacob van de Zande ??-09-1648 234 
Jacob van Wijtfliet, stadthouder 20-07-1606 176 
Jacob Willem Antonissen 04-02-1622 398 
Jacob Willem Jacobs 08-02-1603 329 
Jacop Jans van de Zande 02-12-1630   29 
Jacop Peters 05-11-1632   98 
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Jacop Philipssen 17-12-1629     8 
Jacop van Haeren 26-03-1630   76 
Jacops Geraert Franssen 09-12-1630   63 
Jan Adams Jans 20-01-1648 284 
Jan Adriaen de Bresser 23-01-1631   78 
Jan Adriaen de Bresser 18-10-1630   36 
Jan Adriaen Dircx de Bresser 14-02-1631   86 
Jan Adriaen Wouters 04-02-1622 398 
Jan Adriaen Wouters 04-04-1631   84 
Jan Adriaen Wouters 23-01-1631   79v 
Jan Adriaens 17-03-1612 372 
Jan Adriaens 01-07-1628     6 
Jan Adriaens de Bresser 31-10-1630   44 
Jan Adriaens de Bressere 31-03-1629     9 
Jan Andriessen Santegoits 10-01-1635 340 
Jan Andriessen van Broeck 02-09-1630   40 
Jan Anthonis 11-12-1629   14 
Jan Anthonis Aerts 12-01-1567 368 
Jan Ariens 05-11-1632   98 
Jan Breeckelmans 31-10-1630   44 
Jan Brekelmans 04-12-1630   46 
Jan Corstiaen Jans van der Lisdonck 23-01-1641 331 
Jan Corstiaen, rademaecker 13-09-1662 244 
Jan de Raymacker 07-12-1630   21 
Jan Daemen 08-01-1605 378 
Jan Daemen 24-07-1634 355 
Jan Damen 15-03-1605 151 
Jan Damen 15-03-1605 145 
Jan Daniels van de Laeck 29-05-1655 298 
Jan Daniels van de Laeck 19-05-1655 220 
Jan Dirck Jan Willems 09-02-1630   33v 
Jan Dirck Jan Willems 01-02-1630   33 
Jan Dircks      ?? 216 
Jan Dirckx 28-12-1669 218 
Jan Evers Schellen 21-03-1631   72 
Jan Evert Schellekens 15-05-1644 101v 
Jan Evert Schellekens 15-05-1644 101 
Jan Evert Schellen 15-05-1644 101 
Jan Geerlincx 24-05-1641 294 
Jan Geerlings 24-05-1641 276 
Jan Geraert Franssen 09-12-1630   63 
Jan Geraerts 30-04-1607 395 
Jan Geraerts Hermans, vorster Liempde 29-05-1607 367 
Jan Geraerts van den Berghe 15-05-1629   11 
Jan Geraerts van Rijthoven 12-02-1631   56 
Jan Geraertssen van de Berch 02-05-1629   97 
Jan Gerits Goessens 31-10-1628 374 
Jan Geritssen 01-03-1606 381 
Jan Gijsbers 10-01-1635 340 
Jan Goossens, canonick 02-11-1606 154 
Jan Henrick 05-01-1630   34v 
Jan Henrick Aerts 07-10-1630   64 
Jan Henrick Jan Jacops 26-10-1631   95 
Jan Henrick Jan Jacops 23-01-1631   78 
Jan Henrick Jan Jacops 04-12-1630   46 
Jan Henrick Jansen 25-02-1631   66 
Jan Henrick Michiels 02-05-1629   97 
Jan Henrick Michiels 18-02-1631   60 
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Jan Henrick van Rijsingen 15-05-1644 101 
Jan Henrick van Rijssinghen de Jonghe 07-12-1630   21 
Jan Henricx Boogarts de Jonge 20-04-1635 335 
Jan Henricx Hoevenaer 02-12-1630   29 
Jan Henricx van de Amer 24-11-1606 140 
Jan Henricx van de Amer 19-07-1630   39 
Jan Henricx van de Zande 14-10-1630   99 
Jan Henricx van den Amer 19-07-1630   39 
Jan Henricx van den Berghe 17-08-1605 152 
Jan Henricx van Rijsingen 15-05-1644 101v 
Jan Huyberts      ?? 309 
Jan Jacobs Gerits 04-02-1608 391v 
Jan Jacobs van Aker president 12-12-1651 254 
Jan Jacops 20-04-1635 335 
Jan Jacops 16-04-1631   90 
Jan Jan Henrick Huybrechts 04-07-1628     6v 
Jan Jan Henricx 07-02-1630   31v 
Jan Jan Jans Michielssen 07-10-1630   27 
Jan Jan Jans van der Lisdonck 23-01-1641 331 
Jan Jan Janssen Raymaeckers 15-05-1644 101 
Jan Jan Michielsz 05-01-1613 370 
Jan Jan Peter Joordens 05-03-1631   58 
Jan Jans Goijaerts 24-11-1606 140 
Jan Jans Goijaertssen 10-02-1604 149 
Jan Jans Marijnen 07-01-1630   50 
Jan Jans Mathijssen 18-10-1630   36 
Jan Janssen 23-01-1631   79v 
Jan Janssen 01-07-1628     6 
Jan Janssen [van den Berch]? ??-09-1648 234 
Jan Janssen Marijnen 07-01-1630   50v 
Jan Janssen Poppels 03-03-1657 117 
Jan Janssen Poppels jr. 03-03-1657 117 
Jan Janssen Raymaeckers 15-05-1644 101v 
Jan Janssen Raymaeckers 15-05-1644 101 
Jan Janssen van de Bichelaer 05-01-1630  34v 
Jan Janssen van de Lisdonck 05-02-1631  94 
Jan Janssen van der Heyden      ?? 136 
Jan Janssen van der Lisdonck 23-01-1641 331 
Jan Joost Rossums 16-06-1640 290 
Jan Joost Rossums 16-06-1640 274 
Jan Joost Rossums 01-07-1628     6 
Jan Joosten 21-03-1645 111 
Jan Lambert Aerts 07-10-1630   64 
Jan Lambert Matijssen 05-04-1631   92 
Jan Lambert Tijssen 25-02-1632 357 
Jan Lamberts Matijssen 05-04-1631   92 
Jan Laureijs Goiaerts Hessels 03-08-1630   25 
Jan Maessen 12-03-1631   54 
Jan Marten Beeckmans 15-03-1605 145 
Jan Marten Beeckmans 15-03-1605 151 
Jan Marten Beeckmans 08-01-1605 378 
Jan Marten Beeckmans 05-01-1613 370 
Jan Marten Lenaerts van Duysel      ??   68 
Jan Martens van Duyssel 05-11-1632   98 
Jan Mathijssen 18-10-1630   36 
Jan Mathijssen 18-10-1630   36 
Jan Mathijssen 18-10-1630   36 
Jan Mathijssen 31-03-1629     9 
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Jan Niclaes Henricx 31-10-1630   44 
Jan Peter Geraert Henricx 09-12-1630   63 
Jan Peter Joordens 03-01-1631   62 
Jan Peter Joordens 03-01-1631   62 
Jan Peter Joordens 07-02-1630   31 
Jan Peters 11-12-1629   14 
Jan Peters van de Ven, secretaris 21-01-1630   42 
Jan Peters van Thuyl 21-03-1645 111 
Jan Philips Stansen uit Oirschot 04-11-1604 171 
Jan Poppels 03-03-1657 117 
Jan Scheffer 24-10-1607 158 
Jan Teraa 26-02-1631   68v 
Jan Timmermans 03-12-1630   16 
Jan van Blommendael 24-03-1649? 302 
Jan van Blommendael 24-03-1649 300 
Jan van Diefholt corporael 13-12-1662 222 
Jan van Elmpt 30-04-1607 395 
Jan van Marijnen 03-03-1657 117 
Jan van Vlierden, jonker 05-05-1649 122 
Jan van Zoemeren 22-05-1618 365 
Jan Willem Adriaen Wouter Maessen 23-01-1631   79v 
Jan Willem Gijsberts 03-06-1636 107 
Jan Willems Cuyper 18-03-1648 134 
Jan Willems de Lou      ?? 216 
Jan Willems de Louw 28-12-1669 218 
Jan Willems Leyten 16-12-1606 160 
Jan Willems van de Loe 05-01-1604 400 
Jan Willems van Ostaede 03-12-1630   16 
Jan Wouter Mertens 04-03-1631   52 
Jaspar Wouters 27-03-1631   72 
Jasper van Heeswijck 05-04-1634 353 
Jenneken van de Weghe 07-01-1660 266 
Jenneken Willems 01-07-1628     6 
Joannes Aelstius, predicant 12-12-1651 254 
joffrouwe van Malsen 04-02-1608 391v 
Johan de Coenen, jonker 05-05-1649 122 
Johan de Ratelant 05-05-1649 122 
Joost Barten Thonis 01-12-1645 113 
Joost Bartholomeus 05-04-1647 183 
Joost Dirckx 26-03-1677 268 
Joost Geraert Henricx 16-01-1629   13 
Joost Goossen 24-05-1641 276 
Joost Goossen Henricx 16-01-1629   13 
Joost Goossens 24-05-1641 294 
Joost Jan Breckelmans 04-12-1630   46 
Joost Rossems 30-07-1663 118 
Joost Rossums 20-01-1648 284 
Joris Martens Beeckmans 07-10-1630   64 
Lambert Erberts vander Stappen 24-10-1607 158 
Lambert Henricx 01-10-1630   23 
Lambert Jacobs van Venroy 07-06-1605 169 
Lambert Joris Mertens 12-03-1631   54 
Lambert Lenaerts 26-09-1658 192 
Lambert Lucas 07-10-1630   27 
Lambert Marten Dilissen 05-02-1631   94 
Lambert Matijssen 05-04-1631   92 
Lambert Stooters Mathijszoon 20-07-1606 176 
Lamberts Erberts van der Stappen 24-10-1607 158 
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Lamberts van der Ameyden 13-01-1651 224 
Lambrecht Jan Gijsbers 10-01-1635 340 
Lambrecht Metters 04-11-1605 177 
Lambrecht Willem Meters 13-01-1606 174 
Laureijs Henricx Laureijsz 29-05-1607 367 
Laureijs Janssen 07-02-1630   31 
Laurens Elias 30-12-1630   20 
Lenaert Huybers Vergoiendoncq 05-01-1630   34v 
Lenaert Lambert      ?? 136 
Lenaert Lamberts 21-04-1665 187 
Leon Conincx 06-07-1606 166 
Leon Conincx, commandeur 30-01-1606 387 
Lijsken Cuypers 08-09-1664 198 
Lodewijck Aerts 03-08-1657 242 
Lucas Jacobsz 29-05-1607 367 
Lucas Jan Oomes ??-??-1658 186 
Lucas Jan Oomes 22-04-1658 185 
Lucas Janssen van Witfelt 01-03-1606 381 
Lucas Lambert van Roy 04-03-1631   52 
Lucas Lamberts 11-02-1622 375 
Macharis Jan Jacops 23-01-1631   78 
Maeyken Gijsbrechts 08-02-1657 194 
Magriet Aerts 03-08-1657 242 
Marcelis Handrick Laureyssen 13-08-1630   48 
Margareta Joerdens 05-01-1607 382 
Maria Sijmen Anthonissen 06-11-1656 226 
Maria Gerits 22-05-1618 147 
Maria Spiernick, wed. Robbert van Malsen 04-02-1608 389 
Maria van Isselsteyn 24-07-1634 355 
Maria van Isselsteyn 05-04-1634 353 
Maria van Isselsteyn 04-04-1634 351 
Maria van Isselsteyn ??-??-1634 350 
Marten Gerits van de Poll 26-09-1658 192 
Marten Jan Goijaerts 08-01-1605 378 
Marten Jan Goijaerts 15-03-1605 145 
Marten Jan Joesten 05-01-1630   34v 
Marten Jans Goijaertssen 15-03-1605 151 
Marten Janssen van Ollmen 26-02-1631   68v 
Marten Macharis van de Laer 07-06-1605 169 
Marten Peters 11-12-1629   14 
Marten Peters van de Ven 01-12-1645 113 
Marten van Elderen 23-01-1641 331 
Matheus Adriaens van de Berendoncq 16-04-1631   74 
Mathijs Aertsen 30-01-1606 387 
Mathijs Aertssen smit 10-02-1604 149 
Mathijs Bartholomeussen 05-02-1631   94 
Mathijs Huybers 04-04-1634 351 
Mathijs Huyberts 09-12-1630   63 
Mathijs Jans Mathijssen 31-03-1631   80 
Mathijs Jans Santegoets 04-02-1622 398 
Mathijs Jans Santegoits 31-03-1631   80 
Mathijs van Son 10-02-1604 149 
Maurits Joost Slegers 19-07-1630   38v 
Melchior van Kessel 17-12-1629     8 
Michiel Dirck Geerts 10-01-1635 340 
Michiel Dirck Gerits 18-11-1628     3v 
Michiel Henrick Gerit Elias 25-02-1632 357 
Michiel Henrick Laureyssen 13-08-1630   48 
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Michiel Janssen van Zon 01-10-1630   23 
Michiel Willems 30-01-1606 387 
Michiel Willems 16-01-1629   13 
Michiel Willems van de Broeck 12-03-1631   54 
Michiel Willems Verbeeck 16-01-1629   13 
N. van Waveren, juffrouw 13-12-1662 222 
N. van Waveren, haar zoon 13-12-1662 222 
Niclaes Adriaan Jan Niclaessen 31-10-1630   44 
Niclaes Eymberts 26-02-1631   68v 
Niclaes Goossen Hendrix 24-05-1641 280 
Niclaes Goossen Hendrix 24-05-1641 276 
Niclaes Goossen Henricx 07-01-1630   50 
Niclaes Goossens 22-04-1658 185 
Niclaes Goossens 01-12-1645 113 
Niclaes Goossens 07-01-1630   50 
Niclaes Goossens 02-10-1630   23v 
Niclaes Goossens Hendricx 24-05-1641 294 
Niclaes Henricx 04-12-1630   46 
Niclaes Henricx 31-10-1630   44 
Niclaes Lodewijcx 19-05-1655 220 
Niclaes Lodewijcx 06-05-1640 105 
Niclaes Lodewijx 29-05-1655 298 
Niclaes Peters 24-11-1606 140 
Niclaes Peters van Sutphen 24-10-1607 162 
Niclaes Peters van Sutphen 24-10-1607 158 
Niclaes Peters van Zutphen 19-07-1630   38 
Niclaes Willem Elias 23-01-1641 331 
Niclaes Willem Elias 02-12-1630   20 
Niclaes Willems 19-06-1641 342 
Niclaes Willems 21-03-1645 111 
Niclaes Willems 15-05-1644 103 
Pauwel Cornelis Pauwels 04-03-1631   52 
Pauwels Henricx 16-04-1631   74 
Pauwels Henricx van Helmont 30-04-1607 395 
Peter Adams 01-10-1630   23 
Peter Adriaen Lamberts 21-01-1630   42 
Peter Adriaen Lamberts 30-12-1630   20 
Peter Cornelis van Suemeren 24-03-1649 300 
Peter Cornelis van Summeren 24-03-1649? 302 
Peter Daniels 03-06-1636 109v 
Peter de Bresser, canonick 24-10-1607 162 
Peter de Bresser, canonick 26-11-1607 156 
Peter de Bresser, canonick 24-11-1606 140 
Peter Dirck Gerits 18-11-1628     3v 
Peter Gerit Sanders 12-02-1631   56 
Peter Gerits 03-08-1657 242 
Peter Henrick Lathouwers 26-02-1631   68v 
Peter Henrick Lathouwers 02-01-1630   34 
Peter Henricx 02-05-1629   97 
Peter Henricx 15-05-1629   11 
Peter Henricx Lathouwers 27-02-1631   82 
Peter Henricx van Mierlo 14-03-1645 112 
Peter Huybert van Tuyll 07-12-1630   21 
Peter Jacob Bernaerts van Runde 07-06-1607 380 
Peter Jacobs 17-08-1605 152 
Peter Jacobs 15-08-1606 138 
Peter Jacobs ten Asch 17-08-1605 152 
Peter Jacobs van Rund 29-05-1606 172 
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Peter Jan Henricx 07-02-1630   31v 
Peter Jan Michielsz 05-01-1613 370 
Peter Jans Sutphen 26-02-1631   68v 
Peter Janssen 07-10-1630   27 
Peter Laureynsen 21-03-1645 111 
Peter Lemnius 05-11-1632   98 
Peter Simons 22-04-1607 164 
Peter van de Schoot, canonick 24-11-1606 140 
Peter van der Schoot, canonick 26-11-1607 156 
Peter Wouters 02-12-1630   29 
Peter Wouters 16-01-1629   13 
Philip Jan Stanssen 06-11-1604 383 
prince van Orangen 02-05-1629   97 
Quintijn Aertsen, vorster 06-11-1604 383 
Reynier Aertssen 09-01-1604 142 
Rijckaert van Vlierden 05-05-1649 122 
Robbert van Malsen 04-02-1608 389 
Rochus Lemnius,castelein en rentmeester 15-05-1629   11 
Roelant van Widenvelt 12-12-1651 254 
Roelant van Wiedervelt       ?? 328 
Roeloff Andriessen Santegoits 30-12-1630   20 
Roeloff Andriessen Santegoits 16-01-1629   13 
Sebert Brants 30-07-1663 118 
Sebert Jans Visscher 15-08-1606 138 
Seger Adriaens 07-12-1630   21 
Seris Jan Jacops 31-10-1630   44 
Servaes Henrick Servaessen 27-02-1631   82 
Servaes Henrick Servaessen 02-12-1630   18 
Servaes Henricx 15-08-1606 138 
Servaes Hoerkens 13-01-1606 174 
Simon Peters 03-01-1631   62 
Simon Willems 22-04-1607 164 
Stans   circa 1650 178 
Steven Diericx 17-08-1605 152 
Thomas Abraham Thomassen, laeckencoper 20-11-1628     3 
Thomas Abrahams 07-10-1630   27 
Thomas Thomassen 01-10-1630   23 
Van de Graeff   circa 1650 178 
Van de Laer   circa 1650 178 
Wassenhoeve, drossaert jonker 12-12-1651 254 
Willem Adriaen Willems 02-01-1630   34 
Willem Adriaen Wouter Maessen 23-01-1631   79v 
Willem Anthonis Hondevles 11-12-1629   14 
Willem Bartholomeussen 15-05-1644 103 
Willem Bartholomeussen Willemssen 29-05-1606 172 
Willem Bartolomeussen 19-06-1641 342 
Willem Claessen 18-03-1648 134 
Willem Gijsberts 03-06-1636 109v 
Willem Gijsberts 03-06-1636 109v 
Willem Henricx de Louw 16-07-1657 240 
Willem Henricx Jansz 07-06-1605 169 
Willem Huberts      ?? 369 
Willem Jan Aerts 23-11-1654 228v 
Willem Jan Peeter Joordens 14-01-1644 348 
Willem Jans 12-01-1567 368 
Willem Jans van de Weghe 24-10-1607 158 
Willem Jans van den Weghe 24-11-1606 140 
Willem Janssen 05-01-1604 400 
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Willem Janssen de Visscher brouwer 10-02-1604 149 
Willem Janssen van de Wege 22-05-1618 365 
Willem Janssen van de Wege 22-05-1618 147 
Willem Janssen van de Weghe 24-10-1607 162 
Willem Jaspars 18-02-1631   60 
Willem Jaspars 02-10-1630   23v 
Willem Jasper Wouters 16-01-1631   91 
Willem Lenaerts 29-05-1607 367 
Willem Lenaerts, rademaker 04-11-1604 171 
Willem Lennaerts 30-01-1606 387 
Willem Matheeussen 09-01-1604 142 
Willem Michielssen van den Broeck 12-03-1631   54 
Willem Michielssen Verbeeck 16-01-1629   13 
Willem Peters 01-07-1628     6 
Willem Peters 03-08-1630   25 
Willem Peters 10-02-1604 149 
Willem Thomas 26-11-1607 156 
Willem van de Weghe 31-10-1628 374 
Willem van Vlierden 02-09-1630   40 
Willem van Vlierden, joncker 05-05-1649 122 
Willem Verbeeck 29-05-1655 298 
Willem Verbeeck 18-05-1649 270 
Willem Verbeeck 19-05-1655 220 
Willem Verbeeck 07-02-1630   31v 
Willem Willem Gijsberts 03-06-1636 107 
Wouter Adriaan Wouters 04-02-1622 398 
Wouter Adriaen Wouters 23-01-1631   79v 
Wouter Adriaen Wouters Maessen 23-01-1631   79v 
Wouter Anthonis van Tuyl, opten Dungen 15-05-1644         101v 
Wouter Antonis van Tuyl 15-05-1644 101v 
Wouter Antonis van Tuyl 15-05-1644 101 
Wouter Antonis van Tuyl 15-05-1644 101 
Wouter Corstiaens 19-06-1641 342 
Wouter Corstiaens 15-05-1644 103 
Wouter Corstiaens Henricx 24-10-1607 162 
Wouter Corstiaens Henricxs 24-10-1607 158 
Wouter Henrick Eymerts 08-02-1658 190 
Wouter Jan Adriaens 17-03-1612 372 
Wouter Jan Adriaens 05-02-1631   94 
Wouter Jan Timmermans 13-01-1606 174 
Wouter Jaspar Dircx de Bresser 18-03-1631   88 
Wouter Peters 21-03-1631   72 
Wouter Timmermans 04-11-1605 177 
Wouter van Hal 26-03-1677 268 
Wouter Verbeeck, priester 16-01-1629   13 
Wouter Willem Bartholomeussen 15-05-1644 103 
Wouter Willem Bartolomeussen 19-06-1641 342 
Wouter Willems 23-01-1631   79 
Zeger Aert Peeters van Overbeeck 18-03-1631   88 



  

 15

Abel canonick 09-01-1604 142 
Aelstius pred. Joannes 12-12-1651 254 
Akempen Henrick Jans 16-06-1640 274 
Akempen Henrick Jans 16-06-1640 290 
Akempen Henrick      ?? 304 
Akempen Henrick 04-04-1648 238 
Akempen Henrick 04-04-1648 236 
Aker Jan Jacobs van 12-12-1651 254 
Amer Jan Henricx van den 19-07-1630   39 
Amer Jan Henricx van de 19-07-1630   39 
Amer Jan Henricx van de 24-11-1606 140 
Ameyden Lamberts van der 13-01-1651 224 
Asch Peter Jacobs ten 17-08-1605 152 
Asdonck Gijsbert Janssen van der 04-03-1631   52 
Asdonck Gijsbert Jans van der 16-06-1640 274 
Asdonck Gijsbert Jans van der 16-06-1640 290 
Asdonck Gijsbert Jans van der 24-03-1649 300 
Asdonck Gijsbert Jans van der 24-03-1649? 302 
Assdonck Gijsbert Jansen van der 14-03-1659 188 
Avenions Huybert Gerit 03-06-1636 109v 
Bancruys Grave van 06-07-1606 166 
Beeck Henrick Henricx van 07-01-1660 266 
Beeckmans Joris Martens 07-10-1630   64 
Beeckmans Jan Marten 05-01-1613 370 
Beeckmans Jan Marten 08-01-1605 378 
Beeckmans Jan Marten 15-03-1605 151 
Beeckmans Jan Marten 15-03-1605 145 
Beeckmans Henrick Martens 08-01-1605 378 
Beeckmans Henrick Marten 15-03-1605 151 
Beeckmans Henrick Marten 15-03-1605 145 
Berch Jan Janssen van den ??-09-1648 234 
Berch Jan Geraertssen van de 02-05-1629   97 
Berch Gerit Janssen van de ??-09-1648 234 
Berchcame Everaert de 02-09-1630   40 
Berendoncq Matheus Adriaens van de 16-04-1631   74 
Bergh Gerits Janssen van den 08-02-1657 194 
Berghe Jan Henricx van den 17-08-1605 152 
Berghe Jan Geraerts van den 15-05-1629   11 
Beyhart Franchois 10-01-1635 340 
Bichelaer Jan Janssen van de 05-01-1630   34v 
Bichelaer Henrick Goijaerts van den 03-01-1631   62 
Bichelaer Erbert van de 25-09-1628     4 
Bichelaer Erbert van de 10-01-1635 340 
Biegelaer Henrick van den      ?? 323 
Blommendael Jan van 24-03-1649 300 
Blommendael Jan van 24-03-1649? 302 
Boogarts Henrick Jan Henricx 20-04-1635 335 
Boogarts de Jonge Jan Henricx 20-04-1635 335 
Brants Sebert 30-07-1663 118 
Brants Henrick Zebert 08-02-1603 329 
Brants Dirck 13-12-1662 222 
Breckelmans Joost Jan 04-12-1630   46 
Breckelmans Cornelis Jan 04-12-1630   46 
Breeckelmans Jan 31-10-1630   44 
Breeckelmans Cornelis Jan 26-10-1631   95 
Breeckelmans Cornelis Jan 31-10-1630   44 
Brekelmans Jan 04-12-1630   46 
Bresser Wouter Jaspar Dircx de 18-03-1631   88 
Bresser Peter de 24-11-1606 140 
Bresser Peter de 26-11-1607 156 
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Bresser Peter de 24-10-1607 162 
Bresser Jan Adriaens de 31-10-1630   44 
Bresser Jan Adriaen Dircx de 14-02-1631   86 
Bresser Jan Adriaen de 18-10-1630   36 
Bresser Jan Adriaen de 23-01-1631   78 
Bresser Henrick Adriaens de 04-04-1648 236 
Bresser Dirck Adriaen Dircx de 14-02-1631   86 
Bresser Dirck Adriaen de 23-01-1631   78 
Bresser Arien de 31-03-1629     9 
Bresser Adriaen Dircx de 31-10-1630   44 
Bresser Adriaen de 23-01-1631   78 
Bressere Jan Adriaens de 31-03-1629     9 
Broeck Willem Michielssen vd. 12-03-1631   54 
Broeck Michiel Willems van de 12-03-1631   54 
Broeck Jan Andriessen van 02-09-1630   40 
Broeckhoven Geraert Andriessen van 02-09-1630   40 
Burchgrave Anna de 05-05-1649 122 
Camp Henrick Aelberts van de 04-03-1631   52v 
Camp Henrick Aelbert van de 04-04-1631   84 
Coenen Honoria 05-05-1649 122 
Coenen Johan de 05-05-1649 122 
Conincx Leon 30-01-1606 387 
Conincx Leon 06-07-1606 166 
Crijns Gerit 05-10-1646 115 
Cuyper Jan Willems 18-03-1648 134 
Cuypers Lijsken 08-09-1664 198 
Cuypers Cornelis Janssen 16-07-1657 240 
d'Oude Henrick Goijaerts 07-10-1630   27 
Daemen Jan 24-07-1634 355 
Daemen Jan 08-01-1605 378 
Damen Jan 15-03-1605 145 
Damen Jan 15-03-1605 151 
Deemers Gerit Henricx 02-01-1630   34 
Diefholt Jan van 13-12-1662 222 
Duysel Jan Marten Lenaerts van       ??   68 
Duysel Govert van 29-05-1655 298 
Duysel Govaert van 19-05-1655 220 
Duyssel Jan Martens van 05-11-1632   98 
Elderen Marten van 23-01-1641 331 
Elmpt Jan van 30-04-1607 395 
Esch Catharina van 27-10-1647 315 
Eyndhoven Geraert Henricx van 21-03-1631   72 
Foutmans Dingen Cornelis 22-04-1607 164 
Foutmans Cornelis 22-04-1607 164 
Gerwen Anna van 05-05-1649 122 
Graeff NN  van de   circa 1650 178 
Groenendael Adriaen Janssen 16-07-1657 240 
Gruyter Henrick Henricx de 07-01-1644 346 
Gruyter Henrick de 14-01-1644 348 
Haer Dirck van 02-12-1630   18 
Haeren Jacop van 26-03-1630   76 
Haeren Dirck Jacops van 26-03-1630   76 
Hal Wouter van 26-03-1677 268 
Hall Henrick Michielssen van 20-04-1635 335 
Hansmackers Gijsbert Denis 05-10-1646 115 
Hansmakers Gijsbert Denis 02-12-1630   18 
Hanssen Gregoris Jan 04-03-1631   52 
Heerbeeck Hens in 06-11-1604 383 
Hees Goijart van 24-05-1641 276 
Hees Goijaert van 04-04-1648 236 
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Hees Goijaert van 04-04-1648 238 
Hees Goijaert Martens van 14-03-1645 112 
Hees Goijaert Martens van 20-01-1648 284 
Hees Goijaert Martens van 24-05-1641 294 
Heeswijck Jasper van 05-04-1634 353 
Helmont Pauwels Henricx van 30-04-1607 395 
Helmont Adriaen Henricx van 30-04-1607 395 
Hessels Jan Laureijs Goijaerts 03-08-1630   25 
Heyden Jan Janssen van der      ?? 136 
Hoerkens Servaes 13-01-1606 174 
Hoevenaer Jan Henricx 02-12-1630   29 
Hondevles Willem Anthonis 11-12-1629   14 
Hoppenbrouwers Aert 06-09-1649 230 
Hoppenbrouwersen Aert Ansems 07-02-1630   31 
Isselsteyn Maria van ??-??-1634 350 
Isselsteyn Maria van 04-04-1634 351 
Isselsteyn Maria van 05-04-1634 353 
Isselsteyn Maria van 24-07-1634 355 
Jeger Goijaert de 13-01-1606 174 
Jonckers Goijaert Jans 15-05-1644 101 
Jonckers Goijaert Jans 15-05-1644 102v 
Kessel Melchior van 17-12-1629     8 
Kiespenninck Godefroy 20-11-1628     3 
Laeck Jan Daniels van de 19-05-1655 220 
Laeck Jan Daniels van de 29-05-1655 298 
Laeck Anthonis Peters van de 03-12-1630   16 
Laer Marten Macharis van de 07-06-1605 169 
Laer NN  van de   circa 1650 178 
Lathouwers Peter Henricx 27-02-1631   82 
Lathouwers Peter Henrick 02-01-1630   34 
Lathouwers Peter Henrick 26-02-1631   68v 
Lavigne Anthonis de 06-09-1649 230 
Leermaeckers Henrick 05-04-1631   92 
Lemnius Rochus 15-05-1629   11 
Lemnius Peter 05-11-1632   98 
Leyten Jan Willems 16-12-1606 160 
Leyten Aert 16-12-1606 160 
Lille Dirck Dircx Aertssen van 19-07-1630   38v 
Lille Dirck Aertssen van 24-03-1604 397 
Lisdonck Jan Janssen van der 23-01-1641 331 
Lisdonck Jan Janssen van de 05-02-1631   94 
Lisdonck Jan Jan Jans van der 23-01-1641 331 
Lisdonck Jan Corstiaen Jans van der 23-01-1641 331 
Loe Jan Willems van de 05-01-1604 400 
Loe Gerit Willems van de 05-01-1604 400 
Loe Gerit van 05-01-1604 400 
Lou Jan Willems de      ?? 216 
Louw Willem Henricx de 16-07-1657 240 
Louw Jan Willems de 28-12-1669 218 
Luyten Henrick Jan 19-03-1629   10 
Malsen Robbert van 04-02-1608 389 
Malsen joffrouwe van 04-02-1608 391v 
Mansfelt graef Caerle van 07-06-1607 380 
Marijnen Jan van 03-03-1657 117 
Marijnen Jan Janssen 07-01-1630   50v 
Marijnen Jan Jans 07-01-1630   50 
Meissen Dirck Lamberts 04-03-1631   52v 
Merselaer Henrick van de 07-02-1630   31v 
Meters Lambrecht Willem 13-01-1606 174 
Metters Lambrecht 04-11-1605 177 
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Middegael Herman van 04-11-1604 171 
Middegael Herman van 06-11-1604 383 
Middegael Herman van 06-11-1604 384 
Mierlo Peter Henricx van 14-03-1645 112 
Moij Henrick Huybrechts 20-04-1635 335 
Moij Adriaen Henrick Huybrechts 20-04-1635 335 
Moije Henrick Hubert 16-04-1631   90 
Moije Adriaen Henrick Hubert 16-04-1631   90 
Nouwlant Cornelis van de 04-04-1634 351 
Nuchteren Hans 07-06-1607 380 
Ollmen Marten Janssen van 26-02-1631   68v 
Oomes Lucas Jan 22-04-1658 185 
Oomes Lucas Jan ??-??-1658 186 
Orangen prince van 02-05-1629   97 
Ostaede Jan Willems van 03-12-1630   16 
Overbeeck Zeger Aert Peeters van 18-03-1631   88 
Poll Marten Gerits van de 26-09-1658 192 
Poppels Jan 03-03-1657 117 
Poppels Jan Janssen 03-03-1657 117 
Poppels jr. Jan Janssen 03-03-1657 117 
Rademaecker Jan Corstiaen 13-09-1662 244 
Rademaker Willem Lenaerts 04-11-1604 171 
Ratelant Johan de 05-05-1649 122 
Raymacker Jan de 07-12-1630   21 
Raymaeckers Jan Janssen 15-05-1644 101 
Raymaeckers Jan Janssen 15-05-1644 101v 
Raymaeckers Jan Jan Janssen 15-05-1644 101 
Rijsingen Jan Henricx van 15-05-1644 101v 
Rijsingen Jan Henrick van 15-05-1644 101 
Rijsingen Henrick Jans van 15-05-1644 101 
Rijsingen Henrick Jans van 15-05-1644 101v 
Rijsingen Henrick Jans van 15-05-1644 102v 
Rijsingen de Jonghe, Jan Henrick van 07-12-1630   21 
Rijthoven Jan Geraerts van 12-02-1631   56 
Roijmans Geraert 02-05-1629   97 
Rossems Joost 30-07-1663 118 
Rossums Joost 20-01-1648 284 
Rossums Jan Joost 01-07-1628     6 
Rossums Jan Joost 16-06-1640 274 
Rossums Jan Joost 16-06-1640 290 
Roy Lucas Lambert van 04-03-1631   52 
Roy Anthony de 31-01-1631   70 
Roymans Geraert 07-02-1630   31v 
Roymans Geraert 20-09-1634 321 
Rund Peter Jacobs van 29-05-1606 172 
Rund Jacob Peters van 13-01-1651 224 
Runde Peter Jacob Bernaerts van 07-06-1607 380 
Runde Jacob Bernaerts van 07-06-1607 380 
Ruys Geerling 16-06-1640 274 
Ruys Geerling 16-06-1640 290 
Sande Jacob van de   circa 1650 181 
Sande J.van 16-06-1640 290 
Sanders Peter Gerit 12-02-1631   56 
Santegoets Mathijs Jans 04-02-1622 398 
Santegoits Roeloff Andriessen 16-01-1629   13 
Santegoits Roeloff Andriessen 30-12-1630   20 
Santegoits Mathijs Jans 31-03-1631   80 
Santegoits Jan Andriessen 10-01-1635 340 
Scheffer Jan 24-10-1607 158 
Schellekens Jan Evert 15-05-1644 101 
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Schellekens Jan Evert 15-05-1644 101v 
Schellen Jan Evert 15-05-1644 101 
Schellen Jan Evers 21-03-1631   72 
Schoot Peter van der 26-11-1607 156 
Schoot Peter van de 24-11-1606 140 
Seumeren Cornelis 18-05-1649 270 
Slegers Maurits Joost 19-07-1630   38v 
Son Mathijs van 10-02-1604 149 
Speeckx Dirck Henrick 19-03-1629   10 
Spiernick Maria 04-02-1608 389 
Stans    circa 1650 178 
Stansen Jan Philips 04-11-1604 171 
Stanssen Philip Jan 06-11-1604 383 
Stappen Lamberts Erberts van der 24-10-1607 158 
Stappen Lambert Erberts van der 24-10-1607 158 
Stappen Erbert Lamberts van der 24-10-1607 158 
Stooters Lambert Mathijszoon 20-07-1606 176 
Suemeren Peter Cornelis van 24-03-1649 300 
Summeren Peter Cornelis van 24-03-1649? 302 
Sutphen Peter Jans 26-02-1631   68v 
Sutphen Niclaes Peters van 24-10-1607 158 
Sutphen Niclaes Peters van 24-10-1607 162 
Sutven Cornelis Peters van 06-11-1656 226 
Teraa Jan 26-02-1631   68v 
Teraa Henrick 10-01-1635 340 
Thienen commandeur      ?? 307 
Thuyl Jan Peters van 21-03-1645 111 
Tijnkens Cornelis 16-04-1631   90 
Timmermans Wouter 04-11-1605 177 
Timmermans Wouter Jan 13-01-1606 174 
Timmermans Jan 03-12-1630   16 
Timmermans Goijaert Andries 03-12-1630   16 
Timmermans Andries 03-12-1630   16 
Timmermans Andries Jans 05-01-1607 382 
Tuyl Wouter Antonis van 15-05-1644 101 
Tuyl Wouter Antonis van 15-05-1644 101 
Tuyl Wouter Antonis van 15-05-1644 101v 
Tuyl Wouter Anthonis van 15-05-1644 101v 
Tuyl Adriaen Willem Huybers van 16-01-1631   91 
Tuyll Peter Huybert van 07-12-1630   21 
Tuyll Huybert Peeters van 18-10-1630   36 
Ven Marten Peters van de 01-12-1645 113 
Ven Jan Peters van de 21-01-1630   42 
Venroy Lambert Jacobs van 07-06-1605 169 
Verbeeck Wouter 16-01-1629   13 
Verbeeck Willem 07-02-1630   31v 
Verbeeck Willem 19-05-1655 220 
Verbeeck Willem 18-05-1649 270 
Verbeeck Willem 29-05-1655 298 
Verbeeck Willem Michielssen 16-01-1629   13 
Verbeeck Michiel Willems 16-01-1629   13 
Vercuylen Corstiaen Corstiaensen    circa1628     1 
Vergoeyendoncq Huyberts 05-01-1630   34v 
Vergoiendoncq Lenaert Huybers 05-01-1630   34v 
Vermeulen Anthony 22-04-1658 185 
Visscher Willem Janssen de 10-02-1604 149 
Visscher Sebert Jans 15-08-1606 138 
Vlierden Willem van 05-05-1649 122 
Vlierden Willem van 02-09-1630   40 
Vlierden Rijckaert van 05-05-1649 122 
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Vlierden Jan van 05-05-1649 122 
Vlierden Henricka van 05-05-1649 122 
Vlierden Henrick van 05-05-1649 122 
Vlierden Evert van 05-05-1649 122 
Vlierden jonker Carel van 05-05-1649 122 
Wassenhoeve NN  van 12-12-1651 254 
Waveren, haar zoon N. van 13-12-1662 222 
Waveren, juffrouw  N. van 13-12-1662 222 
Wege Willem Janssen van de 22-05-1618 147 
Wege Willem Janssen van de 22-05-1618 365 
Wege Geraert Jans van de   circa 1650 181 
Weghe Willem van de 31-10-1628 374 
Weghe Willem Janssen van de 24-10-1607 162 
Weghe Willem Jans van den 24-11-1606 140 
Weghe Willem Jans van de 24-10-1607 158 
Weghe Jenneken van de 07-01-1660 266 
Weghe Hercules Willems van de 11-02-1622 375 
Wever Henrick Evers de 06-05-1640 105 
Widenvelt Roelant van 12-12-1651 254 
Wiedervelt Roelant van      ?? 328 
Wijtfliet Jacob van 20-07-1606 176 
Witfelt Lucas Janssen van 01-03-1606 381 
Witthen Henrica de 21-03-1631   72 
Zande Jan Henricx van de 14-10-1630   99 
Zande Jacop Jans van de 02-12-1630   29 
Zande Jacob van de ??-09-1648 234 
Zoemeren Jan van 22-05-1618 365 
Zon Michiel Janssen van 01-10-1630   23 
Zutphen Niclaes Peters van 19-07-1630   38 
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[Adam] van Breughel 06-04-1629 309 
Abel Goijaerts Outhuesden, canonick 31-03-1622   63 
Adam Adams 09-11-1630 379v 
Adam Adams 28-01-1632 324 
Adam Adriaen Adams ??-??-1630 366 
Adam Jans 22-03-1631 405 
Adam Janssen 28-10-1597   38 
Adriaen Adams ??-??-1630 366 
Adriaen Adams 28-01-1632 324 
Adriaen Adriaen Henricx Leermaeckers 23-09-1628 125 
Adriaen Adriaen van den Berendonck 28-01-1632 324 
Adriaen Adriaens 17-05-1621 139 
Adriaen Adriaens van de Berendonck 04-02-1630 374 
Adriaen Bartholomeus 02-05-1641 270 
Adriaen Bartholomeus 19-10-1622   90 
Adriaen Bartholomeussen 26-11-1649 148 
Adriaen Bartholomeussen 08-06-1625   88 
Adriaen Bartholomeussen 25-06-1624   86 
Adriaen Daniels 03-04-1631 132 
Adriaen de Moije 28-10-1597   38 
Adriaen Dirck Goijaerts 07-01-1643 343v 
Adriaen Dirck Goijaerts 22-08-1641 360 
Adriaen Dirck Goyaerts 07-01-1643 343v 
Adriaen Dircx de Bresser 31-10-1630 382 
Adriaen Eymberts 07-01-1643 343v 
Adriaen Eymberts Henrickx, schepen 26-03-1616   32 
Adriaen Eymberts Henricxs 06-10-1609   69 
Adriaen Eymberts Henricxs 26-09-1607   34 
Adriaen Geraert Pauwelssen 18-04-1629 311 
Adriaen Geraerts 15-02-1647 180 
Adriaen Gerit Geritssen 28-02-1645 194 
Adriaen Gerit Hermans 07-01-1643 343 
Adriaen Gerit Hermans 07-01-1643 342v 
Adriaen Gerit Hermans 07-01-1643 342 
Adriaen Goijaerts 31-03-1622   63 
Adriaen Hendricx Akempen 23-11-1690 411 
Adriaen Herman Vaeder 12-03-1646 351 
Adriaen Jan Claes Henricx ??-11-1630 271v 
Adriaen Jan Henrick van de Pas 15-03-1647 219 
Adriaen Jan Jacops 22-08-1641 360 
Adriaen Jan Lambers 03-07-1643 358 
Adriaen Jan Lamberts 27-07-1643 338 
Adriaen Jan Niclaessen 31-10-1630 381 
Adriaen Lamberts 29-12-1629 395 
Adriaen Lamberts 17-03-1617   36 
Adriaen Leenart Willems 18-05-1635 393 
Adriaen Leijten 06-09-1678 208 
Adriaen Marten Wouters 03-10-1630 313 
Adriaen Mateussen ??-11-1630 271v 
Adriaen Mathijs Aertssen 17-01-1647 172 
Adriaen Mathijs Aertssen Smit 26-03-1616   32 
Adriaen Michiels 27-01-1644 347 
Adriaen Peters circa 1648 237 
Adriaen Rijckers van den Oetelaer 12-03-1646 351 
Adriaen Rijckers van den Oetelaer ??-??-1644 344v 
Adriaen Servaes Hanricx 17-03-1617   36 
Adriaen Wouter Maessen 09-11-1630 379 
Adriaen Wouters 26-09-1607   34 
Adriaen Wouters 07-12-1630 404 
Adriaens Lenaerts 26-10-1607   82 
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Aelbert Jans Ven 27-01-1647 247 
Aelbert Willem Diericxsen 10-04-1613   60 
Aelbrecht Jacob Goijaerts 02-12-1643 340 
Aert Ansems Hoppenbrouwers 30-09-1630 315 
Aert Adriaen Rijckers van den Oetelaer 12-03-1646 351 
Aert Arien Rijckaerts 26-07-1630 335 
Aert Aert Henricx 12-09-1630 397 
Aert Ansems 12-10-1615 143 
Aert Claessen 13-04-1649 349 
Aert Dircx van Lille 05-08-1630 331 
Aert Franssen 16-05-1648 225 
Aert Franssen      ?? 171 
Aert Gijsberts van der Asdonck 15-12-1685 411 
Aert Henricx 12-09-1630 397 
Aert Henricx 04-12-1629 283v 
Aert Jan Cornelis 31-10-1630 381v 
Aert Jan Cornelis 31-10-1630 381 
Aert Jan Rijckaerts 27-08-1642 252 
Aert Jans 02-05-1641 269 
Aert Jans 01-06-1615 136 
Aert Jans van Grunendael 18-01-1630 109 
Aert Janssen 19-11-1638 354 
Aert Peter Huyberts van Tuyl 25-04-1630 107 
Aert Peter Huybrechts van Tuyl 04-12-1629 283v 
Aert Peters van Overbeeck 30-03-1610   73 
Aert Peters van Tuyl 26-07-1630 335 
Aert Vos tot Esch 09-09-1628 295v 
Aert Wouters 30-03-1610   73 
Aert Goijaerts Outhuesden 31-03-1622   63 
Aghatius Sebert van Esch 03-10-1647 238 
Andries Andries Andriessen 08-10-1648 158 
Andries Andriessen 08-10-1648 158 
Andries Cornelis Marijnen 11-02-1648 249 
Andries Cornelissen 01-06-1651 217 
Andries Elias 19-06-1628 371v 
Andries Niclaes Andriessen 17-05-1621 139 
Andries Peters 26-10-1607   82 
Andries Timmermans 18-11-1604     1 
Anna de Borchgraeve 03-03-1625   48 
Anna de Borchgrave 30-08-1628 303 
Anna de Borchgrave 14-01-1625   49 
Anneken Lamberts, claris 31-03-1622   63 
Anneken Peters 17-03-1617   36 
Ansem Jans Goossens 19-09-1630 299 
Ansem Janssen 30-08-1628 303 
Anthoni de Lange, amptman 03-10-1647 238 
Anthoni de Roij, priester en canonick 11-09-1647 190 
Anthoni de Roy, priester en canonick 06-11-1630 271 
Anthoni de Roy, priester en canonick 02-05-1641 269 
Anthonis Bartholomeussen 23-06-1630 105 
Anthonis de Lavigne 10-04-1683 411 
Anthonis Dirck Gielen 18-11-1645 356 
Anthonis Goijaert Geraert Mutsaerts 25-09-1630 280 
Anthonis Henricx 25-05-1649 168 
Anthonis Henricx 23-09-1628 125 
Anthonis Jacop Peters ten Asch 18-01-1630 109 
Anthonis Jacops ten Asch 23-12-1629 115 
Anthonis Jan Henrick de Bresser ??-??-1630 366 
Anthonis Schellekens 04-06-1613   44 
Anthonis van Thuyl 23-11-1690 411 
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Anthonis Wouters van Tuyl 17-01-1630 302 
Arent van Duijnen, drossaert 29-07-1690 411 
Arent van Duijnen, drossaert 28-01-1689 411 
Ariaen Lenaerts 18-11-1604     1 
Arien Aerts 27-01-1644 347 
Arien Ariens 11-01-1629 373 
Arien Ariens 19-01-1630 282 
Arien Ariens 23-09-1628 125 
Arien Daniels 09-02-1648 212 
Arien Henrick Everts 17-03-1649 166 
Arien Henricx Lathouder 09-02-1648 212 
Arien Jan Jacobs 05-02-1647 204 
Arien Janssen 19-11-1638 354 
Arien Rijckers van den Oetelaer 19-11-1638 354 
Balthasar Petri, presbiter en vicarius 28-10-1597   38 
Barbara van der Hoffstadt ??-12-1644 346v 
Bartel Gijsbert Verbeeck 29-07-1690 411 
Bartel Gijsbert Verbeeck 28-01-1689 411 
Bartholomeeus Henrick Bartholomeeus 27-07-1643 338 
Bartholomeus Janssen 29-12-1629 395v 
Bartholomeus Thomassen 24-01-1648 184 
Bartholomeus Willemssen 19-10-1622   90 
Bastiaen Lamberts 28-02-1645 194 
Bastiaen Lamberts van de Heuvel 03-11-1647 182 
Caerlken Engelberts Steens 14-03-1647 198 
Cathalijn Aerts 27-01-1644 347 
Cathelijn Aertsen 17-02-1650 160 
Charlotte van Vlierden 30-08-1628 303 
Clement Tilemans 26-01-1630 409 
Coenraet Damen ??-??-1630 366 
Cornelis Adriaen Bartholomeus 02-05-1641 270 
Cornelis Aertsen 17-02-1650 160 
Cornelis Clercx 16-10-1643 134 
Cornelis Diercx Marijnen 27-08-1642 252 
Cornelis Diercx Marijnen 11-02-1648 249 
Cornelis Jan Breeckelmans 31-10-1630 381 
Cornelis Jan Breeckelmans ??-11-1630 271v 
Cornelis Jan Corstiaens Vercuijlen 17-05-1621 139 
Cornelis Jan Peeter Joordens 30-10-1647 178 
Cornelis Lourenssen van de Schoot 21-01-1615   53 
Cornelis Pauwels 19-01-1630 317 
Cornelis Pauwelssen 18-04-1629 311 
Cornelis Peter Niclaessen van Zutphen 22-12-1629 327 
Cornelis Willems Scheymaickers te Esch 27-10-1571   92 
Corst Goijaerts 13-04-1649 349 
Corst Goyaerts 13-04-1649 349 
Corstiaen Andriessen 03-07-1643 358 
Corstiaen Andriessen 27-07-1643 338 
Corstiaen Geerlincx Schaelken 06-09-1648 154 
Corstiaen Goarts van den Hoevel 01-02-1588   40 
Corstiaen Jan Corstiaens Vercuijlen 17-05-1621 139 
Dielis Cornelis Pauwels 19-01-1630 317 
Dielis Cornelis Pauwelssen 18-04-1629 311 
Dielis Jan Matijssen 22-08-1641 360 
Dingen Aerts Andriessen van de Loo 26-10-1607   82 
Dingen Aertssen 17-02-1650 160 
Dirck Adriaen Dircx de Bresser 31-10-1630 382 
Dirck Aert Franssen 16-05-1648 225 
Dirck Aert Franssen      ?? 171 
Dirck Aerts van Lille 09-11-1630 377 



  

 24

Dirck Ariens Snijder 21-01-1615   53 
Dirck Cornelissen 30-04-1611   76 
Dirck Dircks Aerts van Lille 09-11-1630 377 
Dirck Goijaert Bernaerts 02-01-1609 333 
Dirck Hendrick Speeckx 19-03-1629   10 
Dirck Henrick Cornelis 19-01-1630 317 
Dirck Henrickx 18-04-1629 311 
Dirck Huybers, molder tot Casteren ??-??-1644 344v 
Dirck Huybert Matijssen 16-01-1629   13 
Dirck Huybrechts 16-01-1629   13 
Dirck Jacops van Haren 22-12-1629 327 
Dirck Jacops van Haren 20-09-1629 326 
Dirck Jan van Poppel 02-12-1643 340 
Dirck Jans 17-03-1617   36 
Dirck Lamberts Bartholomeussen 30-04-1611   76 
Dirck Lambrechts 17-10-1628 329 
Dirck Michiel van de Zande 17-10-1628 329 
Dirck Michiels 30-08-1647 176 
Dirck Sebrechts Brants 29-12-1628   28 
Dirck Willem Geraerts 19-01-1630 282 
Dirck Willems de Louwe 15-06-1628 255 
Dirck Wouterssen 10-02-1618   46 
Dircx Clercx 13-08-1613   16 
Egbert van den Bichelaer 09-11-1630 277 
Elias Handrick Herberts 25-09-1628 259 
Elias Handricx 15-6- 1628 261 
Elias Vranck Daniels 05-04-1629 297 
Elisabeth Lenaerts 31-03-1622   63 
Embert Henricx 22-08-1641 360 
Emken Jacobs 24-01-1648 227 
Emken van der Ameyden 27-03-1630   97 
Engelbert Steens 14-03-1647 198 
Engelberts Steens 14-03-1647 198 
Erbert Huyberts 09-07-1632 128 
Evert Aerts 10-02-1618   46 
Evert Jans van den Bichelaer ??-??-1630 366 
Eymbert Hanrick Eymberts 07-01-1643 343v 
Eymbert Hanrick Eymberts 07-01-1643 342 
Eymbert Henrick Eymbers 04-10-1640 360 
Eymbert Henrick Eymberts 07-01-1643 343 
Eymbert Henrick Eymberts 07-01-1643 342v 
Eymbert Jacop Joordens 18-01-1630 109 
Eymbert Peter Smiths 07-09-1648 210 
Francis Beijharts 06-09-1686 411 
Frans  NN 19-01-1630 279 
Frans Aert Franssen 16-05-1648 225 
Frans Aert Franssen      ?? 171 
Frans Guilian Groesdonck 07-12-1669 246 
Frans Janssen 19-10-1630 275 
Fredrick Sebert van Esch 03-10-1647 238 
Geerling Anthonissen 12-05-1629 403 
Geerling van Schalcken 15-03-1649 349 
Geraert Adriaens de Roij 11-09-1647 190 
Geraert Geraerts 06-04-1629 309 
Geraert Goijaerts coster 28-10-1597   38 
Geraert Goossen Henricx 16-01-1629   13 
Geraert Goossens 10-02-1647 231 
Geraert Goossens 27-01-1644 349 
Geraert Goossens 15-03-1649 349 
Geraert Goossens notaris 08-06-1625   88 
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Geraert Henrick Avenions 17-02-1631 305 
Geraert Jan Antonis 08-06-1625   88 
Geraert Janssen Conincx 12-09-1630 397 
Geraert Mathijs Wouter Peterssen ??-??-1644 344v 
Geraert Maurus Slegers 22-09-1669 411 
Geraert Pauwels 18-04-1629 311 
Geraert Roymans 05-05-1629 321v 
Geraert Roymans 03-03-1625   48 
Geraert Roymans, chirurgijn 04-05-1629 321 
Geraert van Duyssel 17-06-1628 300 
Geraert van Zoemeren 10-11-1625   81v 
Gerardus Roymans, openbaer notaris 19-10-1622   90 
Gerardus Verdonck, pastoor van Boxtel 23-09-1628 125 
Gerit Claessen de Gruyter 29-12-1628   28 
Gerit Elias Handricx 15-6- 1628 261 
Gerit Geritssen 12-02-1630 364 
Gerit Goossen Henricx 05-01-1629 398 
Gerit Hendrickx ??-??-1644 344 
Gerit Henrickx ??-??-1644 344 
Gerit Henricx ??-12-1644 346v 
Gerit Henricx Avenions 09-11-1630 277 
Gerit Henricx van Endthoven 28-02-1645 194 
Gerit Hermans 07-01-1643 343 
Gerit Hermans 07-01-1643 342 
Gerit Jan Gerit Wouters van Beers 09-02-1645 328 
Gerit Jans van den Loo 25-09-1630 280 
Gerit Mathijs Wouter Peterssen ??-??-1644 344v 
Gerit Mathijssen ??-12-1644 346v 
Gerit Mathijssen ??-12-1644 346 
Gerit Mathijssen ??-??-1644 346 
Gerit Mathijssen ??-??-1644 344v 
Gerit Mathijssen Wouter Peterssen ??-??-1644 344 
Gerit Matijssen ??-??-1644 344v 
Gerit Wouter Gerits 02-05-1641 269 
Gerit Wouter Gerits 02-05-1641 268 
Giel Lamberts 15-6- 1628 261 
Gielis Cornelius Pauwels 04-02-1630 374 
Gielis Jans Matijssen 25-04-1630 107 
Gielis Rutgers 08-08-1635   93 
Gijsbert Denis Hansmakers 23-10-1630 251 
Gijsbert Eymberts van de Morsselaer 22-09-1669 411 
Gijsbert Janssen van der Asdonck 04-12-1629 283 
Gijsbert Janssen van der Asdonck 29-01-1631 263 
Gijsbert Lamberts 22-09-1669 411 
Gijsbert Verbeeck 08-03-1687 411 
Gijsbert Verbeeck 16-12-1686 411 
Gijsbert Verbeeck 01-04-1686 411 
Gijsbert Verbeeck 16-12-1686 411 
Gijsbert Willemssen van der Braecken 30-04-1611   76 
Goijaert Aerts 18-11-1604     1 
Goijaert Aerts 18-11-1604     1 
Goijaert Bernaerts 26-11-1649 148 
Goijaert Coppelmans 26-10-1607   82 
Goijaert Diericxssen 28-10-1597   38 
Goijaert Geraert Pauwelssen 18-04-1629 311 
Goijaert Goijaerts van den Bichelaer 23-06-1630 105 
Goijaert Hanssen ??-??-1644 344v 
Goijaert Henrick de Gruyter 23-06-1630 105 
Goijaert Jan Andries Santegoets 26-11-1649 148 
Goijaert Jan Gerit Wouters van Beers 09-02-1645 328 
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Goijaert Jan Goijaerts van Eersel 30-01-1631 263v 
Goijaert Jan Segers 07-02-1650 150 
Goijaert Outhuesden 31-03-1622   63 
Goijaert van Erp 10-11-1625   81v 
Goijart van Eersel 14-01-1643 343v 
Goossen Ariens 01-07-1647 213 
Goossen Henricx 05-01-1629 398 
Goossen Henricx 02-05-1641 270 
Goossen Henricx Goossens 12-05-1629 403v 
Goswijn Gherits 01-02-1588   40 
grave van Bassigny 06-06-1682 411 
Gregoris Willems 25-09-1628 259 
Guilielmus Petri van den Bolck, notaris 18-11-1604     1 
H.van Craenven, notaris 10-11-1625   81v 
Hans van der Hoffstadt ??-12-1644 346v 
Hans van der Hoffstadt ??-??-1644 344 
Heesken Wijtvliet 18-07-1647 170 
Henrick  NN 19-01-1630 279 
Henrick Aelberts 26-10-1607   82 
Henrick Albert Willems van de Camp 07-12-1630 404 
Henrick Anthoni Bartholomeussen 09-11-1630 277 
Henrick Antonis Schellekens 04-06-1613   44 
Henrick Arien Willems 26-01-1630 409 
Henrick Ariens 17-03-1617   36 
Henrick Ariens van Gestel 02-05-1641 269 
Henrick Corstiaen Marcus van Erfort 03-10-1647 238 
Henrick de Bresser ??-??-1630 366 
Henrick de Gruyter 23-06-1630 105 
Henrick Dircx de Bresser ??-??-1630 366 
Henrick Dircx de Bresser ??-??-1630 366 
Henrick Elias Handricx 15-6- 1628 261 
Henrick Embers 04-10-1640 360 
Henrick Evers ??-12-1644 346v 
Henrick Evers ??-??-1644 344v 
Henrick Everts 22-03-1631 405 
Henrick Everts ??-??-1644 344 
Henrick Eymbers 09-09-1630 101 
Henrick Eymberts 07-01-1643 343v 
Henrick Eymberts Henricxzen 26-09-1607   34 
Henrick Flipssen 01-07-1647 213 
Henrick Franssen 08-03-1647 200 
Henrick Geraert Franssen 31-10-1630 382 
Henrick Geraert Franssen 11-01-1629 373 
Henrick Gerit Elias 03-04-1631 132 
Henrick Gerits van de Zande 05-01-1629 398 
Henrick Gijsbers 29-12-1629 395 
Henrick Gijsberts van de Bogaert 14-03-1647 198 
Henrick Goijaerts van den Bichelaer 22-03-1631 405 
Henrick Goijaerts van den Bichelaer 23-06-1630 105 
Henrick Goijaerts van den Biegelaer 24-01-1648 227 
Henrick Goossen Henricx 22-03-1631 405 
Henrick Goossen Henricx 05-01-1629 398 
Henrick Goossens 12-05-1629 398 
Henrick Henrick Embers 04-10-1640 360 
Henrick Henricx 14-01-1643 343v 
Henrick Henricx de Hondt (Houdt?) 08-07-1613   18 
Henrick Henricx van Endthoven 28-02-1645 194 
Henrick Henricx van Eyndoven 15-02-1647 180 
Henrick Hermans 23-10-1630 251 
Henrick Hulssen 05-04-1637 233 
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Henrick Jacob Handrickx ??-??-1644 344v 
Henrick Jan Andries Santegoets 26-11-1649 148 
Henrick Jan Henricx 03-10-1630 313 
Henrick Jan Henricxsen 08-06-1625   88 
Henrick Jan Jacops ??-11-1630 271v 
Henrick Jan Jaspars Bressers 21-02-1646 192 
Henrick Jan Luijten 19-03-1629   10 
Henrick Jan Michiels van de Zande 10-02-1618   46 
Henrick Jan Scellekens ??-??-1644 346 
Henrick Jan Schellekens ??-12-1644 346 
Henrick Jan Willems 19-10-1622   90 
Henrick Jans Craenen 08-01-1630 117 
Henrick Jans Hoevenaers 17-03-1617   36 
Henrick Jans Willemsen 25-06-1624   86 
Henrick Janssen 03-10-1630 313 
Henrick Janssen 10-02-1618   46 
Henrick Janssen van Hees ??-??-1630 366 
Henrick Lathouwers 26-01-1630 409 
Henrick Leermaeckers 15-06-1628 255 
Henrick Leermaeckers notaris 08-02-1628 371 
Henrick Leermakers 22-03-1631 406v 
Henrick Leermakers 17-06-1628 300 
Henrick Mertens 17-03-1649 166 
Henrick Mertens 23-01-1631 322 
Henrick Michiels 09-09-1628 295v 
Henrick Michiels van Hal 27-07-1643 338v 
Henrick Michielsen 09-11-1630 377 
Henrick Michielssen 17-02-1631 305 
Henrick Peter Denis 23-12-1629 115 
Henrick Peter Gerits 12-03-1646 351 
Henrick Peter Hanricx van de Veken 07-01-1643 343 
Henrick Peter Henrick G. van Overbeeck 30-03-1610   73 
Henrick Peter Henricx van Eyndhoven 18-01-1630 109 
Henrick Peter Heymens 02-01-1609 333 
Henrick Roeloff Andriessen 18-11-1645 356 
Henrick Roeloff Santegoets ??-??-1630 366 
Henrick Servaessen 27-03-1630   97 
Henrick van de Amer 23-09-1628 125 
Henrick van de Biegelaer 24-01-1648 227 
Henrick van de Merfelte 30-01-1631 263v 
Henrick van Hoeij 15-12-1685 411 
Henrick van Hoeij, notaris 08-03-1687 411 
Henrick van Hoeij, notaris 16-12-1686 411 
Henrick van Hoeij, notaris 01-04-1686 411 
Henrick van Hoey 10-04-1683 411 
Henrick Willems 01-02-1588   40 
Henrick Willems de Louwe 15-06-1628 255 
Henrick Wolfaerts Cruys 23-10-1630 251 
Henrick Wouterssen 26-09-1607   34 
Henricx de Gruijter 14-04-1650 173 
Henricx de Gruijter 17-01-1647 172 
Herbert Henrick Herberts 25-09-1628 259 
Herbert Henrickx 06-09-1628 295 
Herbert Henricx 15-06-1628 255 
Herbert Janssen 23-12-1630 319 
Hercules van de Weghe 19-10-1630 275 
Herman Peter Denis 23-12-1629 115 
Herman Peter Derks 17-10-1628 329 
Heylken van der Schoet 20-01-1630 389 
Huybert Jan Lamberts 03-07-1643 358 
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Huybert Jan Lamberts 27-07-1643 338 
Huybert Peeters tot Moergestel 23-12-1629 115 
Huybert Peter Huybrechts van Tuyl 04-12-1629 283v 
Jacob Anthonissen ??-12-1644 346v 
Jacob Anthonissen ??-??-1644 344v 
Jacob Anthonissen ??-??-1644 344v 
Jacob Anthonissen van der Schoot ??-??-1644 344v 
Jacob Anthonissen van der Schoot ??-??-1644 344 
Jacob Geraert Franssen 05-08-1630 331 
Jacob Goijaerts 02-12-1643 340 
Jacob Henrickx ??-??-1644 344 
Jacob Henricx Louwen 15-06-1628 255 
Jacob Janssen 24-01-1648 227 
Jacob Janssen van de Zande 18-01-1630 109 
Jacob Peters 10-04-1613   60 
Jacob Peters van Rund 08-07-1613   18 
Jacob van den Adehorst 28-10-1597   38 
Jacob Willems van den Bosch 13-08-1613   16 
Jacop  NN 19-01-1630 279 
Jacop Boysot 10-11-1625   81v 
Jacop Dirck Jacops van Haren 22-12-1629 327 
Jacop Gerit Frans Dirickx 12-02-1630 364 
Jacop Peters ten Asch 18-01-1630 109 
Jacop Peters van Rund 27-08-1630   95 
Jacop Willems Verbeeck 05-05-1629 321v 
Jan   NN 19-01-1630 279 
Jan Adam Jans 22-03-1631 405 
Jan Adriaen Aerts 01-06-1615 136 
Jan Adriaen Dircx de Bresser 31-10-1630 382 
Jan Adriaen Niclaessen 11-12-1650 216 
Jan Adriaen Niclaessen 24-11-1648 215 
Jan Adriaen Rijckers van de Oetelaer 12-03-1646 351 
Jan Adriaen Wouter Maessen 09-11-1630 379 
Jan Adriaen Wouters 07-12-1630 404 
Jan Adriaen Wouters 28-01-1632 324 
Jan Adriaens 24-11-1648 215 
Jan Adriaens Aerts 01-06-1615 136 
Jan Adriaens Niclaessen 09-08-1635   93v 
Jan Aelbrechts 08-01-1630 117 
Jan Aert Jansen 25-09-1628 259 
Jan Aerts 27-01-1644 347 
Jan Aerts in Bruenschot de Jonghe 19-08-1630 383 
Jan Aerts van Fladeracken 18-11-1604     1 
Jan Aerts van Vladeracken d'Oude 06-08-1604     5 
Jan Aerts van Vladeraeken d'Oude 06-08-1604     5 
Jan Aerts van Vladeraeken de Jonge 06-08-1604     5 
Jan Aertssen d'Oude 09-04-1631 385 
Jan Andries Andriessen 08-10-1648 158 
Jan Andries Peterssen 12-10-1615 143 
Jan Andries Santegoets 26-11-1649 148 
Jan Anthonis tot Cromvoirt 30-08-1647 176 
Jan Antonis Bartolomeussen 22-08-1641 360 
Jan Antonis vice-pastor 13-08-1613   16 
Jan Arien Fredericx ??-12-1644 346 
Jan Arien Fredericx ??-??-1644 346 
Jan Bartholomeussen Glaesmaecker 12-10-1630 387 
Jan Bartholomeussen Glaesmaecker 08-01-1630 117 
Jan Berbelen 17-03-1617   36 
Jan Berbelen,'Jade Wandelinge' 17-03-1617   36 
Jan Besselen 06-10-1609   69 
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Jan Brants 10-04-1683 411 
Jan Breeckelmans ??-11-1630 271v 
Jan Corstiaens Rademaker 11-09-1630 276 
Jan Corstiaens Smits 17-05-1633 223 
Jan Daniels 21-01-1615   53 
Jan de Jonghe 12-02-1630 291 
Jan de Ruyter ??-??-1644 344 
Jan Denis van Dijck 09-07-1632 128 
Jan Denissen 17-03-1617   36 
Jan Dirck Gielen 18-11-1645 356 
Jan Dirck Jacops van Haren 22-12-1629 327 
Jan Dircx 10-12-1605   15 
Jan Dircx Jan Willems 30-03-1630 111 
Jan Dircxssen opt Boseynde 28-10-1597   38 
Jan Eliassen 06-10-1609   69 
Jan Eliassen 10-02-1618   46 
Jan Evert Antonis 04-06-1613   44 
Jan Eymberts 27-08-1630   95 
Jan Eymbertssen van Oetelaer 13-08-1613   16 
Jan Geerlincx 10-04-1683 411 
Jan Geerlincx 27-01-1644 349 
Jan Geraert Avenioens 19-10-1622   90 
Jan Geraert Franssen 17-02-1631 305 
Jan Geraerts van de Weghe 09-05-1629   11 
Jan Geraertsen 04-02-1630 113 
Jan Gerit Avenioens 25-09-1628 259 
Jan Gerit Goossens 05-09-1646 229 
Jan Gerit Hermans 07-01-1643 343 
Jan Gerit Hermans 07-01-1643 342 
Jan Gerits 01-06-1615 136 
Jan Gielis 04-06-1613   44 
Jan Gijsberts 10-04-1683 411 
Jan Gijsberts circa 1648 237 
Jan Gijsberts van den Morsselaer 22-09-1669 411 
Jan Goiaerts van Eersel 30-01-1631 263v 
Jan Goijaert Dircx 01-07-1647 213 
Jan Goijaerts 18-11-1604     1 
Jan Goijaerts 26-10-1607   82 
Jan Goijaerts van Eersel 30-01-1631 263v 
Jan Goijaertsen 26-10-1607   82 
Jan Goossens 30-01-1631 334 
Jan Henrick Dircx de Bresser ??-??-1630 366 
Jan Henrick Embers 22-08-1641 360 
Jan Henrick Hoevenaer 24-07-1628 407 
Jan Henrick Hoevenaer 27-10-1630 127 
Jan Henrick Jan Jacops 31-10-1630 381v 
Jan Henrick Michiels 12-02-1630 291 
Jan Henrick Michielsen 25-09-1628 259 
Jan Henrick Santegoits 29-12-1629 395 
Jan Henrick Schellekens 31-10-1630 382 
Jan Henrick Schellekens 31-10-1630 381 
Jan Henrick van de Pas 15-03-1647 219 
Jan Henrick van Rijssinghen d'Oude 17-01-1630 302 
Jan Henrickx Hoevenaer 17-10-1628 329 
Jan Henrickx van den Akeren 09-11-1630 377 
Jan Henrickx van Eyndoven 15-02-1647 180 
Jan Henricx 14-03-1647 198 
Jan Henricx 07-02-1630 123 
Jan Henricx Hoevenaer 10-12-1648 152 
Jan Henricx Michiels 15-06-1628 255 
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Jan Henricx van de Amer 02-01-1609 333 
Jan Henricx van Endthoven 28-02-1645 194 
Jan Huijberts 28-02-1645 194 
Jan Jacobs circa 1648 237 
Jan Jacobs Marijnen 08-03-1647 200 
Jan Jacobs Pauwels 12-11-1605     9 
Jan Jacobssen 06-08-1604     5 
Jan Jacops 27-01-1644 347 
Jan Jan Andries Santegoets 26-11-1649 148 
Jan Jan Diercx van Haut 09-07-1632 128 
Jan Jan Goijaerts 27-04-1646 240 
Jan Jan Jan Peeters 17-02-1631 305 
Jan Jan Janssen Goossens 30-01-1631 334 
Jan Jan Roeffen 18-11-1604     1 
Jan Jans Diercx van Haut 09-07-1632 128 
Jan Jans Goijaerts 26-10-1607   82 
Jan Jans Goossens 30-03-1630 111 
Jan Jans Jacobs 05-01-1629 398 
Jan Jans Mathijssen 31-10-1630 381v 
Jan Jans Roeffen 03-03-1625   48 
Jan Jansen van den Bichelaer 11-01-1629 373 
Jan Jansen van Haren 23-11-1690 411 
Jan Janssen 09-11-1630 379 
Jan Janssen 19-11-1638 354 
Jan Janssen Craenen 08-01-1630 117 
Jan Janssen Marijnen 12-05-1629 403v 
Jan Janssen Marijnen 05-01-1629 398 
Jan Janssen Roeffen, presidentschepen 25-06-1628 119 
Jan Janssen Spierincx 19-11-1638 354 
Jan Janssen Spierincx, landmeter 09-02-1645 328 
Jan Janssen van Berlicom 27-07-1643 338 
Jan Janssen van den Bichelaer 19-01-1630 282 
Jan Janssen van Hout 12-02-1630 293v 
Jan Janssen van Poppel 23-10-1630 251 
Jan Janssen van Tuyl 06-09-1678 208 
Jan Jaspars Bressers 21-02-1646 192 
Jan Joost Rossums 15-12-1685 411 
Jan Joost Rossums 12-05-1629 402v 
Jan Joost Rossums 16-01-1629   13 
Jan Kertssoen van Fladeracken 12-11-1605     9 
Jan Lamberts 03-07-1643 358 
Jan Lamberts 27-07-1643 338v 
Jan Lamberts 27-07-1643 338 
Jan Lambrechts 17-10-1628 329 
Jan Lenaert Willems 09-09-1628 295v 
Jan Mathijssen 25-04-1630 107 
Jan Mathijssen 07-12-1669 246 
Jan Meus 01-07-1647 213 
Jan Michiels van de Sande 15-03-1647 219 
Jan Michiels van de Zande 10-02-1618  46 
Jan Michielssen van de Sande 25-02-1647 186 
Jan Mutsaerts 06-06-1682 411 
Jan Niclaes Goossens 12-10-1630 387 
Jan Niclaes Goossens 22-12-1629 327 
Jan Niclaes Henricx ??-11-1630 271v 
Jan Niclaes Henrix 31-10-1630 381 
Jan Niclaes Spierincx ??-12-1644 346 
Jan Niclaessen 30-10-1647 178 
Jan Peeter Denis 23-12-1629 115 
Jan Peter Avenions 06-09-1628 295 
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Jan Peter Bueters 17-03-1649 166 
Jan Peter Geraerts Avenioens 15-06-1628 255 
Jan Peter Geraerts Avenions 06-09-1628 295 
Jan Peter Gerits Avengoens 02-08-1630 253 
Jan Peter Gerits Avenioens 25-09-1628 259 
Jan Peter Gerits Avenioens 15-06-1628 255 
Jan Peter Henricx Lathouwers 26-01-1630 409 
Jan Peter Huybrechts van Tuyl 04-12-1629 283v 
Jan Peter Joordens 17-02-1631 305 
Jan Peter Michielssen 25-09-1630 280 
Jan Peters 01-06-1615 136 
Jan Peters de Jonghe 15-06-1628 255 
Jan Peters Scheutgens 09-08-1635   93v 
Jan Peters van de Venne 29-12-1629 395 
Jan Rijckers van den Oetelaer 19-11-1638 354 
Jan Schalcx 26-01-1630 409 
Jan Schuermans 27-10-1571  92 
Jan Simon Janssen 03-10-1630 313 
Jan Thomas Thomas 12-07-1647 233 
Jan Timmermans 26-10-1607  82 
Jan van Berlicom 27-07-1643 338 
Jan van de Venne, secretaris tot Vught 28-01-1630 375 
Jan van de Weghe, doctoir 02-05-1641 268 
Jan van de Zande 18-01-1630 109 
Jan van den Loo 25-09-1630 280 
Jan van den Pas 25-02-1647 186 
Jan van Gulick 03-08-1684 411 
Jan van Hout 17-11-1629 146 
Jan van Olmen 20-01-1630 389 
Jan van Thuyl 22-09-1669 411 
Jan van Thuyl 06-10-1609   69 
Jan van Tuyl 04-12-1629 283 
Jan van Tuyl 06-09-1678 208 
Jan Vranck Daniels 05-04-1629 297 
Jan Willems 08-06-1625   88 
Jan Willems de Louwe 15-06-1628 255 
Jan Willems Jan van de Weghe 06-11-1630 271 
Jan Willemssen 26-01-1630 411 
Jan Willemssen 25-06-1624   86 
Jan Wouters 05-08-1630 331 
Jan Wouters 27-10-1571   92 
Jaspar Diercx de Bressere 04-06-1613   44 
Jasper Peter van Rund 12-09-1630 397 
Jenneken Henricx, non 31-03-1622   63 
Jenneken Jaspers 16-07-1647 202 
Aelbert de Smith 02-12-1643 340 
Joachim Cornelissen 08-03-1647 200 
Joachim Cornelissen van de Heuvel 16-07-1647 202 
Johan prior des convents vd predikheren 10-11-1625   81v 
Johan van de Sande 10-04-1683 411 
Johan van Leeffdael, heer tot Waalwijk 10-11-1625   81v 
Johan van Rossum 06-09-1686 411 
Johan van Wasselijn, heer van Wattines 07-02-1622   81v 
Johan van Wasselijn, heer van Watynes 31-01-1622   78 
Johannes Donschot Lyropius, vicepastor 01-02-1588   40 
Joost Adriaens van Bochoven 02-05-1641 270 
Joost Ariens 05-01-1629 398 
Joost Gerits 02-08-1630 253 
Joost Goossen Henricx 16-01-1629   13 
Joost Goossen Henricx 05-01-1629 398 
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Joost Goossen Henricx 19-08-1630 383 
Joost Goossen Henricx 16-01-1629   13 
Joost Goossens 12-05-1629 403 
Joost Goossens 06-09-1648 154 
Joost Goossens 12-05-1629 402v 
Joost Jan Breeckelmans ??-11-1630 271v 
Joost Janssen van Roy 07-02-1630 123 
Joost Mathijssen 24-01-1648 184 
Joost Rossums 15-12-1685 411 
Joost van Helmont 24-06-1679 411 
Joost van Helmont 18-08-1676 411 
Joris Janssen 22-12-1629 327 
Joseph van Heijmssel 10-11-1625   81v 
Josina Maes 10-11-1625   81v 
Judith Everts 24-01-1648 227 
Lambert Aelberts den Wever 18-01-1630 109 
Lambert Erberts van der Stappen 31-12-1604   52 
Lambert Franssen, pastoor van Boxtel 09-07-1632 128 
Lambert Goijaerts 27-04-1646 240 
Lambert Goijaerts 09-01-1648 221 
Lambert Henrick Moy 29-12-1629 395v 
Lambert Jan Diericx 10-12-1605   15 
Lambert Jan Gijsbers 21-01-1630 389 
Lambert Jan Reijnders ??-??-1644 344 
Lambert Janssen de Coninck 21-06-1647 188 
Lambert Marten Gilissen 30-09-1630 315 
Lambert Michiels 18-11-1645 356 
Lambert Michiels Laurenssen 19-11-1629 103 
Lambert Phlipsen 30-04-1611   76 
Laureijns Adriaenssen 06-10-1609   69 
Laureijs Andriessen 06-09-1678 208 
Laureijs Goijaerts van de Schoor 10-04-1613   60 
Laureijs Willemssen 28-10-1597   38 
Laurens Elias 29-12-1629 395 
Laurens Elias 04-02-1630 374 
Laurens Eymberts van de Morsselaer 22-09-1669 411 
Laurens Janssen 23-12-1630 319 
Lenaert Peters 31-01-1650 174 
Lenaert Willems 30-01-1631 334 
Lenaert Willems 02-08-1630 253 
Lijn Stopen ende Aelken haer nichte 01-02-1588   40 
Lijnken Cornelis 09-02-1648 212 
Lijntgen Ariens 08-01-1630 117 
Lijsken Jacops 27-01-1644 347 
Lijsken Laureijssen 10-02-1647 231 
Lijsken Lenaerts, wonende in Orten 31-03-1622   63 
Lucas Goijaerts 26-10-1607   82 
Lucas Lamberts van Roij 31-05-1630   99 
Lucas Lamberts van Roy 11-09-1630 276 
Lucas Lambrechts van Roij 19-09-1636   10 
Lucas Merten Jan Goijaertssen 26-10-1607   82 
Maeyken Conincx 03-10-1647 238 
Marcelis Audijns (Ouddyens) 31-05-1630   99 
Marcelis Gerart Goossens 10-02-1647 231 
Margareta van Brecht 10-11-1625   81v 
Margareta van Brecht 07-02-1622   81v 
Margareta van Brecht, vrouwe van Watynes 31-01-1622   78 
Margareta Willemssen 19-10-1622   90 
Margriet Ariens 01-10-1650 164 
Margriet Bastiaens 15-02-1647 180 
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Maria Reijniers 11-02-1648 249 
Marten Adam Jans 22-03-1631 405 
Marten Adriaen Michiels 27-01-1644 347 
Marten Adriaen Michielssen 12-02-1630 364 
Marten Claes 01-06-1615 136 
Marten Dirck Gielen 18-11-1645 356 
Marten Goijaertsen 26-10-1607   82 
Marten Jacop Willems Verbeeck 05-05-1629 321v 
Marten Jan Eevers ??-11-1630 381 
Marten Jan Evers ??-11-1630 271v 
Marten Jan Henrick de Bresser ??-??-1630 366 
Marten Jans van de Venne 25-09-1628 260v 
Marten Janssen van Olmen 26-01-1630 409 
Marten Lenaert Martens 29-01-1631 263 
Marten Martens Huybrechts 09-08-1635   93v 
Marten Martens Huybrechts 08-08-1635   93 
Marten Peters 12-10-1615 143 
Marten Quintijn Aerts 29-01-1631 263 
Marten Quintijns 19-06-1628 371v 
Marten Wouters 03-10-1630 313 
Martijn Quintijnssen (Aerts) 08-02-1628 371 
Matheus Adriaens van den Berendonck 23-12-1630 319 
Matheus Ariens van de Berendonck 19-01-1630 318 
Matheus Michiels van Erp 19-01-1630 318 
Mathijs Aerts Smit 26-03-1616   32 
Mathijs Huijbers 23-01-1631 322 
Mathijs Huijberts ??-??-1630 366 
Mathijs Jans Santegoets 02-01-1609 333 
Mathijs Molengraeffs 21-06-1647 188 
Mathijs van de Wiel 06-08-1604     5 
Mechelt Hermens 11-08-1650 162 
Meriken Janssen 19-11-1638 354 
Meriken Joordens 08-08-1635   93 
Meriken Peeters 25-05-1649 168 
Michiel Dirck Gerarts 25-09-1628 259 
Michiel Dirck Gielen 18-11-1645 356 
Michiel Dirck Michiels 18-11-1645 356 
Michiel Diricx Gerarts 25-09-1628 260v 
Michiel Henrick Michiels ??-??-1630 366 
Michiel Henrick Michiels 12-02-1630 291 
Michiel Henrick Michielsen 25-09-1628 259 
Michiel Henricx Michiels 08-08-1635   93 
Michiel Jan Michielen van de Zande 10-02-1618   46 
Michiel Jans 29-12-1629 395v 
Michiel Merten Gilissen 06-04-1629 309 
Michiel Michielssen 18-05-1635 393 
Michiel Verbeeck 16-10-1643 134 
Michiel Willem Michiels 28-01-1630 375 
Michiel Willems 21-02-1646 192 
Michiel Willems Verbeeck 16-01-1629   13 
N. van der Aa, deurwaerder 10-04-1683 411 
Niclaes Adriaen Jan Niclaessen 31-10-1630 381 
Niclaes Adriaens Jan Claes Henricx ??-11-1630 271v 
Niclaes Driessen 17-05-1621 139 
Niclaes Eymbers 26-01-1630 409 
Niclaes Gerart Goossens 10-02-1647 231 
Niclaes Goossen Henricx 05-01-1629 398 
Niclaes Goossen Henricx 02-05-1641 270 
Niclaes Goossens 12-05-1629 403v 
Niclaes Goossens 15-03-1649 349 
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Niclaes Goossens 27-01-1644 349 
Niclaes Jan Adriaens 24-11-1648 215 
Niclaes Jan Claessen 30-10-1647 178 
Niclaes Jan Henrick van de Pas 15-03-1647 219 
Niclaes Janssen van de Bichelaer 23-01-1631 322 
Niclaes Janssen van de Pas 23-11-1690 411 
Niclaes Lodewijcx 22-12-1629 327 
Niclaes Peters van Zutphen 20-01-1630 389v 
Niclaes Thomas Thomas 12-07-1647 233 
Niclaes Willem Eliassen 06-04-1629 309 
Niclaes Willems 04-02-1630 374 
Niclaes Willems Colen 17-05-1621 139 
Niclaes Willems Scheymakers 19-01-1630 318 
Niclaes Wouter Gerits 02-05-1641 268 
Niclaes Woutersen 02-05-1641 268 
Pauwel Cornelis Pauwels 19-01-1630 317 
Pauwel Cornelis Pauwels 12-02-1630 293v 
Pauwel Cornelis Pauwelssen 18-04-1629 311 
Pauwel Cornelissen ??-12-1644 346v 
Pauwel Cornelissen ??-??-1644 344v 
Pauwel Cornelissen ??-??-1644 344 
Pauwel Henricx 23-12-1630 319 
Pereyntje Geerlincx 10-04-1683 411 
Peter Adriaen Lamberts 29-12-1629 395 
Peter Adriaen Lamberts 04-02-1630 374 
Peter Adriaens 29-12-1629 395v 
Peter Adriaens de Bever 05-09-1646 229 
Peter Aert Peters van Overbeeck 30-03-1610   73 
Peter Aerts 20-01-1630 389 
Peter Beers 10-11-1625  81v 
Peter Bressers, deecken 08-02-1628 371 
Peter Connicx 17-03-1617   36 
Peter de Bresser 18-11-1604     1 
Peter de Bresser, deken 31-03-1622   63 
Peter de Bressere, priester en deken 20-01-1630 389 
Peter Dirck Gerits 17-11-1629 146 
Peter Geerits 26-01-1630 411 
Peter Geraert Geraerts 17-11-1629 146 
Peter Henrick Dircx de Bresser ??-??-1630 366 
Peter Henrick Dircx de Bresser 30-01-1631 336 
Peter Henrick Goijaerts van Overbeeck 30-03-1610   73 
Peter Henrick Goijaerts van Overbeeck 31-12-1604   52 
Peter Henricx 03-07-1643 358 
Peter Henricx 17-05-1621 139 
Peter Henricx 09-05-1629   11 
Peter Henricx van Endthoven 28-02-1645 194 
Peter Henricx van Eyndhoven 30-01-1631 263v 
Peter Henricx van Eyndhoven 18-01-1630 109 
Peter Henricx van Eyndoven 15-02-1647 180 
Peter Henricxsen 27-07-1643 338 
Peter Henricxsen 26-10-1607   82 
Peter Huybert Peters van Tuyl 25-04-1630 107 
Peter Huyberts van Tuyl 17-01-1630 302 
Peter Jacobs van Rund 08-07-1613   18 
Peter Jan Andries Santegoets 26-11-1649 148 
Peter Jan Dircx 31-10-1630 381v 
Peter Jan Peter Joordens 25-05-1649 168 
Peter Jan Peters Joordens 17-10-1628 329 
Peter Jans Casteren 31-01-1650 174 
Peter Jans Santegoets 02-01-1609 333 
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Peter Jans van Casteren 31-01-1650 174 
Peter Janssen 24-07-1628 407 
Peter Janssen 30-03-1610   73 
Peter Lambrechts 09-08-1635   93v 
Peter Lenaert Peeters 31-01-1650 174 
Peter Martens van Tuyl 21-01-1630 389 
Peter Mertens van Tuyl 20-01-1630 389v 
Peter Niclaessen van Zutphen 22-12-1629 327 
Peter op de Loo 17-03-1617   36 
Peter Rossums 24-06-1679 411 
Peter Rossums 15-12-1685 411 
Peter Rossums 16-12-1686 411 
Peter Rossums 18-08-1676 411 
Peter Sijmen Leijten 01-06-1651 217 
Peter Simons 02-01-1609 333 
Peter Smiths 07-09-1648 210 
Peter van de Loo 17-03-1617   36 
Peter van Hoeff 10-04-1683 411 
Peter Willems van de Bichelaer 10-04-1683 411 
Peter Wouters 16-01-1629   13 
Peter Wouters 24-07-1628 407 
Peter Wouters 10-12-1648 152 
Peter Wouters 01-06-1615 136 
Peter Wouters 27-10-1630 127 
Peter Wouters Erberts te Esch 27-10-1571   92 
Peters van Rund 08-07-1613   18 
Philip Adolf Baijaert 06-06-1682 411 
Philip Adolf Baijhart 03-08-1684 411 
Philips van Brecht, schout van Den Bosch 10-11-1625   81v 
Pieternella van der Asdonck 06-06-1682 411 
Prince de Hornes 06-06-1682 411 
Prince de Hornes, baron van Boxtel 03-08-1684 411 
Richart van Vlierden 14-01-1625   49 
Richart van Vlierden, schout 21-01-1615   53 
Richart van Vlierden, schout 03-03-1625   48 
Rijckert Janssen 19-11-1638 354 
Rochus Lemnius, castellein en rentmeester   09-05-1629   11 
Rochus Lemnius 04-05-1629 321 
Rochus Lemnius 25-09-1630 280 
Roeloff Andriessen Santegoets ??-??-1630 366 
Roeloff Andriessen Santegoits 16-01-1629   13 
Rogier Hessels, notaris te Breda 29-12-1628   28 
Roover Jacop Peters ten Asch 18-01-1630 109 
Rutger Clerx 26-01-1630 411 
Ruth Daniels 18-01-1630 109 
Schalk Jans de Wilde 17-06-1628 300 
Seger Jacops van Groeningen 30-03-1610   73 
Seris Jan Jacops ??-11-1630 271v 
Servaes Henrick Servaessen 28-01-1632 324 
Simon Henricx Vos 08-02-1628 371 
Simon Jan Symons 27-08-1642 252 
Simon Janssen 03-10-1630 313 
Simon Merten Wouters 03-10-1630 313 
Steven Andries Andriessen 08-10-1648 158 
Steven Marijnen 05-01-1629 398 
Thomas Abrahams 06-04-1629 309 
Thomas Bernaerts 10-04-1683 411 
Thomas Henricx 15-02-1647 180 
Thomas Janssen de Ruyter ??-12-1644 346v 
Thomas Janssen de Ruyter ??-??-1644 344 
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Thomas Thomas 05-04-1637 233 
Vranck Daniels 05-04-1629 297 
Vranck Peter Gerit Henricx 30-01-1631 336 
Vranck Peter Gerits ??-??-1630 366 
Vranck Peters 19-09-1630 299 
Willem Aerts 01-10-1650 164 
Willem Anthonissen 12-09-1630 397 
Willem Arien Willems 26-01-1630 409 
Willem Claessen 17-05-1621 139 
Willem de Borchgraeve 03-03-1625   48 
Willem Gerits 02-08-1630 253 
Willem Henrick de Louw 26-01-1630 411 
Willem Henrickx 06-09-1628 295 
Willem Henricx 25-09-1628 259 
Willem Henricx 11-12-1650 216 
Willem Henricx de Louwe 15-06-1628 255 
Willem Henricx Louwen 15-06-1628 255 
Willem Huijbrechts van Thuyl 25-09-1628 259 
Willem Jacobs 17-03-1617   36 
Willem Jacops alias Coppens 27-01-1644 347 
Willem Jan Joordens 07-12-1669 245 
Willem Jan Peter Jordens 24-07-1628 407 
Willem Jans Berbelen, wonende Antwerpen 17-03-1617   36 
Willem Jans van de Weghe 02-05-1641 268 
Willem Jans van den Loo 25-09-1630 280 
Willem Jansen van Tuyl 06-09-1678 208 
Willem Janssen 18-04-1629 311 
Willem Janssen de Visscher 05-02-1647 204 
Willem Janssen de Visscher 26-10-1607   82 
Willem Janssen van de Wege 18-07-1647 170 
Willem Janssen van de Weghe 09-09-1628 295v 
Willem Janssen van de Weghe 06-11-1630 271 
Willem Janssen van de Weghe 15-06-1628 255 
Willem Jaspar Wouterssen  10-02-1618   46 
Willem Joosten  17-01-1630 302 
Willem Lambrechts  19-11-1629 103 
Willem Maurii Slegers  07-02-1650 150 
Willem Michiels Verbeeck  19-08-1630 383 
Willem Michielsen  02-01-1609 333 
Willem Michielssen van de Broeck 09-04-1631 385 
Willem Michielssen Verbeeck  02-05-1641 269 
Willem Michielssen Verbeeck  16-01-1629   13 
Willem Niclaes Willems Scheymakers 19-01-1630 317 
Willem Peter Bueters  04-05-1629 321 
Willem Robberts  08-07-1613   18 
Willem van Beurden  31-03-1622   63 
Willem van de Wege  18-07-1647 170 
Willem van de Weghe  22-12-1629 327 
Willem van de Weghe  21-01-1615   53 
Willem van den Bichelaer  10-04-1683 411 
Willem van den Broeck  24-06-1679 411 
Willem van den Broek  18-08-1676 411 
Willem van den Loo  25-09-1630 280 
Willem van Grimsbergen  10-04-1683 411 
Willem Verclaessen  18-04-1629 311 
Willem Willems Schepens  11-08-1650 162 
Willem Willems van Ghyersberghen 27-10-1571   92 
Wouter Adriaen Wouter Maessen 09-11-1630 379 
Wouter Anthonis Wouters van Tuyl 17-01-1630 302 
Wouter Claessen  13-04-1649 349 
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Wouter Henrick Embers  04-10-1640 360 
Wouter Henricx  09-01-1648 221 
Wouter Jan Jaspars  07-12-1669 245 
Wouter Jans  01-06-1615 136 
Wouter Jans  17-03-1617   36 
Wouter Jans van den Loo  25-09-1630 280 
Wouter Meeussen  01-02-1588   40 
Wouter Peters  17-03-1617   36 
Wouter Peterssen  ??-??-1644 344 
Wouter Timmermans  18-11-1604     1 
Wouter van Tuyl  17-01-1630 302 
Wouter Verbeeck  10-04-1683 411 
Wouter Verbeeck, priester  16-01-1629   13 
Wouter Willemssen, wever  28-10-1597   38 
Wouter Wouters van Tuyl  17-01-1630 302 
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*       R51     *     sortering op achternaam   *   datum    *    folio  * 
 
Aa N. van der 10-04-1683 411 
Adehorst Jacob van den 28-10-1597   38 
Akempen Adriaen Hendricx 23-11-1690 411 
Akeren Jan Henrickx van den 09-11-1630 377 
Amer Jan Henricx van de 02-01-1609 333 
Amer Henrick van de 23-09-1628 125 
Ameyden Emken van der 27-03-1630   97 
Asch Roover Jacop Peters ten 18-01-1630 109 
Asch Jacop Peters ten 18-01-1630 109 
Asch Anthonis Jacops ten 23-12-1629 115 
Asch Anthonis Jacop Peters ten   18-01-1630 109 
Asdonck Pieternella van der 06-06-1682 411 
Asdonck Gijsbert Janssen van der 29-01-1631 263 
Asdonck Gijsbert Janssen van der 04-12-1629 283 
Asdonck Aert Gijsberts van der 15-12-1685 411 
Audijns (Ouddyens) Marcelis 31-05-1630   99 
Avengoens Jan Peter Gerits 02-08-1630 253 
Avenioens Jan Geraert 19-10-1622   90 
Avenioens Jan Peter Gerits 15-06-1628 255 
Avenioens Jan Peter Gerits 25-09-1628 259 
Avenioens Jan Peter Geraerts 15-06-1628 255 
Avenioens Jan Gerit 25-09-1628 259 
Avenions Jan Peter Geraerts 06-09-1628 295 
Avenions Jan Peter 06-09-1628 295 
Avenions Gerit Henricx 09-11-1630 277 
Avenions Geraert Henrick 17-02-1631 305 
Baijaert Philip Adolf 06-06-1682 411 
Baijhart Philip Adolf 03-08-1684 411 
Bassigny grave van 06-06-1682 411 
Beers Peter 10-11-1625   81v 
Beers Goijaert Jan Gerit Wouters  09-02-1645 328 
Beers Gerit Jan Gerit Wouters v.  09-02-1645 328 
Beijharts Francis 06-09-1686 411 
Berbelen Willem Jans 17-03-1617   36 
Berbelen Jan 17-03-1617   36 
Berbelen Jan 17-03-1617   36 
Berendonck Matheus Ariens van de 19-01-1630 318 
Berendonck Matheus Adriaens van den 23-12-1630 319 
Berendonck Adriaen Adriaens van de 04-02-1630 374 
Berendonck Adriaen Adriaen van den 28-01-1632 324 
Berlicom Jan van 27-07-1643 338 
Berlicom Jan Janssen van 27-07-1643 338 
Besselen Jan 06-10-1609   69 
Beurden Willem van 31-03-1622   63 
Bever Peter Adriaens de 05-09-1646 229 
Bichelaer Willem van den 10-04-1683 411 
Bichelaer Peter Willems van de 10-04-1683 411 
Bichelaer Niclaes Janssen van de 23-01-1631 322 
Bichelaer Jan Janssen van den 19-01-1630 282 
Bichelaer Jan Jansen van den 11-01-1629 373 
Bichelaer Henrick Goijaerts van den   23-06-1630 105 
Bichelaer Henrick Goijaerts van den   22-03-1631 405 
Bichelaer Goijaert Goijaerts vanden   23-06-1630 105 
Bichelaer Evert Jans van den ??-??-1630 366 
Bichelaer Egbert van den 09-11-1630 277 
Biegelaer Henrick van de 24-01-1648 227 
Biegelaer Henrick Goijaerts van den   24-01-1648 227 
Bochoven Joost Adriaens van 02-05-1641 270 
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Bogaert Henrick Gijsberts van de 14-03-1647 198 
Bolck Guilielmus Petri van den 18-11-1604     1 
Borchgraeve Willem de 03-03-1625   48 
Borchgraeve Anna de 03-03-1625   48 
Borchgrave Anna de 14-01-1625   49 
Borchgrave Anna de 30-08-1628 303 
Bosch Jacob Willems van den 13-08-1613   16 
Boysot Jacop 10-11-1625   81v 
Braecken Gijsbert Willems van der 30-04-1611   76 
Brants Jan 10-04-1683 411 
Brants Dirck Sebrechts 29-12-1628   28 
Brecht Philips van 10-11-1625   81v 
Brecht Margareta van 31-01-1622   78 
Brecht Margareta van 07-02-1622   81v 
Brecht Margareta van 10-11-1625   81v 
Breeckelmans Joost Jan ??-11-1630 271v 
Breeckelmans Jan ??-11-1630 271v 
Breeckelmans Cornelis Jan ??-11-1630 271v 
Breeckelmans Cornelis Jan 31-10-1630 381 
Bresser Peter Henrick Dircx de 30-01-1631 336 
Bresser Peter Henrick Dircx de ??-??-1630 366 
Bresser Peter de 31-03-1622   63 
Bresser Peter de 18-11-1604     1 
Bresser Marten Jan Henrick de ??-??-1630 366 
Bresser Jan Henrick Dircx de ??-??-1630 366 
Bresser Jan Adriaen Dircx de 31-10-1630 382 
Bresser Henrick Dircx de ??-??-1630 366 
Bresser Henrick Dircx de ??-??-1630 366 
Bresser Henrick de ??-??-1630 366 
Bresser Dirck Adriaen Dircx de 31-10-1630 382 
Bresser Anthonis Jan Henrick de ??-??-1630 366 
Bresser Adriaen Dircx de 31-10-1630 382 
Bressere Peter de 20-01-1630 389 
Bressere Jaspar Diercx de 04-06-1613   44 
Bressers Peter 08-02-1628 371 
Bressers Jan Jaspars 21-02-1646 192 
Bressers Henrick Jan Jaspars 21-02-1646 192 
Breughel [Adam] van 06-04-1629 309 
Broeck Willem van den 24-06-1679 411 
Broeck Willem Michielssen van de   09-04-1631 385 
Broek Willem van den 18-08-1676 411 
Bruenschot de Jonghe, Jan Aerts in 19-08-1630 383 
Bueters Willem Peter 04-05-1629 321 
Bueters Jan Peter 17-03-1649 166 
Camp Henrick Albert Willems vd.  07-12-1630 404 
Casteren Peter Jans van 31-01-1650 174 
Casteren Peter Jans 31-01-1650 174 
Clercx Dircx 13-08-1613   16 
Clercx Cornelis 16-10-1643 134 
Clerx Rutger 26-01-1630 411 
Colen Niclaes Willems 17-05-1621 139 
Coninck Lambert Janssen de 21-06-1647 188 
Conincx Maeyken 03-10-1647 238 
Conincx Geraert Janssen 12-09-1630 397 
Connicx Peter 17-03-1617   36 
Coppelmans Goijaert 26-10-1607   82 
Coppens Willem Jacops alias 27-01-1644 347 
Craenen Jan Janssen 08-01-1630 117 
Craenen. Henrick Jans 08-01-1630 117 
Craenven H.van 10-11-1625   81v 
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Cruys Henrick Wolfaerts 23-10-1630 251 
d'Oude Jan Aertssen 09-04-1631 385 
Dijck Jan Denis van 09-07-1632 128 
Donschot Lyropius   Johannes 01-02-1588   40 
Duijnen Arent van 28-01-1689 411 
Duijnen Arent van 29-07-1690 411 
Duyssel Geraert van 17-06-1628 300 
Eersel Jan Goijaerts van 30-01-1631 263v 
Eersel Jan Goijaerts van 30-01-1631 263v 
Eersel Goijart van 14-01-1643 343v 
Eersel Goijaert Jan Goijaerts v.   30-01-1631 263v 
Endthoven Peter Henricx van 28-02-1645 194 
Endthoven Jan Henricx van 28-02-1645 194 
Endthoven Henrick Henricx van 28-02-1645 194 
Endthoven Gerit Henricx van 28-02-1645 194 
Erfort Henrick Corstiaen Marcus v. 03-10-1647 238 
Erp Matheus Michiels van 19-01-1630 318 
Erp Goijaert van 10-11-1625   81v 
Esch Fredrick Sebert van 03-10-1647 238 
Esch Aghatius Sebert van 03-10-1647 238 
Eyndhoven Peter Henricx van 18-01-1630 109 
Eyndhoven Peter Henricx van 30-01-1631 263v 
Eyndhoven Henrick Peter Henricx van   18-01-1630 109 
Eyndoven Peter Henricx van 15-02-1647 180 
Eyndoven Jan Henrickx van 15-02-1647 180 
Eyndoven Henrick Henricx van 15-02-1647 180 
Fladeracken Jan Kertssoen van 12-11-1605     9 
Fladeracken Jan Aerts van 18-11-1604     1 
Gestell Henrick Ariens van 02-05-1641 269 
Ghyersberghen Willem Willems van 27-10-1571   92 
Glaesmaecker Jan Bartholomeussen 08-01-1630 117 
Glaesmaecker Jan Bartholomeussen 12-10-1630 387 
Grimsbergen Willem van 10-04-1683 411 
Groeningen Seger Jacops van 30-03-1610   73 
Groesdonck Frans Guilian 07-12-1669 246 
Gruijter Henricx de 17-01-1647 172 
Gruijter Henricx de 14-04-1650 173 
Grunendael Aert Jans van 18-01-1630 109 
Gruyter Henrick de 23-06-1630 105 
Gruyter Goijaert Henrick de 23-06-1630 105 
Gruyter Gerit Claessen de 29-12-1628   28 
Gulick Jan van 03-08-1684 411 
Hall Henrick Michiels van 27-07-1643 338v 
Hansmakers Gijsbert Denis 23-10-1630 251 
Hanssen Goijaert ??-??-1644 344v 
Haren Jan Jansen van 23-11-1690 411 
Haren Jan Dirck Jacops van 22-12-1629 327 
Haren Jacop Dirck Jacops van 22-12-1629 327 
Haren Dirck Jacops van 20-09-1629 326 
Haren Dirck Jacops van 22-12-1629 327 
Haut Jan Jans Diercx van 09-07-1632 128 
Haut Jan Jan Diercx van 09-07-1632 128 
Hees Henrick Janssen van ??-??-1630 366 
Heijmssel Joseph van 10-11-1625   81v 
Helmont Joost van 18-08-1676 411 
Helmont Joost van 24-06-1679 411 
Hessels Rogier 29-12-1628   28 
Heuvel Joachim Cornelissen vd. 16-07-1647 202 
Heuvel Bastiaen Lamberts van de 03-11-1647 182 
Heymens Henrick Peter 02-01-1609 333 
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Hoeff Peter van 10-04-1683 411 
Hoeij Henrick van 01-04-1686 411 
Hoeij Henrick van 16-12-1686 411 
Hoeij Henrick van 08-03-1687 411 
Hoeij Henrick van 15-12-1685 411 
Hoevel Corstiaen Goarts van den 01-02-1588   40 
Hoevenaer Jan Henricx 10-12-1648 152 
Hoevenaer Jan Henrickx 17-10-1628 329 
Hoevenaer Jan Henrick 27-10-1630 127 
Hoevenaer Jan Henrick 24-07-1628 407 
Hoevenaers Henrick Jans 17-03-1617   36 
Hoey Henrick van 10-04-1683 411 
Hoffstadt Hans van der ??-??-1644 344 
Hoffstadt Hans van der ??-12-1644 346v 
Hoffstadt Barbara van der ??-12-1644 346v 
Hondt (Houdt?) Henrick Henricx de 08-07-1613   18 
Hoppenbrouwers Aert Ansems 30-09-1630 315 
Hornes Prince de 03-08-1684 411 
Hornes Prince de 06-06-1682 411 
Hout Jan van 17-11-1629 146 
Hout Jan Janssen van 12-02-1630 293v 
Hulssen Henrick 05-04-1637 233 
Jonghe Jan Peters de 15-06-1628 255 
Jonghe Jan de 12-02-1630 291 
Lange Anthoni de 03-10-1647 238 
Lathouder Arien Henricx 09-02-1648 212 
Lathouwers Jan Peter Henricx 26-01-1630 409 
Lathouwers Henrick 26-01-1630 409 
Lavigne Anthonis de 10-04-1683 411 
Leeffdael Johan van 10-11-1625   81v 
Leermaeckers Henrick 08-02-1628 371 
Leermaeckers Henrick 15-06-1628 255 
Leermaeckers Adriaen Adriaen Henricx 23-09-1628 125 
Leermakers Henrick 17-06-1628 300 
Leermakers Henrick 22-03-1631 406v 
Leijten Adriaen 06-09-1678 208 
Leijten Peter Sijmen 01-06-1651 217 
Leijten Peter Sijmen 01-06-1651 217 
Lemnius Rochus 09-05-1629   11 
Lemnius Rochus 25-09-1630 280 
Lemnius Rochus 04-05-1629 321 
Lille Dirck Dircks Aerts van 09-11-1630 377 
Lille Dirck Aerts van 09-11-1630 377 
Lille Aert Dircx van 05-08-1630 331 
Loo Wouter Jans van den 25-09-1630 280 
Loo Willem van den 25-09-1630 280 
Loo Willem Jans van den 25-09-1630 280 
Loo Peter van de 17-03-1617   36 
Loo Peter op de 17-03-1617   36 
Loo Jan van den 25-09-1630 280 
Loo Gerit Jans van den 25-09-1630 280 
Loo Dingen Aerts Andriessen vd. 26-10-1607   82 
Louw Willem Henrick de 26-01-1630 411 
Louwe Willem Henricx de 15-06-1628 255 
Louwe Jan Willems de 15-06-1628 255 
Louwe Henrick Willems de 15-06-1628 255 
Louwe Dirck Willems de 15-06-1628 255 
Louwen Willem Henricx 15-06-1628 255 
Louwen Jacob Henricx 15-06-1628 255 
Luijten Henrick Jan 19-03-1629   10 
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Marijnen Steven 05-01-1629 398 
Marijnen Jan Janssen 05-01-1629 398 
Marijnen Jan Janssen 12-05-1629 403v 
Marijnen Jan Jacobs 08-03-1647 200 
Marijnen Cornelis Diercx 11-02-1648 249 
Marijnen Cornelis Diercx 27-08-1642 252 
Marijnen Andries Cornelis 11-02-1648 249 
Merfelte Henrick van de 30-01-1631 263v 
Moije Adriaen de 28-10-1597   38 
Molengraeffs Mathijs 21-06-1647 188 
Morsselaer Laurens Eymberts van de 22-09-1669 411 
Morsselaer Jan Gijsberts van den 22-09-1669 411 
Morsselaer Gijsbert Eymberts van de 22-09-1669 411 
Moy Lambert Henrick 29-12-1629 395v 
Mutsaerts Jan 06-06-1682 411 
Mutsaerts Anthonis Goijaert Geraert   25-09-1630 280 
Oetelaer Jan Rijckers van den 19-11-1638 354 
Oetelaer Jan Eymbertssen van 13-08-1613   16 
Oetelaer Jan Adriaen Rijckers vd. 12-03-1646 351 
Oetelaer Arien Rijckers van den 19-11-1638 354 
Oetelaer Aert Adriaen Rijckers vd.   12-03-1646 351 
Oetelaer Adriaen Rijckers van den ??-??-1644 344v 
Oetelaer Adriaen Rijckers van den 12-03-1646 351 
Olmen Marten Janssen van 26-01-1630 409 
Olmen Jan van 20-01-1630 389 
Outhuesden Goijaert 31-03-1622   63 
Outhuesden Aerts Goijaerts 31-03-1622   63 
Outhuesden Abel Goijaerts 31-03-1622   63 
Overbeeck Peter Henrick Goijaerts v.  31-12-1604   52 
Overbeeck Peter Henrick Goijaerts v.  30-03-1610   73 
Overbeeck Peter Aert Peters van 30-03-1610   73 
Overbeeck Henrick Peter Henrick G.v.  30-03-1610   73 
Overbeeck Aert Peters van 30-03-1610   73 
Pas Niclaes Janssen van de 23-11-1690 411 
Pas Niclaes Jan Henrick vande   15-03-1647 219 
Pas Jan van den 25-02-1647 186 
Pas Jan Henrick van de 15-03-1647 219 
Pas Adriaen Jan Henrick vande   15-03-1647 219 
Poppel Jan Janssen van 23-10-1630 251 
Poppel Dirck Jan van 02-12-1643 340 
Rademaker Jan Corstiaens 11-09-1630 276 
Reijnders Lambert Jan ??-??-1644 344 
Rijckaerts Aert Jan 27-08-1642 252 
Rijckaerts Aert Arien 26-07-1630 335 
Rijsingen d'Oude Jan Henrick van 17-01-1630 302 
Roeffen Jan Janssen 25-06-1628 119 
Roeffen Jan Jans 03-03-1625   48 
Roij Lucas Lambrechts van 19-09-1636   10 
Roij Lucas Lamberts van 31-05-1630   99 
Roij Geraert Adriaens de 11-09-1647 190 
Roij Anthoni de 11-09-1647 190 
Rossum Johan van 06-09-1686 411 
Rossums Peter 18-08-1676 411 
Rossums Peter 16-12-1686 411 
Rossums Peter 15-12-1685 411 
Rossums Peter 24-06-1679 411 
Rossums Joost 15-12-1685 411 
Rossums Jan Joost 16-01-1629   13 
Rossums Jan Joost 12-05-1629 402v 
Rossums Jan Joost 15-12-1685 411 
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Roy Lucas Lamberts van 11-09-1630 276 
Roy Joost Janssen van 07-02-1630 123 
Roy Anthoni de 02-05-1641 269 
Roy Anthoni de 06-11-1630 271 
Roymans Gerardus 19-10-1622   90 
Roymans Geraert 04-05-1629 321 
Roymans Geraert 03-03-1625   48 
Roymans Geraert 05-05-1629 321v 
Rund Peters van 08-07-1613   18 
Rund Peter Jacobs van 08-07-1613   18 
Rund Jasper Peter van 12-09-1630 397 
Rund Jacop Peters van 27-08-1630   95 
Rund Jacob Peters van 08-07-1613   18 
Ruyter Thomas Janssen de ??-??-1644 344 
Ruyter Thomas Janssen de ??-12-1644 346v 
Ruyter Jan de ??-??-1644 344 
Sande Johan van de 10-04-1683 411 
Sande Jan Michielssen van de 25-02-1647 186 
Sande Jan Michiels van de 15-03-1647 219 
Santegoets Roeloff Andriessen ??-??-1630 366 
Santegoets Peter Jans 02-01-1609 333 
Santegoets Peter Jan Andries 26-11-1649 148 
Santegoets Mathijs Jans 02-01-1609 333 
Santegoets Jan Jan Andries 26-11-1649 148 
Santegoets Jan Andries 26-11-1649 148 
Santegoets Henrick Roeloff ??-??-1630 366 
Santegoets Henrick Jan Andries 26-11-1649 148 
Santegoets Goijaert Jan Andries 26-11-1649 148 
Santegoits Roeloff Andriessen 16-01-1629   13 
Santegoits Jan Henrick 29-12-1629 395 
Scellekens Henrick Jan ??-??-1644 346 
Schaelken Corstiaen Geerlincx 06-09-1648 154 
Schalcken Geerling van 15-03-1649 349 
Schalcx Jan 26-01-1630 409 
Schellekens Jan Henrick 31-10-1630 381 
Schellekens Jan Henrick 31-10-1630 382 
Schellekens Henrick Jan ??-12-1644 346 
Schellekens Henrick Antonis 04-06-1613   44 
Schellekens Anthonis 04-06-1613   44 
Schepens Willem Willems 11-08-1650 162 
Scheutgens Jan Peters 09-08-1635 93v 
Scheymaickers Cornelis Willems 27-10-1571   92 
Scheymakers Willem Niclaes Willems 19-01-1630 317 
Scheymakers Niclaes Willems 19-01-1630 318 
Schoet Heylken van der 20-01-1630 389 
Schoor Laureijs Goijaerts van de   10-04-1613   60 
Schoot Jacob Anthonissen van der   ??-??-1644 344 
Schoot Jacob Anthonissen van der   ??-??-1644 344v 
Schoot Cornelis Lourenssen vande   21-01-1615   53 
Schuermans Jan 27-10-1571   92 
Slegers Willem Maurii 07-02-1650 150 
Slegers Geraert Maurus 22-09-1669 411 
Smit Mathijs Aerts 26-03-1616   32 
Smith Aelbert de 02-12-1643 340 
Smiths Eymbert Peter 07-09-1648 210 
Smits Jan Corstiaens 17-05-1633 223 
Snijder Dirck Ariens 21-01-1615   53 
Speeckx Dirck Hendrick 19-03-1629   10 
Spierincx Jan Niclaes ??-12-1644 346 
Spierincx Jan Janssen 09-02-1645 328 
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Spierincx Jan Janssen 19-11-1638 354 
Stappen Lambert Erberts van der 31-12-1604   52 
Steens Engelberts 14-03-1647 198 
Steens Engelbert 14-03-1647 198 
Steens Caerlken Engelberts 14-03-1647 198 
Stopen Lijn 01-02-1588   40 
Thuyl Willem Huijbrechts van 25-09-1628 259 
Thuyl Jan van 06-10-1609   69 
Thuyl Jan van 22-09-1669 411 
Thuyl Anthonis van 23-11-1690 411 
Tilemans Clement 26-01-1630 409 
Timmermans Wouter 18-11-1604     1 
Timmermans Jan 26-10-1607   82 
Timmermans Andries 18-11-1604     1 
Tuyl Wouter Wouters van 17-01-1630 302 
Tuyl Wouter van 17-01-1630 302 
Tuyl Wouter Anthonis Wouters v.  17-01-1630 302 
Tuyl Willem Jansen van 06-09-1678 208 
Tuyl Peter Mertens van 20-01-1630 389v 
Tuyl Peter Martens van 21-01-1630 389 
Tuyl Peter Huyberts van 17-01-1630 302 
Tuyl Jan van 06-09-1678 208 
Tuyl Jan van 04-12-1629 283 
Tuyl Jan Peter Huybrechts van 04-12-1629 283v 
Tuyl Jan Janssen van 06-09-1678 208 
Tuyl Huybert Peter Huybrechts v. 04-12-1629 283v 
Tuyl Anthonis Wouters van 17-01-1630 302 
Tuyl Aert Peters van 26-07-1630 335 
Tuyl Aert Peter Huybrechts van   04-12-1629 283v 
Tuyl Aert Peter Huyberts van 25-04-1630 107 
Tuyl Peter Huybert Peters van 25-04-1630 107 
Vaeder Adriaen Herman 12-03-1646 351 
Veken Henrick Peter Hanricx vd.   07-01-1643 343 
Ven Aelbert Jans 27-01-1647 247 
Venne Marten Jans van de 25-09-1628 260v 
Venne Jan van de 28-01-1630 375 
Venne Jan Peters van de 29-12-1629 395 
Verbeeck Wouter 16-01-1629   13 
Verbeeck Wouter 10-04-1683 411 
Verbeeck Willem Michielssen 16-01-1629   13 
Verbeeck Willem Michielssen 02-05-1641 269 
Verbeeck Willem Michiels 19-08-1630 383 
Verbeeck Michiel Willems 16-01-1629   13 
Verbeeck Michiel 16-10-1643 134 
Verbeeck Marten Jacop Willems 05-05-1629 321v 
Verbeeck Jacop Willems 05-05-1629 321v 
Verbeeck Gijsbert 16-12-1686 411 
Verbeeck Gijsbert 01-04-1686 411 
Verbeeck Gijsbert 16-12-1686 411 
Verbeeck Gijsbert 08-03-1687 411 
Verbeeck Bartel Gijsbert 28-01-1689 411 
Verbeeck Bartel Gijsbert 29-07-1690 411 
Verclaessen Willem 18-04-1629 311 
Vercuijlen Corstiaen Jan Corstiaens 17-05-1621 139 
Vercuijlen Cornelis Jan Corstiaens 17-05-1621 139 
Verdonck Gerardus 23-09-1628 125 
Visscher Willem Janssen de 26-10-1607   82 
Visscher Willem Janssen de 05-02-1647 204 
Vladeracken d'Oude, Jan Aerts van 06-08-1604     5 
Vladeraeken d'Oude, Jan Aerts van 06-08-1604     5 
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Vladeraeken de Jonge, Jan Aerts van 06-08-1604     5 
Vlierden Richart van 03-03-1625   48 
Vlierden Richart van 21-01-1615   53 
Vlierden Richart van 14-01-1625   49 
Vlierden Charlotte van 30-08-1628 303 
Vos Simon Henricx 08-02-1628 371 
Vos tot Esch Aert 09-09-1628 295v 
Wasselijn Johan van 31-01-1622   78 
Wasselijn Johan van 07-02-1622   81v 
Wege Willem van de 18-07-1647 170 
Wege Willem Janssen van de 18-07-1647 170 
Weghe Willem van de 21-01-1615   53 
Weghe Willem van de 22-12-1629 327 
Weghe Willem Janssen van de 15-06-1628 255 
Weghe Willem Janssen van de 06-11-1630 271 
Weghe Willem Janssen van de 09-09-1628 295v 
Weghe Willem Jans van de 02-05-1641 268 
Weghe Jan Willems Jan van de 06-11-1630 271 
Weghe Jan van de 02-05-1641 268 
Weghe Jan Geraerts van de 09-05-1629   11 
Weghe Hercules van de 19-10-1630 275 
Wever Lambert Aelberts den 18-01-1630 109 
Wiel Mathijs van de 06-08-1604     5 
Wijtvliet Heesken 18-07-1647 170 
Wilde Schalk Jans de 17-06-1628 300 
Zande Michiel Jan Michielen vd.   10-02-1618   46 
Zande Jan van de 18-01-1630 109 
Zande Jan Michiels van de 10-02-1618   46 
Zande Jacob Janssen van de 18-01-1630 109 
Zande Henrick Jan Michiels vd. 10-02-1618   46 
Zande Henrick Gerits van de 05-01-1629 398 
Zande Dirck Michiel van de 17-10-1628 329 
Zoemeren Geraert van 10-11-1625 81v 
Zutphen Peter Niclaessen van 22-12-1629 327 
Zutphen Niclaes Peters van 20-01-1630 389v 
Zutphen Cornelis Peter Niclaes v.   22-12-1629 327 
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R50 folio 3. 
 
 
Monsieur Godefroy Kiespenninck voir een hellichte ende als ghemachticht  
tot 'tghene naervolghende is, uuyt crachte van opene brieven van  
procuratien van Maria van Kiespenninck sijne sustere, ende uuyt crachten  
der machten den voirs. monsieur Godefroy Kiespenninck opten negenthienden  
dach junii 1619 voir schepenen van 's Hertogenbossche, soo 't scheen  
ghegheven ende verclaert voir d'ander hellichte, eene hellichte in eene  
hoeve, ghenoempt 'int Vuylsbroeck' gelegen binnen dese Baenderye van  
Boxtell in den heertganck van Luycel [tscheen]  ...   de hellicht van alle derselve  
 
hoeve, huyssinghen, ackerllanden, weylanden, hooylanden, houtwasschen ende 
andere toebehoirten ende gherechten, gelegen soo ende in der voegen als  
deselve teghenwoordich de weduwe Anthonis Bartholomeussen in haeren ghe� 
bruyck is hebbende met allnoch de hellicht in eenen houtwasch ende weyken  
daeraen gheleghen over de jurisdictie van Oisterwijck, prochie van Haeren  
ghescheyden wesende van de voirs. hoeve met de rivier daertusschen beyde  
doir vlietende, met allnoch drye parcheelen erffenisse aen de voirs.  
hoeve aenligghende ende  bij den voirs. monsieur Kiespenninck aen de voirs. 
hoeve aenghecoft ende bij hem vercreghen teghens Niclaes Willem Elias ende  
andere ghelijck hij verclaerd, heeft hij wittelijck ende erffelijck  
vercoft, opghedraghen ende overghegheven Thomassen sone wijlen Abraham 
 
Thomassen, laeckencoper inne de stadt 's Hertogenbossche ab eodem emptore  
et cetera ende heeft dye voirs. vercooper den voirs. coopere in den voirs.  
erffenisse ghehooft ende ghe erft met 'shooffshant van Boxtell met affgaen  
ende vertijden inne manieren in dyen ghewoonlijck sijnde, gelovende dye  
voirs. vercoopere als schuldenaer principael super omnia et habenda ende  
uyt crachte van de voirs. procuratie onder verbant van de voirs.Joffrouw  
Maria van Kiesspenninck persoen ende goederen, present ende toecomende  
ratum servare ende allen commer, calangie ende aentael daerinne wesende  
oft commende aff te doen gheheellijck, uuytghenomen de hellichte van eene  
renthe van vijffthien gulden jaerlijcx aen Onser Lieve Vrouwe Broederschap  
ten Bosch, te losschen de gheheelle renthe met de somme van drye hondert  
gulden. Item de hellichte van de grontchijns aen den baenderheer van  
Boxtel, ende eene renthe van tzestich gulden aen monsieur Lemnius  
castellain ende rentmeester tot Boxtel te losschen met twaelff hondert  
gulden eens. Datum den XXen novembris 1628. Testes Roymans ende van  
Limborch. 
 
 
Michiel ende Peeter beyde soonen Dirck Gerits hebben gheratificeert ende  
gheapprobeert alsulcken ont....    opdrachte als dye  ...   hunnen vader  
ghedaen heeft aen Peeter Gerits sijnen broeder van een vierdel in een  
stuck beempts, ghenaempt den Hulsser, gheleghen Boxtel Cleynliempd tussen  
erffenisse Jan Dirx Suterix ende   ...    de  ...eere  ....    met meer  
andere  ...   streckende van de Dommel tot op erffenisse de H. Cathuyssen 
voirs. ut in litteris Boxtellensis in date den 26en octobris 1598 etc. 
 
Actum 18 novembris 1628. Testes Santegoits ende Peeter Gerit Henricx. 
 
Apportatum per predictos scabinos. 
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R50 folio 23. 
 
 
                                                       Thomas Thomassen. 
 
 
Barbara naerghelaeten weduwe wijlen Michiell Janssen van Zon cum tutore  
etc. Lambert Henricx ende Peter Adams momboiren van de onmondige kynderen  
wijlen Michiel Janssen ende Barbara voirscreven, ghemachticht uyt crachte  
van authorisatie der heeren schepenen in date als dese,  
 
huys, hoff ende erffenisse daeraen gheleghen, allet ghestaen ende  
gheleghen binnen dese Baronnije van Boxtell in den heertganck van  
Brueckelen, tussen erffenisse mr. Dirck van Lille aen d'een sijde de  
gemeyn straet aen d'ander sijde ende d'een eynde, d'ander eynde den  
ghemeynen Keckpat, hebben sij wittelijcke ende erffelijcke vercocht,  
opgedraghen ende overgegeven Thomassen Thomassen ab eodem et cetera, 
effestucando et cetera, promittens ratum servare et omnes obligationem 
et impetitionem omnino deponere, uytgehenomen III stuyver grontchijns  
jaerlijckx aen den baenreheer van Boxtell, thien loopen roggen jaerlijckx  
aen den H. Geest van Boxtell, twee pont payment aen den geestelijcke  
beneficie ten Bosch, noch seven stuyvers jaerlijckx aen deghene daertoe 
gherechticht. Noch achtien gulden jaerlijckx aen den vier ombejaerde  
kynderen Thomas Dircx de Maelder ende twee ende twintich carolus gulden  
XII stuyver II oirt aen den kynder mr. Matijs, man van sijne huysvrouwe  
dochter mr. Adriaen N.  
 
Datum den 1 en octobris 1630.  
Testes Roymans, Peter Gerits ter Aa ende Frans Janssen schepenen.  
 
 
 
 
R50 folio 23v. 
 
 
                                             Barbara naeghelaeten weduwe 
                                             Michiel Janssen van Son ende 
                                             haer kinderen bij Michiellen 
                                             voirs. verweckt. 
 
Henrick Joosten woonende tot Woensel als momboir ende tuteur over Jan,  
voirsoone Michiel Janssen van Zon, verweckt bij Catharijn sijne ierste  
huyssvrouwe, heeft gherenunchieert ten behoeve van Barbara ende haer  
kynderen, waervoir hij hem sterck maeckt, op allen 't recht ende actie,  
den voirs. Jannen ennichssints competerende in oft tot de goeden in den  
voirs. contracte gheraect. Ghelovende dye voirscreven comparante als  
schuldenaer principael super omnia et habenda de voirs. renunchiatie  
sterck maecken alltijt vast, stedich ende van weerden te houden sonder  
enich teghensegghen. 
Testes datum ut supra. 
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R50 folio 26. 
 
 
 
Istoc sub saxo recubant io mui ossae sepulta 
Henrici at astra pars tenet praestantior. 
 
Ecce sub saxo recubant io mui ossae sepulta 
Henrici ast astra pars tenet praestantior. 
 
 
De vertaling zal ongeveer als volgt moeten luiden: 
 
Daar onder die grafsteen liggen neergevlijd, ach, 
de beenderen van de ingeslapen kindjes van Hendrick,  
maar een deel van de sterren behoudt een bevoorrechte positie.  
 
Ziedaar, onder die grafsteen liggen neergevlijd, ach,  
de beenderen van Hendrick's ingeslapen kindjes, 
daarentegen behoudt een deel van de sterren een bevoorrechte positie. 
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R50 folio 31. 
 
 
                                                            Jan Peter Jordens. 
 
 
Laureijs Janssen heeft wittelijcke ende erffelijcke vercocht Jannen soone  
Peter Joordens eenjaerlijcke ende erffelijcke rente van twelff gulden den  
gulden tot XX st. gereckent vel valorem alle jaer te betaelen op Lichtmisse  
ende voir den iersten termijn van betaelinge Lichtmis ierstcomende, vtij  
van alle etc. te leveren ende te vergelden van ende uuyt de hellichte van  
eenen hoeybeempt, geleghen tot Boxtel onder Tong[eren], genoempt den  
Vissenpoel, den heellen beempt tussen erffenisse Gerit ende Henrick Henricx  
van Eyndhoven aen d'een zijde ende Jaspar de Bresser aen d'andre zijde,  
streckende van erffenisse Arien Ley[...] aen d'andre eynde Jan Henricx van  
de Zande ab eodem et cetera, effestucando et cetera, promittens warandiam  
et omnes alias obligationem, uuytgenomen twee caproenen grontchijns jaer� 
lijcx aen den baenreheer van Boxtell aliis satisfacere mits conditien et  
cetera, te loschen met II hondert gulden gangbaer gelt. 
 
Datum 7en feb.1630. Testes Roymans ende Van de Weghe. 
 
 
 
                                                        Aert Ansems Hoppenbouwer. 
 
Gilis Cornelis transit super omnia et habenda Aert Ansems Hoppenbouwerssen  
te gheven ende te namptizeren van haer date deser over een jaer de somme  
van  1 hondert negen ende vijftich ghulden procederende dese van goeden  
geleende ghelde. Testes et datum ut supra. 
 
 
R50 folio 31v. 
 
 
                                                            G. Roymans 
 
Peeter ende Jan gebroederen soonen wijlen Jan Henricx van de Merselaer ende  
Henrick Jans, als man ende momboir van Katarina sijn huysvrouw, promiserunt  
een voor allen, indivisi, meesteren Geraerden Roymans te houden costeloos  
ende schadeloos ter saecken van de somme van vijfftien gulden [super] hem  
ghetelt, dewelcke Willem [Michiel]? Verbeeck cum suis hadde doen beslaen  
onder den voirscreven Roymans. 
 
Datum den 7 febr.1630. Testes Goossens ende Frans Janssen. 
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R50 folio 33. 
 
 
Willem, soone Dirck Jan Willems. 
 
 
Jan, soone Dirck Jan Willems, de hellicht in eene jaerlijcke renthe van 7  
gulden, den gulden tot XX stuyver, vel valorem etc. vrij van alle calange  
etc. te leveren ende te vergelden alle jaer op Boxtel kermis, van ende uyt  
een stuck ackerlants, genaempt  [Braenlecher]? geleghen onder de parochie  
van Boxtel ter plaetse geheeten aen den Roont, tussen erffenisse  
d'erffgenaemen wijlen Jans van Tuyll ende meer andere aen d'een zijde ende  
tussen erffenisse Jan Elias ende Dirck Gerits aen d'ander zijde, streckende  
van erffenisse Henrick Jan Henricx tot aen den gemeynte, welcke renthe  
Gerit wijlen Jan Schellens soone Henrick Gerits vercreghen hadde aen den, 
 
tegens Gerits soone Henrick Gerits, ut in litteris de Boxtel etc. in  
date den 20en januari 1606, heeft hij wittelijke ende erffelijcke vercocht,  
opgedraghen ende overgegeven Willemen , soone Dirck Jan Willens sijnen  
broeder ab eodem etc. effestucando etc. promittens ratam servare et omnes 
obligationem et impeititonem omnino deponere, uytgenomen 't recht van de  
lossen. 
 
Datum prima februarii 1630. Testes Goossens ende Frans Janssen. 
 
 
los briefje, is gehecht aan f33. 
 
Jan, soone wijlen Dirck Jan Willems heeft wittelijcke ende erffelijcke  
vercocht Jannen Joest Rossums eene jaerlijcke ende erffelijcke renthe van  
negen gulden, den gulden tot XX stuyvers vel valorem, in  [ ... ]  
ende seven ende eenen halven der gelijcke stuyvers, te betaelen alle jaer  
op Vastenavont ende voir den iersten termijn Vastenavont 1631, vrij etc. 
te leveren ende te vergelden van ende uuyt eenen heycamp in den heertganck  
Luycel tussen erffenisse Jan Jans Goissen aen d'een sijde ende de gemeynte  
van R...opmie aen d'ander zijde ende beyde d'eynde. Item uuyt een half  
lopensse lants geheeten 'De Veldacker in den Tongersacker' tussen erffe� 
nisse Henrick Michiels aen d'een sijde ende d'erffgenaemen Laureys Elias  
aen d'ander zijde, streckende [ ... ] Anthonis tot opten mes... ,  ende  
generalijck uyt alle hebben ende vercrijgen goederen, ab eodem etc.  
effestucando etc. promittens etc. uuytgenomen twee oude grooten gebuer  
chijns jaerlijcx aen den baenreheere van Boxtel, atque satisfacere etc. 
te lossen met IL gulden. 
 
Datum den 9en februarii 1630.  
Testes Goossens ende Frans Janssen, schepenen. 
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R50 folio 34. 
 
 
Willem ende Henrick, ghebroederen,  
soonen wijlen Adriaen Willemssen. 
 
 
Geerit Henrick Deemers als naerghelaeten weduwer van wijlen Enghelken,  
dochtere wijlen Adriaen Willems ende als vader van Henricxken sijne  
dochtere, beyde voirs. wijlen Enghelken zijne huysvrouwe, als sij leefden, 
verweckt, alle de erffgoederen ende erffhaeffelijcke ende haeffelijcke  
goederen, dewelcke hem souden moghen aengestorven ofte ghe advolveert zijn 
mits doot ende afflijvicheyt van de voirs. sijne huysvrouwe ofte den voirs.  
sijne kinde hoedanighe deselve souden moghen wesen egeenen uuytghesundert,  
uuytghenomen de kleederen van den voirs sijne huysvrouwe dewelcke hij  
comparant aen sijn selven is reserverende, alle 't recht ende actie, 't  
ofte selve tsij in forme van tochte oft erfrecht, heeft hij wittelijck ende  
erffelijck vercocht opghedraghen ende overgegeven Willemen ende Henricken,  
soonen wijlen Adriaen Willens ab iisdem etc. effestucando etc. promittentes  
super omnia et habenda ratum servare et omnes obligationem et impetitionem  
et ex parte sui  [ ... ] omnino deponere. 
 
Datum secunda januarii 1630. 
Testes Santegoits ende Jan Niclaes goossens. 
 
 
 
Dye voirs. vercoopere. 
 
In voldoeninge van desen contracte hebben de cooperen den vercoopere getelt  
de somme van een hondert gulden, welcke somme dye voirs.Geraert in cal. dat  
hij se noch heeft als hij compt te sterven sonder witteghe geborte, welcke  
sal laeten volghen aen de gherechte erffve van den voirs. Arien Willems. 
 
Testes et datum ut supra. 
 
 
                                                           
Gerit Henrick Deemers. 
 
Peter Henrick Lathouwers heeft wittelijcke ende erffelijcke vercocht  
Geritden Henricx Deemers eene jaerlijcke ende erffelijcke renthe van vijff  
carolus gulden, den gulden tot XX stuyvers, te betaelen alle jaer in den  
feestdaeghe van Lichtmisse ende voir den iersten termijn van betaelinge te  
Lichtmisse van den jaere 1631, vrij etc. te leveren ende te vergelden van  
ende uuyt een stuck ackerlants, groot omtrent vier lopensen, gelegen binnen  
dese Baronye onder Onroij, tussen erffenisse Jenneken weduwe Henrick Ariens  
d'een sijde ende tussen erffenisse der kynder Arien Willems aen d'ander  
sijde, streckende van de gemeyn straet tot op erffenisse Dirk [ ... ] cum  
suis ab iisdem etc. promittens etc. uuytgenomen de hellicht van vier gulden   
aen den h.  [ ... ]  tot Boxtel ende de hellicht van X½ stuyver grontchijns  
aen den baenreheere van Boxtell, mits  ....   enz. enz. 
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R50 folio 34v. 
 
 
Jan Janssen van den Bichelaer. 
 
Lenaert Huybers Vergoiendoncq, Henrick Niclaessen als man ende momboir van  
Henricxken sijne huysvrouwe, dochtere Huyberts Vergoeyendoncq voirs., 
Henrick, soone Jan Henricx bij denselven Jannen ende bij wijlen Heylken  
sijne huysvrouwe, dochtere Huybert Vergoeyendoncq tesamen verweckt,  
Henrick Gerit Goiaerts als man ende momboir van Mariken sijne huysvrouwe,  
dochtere Jan Henrick ende Heylken voirs. dye voirs. Henrick Jan Henricx ende  
Henrick Gerit Goiaerts in den voirs. qualiteyt ende mede als momboiren over  
de seven onmundighe kinderen des voirs. Jan Henrick ende Heylken  
Vergoiendonck, ghemaechticht tot 'tgene naervolgende is uyt crachte van  
authorisatie der heeren schepenen in Boxtel in date den derde deser ende  
hem mede sterck maeckende voir de voirs. onmundighe ende dye voirs. Lenaert 
Huyberts ende Henrick Niclaessen in den voirs. qualiteyt ende als  
ghemachticht tot 'tgene naervolghende is uyt crachte van procuratie van  
Marten Jan Joesten als man ende momboir van Ida sijne hyusvrouwe, dochtere  
Huybert Vergoeyendonck voirs. ende uyt crachte van denselve procuratie van  
schepenen in Liemde, gepasseert op heden date deser,  
 
vier vijffde ghedeelten in huys, schuer, hoffstadt, hoff, acker, wey  ende  
hoylandt metten appendentien ende dependentien vandyen, gelegen tot Boxtel  
tot Lennisheuvel, soo deselve tegenwoerdich in sijn gheb[ruyck] is hebbende  
Henrick Gerit Goiaerts den voirs. comparanten ende constituante ende  
onmundighe aengestorven ende gheadvolveert mits doet ende afflijvicheyt van  
de voirs. Huybert Vergoeyendoncq ende Aelken sijne huysvrouwe, dochtere Jan  
Galissen, soo sij verclaerden, hebben sij wittelijck ende erffelijck  
vercocht, opgedragen ende overgegeven Jannen Janssen van de Bichelaer ab  
eodem etc. ende hebben dye vercooperen den cooper daerinne ghehooft ende  
ge‰rft met [hoofts] handt van Boxtell met affgaen etc. promittentes insuper  
ratam servare et omnes obligationem deponere, uuytgenomen de vier vijffde 
ghedeeelten in I gulden XV stuyver grontchijns aen den baenreheere van  
Boxtell  [ ... ]  een mud roggen aen de kerck [ ... ]  [ ... ]  [ ... ]. 
 
Item het viervijffte gedeelten in eenen gulden eenen stuyver jaerlijcx aen  
den blockmeesters ten Bosch. Item viervijffte deelen in twelff gulden  
jaerlijcx aen Peter [Tomas] Lootgieter ende te wegen etc. 
Datum 5 januarii 1630. Testes Limborch, Van Breugel, Goossens ende Frans Janssen. 
 
Dese renthen [moet] den cooper aenverden met eenen staende ende loopende  
pacht.  Testes et datum ut supra. 
 
 
Dye voirscreven vercooperen. 
 
Dye voirs. coopere promisit super omnia et habenda den voirs. vercoopere te  
gheven ende te betaelen tussen dat ende meye ierstcomende de somme van  
twelff hondert acht ende tachentich gulden in plenaire voldoeninge van de  
lesten termijn van de cooppenningen der goederen in de bovengescreven  
contracte geraect. Testes et datum ut supra. 
 
Promisit den voors. coopere de vercooperen van morgen over acht dagen  
precies de voors. somme plenaire te voldoen, sonder eenige voordere delay  
27en augustus 1631. 
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R50 folio 36 t/m 37v. 
 
 
Erffscheydinghe ende deylinghe der 
erffghenamen wijlen Suster Jenneke 
dochtere wijlen Jan Matijssen. 
 
 
Gilis, soone wijlen Jan Matijssen voir een vierde part, Margriet dochtere  
wijlen Jan Matijssen cum tutore voir een vierde part, Huybert Peeters van  
Tuyll als man ende momboir van Agneesken sijne huysvrouw, dochtere wijlen  
Jan Matijssen voirs., Jan Adriaens de Bresser ende Henrick Jan Henricx als  
momboiren ende tuteuren over d'onmondige kynder wijlen Jan Jans Matijssen  
bij denselven Jannen ende bij Neesken sijne huysvrouw dochtere wijlen  
Adriaen de Bresser hebben verclaert aengegaen te sijn met mr. Peter van  
Limborch stadthouder deser Baronye in den naeme van den heer, erffelijck  
scheyding ende deylinghe van de goederen hen aenghestorven mits aff� 
lijvicheyt van Suster Jenneken, dochtere wijlen Jan Matijssen voirscreven. 
 
Mits welcke erffelijcke scheydinghe ende deylinghe is den voirs. Huyberden 
de hellicht in een stuck ackerlants ghenaempt 'Hoochluycell' gheleghen in den 
Baronnye van Boxtel, heertganck van Luycel, tussen erffenisse Elias Michell  
Huyberts aen d'een sijde, d'ander hellicht daertussen ghedeylt ende in  
desen te deellen ghevallen den voirs. aen d'ander sijde, streckende van  
erffenisse 'tConvent van de Arme Clarissen tot Boxtell tot op erfenisse  
Jan Jans Frans cum suis. 
 
De voirs. momboiren ten behoeve van de onmondighen is te lothe ende te  
deelen ghevallen de hellicht in 't voirs stuck ackerlants tussen erffenisse  
Thomas Abrahams cum sua aen d'een sijde ende d'ander hellicht daertussen  
ghedeylt aen d'ander zijde, streckende ghelijck t'voirgaende. 
 
De voirs. Margriet is te lothe ende te deellen ghevallen de hellicht in een  
stuck ackerlants ghenoempt d'Oude Braeck, gheleghen ter plaetse voirs.  
tussen erffenisse 'tConvent van de Clarissen voirs. aen d'een sijde ende  
d'een eynde, d'ander hellicht aen d'ander sijde, streckende met d'ander  
eynde op erffenisse van de Beneficie van St.Joost ten Bosch, ende sall  
grooter sijn den cant soo deselven daer nu is. 
 
Den voirs. Gilis is te lothe ende te deelle ghevallen d'ander hellicht in  
d'Oude Braeck, tussen erffenisse Jan Jans Frans cum suis aen d'een sijde,  
d'ander hellicht d'ander sijde, wesende den cant cleynder. 
 
Op alle welcke etc. tot  ...   conclusio ut in forma. 
 
Datum den 18 octobris 1630. Testes Roymans ende Goossens. 
 
 
Deylinghe tussen de naebescreven  
lothen van de naebescreven goederen. 
 
Margriet, dochtere Jan Matijssen, ghebruyckende de voirs. machte voir een  
hellicht ende Agneesken naeghelaeten weduwe Jan Jans Matijssen metten  
voirs. momboiren van haere kinderen hebben verclaert aengegaen te sijn  
erffscheydinghe ende deylinghe van de [voirs.] hey  ende weycamp, gheleghen  
in de Baronnye van Boxtell, heertganck van Luycell. 
 
Mits welcke erffelijcke scheydinghe ende deylinghe is de voirs. Margriet te  
lothe ende te deelle ghevallen de hellicht in den voirs. heycamp tussen  
erffenisse de kynder Jan Roesten aen d'een sijde, d'ander hellicht aen  
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d'ander sijde, d'een eynde de gemeyn straet, d'ander eynde Elias Michiell  
Huyberts onder last van daeruuyt jaerlijcx te blijven ghelden de hellicht  
van de grontchijns opten heellen camp staende. 
 
De voirs. Neesken ende momboiren ten behoeve voirs. is te lothe ende te  
deelle ghevallen d'ander hellicht in de voirs. heycamp tussen erffenisse  
Huybert Peters cum suis aen d'een sijde, de ander hellicht aen d'ander  
sijde, ghelijcke eynden, gereserveert de bercken ende schaerhout daerop  
teghenwoirdich staende te deyllen bij de condividenten half ende half onder  
last van de halven grontchijns. 
 
Op alle welcke etc.  Testes et datum ut supra. 
 
 
Deylinghe van de naebescreven goederen et cetera. 
 
Neesken voirs. met haere momboiren voir d'een hellicht, Margriet ende  
Huybert voir d'ander hellicht hebben ghedeylt een stuck hooylants ghenoempt  
t'Schauwbroeck gheleghen ter plaetse voirs. 
 
Mits welcke erffelijcke etc. is de voirs Neesken ende momboiren te deelle  
ghevallen de hellicht in de voirs. beempt tussen erffenisse Neesken [ ... ] 
aen d'een sijde ende tussen de hellicht daertussen ghedeylt aen d'ander  
sijde, streckende van de ghemeyn straet tot opt erffenisse Elias Michiell  
Huyberts cum suis ende moet dit loth vijffthien roeyen cleynder wesen als  
dat volghende. Onder last van de achtsten [..offer] aen 't Gasthuys van Den 
Bosch ende de hellicht van de chijns. 
 
De voirs. Huybert ende Margriet is te lothe ende te deelle ghevallen  
d'ander hellicht tussen de hellicht daeraff ghedeylt van d'Aa, streckende  
van erffenisse Eevert Aerts met kindere, d'ander eynde gemeyn straet,  
groter als d'ander vijffthien roeyen. Onder last van te weghen Eevert  
Aertsen ende kindere ende den voirs. [..offer] ende halven chijns. 
 
Op alle et cetera, [de bercken] half ende half te deylen. 
 
Testes et datum ut supra. 
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R50 folio 39. 
 
 
Henrick Michielssen. 
 
Allsoo Henrick Michielssen als man ende momboir van Gertruyt sijne  
huysvrouwe dochtere Jan Henricx van de Amer bij denselven Jannen ende bij  
wijlen Gerttghe sijne huysvrouwe verweckt ende met dye voirs. Gertruyt hem  
fort ende sterck maeckende voir alle der voirs. Gertruyden kynder hadden  
opghedraghen aen Adriaen Jan Henricx de hellicht in een stuck weylants,  
gheleghen in de Baronnye van Boxtell hertganck van Lennisheuvel ter plaetse  
in den Buenders, 'tgeheel tussen erffenisse Matijs Janssen Santegoits aen  
d'een sijde ende d'een eynde ende tussen erffenisse Adriaen Jan Henricx aen  
d'ander sijde ende d'ander eynde met meer andere, soo is ghecompareert voir  
ons schepenen suster Ariken, dochtere wijlen Jan Henricx van den Amer ende  
Gerttghe voirs. ende heeft gheratificeert ende gheapprobeert, ratificeert  
ende approbeert mits desen de voirs. opdrachte is aengaende. 
 
Gheloven de voirs veste ende dese ratificatie alltijt vast, stedigh ende  
van weerden te houden. Ende den voirs. Henricken ende sijne huysvrouwe ter  
saecken van de voirs. veste van de geheelle hellichte teghens eenen  
iegelijcken, oyck teghens de kynder van de voirs. Gertruyt, te indemneren  
costeloos ende schaedeloos t'ontheffen. 
 
Testes et datum ut supra. 
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R50 folio 44 en volgende. 
 
Aryken, naegelaeten weduwe 
wijlen Adriaen Dircx de Bresser. 
 
Cornelis, soone wijlen Jan Breeckelmans bij denselven wijlen Jannen 
ende bij wijlen Peterken sijne huysvrouwe, dochtere wijlen Jan Niclaes  
Henricx tesamen verweckt, hem mede fort ende sterck maeckende voir  
sijne broeder ende swagers als mannen ende momboiren van hunne huys  
vrouwen, alle kynderen wijlen Jan Breeckelmans ende Peterken voirs. 
ende mede voir Niclaes ende Jenneken beyde kynderen wijlen Adriaen,  
soone wijlen Jan Niclaessen voirs.  
de hellichte allen t'recht ende actie hun competerende in een stuck  
ackerlants, ghenoempt Den Langhen Streep, gheleghen binnen dese  
Baronnye van Boxtel in den heertganck van Tongeren, t'gheheell stuck  
tussen erffenisse Jan Vranck Daniels aen d'een sijde ende tussen  
erffenisse Joost Jan Anthonisse met meer anderen, d'ander zijde  
streckende van erffenisse Joost Jan Teunis metten sijnen, tot op  
erffenisse der erffgenaemen Goossen Henricx. 
 
Item de hellichte allen t'recht ende actie hun toebehoirende in een  
stuck heylants, ghenoempt Den Tongercamp, gheleghen in den Baronnye  
ende heertganck voirs., tussen erffenisse de kynder ende erffgenaemen  
Jan Roesten aen d'een sijde ende tussen erffenisse de weduwe Adriaen  
de Bresser aen d'ander zijde,streckende van erffenisse Elias Michiel  
Huybers tot opte steegde alldaer. 
 
Item alle t'recht ende actie hem ende sijne consoirten competerende in  
alle de erffgoederen, bij Seris, soone wijlen Jan Jacops bij denselven  
Jannen ende bij wijlen Swaentghen, sijne huysvrouwe, dochtere wijlen  
Claes Henricx tesamen verweckt, gheconquesteert, hebben sij wittelijck  
ende erffelijck vercocht, opghedraghen ende overgegeven Henricken  
Gerit Franssen ende Jannen, soone wijlen Adriaens de Bresser ten  
behoeve van Aryken, naeghelaeten weduwe wijlen Adriaen Dircx de Bresser, 
ab eodem et cetera. Ende heeft dye vercooper de coopersse daerinne  
ghehoofft ende ghe‰rfft met s'hooffs handt van Boxtell met affgaen et  
cetera, promittens super omnia et habenda warandiam ende allen commer,  
calangie ende aentaell van hunnen tweghen daerinne wesende oft  
commende aff te doen geheellijck. 
 
Datum den lesten octobris 1630. 
Testes Goossens ende Frans Janssen, schepenen. 
 
 
Cornelis, soone wijlen Jan Breeckelmans. 
 
Jan ende Dirck beyde soonen wijlen Adriaen Dircx de Bresser ende  
Henrick Gerit Franssen promiserunt indivisi super omnia et habenda aen  
den voirs. Cornelis metten sijnen op den woensdach ierstcommende,  
wesende den sesten octobris toecomende te betaelen de somme van een  
hondert acht en t'negentich gulden tot XX stuyvers t'stuck, ende dat  
ter saecken van de coope in den voirgaende contracte g...rnert. 
Testes et datum ut supra. 
 
 
Cornelis, soone wijlen Jan  
Breeckelmans cum suis alle naeste 
moederlijcke vrinden wijlen Henrick, 
soone wijlen Jan Jacops. 
 



  

 57

Aelken, naeghelaeten weduwe wijlen Jan, soone wijlen Henrick Jan  
Jacops cum tutore et cetera, de tochte haer competerende in de  
hellichte van alle de erffgoederen bij den voirs. wijlen Henrick Jan  
Jacops in sijnen leven vercreghen, gheleghen binnen dese Baronnye van  
Boxtell, heeft sij wittelijck ende erffelijck vercocht, opghedraghen  
ende overgegeven Joosten ende Cornelissen, gebroederen soonen wijlen  
Jan Breckelmans bij denselven Jannen ende bij wijlen Peterken sijne  
huysvrouwe, dochtere wijlen Claes Henricx t'samen verweckt, Adriaen  
Martenssen als man ende momboir van Maeyken sijne huysvrouwe, dochtere  
wijlen Jan Brekelmans ende Peterken voirs. ende Jenneken, dochtere  
wijlen Adriaen Claessen Henricx, ende Maeyken huysvrouwe Claessen,  
soone wijlen Adriaen Claes Henricx voirs. ten behoeve van de voirs.  
haeren man, ab iisdem et cetera, effestucando et ceterea, promittentes  
super omnia et habende ratam servare et omnes obligationem et  
impetitionem ex parte sui omnino deponere.  
 
Datum 4 en decembris 1630. 
Testes Goossens ende Frans Janssen, schepenen. 
 
 
Peeter, soone wijlen Jan Dircx. 
 
Dwelcke allsoo gheschiet sijnde na..ratine et cetera, soo sijn  
ghecompareert dye voirs. cooperen cum tutore etc. [hem] sterck maeckende  
etc.  allen t'recht ende actie hun competerende in ende totter  
voirs. hellichte van de voirs. erffgenamen, hebben sij wittelijck  
ende erffelijck vercocht, opghedraghen ende overgegeven Peeteren,  
soone wijlen Jan Dircx, ab eodem etc. effestucando etc. promittentes  
super omnia et habenda ratam servare et omnes obligationem et  
impetitionem ex parte sui omnino deponere. 
Testes et datum ut supra. 
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R50 folio 48. 
 
 
 
Ic, ondergescreeven, als oem van de onmundige kynderen wijlen Michiel  
Handrick Laureyssen, bij denselven Michiel ende bij wijlen Handrikxken  
sijne huysvrouwe tesaemen verweckt, attesteere mits desen als dat het  
derdendeel van selvere huys, hoff metten erffenis daeraen gelegen, groet  
saemen ontrent twee loepensaet, geleegen tot Boxtell, als de mombers  
derselver kynderen onlanckx ten hoochsten ende schoensten hebben vercocht,  
nutter ende profitelycker voor de voors. onmundigen sijn vercocht als  
gehouden, te meer overmits Aert Jacops als man ende momber van Eyken sijne  
huysvrouwe, die het tweede derdendeel hem daerin competeert, oyck heeft  
doen vercoepen sijn voirs. derdendeel, mits dat de penningen, daervan  
procederende, beleyt worden op behoerlycken intrest voir de voorscreven 
onmundigen.  
Ende des t'oirconde soo hebbe ic dese ondertekent.  
Actum den XIIIen augusto XVIc ende dertich. 
 
Dit is het   X   merck van Marcelis Handrick Laureyssen. 
 
Quod attestor G. Roymans. 
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R50 folio 63. 
 
 
 
Frans, Jan, Jacop ende Henrick alle drye (sic) ghebroederen, soonen wijllen  
Geraert Franssen voir henselven ende dye voirs. Jacop, ende neffens hen Jan  
soone Peeter Geraert Henricx als momboiren ende tuteuren over d'onmundighe  
kynderen des voirs. Frans, soone Geraert Franssen bij denselven Franssen  
ende bij wijllen Henricxken sijne huysvrouwe, dochtere Peeter Geraert  
Henricx voirs. tsamen verweckt, waervoir dye voirs. momboiren ende dye  
voirs. Frans der onmondigen vader, hun mits desen fort ende sterck  
maeckende, een achtendeell in een stuck hoylants twee dachmaeten off  
daeromtrent 't gheheel stuck in grooten beempden, ghenoempt 't Brugbeempt  
ghen, gheleghen binnen dese baronnye van Boxtell in den heertganck van de  
Roond, de vier achtendeellen tussen erffenisse de heeren [...]atijsers aen  
beyde sijden, streckende van de Dommele tot op erffenisse des convents van  
de Geertroyden ten Bosch, hebben sij wittelijcke ende erffelijcke  
vercocht, opghedragen ende overgegeven Matijssen Huyberts ab eodem etc.  
effestucando etc., promittentes indivisi Frans, Jan, Jacop ende Henrick  
super omnia et habenda ende dye voirs. momboiren onder verbant van de  
voirs. onmondigen goederen, present ende toecomende, ratam servare et  
omnes obligationem et impetitionem omnino deponere. 
 
Datum den IX en decembris 1630. 
Testes Roymans ende Goossens, schepenen. 
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R50 folio 64 t/m 65v. 
 
 
Erffdeylinghe tusschen Willemken, 
dochtere Jan Lambert Aerts, weduwe 
wijlen Joris Mertens, ende Jan Henrick  
Michiels als transport hebbende van de 
kynderen wijlen Aert, soone wijlen Jan  
Lambert Aerts voirscreven. 
 
 
Willemken, naeghelaeten weduwe wijlen Joris Mertens, voir een hellicht ende  
Jan, soone wijlen Henrick Michiels als acte ende transpoirt hebbende van de  
kynderen wijlen Aert, soone wijlen Jan Lambert Aerts voir d'ander hellicht,  
hebben verclaert aenghegaen te zijn erffelijcke scheydinghe ende deylinghe  
van de naebescreven erffgoederen. 
 
Mits welcke erffelijcke scheydinghe ende deylinghe is de voirs. Willemken  
te lothe ende te deelle ghevallen een stuck ackerlants ghenoempt den  
Hoeckacker over den Berg daeraen geleghen, gheleghen binnen dese Baronnye  
van Boxtell in den heertganck van Luycell, tussen erffenisse d'erffgenaemen  
Goiaert Goiaerts van Bichelaer aen d'een sijde, d'ander sijde erffenisse  
Gerit Henricx Avenions aen d'ander sijde, streckende van erffenisse  
d'erffgenaemen Claes Andriessen tot op erffenisse Maeyken, weduwe Jasper  
van Esch. 
 
Item een stuck ackerlants ghenoempt den Grooten Acker, gheleghen in den  
Baronnye ende heertganck voirs. tussen erffenisse Maeyken, weduwe Jaspar  
van Esch voirs. aen d'een ende tussen erffenisse Jan Henrick Michiels  
daeraff ghedeylt aen d'ander sijde, streckende van de Dorencuyll tot op  
erffenisse der voirs. Willemken. 
 
Item een stuck hooylant, ghenoempt Hermansbeempt, gheleghen binnen de  
Baronnye ende heertganck voirs. tussen 't Cleyn Water aen d'een sijde ende  
tussen erffenisse de erffgenaemen Goiaert Goiaerts van den Bichelaer voirs.  
aen d'ander sijde, streckende van erffenisse d'erffgenaemen Gerit Henricx  
Avenions tot op erffenisse weduwe Jaspar van Esch voirs., onder last van  
hier uuyt te ghelden drye stuyver drye penningen grontchijns aen den  
baenreheer van Boxtell jaerlijcke. Ende last van te maecken ende t'onder  
houden een vierde ghedeellt in het brugxken omtrent deselve goeden gheleghen, 
ghenoempt d'Loobrugxken, waervoir sij heeft recht daerover te weghen. 
 
Ende den voirs. Jannen is in den voirs. qualiteyt te lothe ende te deelle  
ghevallen huys, schuer, hoff, ackerlant ende weylant aen malcanderen  
gheleghen, binnen dese baronnye van Boxtell in den heertganck van Luycell,  
tussen erffenisse Peter Henricx van Eyndhoven aen d'een sijde ende tussen  
erffenisse der erffgenaemen Goiaert Goiaerts van den Bichelaer met meer  
andere aen d'ander sijde, streckende van erffenisse der voirs. Willemken  
ende den Dorencuyll tot op erffenisse Henrick Jan Henricx. 
 
Item een stuck hooylants ghenoempt den Wildbeempt, gheleghen ter plaetse voirs. 
tussen 't Cleyn Water aen d'een sijde ende tussen erffenisse de weduwe  
Adriaen de Bresser met meer andere, streckende van erffenisse Maeyken, weduwe  
Jasper van Esch tot op erffenisse Lambert, soone wijlen Joris Mertens voirs. 
 
Item een keuteren erffrechts opte ghemeynte van Kempen, met last van drye  
stuyver drye penningen grontchijns aen den baenreheere van Boxtell jaerlijcke. 
 
Item drye gulden sesthien stuyver twee oirt jaerlijcke aen't Capittell tot  
Boxtell. Ende last van te onderhouden een vierde ghedeelt in het Loobrughsken. 
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Op alle welcke erffenisse ende op het alinghe recht hun deylderen in  
enighen brieven, instrumenten oft munimenten enichssints competeren, hebben  
dye voirs. deylderen d'een ten behoeve des anders wittelijck ende  
erffelijck helmelinghe vertheghen inne manieren in dyen ghewoonlijck  
zijnde, ghelijck dye voirs. deylderen ieder onder verbant van hunne  
respective persoonen ende goederen, present ende toecomende ratum servare. 
 
Dat sij oyck melcanderen rontsomme daer sulcx van noode sall wesen, sullen  
weghen. Ende oft bij weghen van recht hier naemaels hun deylderen enighe  
van de voirs. erffenisse met recht ontweirt werden oft ietmeer opte voirs.  
erffenisse te vergelden soude, dat sij dat melcanderen sullen helpen  
draghen, ieder voir een hellichte. Dat oyck ieder sijne lasten soo sall  
betaelen dat een anders erffenisse hen daervan alltijt sullen sijn ende  
blijven ontlast, ten eeuwigen daghen.  
 
Datum den sevensten dach octobris XVIc ende dertich. 
Testes Roymans ende Goossens, schepenen. 
 
 
Laurens Henricx Hessells. 
 
Willemken, weduwe wijlen Joris Mertens Beeckmans, ghemachticht tot 'tgene  
naevolghende is uuyt crachte van testamente, lesten ende uuytersten wille  
van wijlen den voirs. Joris Mertens Beeckmans ende uuyt crachte der machten  
de voirscreven Willemken bij den voirs. testamenten voir den notaris  
Roymans ende seeckere ghetuyghen opten 18 april 1624(?) soo 't scheen,  
ghegheven ende verleent voir een hellicht Marten, soone wijlen Aert Jan  
Lamberts ende Henrick Ariens, als man ende momboir van Heylken, sijne  
huysvrouwe, dochtere wijlen Aert Jan Lamberts voirs. hem mede fort ende  
sterck maeckende voir hunne andere susters ende broeders, kynderen Aert Jan  
Lamberts voirs. voir d'ander hellicht, een halff ploech rechts op te  
ghemeynt van Barnisvelt ende Oetendonck, hebben sij wittelijck ende  
erffelijck vercocht, opghedraghen ende overgegeven Laurenssen Henricx  
Hessels ab eodem etc. effestucando etc. promittentes super omnia et habenda  
ratum servare et omnes obligationem et impetitionem omnino deponere. 
Datum et testes ut supra. 
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R50 folio 72. 
 
Jenneken, weduwe Jaspar Wouters. 
 
Gregoris Willems heeft wittelijck ende erffelijck vercocht Jenneken,  
weduwe Jaspar Wouters eene jaerlijcke ende erffelijcke renthe van  
vijff gulden X stuyvers, verschijnende annunciatione Marie 25a martii,  
ende voir den yersten termijn annunciatione 1632, vrij etc. te leveren  
ende te vergelden van ende uyt huys, hoffstadt, schuer ende hoff met  
andere erffenisse daeraen gheleghen, allen ghestaen ende gheleghen  
binnen de Baronnye van Boxtell, heertganck van Tongeren, tussen  
erffenisse Michiel Dirx Gerits met meer andere aen beyde sijden,  
streckende van erffenisse Jan Aerts int Bruenschot de Jonghe tot opte  
ghemeynte van Zelissel ab eodem etc. et supportavit effestucando,  
promittens warandia et omnes alias obligationem et impetitionem omnino  
deponere, uytghenomen eene renthe van derthien gulden aen Gerit van  
den Donck, drye gulden aen Matijs van den Aacker ende eenen gulden  
chijns aen den baenreheer van Boxtell, atque satisfacere etc. 
mits conditien inne desen toeghedaen etc. te lossen met een hondert  
gulden, ganckbaer gheld etc. ut in forma.  
 
Datum den 27en martii 1631. 
Testes Roymans, Frans Janssen ende Verbeeck, schepenen. 
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R50 folio 82. 
 
 
Servaes Henricx. 
 
Peeter Henricx Lathouwers heeft wittelijck ende erffelijck vercocht  
Servaessen, soone wijlen Henrick Servaessen eene jaerlijcke ende  
erffelijcke renthe van vijff gulden, den gulden tot twintich stuyvers,  
gherekent ofte dye weerde daervoir inne anderen goeden gangcbaeren ghelde  
ende thien derghelijcke stuyvers te betaelen alle jaer den yersten dach  
martii ende voir den yersten termijn van betaeling primo martii 1632, vrij  
etc. te leveren ende te vergelden van ende uuyt een half dachmaet hooys,  
gheleghen binnen dese Baronnye van Boxtell in den heertganck van Onrode  
'tgheheell velt tussen erffenisse Aert Quintijns aen d'een sijde, Jan  
Janssen de Lavigne aen d'ander sijde, d'een eynde den baenreheer van  
Boxtell, d'ander eynde Jan Andries Santegoits met meer andere, ab eodem  
etc. et supportavit effestucando etc. promittens warandiam et omnes alias  
obligationem et impetitionem omnino deponere, uutghenomen de hellicht van  
twee stuyvers drye oirt grontchijns aen den baenreheer van Boxtell, atque  
satisfacere etc. mits conditien etc. te loschen met een hondert gelijcke  
carolus guldens etc. ut in forma. 
 
Datum den naestlesten dach februarii XVIc een ende dertich. 
Testes Goossens ende Verbeeck, schepenen.  
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R50 folio 90. 
 
 
Henrick, soene wijlen Hubert Moije, de tochte hem competerende in huys,  
hoff, schuer, bomgaert ende erffenisse daer aenliggende, tsamen groot  
ontrent twee lopensaet, gelegen in de prochie ende baronie van Boxtell aen  
de Roent, ter plaetse genoempt Aen Den Hovel, tusschen erve mr. Rochius  
Lemnius, castelijn ende rentmester deser voirscreven baronie ex uno, ende  
tusschen de gemeyn straet ex alio, streckende van erve Adriaen Faessen tot  
erffenisse Claes Willem Rutten, heeft hij wittelijck opgedragen Adriaen  
sijnen soone, Jannen Jacops wittelijcke man ende momboer Lijsken sijne  
huysvrouwe, Jenneken sijns comparants dochtere, Goyaert Jansse, man ende  
mombaer van Mariken, natuerlijcke dochtere Cornelis Tijnkens bij denselven  
ende wijlen Adriana, dochtere des voors. Henrick Hubert Moije verwect,  
altesamen kynderen des voors. Henrick Hubert Moije ende Willemken, dochtere  
wijllen Goiaert Willems, [ende] bij denselven Goiaerden ende bij  
wijlen Mariken dochtere des voors. Henrick Huybert Moije verweckt,  
ut in forma. 
 
Soe sijn gestaen voor schepenen ondergescreven Adriaen soene Henrick Hubert  
Moije cum reliquisant, hem fort ende sterck maeckende voir de voirscreven 
Willemken; ende hebben wittelijc ende erffelijc vercoft heden Gijsberden  
de Roy, presbytere eenen jaerlijcke ende erffelijcke chijns van drie gulden  
gangbaer gelt, te betaelen alle jaer int hoochtijt van paschen ende voor  
den yersten termijn paessen 1632, vrij van alle contributie, connincxbede,  
dorpscommer, gewoenelijc ende ongewoenelijc, ingestelt oft naemaels ingestelt 
te wordden etc. 
te leveren ende te vergelden van ende uyt den onderpanden in den voors.  
contracte ge[meld] [cum remis habitum et premissis oneribus consuetis.] 
(de nalatenschp en de voorafgaande (zaken) te verkrijgen met de gebruike 
lijke lasten) 
 
Te lossen met vijftich gulden een halff jaer te voerens op te seggen. 
Datum XVIen aprilis 1631. Testes Goossens ende Frans Janssen, schepenen. 
 
 
 
           Henrick Hubert Moije     X     Willemken Goiaerts Willems 
                                    | 
                                    | 
     ----------------------------------------------------       
     |                       |                   |                     | 
  Adriaen        Jenneke       Lijsken          Adriana 
                                               X                X 
                                       Jan Jacops        Cornelis Tijnkens 
                                                                       | 
                                                       Mariken  X Goiaert Janssen 
 
 
bedoeld wordt Goiaert Janssen 
bedoeld wordt kleindochter. 
gereconstrueerde tekst 
de meest waarschijnlijke betekenis. 
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R50 folio 97. 
 
 
 
Opten tweeden dach maij 1629 hebben de naebescreven borghemeesters deser 
Baenderije ghetelt aen mr. Geraert Roijmans de naebescreven sommen om te  
solliciteren sauvegarde aen de prince van Orangen voir de Baenderije van  
Boxtell te weten Jan Geraertssen van de Berch de somme van een hondert  
gulden, Jan Henrick Michiels de somme van een hondert erffelijcke guldens  
ende Peeter Henricx de somme van twintich gulden maeckende tsamen ter  
sommen van tweehondert een ende dertich gulden. Ita attestor. 
 
 
                                              H. Leermakers. 
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R50 folio 98. 
 
 
 
 
Op huyden datum deser den vijfsten novembris anno 1632 soo heeft Jacop  
Peeters verhuert een halff recht op Kempen voor den tijt van ses jaeren  
voor de somme van twee gulden eens aen Jan Ariens, beginnende voor den  
iersten termijn anno sestien hondert driendertich, beginnende ende  
expirerende anno sestien hondert negen en dertich, ende gelovende die  
voorscreven hueringe altijt goet, vast, stendich ende van weerden te  
houden op alle hunne goederen, present ende toecomende. 
Testes Peeter Lemnius ende Jan Marttens van Duyssell als geloffweerdige  
getuygen hiertoe versocht ende gebeden sijnde. 
 
Dit is merck   X    van Jan Ariens 
P. van Rund. 
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R50 folio 101 t/m 102. 
 
Arien Jan Ariens Hendricx. 
 
Hendrick Jans van Rijsingen, Jan Evert Schellen ende Wouter Antonis van  
Tuyl, die voors. Jan ende Wouter als momboren ende tuteuren over Jenneken,  
onmondige dochter wijlen Jan Hendrick van Rijsingen bij denselven Jan ende  
Jenneken Jan Janssen Raymaeckers verweckt, uyt crachte van schriftelijcke  
authorisatie der voors. momboren tot ten ene naevolgende, bij mijn heeren  
schepenen deser baronie gegeven ende verleent van date den 29en aprilis  
1641, ons schepenen, ondergenoempt, gebleecken, een stuck lants wesende  
eensdeels hey, eensdeels weylant, gelegen binnen dese Baronie in den  
geheuchte van Hooch Gemonden ter plaetsen genoempt 'Aen de Voorhey', soo  
groot ende cleyn als 'tselve aldaer gelegen is, drie hoecx, d'een sijde aen  
de gemeynte genoempt de Voorhey, d'ander sijde Jan Evers voors. ende Jan  
Jaspers [VVisser], d'ander sij aen Arien Jans coper, hebben sij wittelijck  
ende erffelijck getransporteert, opgedraegen ende overgegeven aen Arien Jan  
Ariens Hendricx omme etc. promittens super omnia et habenda waerandiam et  
omnes obligationes et impetitiones omnino deponere, uutgenomen bij den  
voors. coper te moeten wegen degene van rechtswegen bevonden soude mogen  
worden over 't voors. stuck erffve haeren wech te hebben. 
 
Actum den XV en mey 1644. 
Testes Goyaert Martens van Hees et Jacop Jans van de Sande, schepenen. 
 
Goyaert Jans Jonckers. 
 
Hendrick Jans van Rijsingen, Jan Evert Schellekens ende Wouter Antonis van  
Tuyl, qualitor tenit supra, ende uyt crachte als in de voorgaenden contracte 
per totium in sijne ad verbos conclusio onser schepenen, ondergenoempt,  
gebleecken, seecker stuck ackerlants genoempt 'de Hultert' groot ontrent een 
lopensaet ofte soo groot ende cleyn als 'tselve gelegen is binnen dese  
Baronie in den geheuchte van Hooch Gemonden, d'een sijde aen erffenisse  
Zeger Aerts, d'ander sijde Andries Santegoets nomine uxoris sui Mariken  
Aert Wouters, d'een eynde Zeger voors. d'ander eynde Corst Jans van Hees, 
hebben sij wittelijck ende erffelijck getransporteert, opgedraegen ende  
overgegeven aen Goyaert Jans Jonckers, omme etc. promittens super omnia et  
habenda warandiam etc. et omnes obligationes et impetitiones omnino deponere, 
uytgenomen te moeten wegen degene die van rechtswegen daerover schuldich sijn 
te wegen. Actum et testes ut supra. 
 
Adriaen Jan Ariens Fredrix. 
 
Wouter Antonis van Tuyl, wonende opten Dungen, seecker stuck lants eensdeels 
hey ende eensdeels weylant, gelegen binnen dese Baronie in den geheuchte van 
Hooch Gemonden ter plaetsen genoempt 'Aen de Voorhey' soo groot ende cleyn als 
'tselve aldaer gelegen is, d'een sijde de kynder Evert Ariens ende d'ander  
sijde ende d'een eynde Arien Jans, cooper, d'ander eynde de gemeynt genaempt 
de Voorhey, heeft hij wittelijck ende erffelijck vercocht, opgedraegen ende  
overgegeven aen de voors. Arien Jan Ariens Fredrix omme etc. promittens  
dictus venditor super omnia et habenda warandiam etc. et omnes obligationes  
et impetitiones omnino deponere. Actum et testes ut supra. 
 
 
Erffscheydinge ende deylinge  
tusschen Hendrick ende Jenneken 
kynderen wijlen Jan Hendricx van 
Rijsingen, bij denselven ende  
Jenneken , dochtere Jan Janssen 
Raymaecker tesamen verweckt. 
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Hendrick Jans van Rijsingen ende Jan Evert Schellekens ende Wouter Antonis  
van Tuyl, als momboren van Jenneken, dochtere Jan Hendrix van Rijsingen  
voors. hebben te samen aengegaen seecker erffelijcke scheydinge ende  
deylinghe van de naebescreven erffgoederen, hen aengecomen van henne voors.  
ouders, alsoo de voors. Jenneken, dochtere Jan Janssen Raymaeckers, der  
condividenten moeder, alnoch in leven sijnde, de tochte haer in den  
naergenoemde erffenissen competerende tot behoeff van hen condividenten,  
heeft gecedeert voor schepenen in [...]  opten 8 en aprilis 1641 als ons  
schepenen, ondergenoempt, bij schabinael acte geschrift is geblecken.  
 
Midts welcker erfflijcke scheydinge ende deylinghe den voors. Hendrick Jans  
van Rijsingen te loote ende te dele gevallen is huys, schuer ,hoff,  
boomgaert ende aengelegen erffenisse, soo groot ende cleyn als 'tselve  
gelegen is binnen dese Baronie in den geheuchte van Hooch Gemonden, d'een  
sijde ende d'een eynde aen den gemeyn straet, d'ander sijde Wouter Antonis  
van Tuyl met mer andere, d'ander eynde aen d'erffve Jenneken, een der  
condividenten, hier toegedeelt, onder last van jaerlijcx daeruuyt te  
vergelden vijf jaerlijcx 's connicx chijns die tegenwoordich ter weder  
sijden betaelt wordt. 
 
Item een mauwer roggen jaerlijcx aen de kynder Evert Michiels, verweckt bij 
Peterken sijne huysvrouwe, te betaelen, ende dat naer tenent van de brieven  
daervan zijnde. 
 
Item een hondert guldens capitaels aen Maria, weduwe Peter Connincx jaerlijcx betaelt 
wordende den intrest met VI gulden. Item XXV gulden capitaels in seecker somme van  
215 gulden capitaels te vergelden aen Jan Wouters wonende tot Vucht.  
 
Item ende is de voors. momboren in den name van de voors. Jenneken te loote  
ende te dele gevallen seecker stuck ackerlants in alder grootten ende toebehoerten 
als 'tselve gelegen is ter plaetsen voors., d'een sijde aen de erffenisse Jan Jaspers den 
decker, met meer ander, d'ander sijde de gemeyn straet, d'een eynde aen de voors.  
erffenisse  hier toegedeelt, d'ander eynde aen gemeyn straet, onder last van hier uuyt  
jaerlijcx te vergelden den intrest van 200 gulden capitaels in meerdere somme van 225  
aen Jan Wouters tot Vucht. 
 
Item aen Arien Rijckaerts den Ouden vijff gulden jaerlijcx. Ende aen mr.  
Rentmeester tot Bynderen vijff gulden jaerlijcx, ende den grontchijns aen  
den baenderheere van Boxtel ter somme van VI stuyver II oort gebuerchijns. 
 
Op alle welcke voors. erffenisse ende gedeelten hebben sij condividenten  
ende op d'alinge recht in enige letteren, brieven, instrumenten offt  
munimenten hij enichsints competerende die eene tot behoeff des anders,  
wittelijck ende erffelijck helmelinge vertegen als recht, promittens etc. 
obligans ratum servare et omnes alias obligationes et impetitiones  
omnino deponere, ende malcanderen de achterstellige pachten ende chijnsen 
te hebben betaelen tot eenen staende ende loopenden pacht. 
Aldus gedaen sonder argelist ten tijden ende ter presentie van schepenen. 
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R50 folio 111. 
 
Jan Joost ende Dirck Janssen. 
 
Niclaes Willems als wetttich man ende momboir van Baetken zijne huysvrouwe  
dochtere wijlen Peeter Laureynsen voorgaende naergelaeten weduwe van wijlen  
Jan Peeters van Thuyll, de tochte zoo zij verclaerden haer aengecoemen van  
wijlen Jan Peeters, tweederde in hellicht in zeker stuck hoyelants gelegen  
binnen deser Baronie van Boxtel in den beemden achter de Deelen, waervan de  
drie resterende deelen in de hellicht voirs. sijn toecoemende Gerit Dirx van  
Everssen, geregenoot als aldaer den geheelen beemt, legitime et hereditarie 
vendidit et supportaverunt Jannen Joosten ende Dirck Janssen de tochte van  
de voirs. griederij omme ten erffrechte te hebben ende besitten met vertijden 
als recht, promittens et obligans et ratum servare et alias obligationes et  
impetitiones omnino deponere, uytgescheyden eenen jaerlijcke chijns aen den  
heere van Boxtell alle jaere Martinii.  
Testes G. Ruys ende Schenkels, schepenen, den 21 meert 1645. 
 
 
 
 
Ansem Jan Niclaes Goossens  
ende Antony Geerlings. 
 
Jan Joosten ende Dirck Janssen uyt crachten der machten in den voirs. contracte 
hen gegeven ende verleent, hetselve voirs. hoyelant aldaer geraemt, gelegen ende  
geregenoot als boven, legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt  
Anssemen Jan Niclaes Goossens ende Antony Geerlings ab eodem emptore etc. 
et efestucando met hoeren [helmelingen]? ende vertijden als recht, promittens  
et obligans ratum servare et omnes obligationes et impetitiones omnino deponere, 
uytgescheyden eenen chijns. 
Datum et testes ut supra.  
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R50 folio 118 t/m 121v. 
 
 
Staedt ende inventaris van de  
erffhaeffelijcke meubelen daer  
Mayken, dochtere Sebert Brants, 
wittige huysvrouwe van Joost  
Rossems, woonachtich tot Boxtell 
inne bestorven is op ten 12 meert 
1663, ende den voors. Joost Rossems 
als langstlevende ter tochte is  
blijven besitten. 
 
Alsoo Jan Rossems, vader van Joost Rossems ende Jan Brants, eenigen broeder  
van de voorscreven Mayken Brants, als naeste vrienden van de onmundighe  
kinderen des voorscreven Joost Rossems verweckt bij Mayken Brants (die  
notoirlijck momboiren behoorden te sijn van de genoemde onmundigen) door  
Jan van den Heuvel openbaer notarius versocht sijnde omme in qualiteyt als  
momboiren desen inventaris te helpen maecken weygerachtich waeren ende  
refuseerden present te comen, soo hebben wij ondergescreven scepenen deser  
baronnye van Boxtel, overmits refues van de momboren ten versoucke van  
Joost Rossems met het inventariseren der erffhaeffelijcke meubelen voort 
gevaren in vuegen ende maniere als volcht.  
 
In den iersten een bedde met hooftpeulue ende twee cussens tesamen met  
veeren gevult met een groen saergie met grfflijnwaet gevoedert. 
 
Item twee gebeelderde gardijnen van stoff met groen, wit ende grau strepen  
met een vurhanghsel daertoe ende ijsere gardijnboom. 
 
Item noch een bed met hoofftpeulue ende twe cussens insgelijcx met veeren  
gevoedert ende een groen sargie met een groff lijnen beddecleedt daertoe  
ende twe gebeelderde gardijnebn van stoff. 
 
Item dertien paer slaeplaeckens. 
Item dry ende twintich oirfluwijnen. 
 
Item dry fijn pelle taeffelaeckens, lanck twee ellen geteeckent twee met de  
letteren M.I. ende die eene geteeckent met de letteren G.H. 
 
Item een groff pellen taeffelaecken lanck omtrent twee ellen geteeckent met  
de letteren M.S. 
  
Item dry grove pelle taeffelaeckens lanck omtrent twee ellen niet geteeckent. 
 
Item twee fijn pelle taeffelaeckens lanck als voor geteeckent met de  
letteren M.I. 
  
Item noch een fijn pelle taeffelaecken lanck als voor niet geteeckent. 
Item blockkledeken van deselve, lanck omtrent twee ellen. 
 
Item noch een fijn pelle taeffelaecken lanck omtrent twee ellen geteeckent S.G. 
 
Item een fijn pelle handtdweel met lintkens, lanck omtrent vierdalff elle  
geteeckent R.G. 
 
Item derthien pelle servetten, breedt omtrent eene elle geteeckent met de  
letteren M.I. 
 
Item noch een pelle servetten, breedt als voor geteeckent met de letteren M.R. 
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Item noch een pelle servet, breedt als voor ende niet geteeckent. 
Item noch twe pelle servetten, breedt als voor ende geteeckent met de  
letteren M.S. 
 
Item een pelle handtdoeck, breet omtrent een elle met een lintken ende  
geteeckent M.R. 
 
Item noch een cleyn pelle handtdoecxken, breet omtrent een halff elle  
ongeteeckent. 
 
Item twee lijne taeffellaeckens, breedt omtrent twee ellen. 
Item noch twee cleyn lijne taeffellaeckens, breedt omtrent een elle. 
 
Item twe nachthalsdoecken, geteeckent met de letter M. 
Item noch vier nachthalsdoecken ongeteeckent. 
 
Item veerthien hemden van Mayken Brants. 
Item noch een nachthalsdoecxken gemaeckt van oude lobben. 
 
Item vijff doecke neusdoecken om den hals te doen met canten. 
Item twee doecke neusdoecken om den hals te draegen, sonder canten. 
 
Item seven fijne neusdoecken om den hals te draegen van liewaet met canten. 
Item vier fijne neusdoecken om den hals te draegen, sonder canten. 
  
Item vier en dartich fijn vrouwe cappen met binnenwerck. 
Item noch dry vrouwe cappen sonder binnenwerck. 
 
Item twintich vrouwe covels van liewaet ende noch twee van pelle. 
Item een doecke neusdoecxken. 
 
Item negen paer handtmoukens sonder canten. 
Item vijff paer hantmoukens met canten. 
 
Item vier sante cappen met canten ende binnenwercken ende een doecke  
gelijcke cap met een cant. 
  
Item twe gelijcke santee cappen sonder binnenwerck off canten. 
Item dry santeen sonder canten. 
 
Item vier santeen met canten. 
Item neegen vrouwe neerstelens met canten. 
 
Item een doecken halscraege met een cant. 
Item een halscraege met een cant ende een sonder cant. 
 
Item dry kynderdoecken met canten ende een kynderdoeck sonder cant. 
Item een rode incarnate karreye kynderdoeck met een weyndel. 
 
Item dry fluweelen banden van eenen rock. 
Item een wit vrouwe lijne lijffken met nupkens. 
 
Item een nieuwe gescreynwerckte kasse met twee dooren ende een uyttreckende lade. 
 
Daerinne bevonden: 
Item een swarten vrouwe tabbart van kemelshair. 
 
Item een borst van gauwe laecken. 
Item noch een borst van grauw geblomt stoff. 
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Item noch een swarte borst van kemelshaer met canten. 
Item een swarte kemelshare rock met een cant rontsom ende twee in de schoot. 
 
Item een groen borratten rock met groen stoff gevoedert ende twee canten  
rontsom ende vier in de schoot. 
Item een roy incarnate rock met groenen bay ghevoedert met twee silvere  
canten rontsom. 
 
Item een swarte laecken rock met swarten bay gevoedert. 
Item een slechte royen rock met groen gevoedert. 
 
Item een swarte sije voorschoot. 
Item een groene voorschoet van stoff. 
 
Item een slechte kokerschey met een cooper kettinghsken ende een silvere mesch. 
Item noch een cleyn kokerscheyken sonder messen met een silvere kettinghsken. 
 
Item dry silvere lepels met pedtsvoetkens ende niet geteeckent. 
Item een silvere comme werdich omtrent 25 gulden. 
 
Item een gouden meckrinck waerop gesneden dusdanige merck:  4+ 
                                                                                                    XXø 
Item een silvere beecker groot omtrent een derde part van een kanne, in den  
bodem geteeckent M.S.B. 
 
Item een silvere paternoster van thien tyendeken, onderscheyden met tien  
grooter vergulde coorens ende aen ieder twee cleyn met sesch voorcoorens  
ende een groote boll met vier aensichten. 
 
Item een grauw laecken sticklijff met mouwen. 
Item een swarte laecken hoyck met royen bay ghevoedert. 
 
Item een lijne voorschoot met canten ende eenen sonder canten. 
Item twee eycke kisten. Item een deeken blocxken met twee deuren. 
 
Item een wiege ende baeckermadt. 
Item een crucifix met een steene pellicken. 
 
Item een viercant eycken blocxken. 
Item acht viercante hooge essen stoelen. 
 
Item sesch viercante leege essen stoelen. 
Item dry drystapel esse stoelen. 
  
Item een groen biese pretterstoel. 
Item een cleyn viercant biese stoelken. 
 
Item een rondt taeffelken met een dryvoet stoel. 
Item twee spinwielen ende een lijne scherm. 
 
Item een lanckwerpige cleermande met vier ooren. 
Item een naymandeken sonder ruyten ende een oudt naymandeken boven met ruyten. 
  
Item een haele met een ysere pars daeraen. 
Item een lenckhaele, tange, cleyn vierschupken met een vierhoeckich  
gevauwende brandtijser. 
 
Item een ijsere braypanneken met een ijsere  drooplepel ende  
vleeschriecxken ende cleyn spitken ende ijsere struyfpan. 
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Item een hanghijser vauthengel ende rooster. 
 
Item een ijsere ketelken groot omtrent dry potten. 
Item een copere panneken groot omtrent een halven pot. 
 
Item een cleyn schuymspaenken. 
Item een copere moespotteken groot omtrent 3 potten. 
 
Item noch een copere podt groot omtrent 6 potten. 
Item een copere ketel groot omtrent 8 potten. 
 
Item een cleyn ketelken groot omtrent anderhalff pot. 
Item een coperen deurslach met een ijseren bant ende ooren. 
 
Item een copere melckkanne groot omtrent 8 potten. 
Item een copere vierpanne. 
 
Item een gebroicken blaecker. 
Item een metaele gegoten wijwatervatken. 
 
Item een blecke suyckerdoos ende raspe. 
Item twee coopere lampen. 
 
Item een coopere kandelaer. 
Item seven tenne schootelen wegende ieder derdalff pondt. 
 
Item een tenne becken wegende vierdalff pondt. 
Item een groote tenne schootel wegende vier pondt. 
 
Item een tenne mosterpotteken van twee maetkens. 
Item dry tenne commen met een cleyn tenne schotelken, wegende tsamen  
vierdalff pondt. 
 
Item een tenne kan met een groote tenne beecker ende een cleyn beeckerken,  
wegende samen vijff pondt ende een halff. 
Noch een cleyn kynderbeeckerken. 
 
Item sesch tenne teliooren, wegende ieder een pont. 
Item vijff tenne lepels met een lepelhuysken. 
 
Item een gescheelt wijnpotteken van witten steen. 
Item een gescheelde witte drinckpodt. 
 
Item een gescheelde wit mengelken. 
Item een strijckijsere. 
 
Item een slechte spiegel. 
Item twee ijsere snutters gebroocken. 
 
Item een roodt schauw cledeken met traning. 
Item een roodt gebeeldert stoffe taeffelcledeken. 
 
Item een groen ney kasken ende een werckcussen. 
Item een watereemer met ijsere banden. 
 
Item een gootbancxken lanck omtrent twee voeten ende een kasse staende ten  
Brueckelen. Item een roy gebeeldert sittecussen. 
 
Item een groen gebeeldert sittecussen. 
Item een blauw laecken sittecussen. 
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Item dry maelsacken. 
Item vier cuijpers schaeffbancken ende twee timmermans schaeffbancken. 
 
Item dry spansaegen ende een schurp saeghsken. 
 
Item een kerffsaege, een barsie, vier snijmesschen, dry deesselen, twee  
haurbeelen, twee beytels ende een goedse, dry treckschaeggven, dry  
kroossen, dry timmermans richtschaeffven, vijfftien ijsere banden. 
 
Item een tapboor. 
Item een slijpsteen, een roer. 
Item dry werck stocken. 
 
Verclaerende die voors. Joost Rossems egheene erffhaeffelijcke meubelen  
meer te weten ofte te hebben presenterende 'tselve altijt des versocht  
sijnde met sijne solemnele eede te bevestighen. Des t'oirconde bij hem  
onderteeckent. 
 
Aldus ge‹nventariseert ter presentie ende overstaen van Aelbert van Lill  
ende Adriaen Geritssen scepenen der baronnye van Boxtel op ten dertichsten  
dach der maent julij XVIc dry en tsestich die dese iegenwoordige neffens  
den genoempde Joost Rossems hebben onderteeckent. 
 
           Joost Jan Rossems 
           Aelbert van Lill 
           Adriaen Gerits 
 
           Me presente A. Huigens. 
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R50 folio 122 t/m 133v. 
 
 
Onder conditien ende voorwaerden hiernaer beschreven, soo sullen de heeren  
joncker Henrick van Vlierden, soo voor hemselven ende als broeder ende  
vocht van joncker Jan ende Rijckaert van Vlierden, kynderen van wijlen  
joncker Carel van Vlierden ende joffrouwe Honorria Coenen, ende noch als  
voocht ende momboir van de onmundige kynderen van wijlen joncker Evert van  
Vlierden ende joffrouwe Anna van Gerwen, joncker Johan de Coenen vanwegen  
joncker Willem van Vlierden, sijnen swaegere, sijn verstant nyet machtich  
wesende ende joffrouwe Henricka van Vlierden, weduwe wijlen d'heer Johan de  
Ratelant, alle erffgenaemen van wijlen joffrouwe Anna de Burchgrave, hunne  
moedere ende grootmoedere respective, gemachticht tot 'tgene naervolgende  
is uuyt crachte van opene brieven van consent, decret ende authorisatie bij  
hun verworven in den Rade van Brabant in 's Gravenhage den sevenden  
octobris XVIc achtenveertich ende uuyt crachte der machte hun daerbij  
onder den segele van voors. Raede, soo het scheen ende bleek, gegeven ende  
verleent naer drye voorgaende behoorlijcke veylinge ten hoochsten ende  
schoonsten voor eenen yegelijcken volgens de voors. brieven vercoopen de  
naebeschreven parcheelen van erffve soo ende gelijck deselve hiernaer  
werden gespecificeert. 
 
In den iersten dye voors. heeren vercooperen sullen de naebeschreven  
parcheelen ter beterschappen vercoopen met carolus guldens, twintich  
stuyvers voor elcken gulden gerekent off de weerde daervoor te betaelen in  
goede Hollantse gepermitteerde munte, gelijck hiernaer breeder gesecht sal  
worden, in den verstande nochtans dat men in het betaelen egheene mindere  
munt en sal mogen tellen als schellingen. 
 
Item op de naebeschreven parcheelen sall staen ten wijncoope, soo deselve  
ten beurde affgemijnt sullen worden op elcken gulden seven stuyver, te  
betaelen bij de naebeschreven cooperen elck int sijne sonder cortinge maer  
nochtans te beheeren naer gelieffe der voors. Henne Heeren vercooperen, 
sonder becroon van yemanden. 
 
Item de naebeschreven parcheelen van erffven sullen staen tot hoochsele  
tot den vijffden dach deser maent mey. Ende sall hetselve hoochsele alsdan  
uuytgaen ontrent den ‚‚n ure naer middach ombegrepen den precisen tijt met  
een eyndeken bernender kerssen ten desen huyse. Middelertijt ende soo lange  
de kersse bernen sall moegen slaen luttel off veel, doende elcken slach  
twee gulden, halff ende halff, dienende naer ouder gewoonte. 
 
Item dye naebeschreven cooperen sullen elck henne parcheele aenveerden als  
hiernaer is volgende, te weeten den iersten coop ten iersten behoorlijcken  
vervarens tijt, metten hoven ende beempden daertoe wesende, ende de voordere  
coopen binnen Boxtel, terstont naer den hoochsele. Ende het ackerlant tot  
Munsel, niet met het lant gebroocken wesende, en het heyvelt ende een driesken 
achter de schuere t'oicxt ierstcomende aen de stoppelen. De huysinge te  
Pincxten. Ende mette weyden ende den hoeybempt mette voordere coopen terstont 
naer het hoochsele. 
 
Item dye voors. heeren vercooperen sullen de naebeschreven cooperen de voors.  
parcheelen, elck int hunne vesten, voor schepen deser Baronnye binnen een  
maent naer den hoochsele ombegrepen, ende alsdan de cooperen uuyt crachte der 
voors. machte, geloven behoorlijck waerantwschappe, tot welcken daege off op  
alsulcken anderen daege als de voors. heeren vercooperen den cooperen bestem  
men sullen, tot welcken daeghe dye cooperen gehouden sullen wesen te comparer  
en om de veste te ontfanghen ende het inhouden deser voorwaerden te voldoen. 
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Item de voors. heeren vercooperen reserveren alle de opgaende boomen hier  
binnen staende ende het eyck opgaende hout, staende tot Munsel ende Onroye  
om den iersten bleckenstijt te moghen ruymen. 
 
Item is conditie dat ofter yet meer uuyt gonck 'tgene men nyet en wiste,  
dat men 'tselve sall aencoopen naer lants coop.  
 
Item dye cooperen sullen hunne coopen moeten betaelen greef bij de veste,  
ende van de onmundige sullen deselve mogen ten onderen houden midts daer  
van betaelen jaerlijcks tegens den penninck twintich. 
Voorts naer allen voorwaerden recht. 
 
 
1. In den iersten soo sullen dye voors. heeren vercooperen vercoopen de  
steenen leyen huysinge metten hoff, vijver ende beempt daer teynden aen  
gelegen, groot tsamen ses loopensaet dryentwintich royen een quart off daer  
ontrent off soo groot ende cleyn als 'tselve gestaen ende gelegen is  
binnen deser Baronnye van Boxtell ende aldaer is affgepaelt tusschen het  
naervolgende paersell aen d'een zijde, de drye parcheelen van de grooten  
hoff ende het gasthuys met andere aen d'ander zijde, blijvende den gracht  
tusschen beyde halff ende halff, streckende met beyde eynde op de dorpsgraven 
aldaer met een steenen ende houte brugge, onder den laste van daer uuyt te  
vergelden XXI stuyvers chijns, gereserveert de groote schuere. 
 
Opgehouden op elf hondert guldens. Is daernaer gemijnt voor een duysent  
vier hondert guldens bij Peeter Roeffen, secretaris ende heeft geslaegen  
hondert thien slaegen. Idem vijffthien slaegen. Idem vijftich slaegen. 
Denselven vijffentwintich. Joncker Evert Vlierden hondert slaegen. 
 
 
2. Item dye voors. heeren schepenen sullen alnoch vercoopen een parcheel in 
den Dries, te weesen het ierste naest het huys, soo ende gelijck hetselve  
aldaer is affgepaelt, groot ontrent een loopensaet ende seven en twintich  
royen ende anderhalff vierdel roys, off soo groot ende cleyn als 'tselve  
aldaer is gelegen tusschen het voors. ierste parcheel aen d'een zijde ende 
een eynde, het parcheel daer het duyfhuys op staet aen d'ander zijde,  
streckende metten anderen eynde tot op den dorpsgrave, onder last van daer  
uuyt te vergelden vijff stuyver veerthien p[enningen] in twee texten.  
 
Heeft gemijnt Cornelis Diercx voor drye hondert tsestich gulden. Geslaegen  
twelf slaegen. Idem acht slaegen. Den secretaris thien slaegen. Idem thien  
slaegen. Idem twintich slaegen. Idem twintich slaegen. Joncker Henrick  
Vlierden dertich slaegen. 
 
3. Item dye voors. vercooperen sullen alnoch vercoopen een stuck groeslant, 
daer het duyffhuys op is staende, gelegen ter plaetsen voors. tusschen  
erffve van het lest voors. parcheel daer affgepaelt aen d'een zijde, den  
reviere aen d'ander zijde, streckende van erffve van de ierstcoop tot op den  
dorpsgrave, met het duyffhuys daerop staende groot wesende twee loopensaet 
ende achthien royen, off soo groot alst aldaer is affgepaelt. 
Onder last van daer uuyt te vergelden in drye texten vijff stuyver een oort. 
Opgehouden op ses hondert guldens. Gemijnt bij Barbara, weduwe Joost Goossens 
voor vijffhondert ende vijftich gulden. Geslaegen vijff en vijfftich slaegen.  
Deselve vijff en dertich slaegen. Joncker Henrick Vlierden hondert slaegen. 
 
Item is conditie dat dese drye voors. parcheelen malcanderen sullen moeten  
wegen over de brugge uuyt, ende malcanderen ieder voor een derde part moeten  
helpen onderhouden de brugge, soo lange als sij den wech willen gebruycken. 
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4. Item dye voors. vercooperen sullen alnoch vercoopen een parcheel van den  
grooten hoff naest den dorpsgrave, groot ontrent sesthien royen ende anderhalff  
vierdel roys, off soo groot ende cleyn als 'tselve aldaer is affgepaelt,  
tusschen het naervolgende parcheel aen d'een sijde, den dorpsgrave aen d'ander  
zijde, streckende van de straet tot aen den iersten coop metten halven  
gracht daertusschen. Onder last vier chijnshoender. 
 
Opgehouden op twee hondert vijfftich gulden. Daernaer sonder te betaelen  
slagen off wijncoop gelaeten aen Jan Fredricx voor twee hondert acht en  
dertich gulden, soo hij verclaerde. 
 
5. Item alnoch het middelste parcheel van den voors. hoff, groot ontrent XX  
royen ende een half, off soo groot ende cleyn als 'tselve aldaer tusschen  
het voors. ende naervolgende parcheel is affgepaelt, streckende van de iersten  
coop metten halven grave daer tusschenbeyde wesende, totte op de straet.  
Onder den laste van daer uuyt te vergelden vier chijnshonderen aen den heer  
Baron van Boxtel. 
 
Naer oproeping ende heeft daer nyemant gelt voor geboden. Hetselve parcheel 
daernaer gelaeten aen Lambert Lenaerts ende Jan Jansen van Poppel, soo den  
voors. Lambert verclaede voor de somme van 250 gulden sonder te betaelen  
slagen off wijncoop. 
 
6. Item een parcheel van den voors. hoff neffens erffve der erffgenamen  
Peeter Aerts, groot ontrent dry en twintich royen ende ander halff vierdel  
roeyen, off soo groot ende cleyn als 'tselve aldaer is gelegen tusschen  
erffve der erffgenamen Peeter Aerts aen d'een zijde, het lest voors. parcheel  
aen d'ander zijde, streckende van de iersten coop metten halven grave tot op  
de straete. Onder last van daer uuyt te vergelden vier chijnshoenderen aen  
den heere van Boxtel. 
 
Opgehouden op drye hondert gulden. Daernaer aengenomen bij Cornelis Diercx  
Marijnen voor tweehondert vijffentseventich guldens. Geslaegen vijfftich  
slaegen. 
 
7. Item alnoch een stuck ackerlants, gelegen opten Haeracker, groot ontrent  
twee loopensaet thien royen, off soo groot ende cleyn als 'tselve aldaer is  
gelegen tusschen erffve Daniel de Gelaesmaecker aen d'een zijde, Jan Huyberts  
aen d'ander zijde, streckende van erffve des heeren van Boxtel tot op den  
gemeynen meswech aldaer. Onder laste van daer uuyt te vergelden seven  
loopen roggen aen den heeren van het Cappittel volgende de brieven daervan  
wesende, dye ordinaris worden betaelt met drye gulden X stuyver. 
 
Opgehouden alsoo nyemant, naer roepinge, gelt daervoor presenteerde. Daernaer  
gehouden op tweehondert gulden ende is daervoor aen Gerit Janssen van den  
Berch gelaeten sonder slagen ende wijncoop. 
 
8. Item dye voors. vercooperen sullen alnoch de hoeve, genoempt Het  
Cleverblat te weeten huys, hoff, bomgaert, schuere met het ackerlant  
daerbij gelegen metten acker neffens dye straet, tsamen groot twintich  
loopensaet, veerthien royen off soo groot ende cleyn als 'tselve aldaer is  
gelegen met den heycamp daer teynden aen gelegen, groot ontrent elff  
loopensaet ende vier royen, off soo groot ende cleyn als 'tselve aldaer is  
gelegen tusschen erffve het aengelach van de straet en aldaer aen beyde  
zijden, streckende van erffve Jan Peeters van Tuyll tot op de Voetackerken. 
Onder laste van daer uuyt te vergelden eenen gulden, X stuyver, ses denier. 
 
Opgehouden op drye duysent guldens. Daernaer gemijnt ende aengenomen voor  
sessentwintich hondert guldens bij Geraert van den Berge. Ende heeft  
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geslaegen hondert slaegen. Idem thien slaegen. Denselven vijfftich slaegen.  
Denselven vijff en seventich slaegen door Thomas Bartholomeussen. 
Gerart van Berge noch vijfftich slaegen. Thomas Bartholomeeus noch  
vijfftich slaegen den XXen april. 
 
9. Item alnoch een stuck ackerlants, genoempt dye Voetackerkens, groot ontrent  
seven loopensaet elff royen, off soo groot ende cleyn als deselve aldaer sijn  
gelegen tusschen erffve Matijs Huyberts aen d'een zijde, den lest voors.  
coop aen d'ander zijde, streckende van erffve Mathijs voors. tot op de  
gemeyn straete genoempt De Hell. Onder last van ses stuyvers II oort chijns. 
 
Opgehouden op achthondert vijfftich gulden. Daernaer aengenomen bij  
Gerart Jans van den Berge voor achthondert carolus gulden. Geslaegen  
tsestich slaegen. Idem thien slaegen. Gerart voors. thien slaegen. 
 
10. Item een stuck ackerlants genoempt den Sluysacker, gelegen ter plaetse  
voors. groot ontrent ses loopensaet ses royen een quart, off soo groot  
ende cleyn als hetselve neffens het naervolgende parcheel is affgepaelt  
aen d'een zijde, Mathijs Huyberts aen d'ander zijde, streckende van erffve  
Adriaen Bartholomeussen tot op de Voetackers. 
 
Nyemant en mijnde. Opgehouden op sevenhondert gulden. 
Nota dat dese twee parcheelen sijn tsamen vercocht. 
 
Dese twee parcheelen Sluysacker moeten wegen over het eynde van het  
ackerken, nemen de straete op het eynde naest Boxel, ende dan voorts  
malcanderen. Ende het schoor selffs onderhouden. 
 
11. Item alnoch een parcheel van den voors. Sluysacker, groot ontrent ses  
loopensaet ses royen anderhalff quart, off soo groot ende cleyn als  
denselven aldaer is affgepaellt tegens het lest voors. parcheel aen d'een  
zijde, den achtersten coop aen d'ander zijde, streckende van erffve  
Adriaen Bartholomeussen tot op den voors. achtersten coop. 
 
Dese twee Sluysackers sijn ingestelt off gemijnt bij Andries Roeloffs in  
den naeme van sijn moeder voor veerthien hondert gulden. Geslaegen  
vijfftich saegen. Idem twintich slaegen. Deselve dertich slaegen. Denselven  
vijfftich slaegen. 
 
12. Item eenen weycamp gelegen binnen Boxtel tot Onroode, groot ontrent  
veertich loopensaet vijffthien royen, off soo groot ende cleyn als 'tselve  
aldaer is gelegen tusschen erffve Gijsbert van Asdonck ende Neesken  
Roeloffs aen d'een zijde, Heymen Henrick Ariens metten sijnen aen d'ander  
�€zijde, streckende van erffve mr.Jan van de Weghe tot op de gemeyn straete.  
Onder last van daer uuyt te vergelden ontrent acht stuyvers een oort  
hertogenchijns. 
 
Gemeynt bij joncker Jan Coenen voor elff hondert vijfftich guldens.  
Geslaegen  vijff en twintich slaegen. Jan Peeters noch vijff en twintich  
slaegen. Jan Jan Everts noch thien slaegen. Denselven noch thien slaegen. 
Matijs Huybert Matijssen vijff slaegen. 
  
13. Item eenen hoeybeempt, gelegen binnen der Baronnye ende hertganck  
voors. groot ontrent veerthien loopensaet vier roeyen, gelegen int  
Hillebroeck tusschen erffve Margriet Phlapen ende Jacob Gerart Fransen aen  
d'een zijde, joffr.Yselsteyn aen d'ander zijde, streckende van erffve den  
heere van Boxtell tot op erffve Jan Gerarts van de Wege ende de voors.  
joefferouwe. 
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Opgehouden voor twee duysent drye hondert vijfftich guldens. Daernaer  
laeten loopen op twee duysent twee hondert gulden. Daernaer dit parcheel  
gelaeten aen Gerit van den Berch ende Jan Jan Everts voor 2000 gulden,  
sonder slagen off wijncoop, gelijck den voors. Van den Berch 'tselve onder  
presentatie van eede heeft verclaert. 
 
14. Item alnoch een moervelt gelegen onder Munsell, groot vijff loopensaet  
thien royen tusschen erffve der weduwe mr. Aert Hoeffsunten aen d'een zijde, 
Raes van Elmpt aend'ander zijde, streckende van erffve der weduwe voors. tot 
op erffve Mery weduwe Evert Jaspers. 
 
Gemijnt bij Peeter Claessen voor een hondert vijff gulden. Geslaegen thien  
slagen. Idem twee slaegen. Van Hees vijff slaegen. Verbeeck twee slaegen.  
Idem drye slaegen. 
 
15. Item eenen heycamp groot ontrent vijff loopensaet vijff en dertich royen, 
off soo groot ende cleyn als denselven aldaer is affgepaelt tusschen het naer  
volgende parcheel aen d'een zijde, Niclaes Wouters met meer andere aen d'ander 
zijde, streckende van den coop hiernaer volgende tot op de gemeyn straete. 
 
Heeft gemijnt Jan Niclaes Wouters voor hondert tseventich gulden.  
Geslaegen dertich slaegen. Idem ses slaegen. Idem vijff slaegen. Peeter  
Seumeren vijffthien slaegen. Denselve vijff slaegen. 
 
16. Item een parcheel heylants tegens het ander affgepaelt, groot ontrent  
vijff loopensaeten ende dertich royen, off soo groot ende cleyn als hetselve 
aldaer is gelegen tusschen den voors. camp aen d'een zijde, d'ander zijde  
ende een eynde de straet, streckende metten anderen eynde tot op de naer  
volgende parcheelen. 
 
Gemijnt bij Jan Jan Everts voor een hondert vier en tnegentich gulden. 
Geslaegen dertich slaegen. Idem twee slaegen. Den secretaris thien  
slaegen. Den secretaris noch vijff slaegen. Idem vijff slaegen. Idem vijff  
slaegen. Idem vijff slaegen. Nota den secrtaris noch thien slaegen. 
 
17. Item noch eenen heycamp groot acht loopensaet XIX royen, off soo groot  
etc. tusschen het voors. XVI en ende achtiensten coop aen de zijden, streckende  
van de gemeyn straete tot op erffve der weduwe Joost Goossens met meer andere. 
 
Gemijnt bij Jacob van de Sande voor tweehondert dertich gulden. Geslaegen  
een en dertich slaegen. Rossum vijff. Idem vijff slaegen. Idem vijff  
slaegen. Idem vijffthien slaegen. Anthoni Gerlincx thien slaegen. 
 
18. Item een stuck heylants ter plaetse voors. gelegen neffens den heycamp, 
dye bij het huys blijfft aen d'een zijde, den naestvolgende parcheel aen  
d'ander zijde, d'een eynde de gemeyn straete, streckende metten andere  
eynde tot op erffve der erffgenaemen Gijsbert Peeters, groot wesende acht  
loopensaet negenthien royen, off soo groot als het aldaer is gelegen. 
 
Gemijnt bij Matijs Diercx van tweehondert veertich guldens. Geslaegen  
twintich slaegen. Rossum vijff slaegen. Anthoni Jacobs de Lavigne thien  
slaegen. Anthoni Geerlincx elff slaegen. Jacob van de Sande vijff slaegen.  
Anthoni Geerlincx thien slaegen. 
 
19. Item een stuck heylants ter plaetse voors. gelegen neffens het leste  
voors. parcheel bij 't huys, wesende groot ses loopensaet twee en dertich  
royen mette stegde daerbij gemeten, wesende d'een eynde de gemeyn straete,  
d'ander Diercxken Gijsberts aen d'eynde. 
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Opgehouden op hondert guldens. Daernaer gemijnt op hondert gulden bij Jan  
Claessen. Ende geslaegen vijff slaegen. Gerart Janssen van den Berge  
geslaegen thien slaegen. Gerart voors. noch vijff slaegen. Idem thien  
slaegen. Thomas Barthlomeussen vijffthien slaegen. 
 
20. Item alnoch een parcheel wesende het middelste, groot als voor tusschen  
het lest voors. parcheel aen d'een zijde, het volgende aen d'ander zijde,  
streckende met d'eynden als voor. 
 
Gemijnt bij Gerart Wouters op hondert gulden. Geslaegen thien slaegen. Jan  
Rossums thien slaegen. 
 
21. Item alnoch een parcheel groot als voor, naest het lest voors.  
parcheel aen d'een zijde, den heere Baron van Boxtel aen d'ander zijde,  
streckende van de gemeyn straete tot op erffve van de Hoorenbeecx. 
 
Heeft gemijnt Jan Peeters Lathouwers voor hondert vijff gulden. Geslaegen  
elff slaegen. Idem eenen. 
 
 
Op heden den vijffden dach der maent mey, wesende den bestemden dach des  
hoochsels. Ende de coopen voor alle man behoorlijcken opgelesen wesende  
ende alsoo nyemant en is gecompareert meer begerende te hoogen off te  
slaen, soo sijn de leste slaegeren aen henne respective coopen gebleven  
coram Van Hees, Goossens, Verbeeck, Marijnen et Seumeren, schepenen. 
 
                                       Me presente, P. Roeffens, secret. 
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R50 folio 138. 
 
Informatie precedent, genomen bij mr. Rochius  
Lemnius op sekere quetsure opten 13 augusti  
ge‹nstigeert int hooft van Servaes Henricxs. 
 
 
Sebert Janssen Visscher, schoenmaker van zijnen handwerck,  
innegesetene deser Baronie van Boxtell, oudt zijnde omtrent  
XXXVIII jaeren, gedaeght bij Quintijn Aerts, vorster ende ge‰dt  
bij mr. Rochus Lemnius, schouth der Baronie van Boxtell gevraeght  
bij den voirs. schouth oft hij niet gesien en hadde wie den viers.  
Servaes ten voirnoempde tijde de voirs. quetsure in zijn voerhoeft  
hadde ge‹nstigeert, heeft daerop geseeght ende verclaert dat Peter  
Jacobs den voirs. Servaessen eenen vuystenslach gegeven heeft,  
sulcx dat hij daer van ter eerden gevallen is, maer dat hij  
deponent rgheen kennisse en heeft ofte oyck niet en heeft gesien  
wie den voirs. Servaessen de voirs. quetsure ge‹nstigeert heeft. 
 
Actum XVa augusti anno XVIc zes. Testes Niclaes Peterssen ende  
Willem van de Weghe, scepenen in Boxtell. 
 
                                                                                      
Claes Peters,                      Willem van de Weghe. 
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R50 folio 142. 
 
 
in de marge: 
Aelb]ert Aerts van Lille,  
Jan Eymberts,  
Jenneken Dierick Clericx,  
Michiel Thijssen ende  
Joost Mathijssen. 
 
 
Omme te produceren sekere certificatie ter instantie van Henricxken, 
weduwe Reyniers Aertssen ingesetene deser heerlicheyt van Boextel. 
 
Dat zij deponenten, hier tegens gestelt, in den beginne van januario anno  
1603 aldaer present zijn geweest ten huyse der voirs. producente opte  
hoochcamere aldaer Willem Matheeussen, te dyer tijt cranck zijnde van de  
cleyn pocken voir heer Abel, priester ende canonick tot Boextel, die hem  
in absentie des pastoirs 'theylich sacramente administreerde, was dispo- 
nerende ende zijn testament maeckende van zijnen tijtlijcken goeden. 
 
Ende dat diezelve Willem in hen deponenten presentie onder andere alsdoen  
was legaterende ende maeckende aen de voirs. Henricxken, dese producente,  
een mud roggen, ende vier loopen boecweyts aen Antonis Segers, ende een  
malder roggen aen Adriaen Schuermans, tot Vucht t'ontf[angen]. 
 
Ende dat hij, der voirs. Henricxken 'tselve verhalende, zoo zij ter selver  
tijt oock opter voirs. camere bij hem quam, seyde dieselve Henricxken dat  
'tselve waer oude schult ende verloopen pachten, die haer producente nyet  
en soude cunnen betalen, midts datse seer verarmt ende bedorven waeren. 
Dat daerom dieselve Willem, 'tselve verstaen hebbende, 'tselve legaet ende  
maecsele terstont in presentie van hen deponenten ende den voirs. heer  
Abel retracterende, maecte der selver Henricxken in plaetsche van 'tgene  
voirs. is te ontfangen aen Jannen Leyten alsulcke vijftich carolus guldens  
als diezelve Leyten hem schuldich was ende belooft hadde te betalen. 
 
Ende dat den voirn. heer Abel alsdoen gheseeght worden, dat hij 'tselve  
alsoo soude bescrijven, daerop dieselve heer Abel zeyde dat hij hem met  
testamenten te bescrijven nyet wel en conste behelpen, dat daerom 'tselve  
alsdoen onbescreven bleef ende verhouden worden totter compste van den  
pastoir, dienent ter begeerte van denselve heer Abel soude laten bescrijven, 
ende dat daer en tusschen de voirn. Willem testateur deser werelt is comen  
te overlijden ende dat 'tselve alsoo nyet en is bescreven, henne beste  
kennisse etc. 
 
 
Joest Mathijssen die Leeuwe, cleermaker van zijnen handwercke, oudt  
omtrent 48 jaeren, Michiel Mathijssen die Leeuwe, lijnenwevere van zijnen  
handwercke oudt omtrent 64 jaeren, Aelbert Aertsen van Lille, schoenmaker  
van zijnen handwercke, oudt omtrent 27 jaeren ende Jenneken, dochtere  
Diericx Clericx, weerdinne int Herte tot Boextell, oudt omtrent 38 jaeren,  
alle ingesetenen der Baerderije van Boextell, gedaeght bij den vorster,  
ende ge‰dt bij Aert Leyten, secretaris in absentie van Jan Buekentop,  
schouth der voirs. Baronie, hebben behoirlijcken, opte voirs. aendrachte  
geëxamineert zijnde, eendrachtelijcken getuycht, verclaert ende gedeponeert 
waerachtich te zijn, dat zij ten tijde in de voirs. aendrachte verhaelt  
hebben geweest bij den voirs. Willemen Matheeussen, als hij zijn testament  
 
was maeckende, ende dat alsdoen in die voirs. Henricxken de propoesten 1) in 
dezelve aendrachte verhaelt metten zelven Willemen heeft gehadt, ende  
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deselve Willem verclaerden dat hij begeerden dat men der voirs. Henricxken  
inne plaetsche van het coeren dat hij haer ten iersten hadde gemaect van  
zijnen goeden zoude geven de somme van vijftich carolus gulden, die hij  
haer inne plaetsche van de voirs. coeren waer maeckende, indien dattet  
van zijnen goeden overden, maer dat zij deponenten hem niet en hebben  
hoeren verclaeren dat zij producente die innen ende ontfangen zoude van  
Jannen Leyten ende dat 'tzelve oyck niet en is geschiet inne des voirs.  
heer Abels presentie, maer in zijne absentie, verclaerende voirts die  
voirs. Joest Mathijssen, dat hij den voirs. heer Abell hadde hoeren  
verclaeren zoe het voirs. testamente gepasseert was, dat hij gheen  
kennisse en waer hebbende van testamenten te bescrijven, ende dat hij  
daeromme 'tzelve testament den pastoir naedemael zoude doen bescrijven. 
 
Actum den IXen dach januarii anno XVIc ende vier. 
Testes mr. Jan Alarts ende Jan Gerit Goessens scepenen in Boextell. 
 
 
                              Jan Faek,     Jan Gerit Goossens 
                                           
 
1) uiteenzettingen 
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R50 folio 144. 
 
(zie ook R50 folio 393) 
 
Wij scepenen ende borgemeesteren der Baronie van Boxtel doen te wetenen  
met alle eere ende reverende 1), certificerende midts desen voer de gerechte  
waerheyt, dat wij genoemen hebben goede diligente 2) informatie ende  
ondersoeck aen de ingesetenen der voirscreven Baronie op 'tgene deselve  
opten 30en octobris 1603 bij den ruyteren ende crijschvolck van de Henre  
Hoocheden gecoemen zijnde binnen de voirscreven Baronie om fouragie ende  
de conduyctio 3) vandien petio forte etc., boven allen hen rauvoeder, zijn  
beschadicht geweest zoe int nemen ende afhendich maken van hennen koeyen,  
beesten, coren als anderen hennen meublen ende huysraet, hebben bevonden  
allen 'tzelve t'raporteren, ende bedraegen zoe hiernae specifice volght. 
                            
In den iersten Henricken Henricx bij den voirs. krijschvolcke genomen ende  
dootgeslaegen te zijn twee koeyen ende daerenboven van ransoen van zijnen  
peerde te hebben moeten geven IIII gulden ende VI stuyver daer aen hij  
'tzamen wel is beschadicht geweest de somme van XLIIII gulden VI stuyver. 
 
Item Antonis Segers genoemen ende doetgeslaegen te weten zes koeyen, twee  
vette vercken ende voirts aen lijnden ende wullen cleederen ende anderen  
zijnen meublen ende huysraet 'tzamen wel ter somme toe van 25 gulden zoe  
dat hij daer bij tzamen meer is beschadicht geweest als de somme van  
Ic LXXXIX [189] gulden. 
 
Item Jannen Aerts van Flaederaecken zoe aen slapelakens, decksels,  
servetten als anderen zijne meublen wel beroeft te zijn ter somme toe van  
X gulden. 
 
Item Henricken Goijaerts aen slapelakens, hemden ende andere cleederen,  
meer als V gulden. 
 
Item Willemen Lenaerts uuyte moelen genoemen te zijn II« mudden corens  
metten sacken ende den afvall van twee vercken tzamen wel weert wesende de  
somme van XL gulden. 
 
1) eerbied 
2) nauwgezette,nauwkeurige 
3) overdraging 
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R50 folio 147. 
 
 
Gesien bij den ondergescreven zeecker voirs. bij Willem Janssen van de  
Weghe aen den heeren schepenen der Baenderheerlicheyt van Boxtel .....    
ten eynde om in contradictie ontfanghen te worden en teghen zeeckere  
apostille bij denzelve  heeren schepenen gegheven op de le[...]te van Maria  
Geraerts, bewaerstere 1) aen den kercken der voirs. Baronnie, gesien tot  
dyen zeecker extract uyte rekeninge des voirs. Van de Weghe bij den heeren  
van den administratie der voirs. kercken gedaen ende gesloten, ende  
bevijndende dat den loon der voirs. Maria hem in uytgheven is gepasseert, 
ende daerenboven verstaende dat die voirs. Van de Weghe den tijt van twee  
maenden hem in de voirs. apostille 2) geprefigeert 3) zelve heeft genomen om de  
voirs. Maria te voldoen ende daer beneffens    ...    ....    ...   in de 
voirs. voldoeninge te  ...   ...  gecommitteert verdruckt den onder  
geschreven dat mijnen heeren schepenen den voirs. Van de Weghe in egheene  
contradictie4) en zullen ontfanghen, dan mits aen den voirs. Maria de  
tachtereyt die heur compt ende in de voirs. rekeninge aen den selven in  
uytgheven is gepasseert namptiserende 5) 
Actum tot 's Hertogenbossch desen 22 dach maii anno 1618 allet onder correctie. 
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R50 folio 148.                                        
 
Willem Janssen van de Wege als rentmeester der kercke van Boxtel versueckt  
aen mijn heeren schoutet ende schepenen alhier, geassisteert met Laurentii  
te Peuven(?) in contradictie bij Dach Erbrecht ontfangen te worden onder  
borge volgens deser bancken recht, tegens alsulcke ordonnantie verclaringe  
van executabel gestelt op de reyneste van Mary Gerits bewaerster van de  
voorschreven kercke tot voldoeninge van twee jaren gagie tegens vijff ende  
dartich gulden sjaers ter goder reeckeninge gepretendeert bij derselver  
Mary van hare voors. gagie. Ende voor den voors. Van de Wege in sijne  
absentie op huyden is aen sijne twee koyen geexecuteert met twee vorsters  
die onderwijnde vercoft  nae dae...  van den dagemente der brieven van  
daech   ...    ...    ...   ...   
slote van reeckeninge ende condemnatie voluntario, mitsgaeders van allen  
'tgeene daeruuyt ende naegevolcht is ende daervan enichsins dependeert  
gelijck den eysch der voors. Mary daeruuyt spruyt, sonder dat hij  
daertegens oock is in recht gehoort om alsoo bij deselve contradictie te  
mogen doen sijne exceptien ende defentien nae behoren, gelijck  
contradicerende naeuw sall worden geallegeert ende bewesen. Ende in geval  
van weygeringe is de voors. Van de Wege daeraff protesterende ende sall  
hem des beclagen daer ende alsoo hij te rade sal veynden te behoren. 
Actum XXIa maii XVIc ende acht[ien]. 
Ende dat hem de voors. koyen bij pre...   onder de vorscreven cautie  
sullen worden gerelatert. 
                                                       Willem van de Wege. 
 
1.  bestuurster, toezichthoudster 
2.  verzoekschrift 
3.  van lat. praefigere = van voren voorzien van, van voren vasthechten 
4.  tegenspraak, tegenstrijdigheid 
5.  voorlopig tevreden stellen, schadeloos stellen 
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R50 folio 166. 
 
 
Ick Margareta, nagelaeten weduwe wijlen Leons Conincx, attestere bij desen  
voer de gerechte waerheyt, dat alzoe in den jaere 1603 waeren uuytgaende  
de jaeren der pachtinge van de hoeve van zijne Genade den Grave van  
Bancruys etc., genoempt Veller, resorterende onder de heerlicheyt van  
Liempde, Adriaen Eymberts pachter van de zelve hoeve in februario anno  
voirscreven gecoemen is bij den voirscreven Leon mijn man, schouth ende  
rentmeester, als hij leeffden, der voirscreven Baronie voer zijnen 
sieckbedde te kennen gevende, dat hij zijnen pachtinge begeerde vermindert  
te hebben overmidts den grooten schaede die hij zoe in den jaere 1601 doer  
de belegeringe der stadt van 's Hertogenbossche, als anderssints geleden  
hadde, off dat hij anderssints van meyninge waer deselve hoeve te  
verlaeten ende daervan te vertrecken ende alzoe mijn voirscreven man, 
overmidts het gebreck d'welck hij aen zijn tonge gecreghen hadde zijn  
sprake benoemen was, dat deselve mijn man allen de propoosten die hij  
metten voirnoempde Adriaen aengaende de nieuwe inpachtinge van de  
voirscreven hoeve begeerde te houden in geschrifte was stellende, welck  
gescrifte ick alnoch onder mij heb berustende, ende dat te dier tijt  
gelijck bij den voirscreven gescrifte noch tegenwoerdelijck is blijckende  
van dezelve pachtinge bij den voirscreven mijnen man metten voirscreven  
Adriaen, zoeverre gehandelt was op welbehaegen van zijnen voirscreven  
Genade, dat de voirscreven Adriaen voer de nieuwe pachinge van de  
voirscreven hoeve jaerlijcx betaelen zoude de somme van twee hondert  
carolus gulden, d'welcke de voirscreven mijn man aen zijnen Genade  
voirscreven overgescreven hebbende, hebben ick daervan corts naer  
overlijden van mijnen voirs. man ontfangen scriftelijcke antwoirde, daer  
bij zijnen Genade mijn voirscreven man belasten, dat hij mette verpachtinge 
van de voirscreven hoeve zoude doen gelijck zijnen Genade hem waer  
toebetrouwende, welck scrijvens mij overmits de groote droeffheyt die ick  
te dier tijt doer het affsterven van mijn voirscreven man was hebbende mij  
int ongereet gecoemen is ende tegenwoerdelijck niet vijndbaer, ende alzoe  
ick te dier tijt alnoch worde gecontinueert int rentmeesterschap van  
mijnen voirscreven man, hebbe mij te dier tijt beraeden met Peter Conincx,  
mijn swagher, hoe ment maken zoude met de pachtinge van de voirscreven  
hoeve, die goet vont dat men den voirscreven Adriaen niet en zoude laeten  
vertrecken, maer in de pachtinge continueren voer IIc gulden jaerlijcx,  
ende dat den voirscreven Adriaen te dier tijt op alsulcke conditie op de  
voirscreven hoeve is gebleven, zonder dat daervan enige verpachtcedulle  
ges[creven] is, allen d'welcken want noot zij, ick altijt bereet zij  
naerder onder eedt te attesteren ende verificeren. In kennis der waerheyt  
hebbe ick dese ondertekent desen VIen julii anno XVIc ende zesse. 
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R50 folio 167 
 
 
                                   Specificatie ende declaratie van allen  
                                   'tgene d'ingesetenen der Baronie van  
                                   Boextell zijn bedwongen geweest te  
                                   moeten opbrengen ende contribueren aen  
                                   de gealtereerde 1) soldaeten van Haere  
                                   Hoocheden tegenwoirdelijck in garnisoen  
                                   liggende binnen de stadt van Diest ende  
                                   dat zedert den XXen octobris lestleden  
                                   totten lesten januarii toe anno XVIc  
                                   zeven, zoe ende gelijck hier naer is  
                                   volgende.  
 
 
In den iersten bij Jan Geritsz borgemeester tot Boextell zedert den  
iersten novembris 1606 totten vierden januarii 1607 beyde inclus betaelt  
tot behoeff van de voirs. gealtereerde, inne verscheyde reysen ende  
parthijen in afcortinge van de quote van Boextell inne de vier duysent  
gulden, d'welcke de voirscreven gealtereerde 'tquartier van Oisterwijck  
bedwongen hadden ter heyden te moeten comen betaelen vermogens den  
quoten daervan zijnde, Bruessels gelts tezamen de somme van  
IIIIc XXV gld. VII st.III ort. (425 gld. 7 st. 3 oort) 
 
 
Item bij denzelven betaelt voer den quote van Boxtell in sekere oncosten  
tot behoeff van de voirs. gealtereerde, geaccordeert XXI gld.V st. VII penn. 
 
Opten 2en novembris 1606 betaelt bij Geerling Antonisz borgemeester tot  
Boxtell aen de tresorier van de voirs. gealtereerde binnen Eyndoven in  
afcortinge van de tauxe den welcke d'ingesetenen van Boxtell van  
voirscreven gealtereerde bescreven waeren aen hen te moeten contribueren  
Brussels gelt de somme van . . . . . . . . . . . . . . . IIIIc L gulden. 
 
Ende denzelven tresorier voer zijn gerechticheyt van de ontfanck van de  
zelve penningen te dier tijt betaelt . . . . . . . . . . IIII gld. X st. 
 
Item bij den voirs. Geerling betaelt binnen Diest aen twelff van de voirs.  
gealtereerde peerdtruyteren voer het cortingent van Boxtell met dien van  
Westelbeerse in hen service van hoey, haver ende bedden zedert den 1en  
octobris 1606 totten lesten decembris toe int zelve jaer beyde inclus  
vervallen Brussels gelt, tsamen de somme van . . . . VIIIc XI gld. III st. 
 
 
                                 S[umma] lat[eris]   XVIIc XII gld. VI st. III penn. 
 
 
 
1) alterare (lat.) = veranderen, slechter maken, dus hier: verderfelijke  
 
 
Item opten 23en januarii 1607 betaelt voer den quote van Boxtell in  
anderhalven tauxe in den quartier van Oisterwijck op ten 17en der zelver  
maent geaccordeert tot betaelinge van de service voer de voirs.  
gealtereede voer de voirs. maent van januario, Brussels gelt,  
de somme van  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LXIII gld. 
 
Item opten 24en novembris 1606 bij den voirn. borgemeestere gelevert tot  
Eyndoven zeven hondert rijs, daer voer samen betaelt . . XII gld. VIII st. 
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Item alnoch aen de voirs. gematineerde gelevert zestien kerren herthoute  
daer voer tzamen betaelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX gld. 
 
 
                                S[umma] lat[eris]                  XC IIII gld. VIII st. 
 
 
Wij scepenen ende borgemeesteren der Baronie van Boextell certificeren  
midts desen voer de gerechte waerheyt, dat wij well nerstelijck oversien  
ende deursocht hebbende allen quitantien, rekenboecken ende manuaelen van  
de borgemeesteren der voirs. Baronie, bevonden hebben dat d'ingesetenen  
derzelver Baronie aen den voirs. gealtereerden 'tgene voirscreven is, 
hebben betaelt ende gecontribueert boven allen teercosten ende andere  
oncosten die wij omme de betaelinge van 'tgene voirscreven is, hebben  
moeten doene. Ende des t'oirconden hebben wij den gemeyn scependoms zegell  
van Boxtell opt spatium van desen doen drucken. Gegeven opten XXen  
februarii anno XVIc zeven. 
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R50 folio 171. 
 
 
Omme te produceren certificatie ter instantien  
van Herman van Middegael, innegesetene der  
heerlijcheyt van Sinte Michielsgestel. 
 
 
Willem Lenaerts, rademaker van zijnen handwercke ende ondervorster deser  
Baenderije van Boextel, gedaecht bij Quintijn Aerts, vorster der voirs.  
Baenderije ende inne absentie van de schouth der voirs. Baenderije, geedt  
bij denselven vorster, heeft behoerlijck op sekere interogatien  
geexamineert zijnde, getuycht ende gedeponeert dat omtrent thien weken  
ombegrepen geleden tot zijnen huyse gecoemen zijnde Jan Philips Stansen  
woenende tot Oirschot, 'smorgens omtrent zes uren voer den middach hem  
deponent verclaert heeft:  
"Waet moeyte hebbe ick gisteravont gehadt om desen mantel met Middegael, 
te weten den voirscreven producent". Dat hij deponent denselven aldoen  
antwoerde: "Jan Philipsz, ghij hoert Middegael te helpen, want uwen soen  
mij op gisteravont mij genoch van de voirscreven mantel heeft geseeght". 
 
Ende dat die voirscreven Jan Philipsz hem deponent alsdoen wederom heeft  
geseeght ende geantwoert: "Middegael heeft te veel snaps ofte mouts".  
"Van den voirscreven mantel wilde hij eenen dach drie ofte vier patientie  
hebben, ick zoude wel maken dat hij den mantel wederomme hebben sall". 
 
Waerop hij deponent denselven Jan Philipsz heeft geantwoert ende geseeght: 
"Begeerdy dat ick bij Middegael gaen om hem sulcx aen te geven? Ende is  
dat u woert?" Dat hem die voirscreven Jan Philips aldoen wederomme  
antwoerde, hem deponent gevende de hant: "Seeghde jae, dat is mijn woert,  
ende daer is mijn hant, mijn woert is mijnen segel".  
 
Ende dat hij deponent terstont daernae gegaen is ten versuecke van de  
voirscreven Jan Philipsz bij den voirscreven producent, den welcken hij  
versocht heeft te willen ophouden ende supercederen van voirdere moeyte  
om den voirscreven mantel te doen. Mij zoude hem daer in drie ofte vier  
daeghen wederom aen helpen. Ende heeft alzoe in voirscreven producent de  
voirscreven woerden des voirscreven Jan Philips te kennen gegeven. 
 
Actum IIIIa novembris anno XVIc IIII.  
Testes Jan Alarts ende Jan Gerits, scepenen. 
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R50 folio 172 
 
 
Gesien bij mijnen heeren scepenen der baenre heerlicheyt van Boxtel  
'tproces in materye van contradictie voer hun geresen ende bedingt  
tusschen Bartholomeus Jan Bartholomeussen contradicteur ter eenre ende  
Peter Jacops van Rund als gemechticht van Willem Bartholomeussen  
Willemssen ge‹nthimeerde ende verwerdere ten andere sijden met den thoon  
des ge‹nthimeerdes reprochen ende salidatien respective, daerop gedient. 
 
Gesien alnoch 'tvonnisse a juro ende de geloefte, daerop 'tselve vonnisse  
gewesen is ende op all wel ende rijpelijck geleth op poincteren dat de  
voirscreven ge‹nthimeerde ende verwerdere metten contradicteur sall  
compareren voer de geoirdineerde oft andere commissarissen daertoe te  
deputeren om voerseyde reeckeninge te doen uuytbetaelinge op de obligatie  
oft geloefte in questien gedaen, ende dat die ge‹nthimeerde ende  
verwerdere voer soe vele 'tslot van deselve reeckeninge sal bedragen in  
den vonnisse    ...      ...     ende begonste executie sal blijven  
berusten de voirs. commissarissen tot verhoeren passeren ende sluyten der  
voirs. reeckeninghe midts desen aucthoriserende ende parthien in de  
comparitie voer commissarissen condempneren ende de costen ter moderatye  
van de commissarissen oft ingevalle van egeen verlijckinge ten eynde van  
de saecke reserverende. Aldus gedaen den V-en junii(?) anno 1606. 
 
In vuegen boven verhaelt sullen de heeren scepenen in deser saecke nae  
recht mogen apoincteren.  
 
Actum den XXIX maii 1606. 
 
                                                  S. Waghemans   
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R50 folio 174. 
 
Allen denghenen dien desen onse opene letteren van certificatie zullen  
worden gethoent, saluyt. 
 
Wij Niclaes Petersz van Sutphen ende Jan Jans Goijaerts, scepenen in de  
Baronie van Boextell doen te wetenen, certificeren midts desen voer de ge  
rechte waerheyt, dat op huyden date deses voer ons inne propre persoene ge  
compareert ende verschenen is Wouter, zoene wijlen Jans Timmermans, innege  
setene deser Baronie van Boextell, oudt zijnde omtrent XLV jaeren, inne  
desen deponent, gedaecht zijnde de voirscreven deponent bij Quintijn Aerts, 
vorster der voirscreven Baronie ter instantien van Lambrecht Willem Meters, 
inne desen producent 1), geexamineert zijnde de voirscreven deponent bij ons  
scepenen voirscreven op sekere interrogatien ons vanweghen des voiscreven  
producents in gescrifte geexhibeert ende overgegeven, heeft op zijnen eede  
 
bij hem ter manisse 2)van Jan Alarts, stadthouder, in absentie van Jan  
Bueckentop schouth der voirscreven Baronie gerichtelijcken gedaen, getuycht, 
verclaert ende gedeponeert, waerachtich te zijn dat op vrijdach, geweest  
zijnde den vierden dach novembris anno XVIc ende vijff, hem deponent ende  
den voirscreven producent inne eygene persoenen  gemoet gecoemen zijn bij  
oft omtrent den huyse te Laer tot Sint Oedenroden, zoe de voirscreven pro  
ducent op wech was om naer zijnen huyse te gaen, Goijaert de Jeger ende zijn 
cosijn Ulasch, metten knecht van denzelven Jeger, Servaes Hoerkens ende Willem 
zijn zoen, tot hen vijffven toe int getalle, gewapent zijnde met twee roers  
ende drie halve spiessen, hebbende de voirscreven Jeger ende zijn voirscreven  
consorten, zoe geringe als zij den voirscreven producent gesien hadde, de haenen  
op henne roers getrocken ende henne halve spiessen opten voirscreven producent  
 
gevelt, roepende: tza flocx, geeft ons het fret 3) wederom, want wij willent  
hebben, tzij met lieff ofte met leet.  
Ende alzoe de voirscreven producent daerop antwoerden teghens den voirscreven  
Jegers ende zijnen consorten, seeghde dat zij met recht sprecken zouden, dat 
zij aldoen terstont naer den voirscreven producent hebben mette voirscreven  
halve spiessen gesteecken ende geslaegen. Ende want deselve producent hen  
ontweecke naer het huys te Laer, dat se hen met gewelt alsdoen hebben over  
vallen ende met een halff spiesse op zijn hooft geslagen, inder vueghen dat  
hij daer van ter eerden is gevallen ende dat de pan van desselve producents 
hooft well eenen vinger lang bloot lach, hebbende hem alzoe 'tvoirscreven  
fret met gewelt genoemen. Ende alzoe de voirscreven producent alsdoen teghens 
den voirscreven Jeger sprecke, seeghde: "Ick heb nu genoch, het en is noch  
niet lange geleden dat den priester vermoert worden, daer ghij mede bij waert, 
ende dit gewelt doet ghij nu wederom teghens mij. Het sall all te qualijck van  
den hertoch ende van 'thoff genoemen worden".  Dat de voirscreven Jeger alsdoen  
daerop antwoerdende, sprack onder reverentie gescreven: "Daer hebbe ick den  
bruy aff, daer come aff dattet wille". Ende dat de voirscreven Jeger alzoe van  
den voirscreven producent is gescheyden.  
Ende want godelijcken ende behoerlijcken is der waerheyt, rechtveerdich getuych  
te geven, daertoe wittelijcken versocht zijnde, zoe hebben wij scepenen voir  
screven onsen gemeyn scependoms zegell van Boextell opt spatium van desen doen  
drucken. 
Gegeven den XIIIen dach der maent van januario anno XVIc ende zesse. 
 
 
1.  hij die getuigenissen voortbrengt 
2.  manes (lat.) = hand, dus: in handen van  
3.  fret (geen frait) = bunzing, om op konijnen te jagen.  
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R50 folio 177. 
 
 
Ten versoecke Lambrecht Metters. 
 
Int eigetoey om desse naer volgende getuigen voor te lessen, te wetten sr.  
Wouter Timmermans ofte hij getuige niet gehoert ende gesien en heft, dat  
op den vierden dach van november 1605, ontrent de myddach, wessende op  
vrijdach bij het hus Te Laer tot Sint Oedenroey comen sijn in eigender  
personen, te weten Goert de Jeger ende sijn cosijn Ulaes, ende Faes Huerkens 
myt Willem sijnen soon ende den knecht van den voorscreven Jeger, tot vijfen  
toe in het getal, ende sijn gewapent gewest myt twe geladen roers ende drie  
half spiessen. Ende sijn de Metter also tegemoet comen ontrent het voors.  
hus Te Laer also hij op wech was om naer hus te gaen. Ende mede als sij de 
voorscreven Metters saegen, hebben sij de haenen op haer roers getroecken  
ende haer spiessen gevelst ende riepen altesamen tegen de Metter:  
"tsa floeckx, geft ons fret weer, want wij willent hebben myt lief ofte leet". 
 
Daerop de voorscreven Metters antwoerden: "Spreckt myt recht". Ende floeckx 
hebben sij myt de half spiessen naer de voorscreven Metters gestecken ende 
geslaegen. Ende so is de Metter terug gewecken naer het hus Te Laer ende 
hebben hem also myt gewelt overvallen, ende ter aerden geslaegen myt den  
half spies, boffen op sijn hoeft, dat de pan van de Metters' hoeft wel  
eenen vinger lanck bloot lach. Ende hebben hem het fret also myt gewelt  
genomen. Doen spraeck de Metter: "Jeger, ick hebs nou genoch, het en is noch  
niet lang geleden, doen dien priester vermoert worden daer ghij mede bij  
waert. Ende dyt gewelt doet ghij nou weer tegen mij. Het sal alte qualijcx  
van den haertoch ende het hof genomen worden." Daerop de voorscreven Jeger  
antwoerden: "Daer heb ick den bruy af. Daer com af dat het wil". 
Ende so sijn sij gescheiden. 
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R50 folio 196. 
 
 
Inventaris van de goederen bevonden in den  
sterffhuysse van Maeyken weduwe Aert Ariens 
hoeffsmith als volght. 
 
 
In den iersten eene groote eycke kiste besloten sijnde metten schepenen  
segele van Boxtel met vijf segelen. 
 
Item alnoch eene ledige kiste. 
 
Item eene uuyttreckende tafel met alnoch eene cleyne tafel. 
 
Eenen eedtblock, eenen koeyketel met twee coopere hantketelkens, 
eenen ijseren ketel, eenen ijseren moespoth. 
 
Item twee tijcke bedde met sijn toebehoorten.  
 
Nota:     tot d'eene bedde geene fafie 
 
Voirts vierpanne. 
Ende stoelen, wiel, trogh, drie haelen, tange, spiegel ende andere  
cleynicheden van huysraet. 
 
Aldus gedaen ende ge‹nventariseert bij mijn heeren drossert ende schepenen 
ten bijwesen ende overstaen van Adriaen Wouters als last ende procuratie 
hebbende van Adriaen Aerts van Miert, soone van wijlen Aert Ariens  
verweckt bij Maeyken sijne huysvrouwe, gepasseert binnen der stadt van  
's Hertogenbosch voor den notaris Versmaey ende seeckere getuygen ons  
schepenen gebleecken. 
 
Desen XXIIen april 1670. 
 
 
H. Wolff Mislich 
G. van Duysell 
Peter Suemeren 
Ariaen Wouters 
Me presente  A. Huigens 
 
 
De post bevonden op de deur van de camere met cleyt geschreven als volght: 
Arien Akempen moet quitantie hebben van seven jaer ende sijn ander  
quitantie thoonen. Actum et testes ut supra. 
 
 
 
 facie, voorkant 
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R50 folio 216. 
 
Inventaris van de goederen, van wijlen Hendrick Wielms  
ende Anneken Jansen Dierckx aftergelaten, ende bij Jan  
Wielms de Lou, naergelaeten weduwer van Annekens voorschreven, 
bij Annekens bevonden soo ende gelijck hier naer is volgende. 
 
In den eersten 4 paer slapelakens. 
Item bevonden 9 taeffellakens 
Item alnoch 6 droechdoecken 
Item bevonden 4 servetten 
Item een pellen taeffelaecken waer van Geerit Gielen de helf pretendeert. 
Item bevonden 10 maelsacken. 
Item noch eenen quaden sack. 
Item eenen koyketel. 
Item eenen papketel. 
Item eenen koperen moespot. 
Item eenen koperen muelck eemer. 
Item een copere can. 
Item eenen olistoop. 
Item eenen gayerpot. 
Item eenen rostel. 
Item een branteijser. 
Item twee lenckhaelen ende tangen. 
Item schootelcorf met 2 lepels van teen. 
Item eenen corf, 3 papteyken ende 4 cannekens. 
Item twee scherfmessen ende scheer. 
Item twee heeckels. 
Item 2 booren ende spinheeckel ende papseef. 
Item een loopen ende tonneken. 
Item een schilderen. 
Item eenen gorgel ende punder. 
Item 2 groote kisten ende 2 cleyn. 
Item een koedts ende een deec. 
Item een sarsi met een reyck cleet. 
Item alnoch 4 stoelen. 
Item 2 lampen, eene copere ende ijsere. 
Item 2 kussens ende 4 oirflaweijnen. 
Item eenen spiersack. 
Item 4 aerde potkens. 
Item 3 witte schootelkens met een aerde schootel. 
Item twee witte comkens. 
Item vier manden. 
Item 2 doosen. Item eenen koyback. 
Item een vierpan, bijl ende een ackx. 
Item een roer met eenen sponderick. 
Item 2 bancken met eenen snijback. 
Item een croogen buerri. 
Item eenen muecktop ende eenen alfback. 
Item eenen swonstock met een swonsel. 
Item een trecktangh. 
Item ses koyschakelen met taeffel ende wan. 
Item een hael. 
Item een bed met 2 hooftpolingen. 
Item 2 quay corven met 2 sout doosen. 
 
Volght nu dat Wielms de Lou alleenen aengaet. 
  
Item een bijl ende een ackx. 
Item een schup ende rieck met eenen papketelken. 
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Item eenen coperen candelaer ende drincpot ende cleyn potken ende schootelken. 
Item een quay spay ende torfschup. 
Item een waskuyp. 
Item eenen kuyl sonder steel. 
 
Aldus geinventariseert, datum als boven. 
 
Item eenen swonstock met een swonsel. 
Item een trecktange. 
Item ses koyschakels, taeffel ende wan. 
Item een hael. 
Item een bed met 2 hooftpolingen. 
Item 2 quay corven ende 2 sout doosen. 
 
Item dat Jan de Lauw alleenich aengaet. 
 
Item een bijl ende een ackx. 
Item een schup ende rieck met eenen papketelken. 
Item coperen candelaer ende drincpot ende cleyn potteken ende schootelken. 
Item een quay spay ende torffschup. 
Item een wascuyp. 
Item een bijl sonder steel. 
Aldus geinventariseert als boven. 
 
 
Item de kleederen van Anneken sijn huysvrouwe in den eersten. 
 
Item 2 swarte rocken, den een met borden ende den anderen sonder. 
Item 2 swarte lijfkens. 
Item een stoffe lijfken. 
Item een blau rocklijff. 
Item 3 voorschoy, goey ende quay. 
Item een stoffe schort 
Item 4 witte voorschoy ende eenen blauwen. 
Item 11 hemden ende een ongemaeckt. 
Item 4 neusdoecken. 
Item 4 santeen. 
Item 12 mutsen. 
Item 3 covels. 
Item 4 hoogsels om den halss te doen. 
Item 2 covels met 7 mutsen. 
Item een paer schoen. 
Item eenen swarten vrouwenrock. 
Item 8 quay hemden. 
Item een quaet bed. 
Item een quay kist. 
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R50 folio 218 
 
 
Inventaris van de goederen, genomen op den 28 december 1668 van wijlen Hendrick Willems ende 
Anneken Jansen Dierckx, achtergelaeten ende bij Jan Willems de Louw bevonden nu Annekens voirs. 
bij houwelijck ter presentie van ons schepenen onderteeckent in den iersten als volcht. 
 
In den eersten 4 paer slaeplakens. 
Item bevonden 9 taeffellaekens 
Item alnoch 6 droechdoecken 
Item bevonden 4 servetten 
Item een pellen taefellaecken waer van Gerit Gielen de hellicht pretendeert. 
Item bevonden 10 maelsacken. 
Item noch eenen quaden sack. 
Item eenen koyketel. 
Item eenen papketel. 
Item eenen coperen moespot. 
Item eenen cooperen melckemer. 
Item een copere can. 
Item eenen olystoop. 
Item eenen gayerpot. 
Item eenen roostel. 
Item een brantijser. 
Item twee lenckhaelen ende tang. 
Item schootelkorff met 2 lepels van ten. 
Item eenen corff 3 papteyken ende 4 kannekens. 
Item twee scherffmesken ende scheer. 
Item twee heeckels. 
Item 2 booren ende spinheeckel ende papseef. 
Item een loopen ende tonneken. 
Item een schilderen. 
Item eenen gorgel ende punder. 
Item 2 groote kisten ende 2 cleyn. 
Item een koets ende een deej. 
Item een sarsij met een reyck cleet. 
Item alnoch 4 stoelen. 
Item 2 lampen eene copere ende ijsere. 
Item 2 kussens ende 4 oirflowijnen. 
Item eenen spiersack. 
Item 4 aerde potkens. 
Item 3 witte schotelkens. 
Item een aerde schootel. 
Item twee witte comkens. 
Item vier manden. 
Item 2 doosen. 
Item eenen koyback. 
Item een vierpan, bijl ende ackx. 
Item een roer met eenen sponderick. 
Item 2 bancken met eenen snijback. 
Item een croogen burri. 
Item eenen melcktobbe ende eenen asback. 
 
 
 
 
 
Volght noch de cleederen van Anneken sijn gewesene huysvrou in den iersten. 
 
Item 2 swarte rocken , den een met borden ende den anderen sonder. 
Item 2 swarte lijfkens. 
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Item een stoffe lijfken. 
item een blau rocklijf. 
Item 3 voorschoy, goy ende quay. 
Item een stoffe schoort 
Item 4 witte voorschoy ende eenen blauwen. 
Item 11 hemden ende een ongemaeckt. 
Item 4 nuesdoecken. 
Item 4 santeen. 
Item 12 mutsen. 
Item 3 coovels. 
Item 4 hoogsels om den halss te doen. 
Item 2 coovels met 7 mutsen. 
Item een paer schoen. 
Item eenen swarten vrouwen rock. 
Item 8 quay hemden. 
Item een quaet bed. 
Item een quay kist. 
 
...   bedde, quaede kist met een mans wambas, tsamen voor negen gulden thien stuyvers. 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert den 28en december 1669 ter  
presentie van Govert van Duysel ende Goyaert van Hees, schepenen. 
 
G.van Duysell 
Goyaert van Hees. 
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R50 folio 222. 
 
Inventaris van eenige goederen, klederen die    
Jan van Diefholt corporael onder den heere land- 
drost verclaert, bevonden te hebben ten huysse  
van Dierck Brants, waerinne juffrouwe N. van    
Waveren ende N. van Wavere haren soone sijn ge- 
logeert, welcke goederen sijn genomen in arrest 
bij Jan van Diefholt wegens seeckere quetsuire 
gedaen aen de voirscreven Van Diefholt.         
 
In den iersten een pack cleederen, bestaende in broeck, wambas ende innocent. 
 
Item in de voirscreven broeck bevonden een gedruckt boeckxken  
beginnende met: 'Der wellustigheyt ontdeckende, de valsche  
practijken ende lose listigeheden der hedendaeghse courtesanen oft  
lichtvaerdige hofpoppen ende andere snode hoeren' etc. ende in het  
voirscreven boecxken een beeldken inne leggen. 
 
Item alnoch een mes in eenen koker, eenen cam, eenen sluetel, een  
briefken waer het opschrift staet als volght: 'Aen juffrouwe  
Annemaria van Duysel tot Boxtel', eenen dubbelen ster aen gelt, een  
busken met eenige salve. 
 
Item alnoch bevonden een cleyn vergult rappierken met eenen draeghbant. 
 
Item alnoch een paer schoen gestoffveert met linten. 
Item alnoch twee stricken om aen de beenen te binden. 
Item een packet swaerte pluijmen. Ende alnoch een paer  
hansschoenen met stricken oft linten. 
Item alnoch eenen swartthen hoet, gevonden aen het huys van den  
secretaris ten tijden den corporael worde gequetst. 
 
Aldus gedaen ende geinventariseert ten huysse van de voirscreven  
Van Diefholt desen derthiensten december 1662 ter presentie van  
Jan Erven ende Govert van Duysel, schepenen, sijnde deselve  
goederen overgelevert door den corporael aen de schepenen om etc. 
 
Actum et testes ut supra. 
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R50 folio 229. 
 
 
Compareerde voor ons schepenen ende secretaris der Baronnye van  
Boxtel Arien Janssen ende Anneken Elens, versoeckende haer drie  
sondaechse proclamatien om naer deselve een cristelijck houwelijck  
te solemniseren ende naer dat selve verclaert heden malcanderen  
in met? ten? bestaen, soo sijn hunne roepen toegestaen. 
 
Actum den XXIIII november 1654. Testes Van duysel ende Verbeeck. 
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R50 folio 232. 
 
Onder de naebescreven conditien soo sullen de geswooren van Kempen  
vercoopen de naebescreven coopen sthraussel 1) ende dat omme binnen  
den tijt van twee jaeren naer date deser aff te meyden 2). 
 
In den yersten dye voirscreven geswooren sullen hetselve verhueren  
met carolus guldens, te betaelen terstont naer het hoochsel oft wel  
den sondaege yerstcomende oft en sullen egheen hen mogen hebben.                             
 
Item de naebescreven coopen sullen staen ten hoochsele tot dat men  
met affhangen sal hebben gedaen ende sal hetselve alsdan uuytgaen  
met het getaell van thienen. Middelertijt ende soo lange het  
getall dueren sall, salmen moeten slaen luttel oft veel, doende  
elcken slach twee stuyvers, halff ende halff, dienende naer ouder  
gewoonte. Voirts naer alle voorwaerden recht sonder. 
 
Op heden den 10 september 1648 sijn de naebescreven coopen gemijnt  
ende beslaegen als volcht, ter presentie van Henrick a Kempen. 
 
Den iersten coop V stuyvers. 
Den tweeden X stuyvers. 
Den derden I gulden. 
Den vierden I gulden. 
Den vijffden I gulden. 
Den sesten I gulden. 
Rest twee tot thien stuyvers I½ oort. 
Den sevensten II gulden. Hierbij eenen van Lennisheuvel. 
Den achtsten II gulden X stuyvers. 
Den negensten III gulden. 
Den thienden II gulden X stuyvers. 
Den elffsten II gulden X stuyvers. 
Den twelffsten II gulden X stuyvers. Lennisheuvel eenen man ende  
Luijcel drye den man, van Lennisheuvel betaelt. 
Den XIIIen  III gld. X st. Rest Elen de hellicht I gld. XV st. 
Den XIIIIen  III gld. 
Den XVen II gld. Roent eenen man hebben. Ront betaelt. 
Den XVIen II gld. 
Den XVIIen II gld X st. 
DEn XVIIIen II gld. X st. 
Den XVIIIIen II gld. V st. 
Den XXen II gld. 
Den XXI  I gld. X st. 
Den XXIIen I gld.X st. 
Den XXIIIen  I gld. X st. 
 
1) alles wat in stallen en hokken uitgestrooid kan worden om met dierlijke  
   afvalstoffen tot mest gemaakt te worden (potstalprincipe). Hiervoor werd  
   niet alleen afvalstroo gebruikt, maar ook hei, heideplaggen en graszoden.  
2) maaien 
 
Den tweeden coop Peeter Lamberts, geslaegen twee slaegen. XXXVII st.  
 
3 Goyaert Joosten, geslaegen ses slaegen XXVIII st. 
4 Willem Jaspers, geslaegen acht slaegen XXXVI st. 
5 Cornelis Ariens Bartholomeus II gld. VI st. Geslaegen ses, Gerart  
Peeters twee Dierck Arien Bresser vier, Cornelis voirs. vier slaegen. 
 
6 Willem Jaspers II gld. II st. Geslaegen ses slaegen. 
7 Cor[nelis] [...]  I gld. V st. Geslaegen [...] 
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8 [...]   II gld. Ge[slaegen] [...] 
 
 
                                                       Heyvelde op Kempen. 
 
 
Somma totalis van dese geheele cedulle beloopt ter somme van  
eenentsestich gulden negenthien stuyvers. Affgetogen van yederen gulden  
eenen stuyver voor beurgelt ende vercoopen, blijfft alhier de somme  
van achtenvijfftich gulden achthien stuyvers, dico LVIII gld. XVIII st. 
  
Hiertoe bij de naebueren verteert in het betaelen, affrekenen etc.  
tsaemen de somme van  VI gld. XII st. II oort. 
Item aen Cornelis Bartholomeussen in gelt, hier op betaelt XXVI gld. 
Item bij coopen bij hem aengenomen te ontfangen XI gld. XVII st. 
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R50 folio 234. 
 
Condicie ende voorwaerde volghende [soo] [heeft]  Herman Jacops ende  
Jacop van de Zande als  [momboiren]  van de twee onmundigen kynderen Jan  
Jansen   [...] 1)  ten hoochsten voor alle man vercoopen zekeren [stuck]  
teullants, groot ontrent drie loopensaet in alder grooten ende toebe- 
hoorten, gelegen binnen deser Baronnie van Bocxtell in de gehuchte van  
Tongeren, Gerit de Scavroie gere genoot aldaer, mette rechten ende  
servituten van outs, met drie oort jaerlijcxe chijns aen den heere van  
Boxtell mettet loopende jaere. 
 
Item ende willen 'tselve vercoopen met carolus guldens ad XX st. den  
gulden vel valorem alhier gepermitteert ende goet gangbaer, bij de veste  
te betaelen ten vermaender vercooperen, reserverende allen de gehoyede  
eycken ende III eycke boomen tot mey ierstcomende. 
 
Item ende sal die cooper den voirs. acker aenveerden t'oist ierstcomende 
bloot aen de stoppelen mette gemeynte lasten naer laeten recht. 
 
Item ende sal 't voirs. goet staen ten hoichsele van heden in acht daegen  
ten 2 uren naer noen, doende ieder hoogen twee gulden halff ende halff. 
Tot ieder gulden der cooppenningen eenigen te beleenen tot vercoopers  
beliefen ende II gulden tot scrijffgelt eens te bekeeren als voor. 
 
Item ende vercoopen 't voirs. goet uyt crachte van scriftelijcke  
authorisatie. 
 
Item ende sullen die voirs. vercooperen in het vesten doen alle  
gerequireerde geloeften ende renunciatien ende geloeften ut moris. 
 
Item oftet niet genoch gelden ende mochte etc. 
 
Item oftet in d'affhangen of tsamen mijnen etc. allet ondergoetwillige  
condemnatie der heeren schepenen vonnis in Boxtel als elders etc.  
 
Actum ut supra. Testes H.v.Hall ende Akempen schepenen. 
 
 
 
Adriaen Adriaens Stoopen ‘thout g[...]   gemijnt voor   [...]. 
 
Ieder hoogen X st. halff ende halff staende tot  [...]   4 hoogen. 
Idem noch 2. 
 
Gerit Janssen van den Berch noch XX hoogen. 
  
 
1)  waarschijnlijk  'van den Berch' 
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R50 folio 244 t/m 248v. 
 
 
In marge aengetekent 'tgene Lenaert verclaerde  
sijn te wesen onder protestatie totter tijt  
toe sulcx sal wesen bethoont. 
 
                                   Staedt ende inventaris van de meublen  
                                   soo haeffelijcke als erffhaeffelijcke, 
                                   daer Jan Corstiaens, rademaecker, opten  
                                   13 september sestien hondert twe ende  
                                   tsestich, wonachtich tot Boxtel inne  
                                   bestorven is ende metter doodt ghe-  
                                   ruijmpt ende naergelaten heeft. 
 
In den iersten in den vurhuyse, daer den voors. Jan Corstiaens heeft  
gewoondt, bevonden als volcht: 
 
Eenen viercante op slaende taeffel.  
Thien soo biesen als houte stoelen. 
Een vleeschtonne. 
Een wascuype. 
Een haele, lenckhaele, viercant vyerijser tange ende rooster ende hangijsere. 
Dreij roomtobben ende stande. 
Een groote eijcken viercante etenblock met sesch deuren. 
Vier tenne schotelen. 
Vijff tenne lepels. 
Een keure soutvadt. 
Een keure pispodt. 
Een groot koeketel groot omtrent een halff aeme. 
Een handtketel, groot omtrent 6 potten. 
Noch een ketel sonder hengel, groot omtrent 4 potten. 
Noch een groote ketel, groot omtrent 8 potten. 
Een copere melckemer. 
Een copere deurslach. 
Een witte ketel, groot omtrent 8 potten. 
Een copere kanne, groot omtrent 10 potten. 
 
Item een copere pot, groot omtrent 4 potten met een ijser deksel. 
Noch een copere pot in den randt gebrocken, groot omtrent 4 potten. 
Een vierpanne. 
Een ijsere struyffpanne. 
Een eeckvaetken.   Behoirt Huygens. 
Twee seeffven. 
Twee drinckpotten ende een mengel. 
Noch een steenen potteken, groot omtrent anderhalff kanne. 
Anneken verclaert haer toe te behoiren het stenen potteken. 
 
Een steene oliekanne, groot omtrent 6 kannen. 
Een groote eycken kiste, daerinne bevonden een partije cleer lijnden. 
Elff slaeplaeckens. 
Anderhalff ducaton. 
Een rijcxdaelder. 
In payment acht stuyvers 1 oort. 
Sesch taeffelakens. 
Thien hemden van Jan Corsten voirs. 
Sesch handtdoecken. 
Vier slaepmutsen van Jan Corsten. 
Vier oirfluwijnen, thien pondt geswonght vlas. 
Item noch een andere eycken kiste daerinne bevonden twelff pondt garen en  
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een oirfluwijn. 
Een baen vlessche laecken lanck 19 ende een halff elle. 
Noch een gelijcke baen van vlessen lacken lanck als voor. 
Noch acht ende een halff elle groff lijnen laecken. 
Noch een baen groff lijne van acht ende een halff elle. 
Noch seven ellen ende drij vierdel ingebleijck groff lijne lacken. 
Noch twee doirlaten.  Verclaert Anneken haer toe te behoren. 
 
folio 245. 
Item vijff vierdel ongebleijckt vlesse laecken. 
Item een ducaton.       
Een oort rijcxdaelders            5 gld. 9 st. 2 oirt 
In payment 34 stuyvers  
Den mantel van Jan Corsten.  Verclaert Lenaert Jan Corsten sijn te wesen. 
Een huyske. 
Een oude laecken rock van Jan Corsten. 
Een swart laecken wambasch ende broeck. 
Een gebede boecxken genaempt 'De naevolginghe Christi'. 
Item noch een genoempt 'Den Nieuwen Testament'. 
Item een ander eycken kiste, daerinne bevonden vier houte telioren. 
Item een boecxken genaempt 'De naevolginge Christi'. 
Een stael van eenen snijback. 
 
 
Op de hoichkamer. 
 
Een gescreijnwerckt kistken met een halff opengaende scha[el],daerboven in  
bevonden een partije brieffven ende boecken, die in eenen sack sijn gedaen  
ende den slotel aen Jan Erffven ende Van Lill gelanght. 
 
Noch een partije oude sleutels. 
Noch deselve kiste onder oick open gaende daerinne bevonden een partije  
brieven die mede in deselve sack bij de andere sijn geleeght ende gelaten  
in handen van schepen. 
Item noch een bande flessche. Anneken verclaert haer te wesen. 
 
Item een bijl, een worvel. 
Item een reep ende schijffve tot een bock. 
 
Item noch een ander kiste, daerinne bevonden een vuerslodt van een roer,  
twee ellen lijnen laecken, negen ellen een vierdel vlessen laecken, een  
nieuw gemaeckt slaeplaecken, 28 hemden soo vrauwen als manshemden, noch  
een korffken met mutsen ende craigen ende kynderdingen. 
Aryken verclaert haer toe te behoren. 
 
Item noch een ander kiste, daerinne bevonden thien ellen vlessen laecken,  
vier ellen groff lijnen laecken gebleijckt, vier rijcxdaelders ende sessch 
ducatons, noch een rijcxdaelder in een flesken, een nieuw tieck tot bedde  
ende hooftpeulve, negen pondt webgaren. 
Anneken verclaerdt dese kiste haer toe te behoiren. 
 
In den voorheerdt bevonden. 
 
Een eycken koetse met een groen gebeeldert voircleedt ende twee gargijnen, 
een bedde, hooftpelue ende twee slaeplaeckens ende groen sa[rgie]. 
 
Op de keldercamer. 
 
Een bedstedeken met een bedde hooftpeulue ende twee slaeplakens met een  
roye sargie, drij maelsacken met een slachsack. 
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Op den solder bevonden. 
 
Een hoop boeckweyt met den caff. 
Een partije haever om te even. 
Een tonne met raepsaet. 
Een blaesbalck. 
 
Een partije sloorsaet met de polen. 
Een wanne, een vierkant doosken met erten. 
Een strijck lopen ende ophoopt lopen met raepsaet. 
Een biekaer met coolsaet. 
Een biekaer met lijnsaet. 
Noch achter de schauwe int mollenhol een partije boeckweyt met den caff. 
Eenen sack met gebraeckt vlas. 
Een bedde met een kussen ende twee slaeplaeckens ende groen gevoederde sargie. 
Een kiste daerinne niet bevonden een partije aiuyn ende een partije appel. 
Een laij ende loop van een roer. 
Item een spuelinghtonne. 
Een schoepe. 
 
In de winckel bevonden. 
 
Thien effers. 
Vier doorlaeten. Anneken verclaerde haer toe te behoren. 
Noch twee effers ende een vrengel. 
Twee suld aecxken. 
Drij brebijlen. 
Twee aecxssen. 
Twee deessels. 
Twee snijmessen. 
Een trecktange. 
Een ijsere speeckhamer. 
Noch eenen ijsere speeckhamer. Verclaert Anneken haer te behoiren. 
Een slooffve. 
Twee cantbeytels, een platten beytel ende hoolgoedse. 
Een winckelhaeck. 
Een clieffsaeg ende werffsaegh. 
Een beugelsaeghken ende handtsaeghsken. 
Vier speeckbanden. 
Een haeck off aentrecker. 
Noch twee doorlaeten ende screpper. 
Een scheensaeghsken. Noch een scheensaeghsken. Anneken verclaerdt het een  
scheensaeghsken haer toe te behoiren. 
Noch een stoodtsaeghsken. 
Een groot boor, vier vijlen. 
Noch een groote partije gesneden velgen ende speecken. 
Een solderploech met een gerwschaeffken ende richtschaeffve. 
Een treckhaeck, twee kerffsaegen. 
 
Op het solderken in de winckel. 
 
Een bedde ende lijnen hooftpeulue ende twee slaeplakens ende een quade  
sargie. 
 
Buytens huys.   Een ijsere schroeffve. 
 
In de schuere. 
 
Een troch. 
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Een velchstuck ende een partije rogge met den stroij. 
Drij vlegels. 
Een partije garsten met den stroij. 
Een partije gebaerslaeghde haver. 
 
In d'ander huys aen de heyde bevonden vijfftien loopen gewanden boeckweyt. 
 
Buytens huys. 
 
Twee nieuwe hoochkarraederen. 
Noch twee vorste beslach wagenraeders in de kelder. 
 
 
folio 247. 
 
Een waege. 
Een hoochkarre. 
Een erdtkarre. 
Een back van een erdtkarre. 
Een snijbanck. 
Twee braecken. 
Een perdtscribbe. 
Een perdtsback. 
Vijffthien immen oft bijen. 
Een langh climleer. 
Twee eeghden. 
Een cleyn climleer. 
 
In de schop bevonden: 
 
Negen booten vlasch. 
Twee greel. 
Een kars sadel. 
Twee houte water emers. 
Een slijpsteen. 
 
 
In de verckenskoye. 
 
Een soch met twee jonge verckens. 
Een creugen. 
Noch een creugen sonder spil. 
  
In d'achterhuys. 
 
Drij koebacken. 
Een kyndeken. 
Een ijsere podt. 
Een platten rieck. 
Drij riecken. 
Een leerken. 
Vijff melckoyen. 
Twee ledige beesten. 
Een swardt bruyn merieperdt. 
Twee spayen. 
Twee gaeffelen. 
Een torffschuppe. 
Een vlaghseysie. 
Een meshack ende hauthack. 
Een eghpars. 
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Een meshaeck. 
Een evenaersnagel. 
Twee handtclippels ende evenaer met de schaeckels. 
 
Op de straeth bij het huys bevonden. 
 
Een groot eycken boom, lanck omtrent 15 voet. Verclaert Lenaert sijn te wesen. 
Item een eycken bol halff toebehorende Freys Janssen ende halff Jan Corsten. 
 
Item noch eenen eycken boom in den bast liggende lanck omtrent 15 voeten.  
Verclaert Lenaert sijn te wesen. 
 
Een gesaeghde bout ende een partije soo gereyde als ongereyde specken,  
liggende in de schop. 
 
Noch elff eycken bomen ende twee gesaeghde stucken houts. 
 
Drij vellich taeffelen. 
Noch tien bollen, soo cort als lanck onder den lyndboom. 
 
Noch thien bollen, soo cort als lanck aen de nordtsijde van den voirs. lyndboom. 
 
Noch twee essenboomen. 
Drij vellich taeffelen ende een schael. 
Over de straeth een pudtmick met een bolleken. 
 
Item een bolleken tot twee schemelens. Lenaert verclaert sijn te wesen. 
  
Item een gesaeghde bout met twee cortstucken met twee eycken bollen. 
Item seven naeffven. 
Een opgesaeght keersboomen houtken. 
Twee mijten, soo eycken als elssen rijs. 
Noch een halff mijtken mutsaerden. 
Noch een mijtken rijs. 
Item een plaet met een schubbe. 
Item twee saegh stelligen. 
Twee nootbomen stucken met een gesaeghde asse. Verclaert Lenaert sijn te wesen. 
 
folio 248 
Eycken houdt, bevonden in Lijse ven, beginnende aen de noordtsijde. 
 
In den iersten een lanck hout liggende op de candt van den voirs. venne op  
het hart cant lancx neffens den vaerwech. 
Item een berchroye gelegen voir int voirs. venne. 
Item noch een berchroye liggende suytwaerts op van noorde. 
Item noch een berchroye daer t'eynden gelegen. 
Noch een berchroye daer neffens gelegen. 
Noch een daerneffens gelegen. 
Item noch een berchroye liggende met den top op het landt. 
Item noch een geknoockte berchroye. 
Item een cort hout lanck omtrent 10 … 12 voet. 
Item een sprant met een lanck eynde. 
Item een borstken. 
Item een lanck hout bij gissinge lanck omtrent 25 voeten. Verclaert  
Lenaerdt sijn te wesen. 
Item noch een van thien voet. 
Item noch derthien affgecortte bollen van 5, 6, 7 en 8 voet. 
Item noch vijff gelijcke bollen. 
Item alnoch acht gelijcke bollen. 
Item alnoch vijff gelijcke bollen. 
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Item alnoch twee stucken eycken hout. 
 
Item aen de zuytsijde van de voirs. venne bevonden. 
  
Drij eycken bomen off bollen. 
Item alnoch negen bollen soo cort als lanck. 
Item noch vijff bollen ende eenige toppen. 
Item noch acht bollen ende een berchroyken. 
 
Item tot Heult. Eenen grooten eycken boom. 
 
In het ven achter Jan Daemen bevonden als volcht. 
 
Negen eycken bollen lanck 4, 5 … 6 voet. 
Noch twee naeffven. 
Noch sestien bollen soo cleyn als groot. 
 
Item buytens huys op den dries bevonden. 
 
Twee vellich stucken. 
Noch seven toppen soo essen als eycken. 
Een eycken planck. 
Een affschuttsel gelijck een lanck hecken. 
Noch acht eynden en branthout ende een schub. 
 
Op de gote bevonden: 
 
Een cleyn kuypken. 
Een schael met een haute schaelboom ende eenich loote gewicht. 
Een lanterre van bleck. 
Noch twee creugenraeders. 
Item een scherbers tonneken. 
Item gootbanck. 
Ende belangende de sculden ende weerschulden sullen partijen malckanderen  
blijck aff doen. 
 
Aldus geinventariseert ten huyse van de voirgenoemde Jan Corstiaens in  
presentie van desselffs gelijcke erffgenaemen ende ter presentie ende  
overstaen van Jan Erven, Aelbert van Lill ende Goyaert van Duysel,  
schepenen der voirscreven Baronnye van Boxtel opten 18en ende 19en  
september XVIc twee ende tsestich, des t'oirconde dese bij de voirscreven  
scepenen ende secretaris onderteeckent. 
 
                                                            Jan Erven 
                                                            Aelbert van Lill 
                                                            G. van Duysel. 
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R50 folio 254 t/m 263. 
                                              
                                              
                                             Staet ende inventaris van de  
                                             kerckelijcke ornamenten,  
                                             gemaeckt door den drossaert  
                                             Jonker Van Wassenhoeve, den  
                                             predicant Joannes Aelstius  
                                             ende Roelant van Widenvelt  
                                             ende Jan Jacobs van Ake, pre- 
                                             sident ende schepen der Baron-  
                                             nye van Boxtel volgens de re-  
                                             solutien van haer Hoog Mogenden 
                                             van date den 12e december 1651  
                                             ende den 26 meert 1652. 
 
De goedren dier gebrocht sijn in handen van den drossaert Wassenhove ten  
huysse van de oude secretaris Peeter Roeffen. 
 
In den iersten een silver ciborie ende een tinne ciborie. 
Twee silvere vergulden kelcke. 
Een silver vergulden kelck. 
Een silver vergulden kelcke op een ijser vergulden staff. 
Een silver vergulden kelckens op een kooper vergulden voet. 
Vier tenne kelcken waervan een gebrocke. 
Twee silvere decselkens. 
Een kooper decselken. 
Twee koopere decselkens. 
Dry tenne decselkens. 
 
 
folio 254v 
Eenen silvere beecker staende op eenen hoogen voet. 
Een silver romer. 
Twee silver schaelen. 
Twee heel cleyne silvere lepeltiens. 
Een steen van cristall met een silver ringhen daer om staende op eenen hauten voet. 
Ses tenne blompottiens. 
Dry kleyne tenne pulcannekens. 
Twee haute versilverde engeltiens. 
Een kleyne haote versilverde liffvrouw. 
Twee heel groote metale kandelaren met pinnen. 
Negen groote metale kandelaren met pinnen. 
Vijff kleyne metale kandelaers met pinnen. 
Thien metale schroeffkandelaers. 
Elff metaele kandelaren met pijpen. 
 
folio 255. 
Twee metaele voetiens van kandelaers. 
Twee metale schellekens. 
Negen koopere pijpkandelers. 
Twee bovenstucken van koopere kandelers met pinnen. 
Een copere wijwatervat. 
Een koopere kan. 
Een groote koopere lamp. 
Een coopere wirocxvat. 
Acht metale beelden behoorende totten funt. 
Acht metaele stucken tot den funt behoorende. 
Dry coopere staffkens met bollen. 
Ses pileertiens van marmere, yeder ontrent drye voet lanck. 
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Ses sitte cussens. 
Ses boecken daeronder vier misboecken. 
Vijff corporael doosken met een tesken. 
Twee roy ramen. 
Een sack met papiere vaentiens. 
Twee lynde gardijnen met blauw leysten. 
Acht lynde coorcleden. 
Tweentwintich dwalen. 
Ses pelle servetten. 
Een groot pelle kleedt. 
Ses hantdwalen. 
Negen amiten. 
Vijff corporael doeckens. 
Seven gesteven doeckens 
Een floweyn. 
Twee witte lynde gardijnen. 
Twelff heel slechte wolle gardijnen. 
Acht behansels van outaren. 
Seven cleyne behansels. 
Twee blauw laeckene cleeden. 
Een tapeyt. 
Seven carsuyffels. 
 
folio 256v 
Eenen omloop. 
Dry omloopen. 
Een omloop. 
Dertien groote ende cleyne stolen. 
Vier apen rocxkens. 
Een pays. 
Ses versierde blommen. 
Ses ijsere royen, die aen malcanderen vast sijn. 
Een spelle cusken met een silvere spel. 
Een offerkiste. 
Een houte kistien. 
Een groote houte schael. 
Een beelde casken. 
Ses slechte behansels met houte ramen. 
Acht houte beelden. 
Vier groote schilderije. 
Een cleyn schilderije. 
Twee dobbel authaer dueren. 
Het sitten van eenen bichtstoel. 
Een corporael doosken. 
Twee kelck doeckens. 
Twee dwaelen. 
Een armesijn antipendium met witte ende blauwe sijde frengie. 
 
folio 257v 
Eeniche kerckelijcke goederen, die gevonden sijn op 'thuys van sijn  
excellentie den Graeff van Bassigny. 
 
Een pellicaen van haudt. 
Een offerkist met eenich gelt. 
Eenen offerstock met eenich gelt. 
Een boeck casken met een lesseneer. 
Een metale funt. 
Een groote ijser vluegel daer men den font mede op wint. 
Een kasken daer het H. Bloet in is bewaert geweest. 
Een beelde berry. 
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Het hooge authaer gestaen hebbende int hooch koor van der Baronnen  
sepulturen gestelt voor een schoustuck in de groote sael opt 'sheeren casteel. 
Een machtich groot houten beelt dat aen cruys gehangen heeft. 
Een houten St.Jan. 
Een houte Lyffvrouw. 
De cap van den authaer. 
Twee dueren van de eenen authaer. 
Eenighe houte colomme van autharen. 
Twee houte lessenaers met een voet. 
Een hemelschel. 
Een houte beelt. 
Twee ijsere royen. 
Een houte croone. 
Eenich hout loffwerck. 
Eenich ijser loffwerck. 
Een houte solaesie. 
Het H.Sacraments outhaer, toecomende de Graeff van Bassigny, waerop den  
lest overleden Graeff ende Graevinne van Bassigny in voll postuer op  
geconterfeyt staen, staende tegenwoordich op de cappel vont voorseyde casteel. 
Het afferdel van Sinte Barbara authaer, toe de gilden. 
Een cleyn houte kistien. 
dry houte beelden. 
Eenich houte looffwerck van eenen authaer. 
Twee lange ijsere roeyen. 
Sinte Catelijne authaer, toecomende het gilde autaer. 
Een houte tuyntien vont voor seyde Sinte Catelijne. 
Het houtwerck van Sinte Barbara authaer, toecomende het gilde. 
Eenen groote looden back dese loyen back meent men den vont te wesen. 
 
 
folio 258v 
 
Lijste van de goederen die gebrocht waeren ten huyse van den rentmeester  
ende president Verdenvelt. 
 
Een steene pelecaentien. 
Vijff eijsere blaeckers. 
Een ijser ketije ende gaffelken. 
Een cruysseficx doosken. 
Een authaer deur. 
Een steenen Sint Jan sonder hooft. 
Eenen cleynen misboeck. 
Eenen carsuyffel. 
Een hemp. 
Twee antipendium. 
Twee tvaeyken. 
Vijff lynde omloopen. 
Twee gesteve doecksens. 
Twee gardijnen. 
Een voorhangselken voor een voet van een beeltien. 
Vier stolen. 
Twee stucken van eenen oude carsuffel. 
Ses lapkens van den corporael. 
Een beelde rocxken. 
Een lynde bant met twee quastiens, daer men den duyvel met besweert. 
Twee coopere candelers met pijpen. 
 
folio 259 
Een kist met ijsere bande. 
Een groot blauw steene weywaetervat. 



  

 113

Eene blauwen steene voet. 
drye blauwe steene leeuwkens. 
twee houte spijlen. 
Eene dubbelen bichtstoel. 
Eenen bichtstoel sonder seetel. 
Eenen bichtstoel met een setel. 
Een houte traelie. 
Drye stucken van eenen authaere. 
Twee cleyne authaer deurkens. 
Vier presessie stocken. 
Vijff houte beelden. 
Vier dobbele authaer deuren. 
Twee fau stoelen. 
Een authaer cas uuyt St. Jooris cappel. 
Een houte beelde bery. 
Twee schilderijen. 
Een voet van eenen authaer. 
Een groote houte kist. 
Een beelde caske. 
 
folio 259v 
Eenen bichtstoel sonder setel. 
Een stuck van eenen authaer. 
Eenen ijseren omloop vant sacramentshuysken. 
Het loot ende ijser vant sacramentshuysken. 
Een deel ander ijserwerck. 
 
folio 262 
 
Lijste van de goederen dewelcke na gedaene publicatie gehaelt,  
gebrocht oft gevonden sijn. 
 
Dertien houte beelden. 
Een steene beeltie. 
Een heel cleyn houte koeyken. 
Het opschrift van een cruys. 
Een metaele been. 
Een coopere lanteren. 
Een cooper trechterken. 
Een tenne trechterken. 
Een aerde pul. 
Een paeyse 
Een crucificx. 
Een eysere candeleer met pijpen. 
Een quade beelden rock. 
Een croentien. 
Een doos met elff cleyne doeckens met twee omloopen van spelwerck. 
Eenen kersbock met viertien dunne wassche kersse. 
Een bodem was. 
Een weywaterquas. 
 
folio 262v 
Een mattien. 
Twee wapentgens. 
Twee kussens. 
Twee houte doossen. 
Twee voetbanckgens. 
Een cleyn pultrun. 
Een quaet blauwe cleetien. 
Een oudt antependium van goude leer. 
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Een paternoster met een vierkantich silver medaelie met een cleyne silvere  
lieffvrouwe medaelliken. 
Eenen paternoster met een silvere ende gelaese cnoop met eenen silvere  
testiculen daeronder aen. 
Een heel kleyne houte casken. 
Een stuck van een houte beschot. 
Een oudt clecht tavereel van een autaer. 
Wat oudt eijser. 
Eenen gaude laeckenen carsuyffel met eenen silvere cnop. 
Twee heele cleyne keteltiens. 
 
folio 263. 
Een uuytgehouden St.Huybert jacht uuyt de cappelle van de Lieffvrouw. 
Vijff houte beelden. 
Een cruyseficx. 
Eene gebacke beelt. 
Twee coopere candelaers. 
Eene cooperen keteltien. 
Wat oudt houtwerck van eenen authaer. 
Twee uuytgehouden stuckens van eenen authaer. 
Een oudt tafereel. 
Een dobbele blaeckel. 
Twelff oude slechte beelde roxkens. 
Drye slechte stoelen. 
Een coorcleedt. 
Twee dwaelen. 
Eenen carsuffel. 
Een slecht antependium. 
Een pers quaet linde cleet. 
Een cleyn metaele schelleken. 
Eenige oude linde ende wulle dingen van cleyne weerde. 
Het clocxken van de capelle. 
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R50 folio 329. 
 
 
Onder conditien ende voirwarden hiernaer bescreven will Henrick Zebert  
Brants ten hoochsten ende schoonsten voor eenen iegelijcken des gelievende  
vercopen seker stuck hoylants, groot zijnde ontrent onbegrepen twee dachmaet, 
gelegen in den hertganck van Lenneshovel in den Dorsseden, tussen  
erffenisse Jan Dirck Zutricx ende Neesken zijn sustre d'een zijde, ende  
Peter Jans Reijnen ende Willem van de Wege d'ander zijde, streckende van  
erve Lenaert Martens tot aen erve Berbara Buyken, omme terstont naer  
uuytganck der carssen des hoochsels bij den copere aenverdt te wordden. 
 
Item die vercope will den voirscreven camp, hier ten beurde gestelt om te  
vercopen met carolus guldens tot XX stuyvers elcken der voorscreven guldenen 
te rekenen, betaelt te wordden de coopenningen voor Corsmis, nu ierstcomende, 
sonder intrest, ende inne gevalle de sellve coopenningen voor Cormis, nu  
ierstcomende, nyet betaelt en sijn, dat deselve sullen betaelt wordden bij  
den copere metten behoorlijcken intreste terstont daernae, op reele ende  
parate executie, uuytgenomen dat die copere daer uyt sall blijven gelden  
aen den heere van Boxtel tot grontchijns II oert eenen penninck. 
 
Ingevalle min ofte meer dat 'tselve min ofte meer malcanderen sall wordden  
aengecoft 4 stuyver grontchijns, tegens den penninck dertich ende 4 stuyver  
los chijns tegens den penninck sesthien ofte nae teneur van de losbrieven  
daervan zijnde. 
 
Item 'thooghsel sall uuytgaen van huyden in vierthien dagen ende middeler  
tijt sall men mogen slaen aen handen scrijver deser, doende elcken slach  
twee guldens, halff ende halff naer ouder gewoonten. 
 
Item op elcken gulden die 'tgoet ter beterschappe vercoft sall wordden,  
sall tot wijncope staen eenen stuyver, betaelt te wordden bij den vercopere  
ende nochtans bekent te wordden bij den vercopere tsijnder beliefften,  
onbecroont van iemanden, 'tsamen metten voorscreven slagen ende twintich  
stuyvers voor scrijver deser vorwarden. 
 
Die hoochste legger sall 'tvoormijnen hebben etc. 
 
Op huyden den VIIIen februarii 1603 heeft den voorscreven hoycamp gecoft  
Jacop Willem Jacops voorde somme van vijff ende twintich guldens in  
presentie van Aert Leyten, Dirck Ariaen Dircxen ende Dirck Ariaen Stopen  
getuygen. 
 
Ende heeft geslagen eenen slach. 
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R50 folio 359 t/m 360v 
 
 
                   Cedulle achtervolgende de welcke de twee nachtwakers tot Boxtel alle   
                   weken zullen mogen haelen hen waeckgelt, begost in januario 1620, ende  
                   dat op elcken persoen binnen Boxtel woenachtich als nae volght.  
  
Adriaen Eijmberts 6 penn.1) 
De heer van Wattijn 6 penn. 
Jacob Henricx 1 oirtst. 
Jan Jans Roeffen 6 penn. 
Jan Jans Franssen 6 penn. 
Jan Pauwels 1 oirtst. 
Jan Gerits Smit 6 penn. 
Dierick Ariens 1 oirtst. 
Joest Janssen 1 oirtst. 
Gregoris Janssen 1 oirtst. 
Jan Henricx 1 oirtst. 
Margriet Smits met haer dochter 2 penn. 
Den schouth 6 penn. 
Thonisken Peters 1 oirtst. 
Lijsken Philipssen 1 oirtst. 
Jacob Jacobs 5 penn.     
Dierick Jacobs 1 oirtst. 
Adriaen Servaessen 1 oirtst. 
weduwe Sebert Jans 1 oirtst. 
Daniel Jans 5 penn.   
Jan Peter Smit 6 penn. 
Heylken Goijaerts 2 penn. 
Jan Claessen 6 penn. 
Peter Claessen 6 penn. 
Claes Peters 6 penn. 
 ========== 
  7 st. 7 penn. 
 
 
1)  1 st. = 16 penn. = 4 oirt (of oirtstuyver) 
 
mr.Geraert Roymans 6 penn. 
heer Henrick van de Venne 6 penn. 
wed. Leons Conincx 1 oirtst. 
wed. Wouter Timmermans 6 penn. 
Jan Jans Herincx 2 penn. 
Marcus Corstiaens 6 penn. 
Maeyken Peters 6 penn. 
Aert Leyten 6 penn. 
Lenaert Mertens 6 penn. 
Henrick Jans 2 penn. 
Dierick van haeren 6 penn. 
wed. Gerit Goijaerts 1 oirtst. 
wed. Joris Janssen 1 oirtst. 
Lambert Moij 1 oirtst. 
Henrick Goijaerts 6 penn. 
Lucas Witfelt 6 penn. 
Michiel Jans 5 penn. 
Jacques de Lavigne 6 penn. 
Jacob van Erpe 1 oirtst. 
Willem Simons 1 oirtst. 
Eijmbert Laureynssen 6 penn. 
Jacob Peters 5 penn. 



  

 117

Jacob Janssen 6 penn. 
Merten Ariens 6 penn. 
Gielis Claessen 1 oirtst. 
Lucas Lamberts 6 penn. 
Mathijs Aerts 1 oirtst. 
Gijsbert Denis 1 oirtst. 
Den Coster 2 penn. 
Jan Gerits Goossens 6 penn. 
Willem de Visscher 6 penn. 
Willem van de Weghe 6 penn. 
Metken Lamberts 1 oirtst. 
heer Arien Schuermans 6 penn. 
Steven Janssen 6 penn. 
wed. Goijaerts van riel 1 oirtst. 
Aert Hoppenbrouwer 5 penn. 
't clooster 6 penn. 
  ========== 
  11 st. 15 penn. 
 
 
Servaes Henricx 1 oirtst. 
wed.Aerts van Oisterwijck 2 penn. 
Henrick Servaes 1 oirtst. 
Dierick Mertens 1 oirtst. 
Lijsken Gijsberts 1 oirtst. 
Catalijn Poppels 1 oirtst. 
heer Abel Goijaerts 6 penn. 
heer Erbert Jans 6 penn. 
Henrick Goossens 5 penn. 
heer Jan Antonis 5 penn. 
wed. Lucas Dircx 1 oirtst. 
Sijken Dircx 1 oirtst. 
heer Willem van Buerden 6 penn. 
Antonis Aerts 6 penn. 
Den deken 6 penn. 
Willem Michiels 6 penn. 
Peter Mathijssen 1 oirtst. 
Hans Verbaeckel 1 oirtst. 
Jan Lucas 1 oirtst. 
Wolffert Cruys 1 oirtst. 
wed.Jan Alarts 6 penn. 
heer Goris van Cuyck 6 penn. 
Merten van de Poll 5 penn. 
Maeyken Jan Jacobs 5 penn. 
Gijsbert Antonis 5 penn. 
Cornelis Joachims 5 penn. 
Maeyken van Esch 6 penn. 
heer Goossen Gerits 6 penn. 
Jan Corsten 2 penn. 
Anneken Vennen 2 penn. 
Lijntken Jan Goijaerts 6 penn. 
Peter Aerts 6 penn. 
Goijaert Diericx 2 penn. 
Michiel Willems 6 penn. 
Joerden Gerits 2 penn. 
Heylken Jan Franssen 2 penn. 
Jan Hansen 1 oirtst. 
Jacob Willems 6 penn. 
 =========== 
 10 st. 3½ oirt 
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Adam Willems 6 penn. 
Joerden Henricx 1 oirtst. 
Dierick Rutten 6 penn. 
Wouter de Wever 1 oirtst. 
Jan Jans Jacobs 5 penn. 
den rentmeester Vos 1 oirtst. 
 ========== 
 1 st.  13 penn. 
 
Dese cele uuytgemaeckt ende gelevert den wakers ende is in  
date den 20en januarii 1620. 
 
 
 
 
       7 st.  7 penn. 
      11 st. 15 penn. 
      10 st. 14 penn.  (3½ oirt) 
       1 st. 13 penn. 
=============== 
1 gld. 12 st. 1 penn. 
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R50 folio 361 t/m 364 
  
 Specificatie van cohier vande schauwen, ploeghen, 
 smissen, fornuisen ende ovens bevonden, getelt  
 ende gemaeckt bij den heeren schoutet ende      
 scepenen der Baenderye van Boxtel.  
 
 
TONGEREN 
 
Ariaen Handricx 1 roeckgat  1 oven   1 gld. 10 st. 
Claes Loudewijcx 1 schauwe   1 oven   1 gld. 10 st. 
wed. Jan Jans Peters 1 roeckgat  1 oven   1 gld. 10 st. 
Marten Wouters 1 ploegh 1 roeckgat  1 oven   2 gld.  5 st. 
Gudestey Gerit Willems 1 roeckgat  1 oven   1 gld. 10 st. 
Lenaert Willems 1 roeckgat  1 oven   1 gld. 10 st. 
Willem Antonis 1 roeckgat 15 st. 
wed. Laureys Elias 1 roeckgat  1 oven   1 gld. 10 st. 
Gregoris Willems 1 roeckgat  1 oven   1 gld. 10 st. 
Jan Henricx van de Bogaert 1 roeckgat  1 oven   1 gld. 10 st. 
Jan Marten Huybers 1 ploegh 1 schauwe   1 oven   2 gld.  5 st. 
Henrick Henricx 1 ploegh 1 roeckgat 1 gld. 10 st. 
Joest Gerits 1 ploegh 1 roeckgat  1 oven   2 gld.  5 st. 
Willem Gerits ½ ploegh 1 roeckgat 1 gld.  2 st. 
Adriaen Adriaens 1 roeckgat  1 oven   1 gld. 10 st. 
Peter Andriessen 1 roeckgat 15 st. 
Jan Tomussen 1 roeckgat  1 oven   1 gld. 10 st. 
Jan van Haren ende Sey Lambert Martens 
met Leendert Jan van Valckeborch  1 roeckgat 15 st. 
Mathijs Franssen 1 ploegh 1 roeckgat 1 gld. 10 st. 
Henrick Henrick Jans ½ ploegh 1 roeckgat 1 gld. 2½ st. 
Dirck Goijaerts 1 schoersteen 1 oven 1 gld. 10 st. 
Die tijt niemant 
wed. Jan Andriessen 1 roeckgat 15 st. 
Gijsbert Gijsberts 1 roeckgat  1 oven   1 gld. 10 st. 
Het huys van Simon Jans, daer woont in 
Gijsbert Ariaens 1 roeckgat  1 oven   1 gld. 10 st. 
Jan Wouters ½ ploegh 1 roeckgat  1 oven   1 gld.17½ st. 
Dirck Jans 1 ploegh 1 schauwe   1 oven   2 gld.  5 st. 
Joest Jans 1 ploegh 1 roeckgat  1 oven   2 gld.  5 st. 
Jan Corsten ½ ploegh 1 roeckgat  1 oven   1 gld.17½ st. 
Lambert Martens 1 roeckgat 15 st. 
Henrick Willems ½ ploegh 1 roeckgat  1 oven   1 gld.17½ st. 
Jan Michiels 1 roeckgat  1 oven   1 gld. 10 st. 
Seris Jans ½ ploegh 1 roeckgat  1 oven   1 gld.17½ st. 
Merteken Vrancken ende  
Jan haren soon ½ ploegh 1 roeckgat  1 oven   1 gld.17½ st. 
Simon Jans ½ ploegh 1 roeckgat  1 oven   1 gld.17½ st. 
Merten Jan Everts 1 ploegh 1 roeckgat 1 gld. 10 st. 
Cornelis Willems ½ ploegh 1 roeckgat 1 gld. 2½ st. 
Niclaes Willems ½ ploegh 1 roeckgat 12½ st. 
Michiel Michiels ½ ploegh 1 roeckgat 12½ st. 
Dirck Adriaens ½ ploegh 1 roeckgat  1 oven   1 gld.17½ st. 
Wouter Jans ende  
Heymen sijnen soon 1 ploegh 1 roeckgat  1 oven   2 gld.  5 st. 
 
HALL, HOELT 
 
Henrick Michiels 1 ploegh 1 roeckgat  1 oven   2 gld.  5 st. 
wed. Adriaen Henricx 1 ploegh 1 roeckgat 1 gld. 10 st. 
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Aert Jans 1 schauwe   1 oven   1 gld. 10 st. 
Wouter Jans ½ ploegh 1 schouwe 1 gld. 2½ st. 
Jacop Peters 1 roeckgat 15 st. 
Aert Gerits 1 roeckgat 15 st. 
Henrick Bartholomeeus 1 ploegh 1 schorsteen 1 oven  2 gld.  5 st. 
Jan Scheymakers 1 ploegh 1 roeckgat  1 oven   2 gld.  5 st. 
Goijaert Jans ½ ploegh 1 roeckgat  1 oven   1 gld.17½ st. 
wed. Jan Lamberts ½ ploegh 1 roeckgat 1 gld. 2½ st. 
Joris Mertens 1 ploegh 1 roeckgat  1 oven   2 gld.  5 st. 
Wouter Willems 1 ploegh 1 schauwe   1 oven   2 gld.  5 st. 
Jan Henrick Schellen 1 ploegh 2 schauwen  1 oven   3 gld. 
Cornelis Willems 1 roeckgat 15 st. 
Adriaen Jacobs 1 ploegh 1 roeckgat  1 oven   2 gld.  5 st. 
Daniell Jacobs 1 ploegh 1 roeckgat  1 oven   2 gld.  5 st. 
Huybert Gerits ½ ploegh 1 roeckgat  1 oven   1 gld.17½ st. 
Jan Niclaessen 1 ploegh 1 roeckgat  1 oven   2 gld.  5 st. 
Wouter Jans 1 roeckgat  1 oven   1 gld. 10 st. 
Jacop Handricx 1 roeckgat 15 st. 
Aelbert Adriaens 1 roeckgat  1 oven   1 gld. 10 st. 
Evert Aerts 1 ploegh 1 roeckgat  1 oven   2 gld.  5 st. 
Jan Goijaerts 1 ploegh 1 schauwe   1 oven   2 gld.  5 st. 
Henrick Jans 1 ploegh 1 schauwe   1 oven   2 gld.  5 st. 
Jan Peter Joerdens 1 ploegh 1 roeckgat  1 oven   2 gld.  5 st. 
 
GEMONDEN 
 
Lucas Roeloffs 1 ploegh 1 schauwe   1 oven   2 gld.  5 st. 
Peter Jans 1 ploegh 1 roeckgat  1 oven   2 gld.  5 st. 
Antoni Jacops 1 roeckgat 15 st. 
Willem Jans 1 schauwe   1 oven   1 gld. 10 st. 
heer Sebastiaen pastoir 1 schauwe   1 oven   1 gld. 10 st. 
Gerit Mathijssen 1 schauwe 15 st. 
Jan Rijcaerts 2 schauwe   1 oven   1 gld.  2 st. 
Jan Adriaens 1 ploegh 1 schauwe   1 oven   2 gld.  5 st. 
Dirck Wouters 1 roeckgat 15 st. 
Jan Aerts 1 ploegh 1 schauwe   1 oven   2 gld.  5 st. 
Coenraet Mertens 1 roeckgat 15 st. 
Arien Aerts 1 roeckgat 15 st. 
Jan Arien Vrelicx 1 gld. 10 st. 
Gerit van Pincxten 1 ploegh 1 schauwe   1 oven   2 gld.  5 st. 
Wouter Peters 1 ploegh 1 schauwe   1 oven   2 gld.  5 st. 
Ambrosius Mathijssen 1 schauwe 15 st. 
Peter Peters 1 schauwe   1 oven   1 gld. 10 st. 
Dingen Sleuwen 1 schauwe 15 st. 
Jan Antonis 1 schauwe   1 oven   1 gld. 10 st. 
Gerit Gerits de Jonge 1 ploegh 1 schau     1 oven   2 gld.  5 st. 
Niemant 
wed. Rijcarts van Oetelaer 1 schauwe 15 st. 
Catalijn Schellekens 1 ploegh 1 roeckgat  1 oven   2 gld.  5 st. 
Arien Jan Schellekens 1 ploegh 1 schauwe 1 gld. 10 st. 
Henrick Jan Schellekens 1 ploegh 1 schau     1 oven   1 gld. 10 st. 
Hanrick Everts 1 ploegh 1 schau     1 oven   2 gld.  5 st. 
Aert Peters 1 ploegh 1 roeckgat  1 oven   2 gld.  5 st. 
Lambert Jan Dircx 1 ploegh 1 roeckgat 2 gld. 10 st. 
Jan de Raymaker 1 ploegh 1 roeckgat  1 oven   2 gld.  5 st. 
Jan Everts 2 schauwen 1 gld. 10 st. 
Jacop Henricx 1 roeckgat  1 oven   1 gld. 10 st. 
Arien Rijcarts 1 ploegh 1 roeckgat  1 oven   2 gld.  5 st. 
Jan Henricx 1 roeckgat 15 st. 
Dirck Aerts 1 schauwe   1 oven   1 gld. 10 st. 
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Jan Jaspars 1 schauwe   1 oven   1 gld. 10 st. 
Jan Peter Denis 1 schauwe 15 st. 
Peter Huyberts 1 ploegh 1 schauwe   1 brau oven 
 1 bach oven  3 gld. 
Huybertt Peters 1 roeckgat 15 st. 
 
Dit also ontfangen  
 
Somma sommarum beloopen 164 gld. 5 st. 
 



  

 122

R50 folio 365. 
 
 
Mijn heeren schepenen gesien dit versueck 
van Willem Janssen van de Wege 
suppliant met de ordinantie ende 
decreet van de XIIIen novembris daer 
inne ger[ue]rt. Ende op al geleth 
admitteren den suppliant tot zijne 
vercochte contraductie ten principalen 
mitz bij hem bij provisie namptiserende 
de somme van penningen inde voors. 
ordinantie ende decreet gementioneert 
denselven in de provisionele 
namptisatie condemnerende. 
Actum den XXIIen maii 1618. 
 
Is advis t'appointeren als boven. 
Actum den XXII maii 1618. 
 
 
                         Jan van Zoemeren 
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R50 folio 366. 
 
 
Gesien bij mijn heeren schepenen deser Baenderije van Boxtel  
'tversueck van Willem Jansz van de Weghe, suppliant metten  
ordinantie ende decreet van den XIIIen novembris daerinne geruert  
ende op all wel ende rijpelijcken geleth, ende ierst daerop gehadt  
hebbende advis van geleerden in rechten, admitteren den suppliant  
tot zijnen versochte contradictie ten principalen, midts bij denselven  
stellende de borchtochte bij hem in zijn versueck gepresenteert, ende 
in contradictie nae costuyme deser bancken gerequireerd, ende mits bij 
hem bij provisie namptiserende de somme van penningen in de voirscreven 
ordinantie ende decreet gementioneert, gelijck deselve penningen hem  
inne beyde zijnde gesloten ende gepasseerde rekeningen van kercken  
onder debet quitantie in uuytgeven zijn gepasseert ende gelijck hij  
suppliant int geven van de voirscreven ordinantie ende decreet in  
presentie van de heeren schouth ende scepenen deselve penningen binnen 
twee alsdoen naestcomende maenden voluntairlijck geloeft ende aengenomen 
heeft Marij Gerits bewoerster van de kercken te voldoen denselven  
suppliant in de voirscreven provisionele namptisatie condemnerende.  
Actum den XXIIen maii anno XVIc achthien. 
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R50 folio 367 
 
 
Wij Laureijs Henricx Laureijsz ende Henrick Jans Evertsz, 
schepenen, ende Jan Geraerts Hermansz, vorster binnen der  
heerlicheyt van Liempde, attesteren bij desen ter instantien van  
Willem Lenaertsz opden eedt bij ons respective indt aenvangen  
van onse voirscreven offitien gedaen, voer de gerechte waerheyt dat  
wij opten Witten Donderdach lestleden nae de doot van Emken,  
weduwe wijlen Lucas Jacobsz met Henricken Petersz ende Willemen  
Lenaertsz voirscreven gecompareert zijn op sekere goeden bij den  
voirscreven Lucas Jacobsz ende de voirscreven Emken tsamen binnen  
de voirscreven heerlycheyt van Liempde achtergelaeten, hebbende  
aldaer de voirscreven Henricken ende Willemen als erffgenaemen van  
Lucas Jacobs, van 'sheeren weghen tsamen gestelt in de possessie  
ende gebruycke van denzelven goeden, hebbende de voirscreven  
Willem ten aensien van de voirscreven Henricken opte zelve goeden  
oyck mede gespaeyt ende 't hout daerop affgehouden, zonder dat de  
voirscreven Henrick Petersz te dier tijt daerop heeft geleth oft  
tzelve hem beleth gehadt, des t'oirconden hebben wij dese  
onderhantekent desen XXIXen maii anno XVIc zeven. 
 
 
                                                       bij mij Laurens Hanricx 
 
                                                       't mercke Henrick  X Jan Everts voirs. 
 
                                                       bij mij Jan Geret Hermanss vorster in Liemde. 
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R50 folio 368 en 368v. 
 
 
Onder navolgende conditien ende voirwaerden heeft Elysabeth, weduwe Willem  
Jans verpacht ende verhuert Jan, zone Anthonis Aerts haer huys, schuer,  
hooff met den lande ende groese daertoe behorende gelijck den voirscreven  
pachter 'tzelve tegenwoerdich in gebruyck ende pachtinge is hebbende,  
sonder het ackerken gelegen tot Lennishovel, welcke pachtinghe ingaen sal  
den cruythooff tot halff mert ierstcomende, de huysinge tot Sincxten daer  
naestvolgende, het lant ten oghst toecomende ende die groese naer advenant  
nae laets recht. 
 
Item dese pachtinghe sal dienen den tijt van vier jaeren mit twe jaeren  
malkanderen op te seggen binnen die vier torschenlighe daghen so wie  
'tzelve bekennen sal nae ander gekorten ende alzo hij pachter elck int  
tzijden toecomende tijt aenverden sal, sal hij 'tzelve indien gevalle het  
leste jaer wederom moeten verlaeten. 
 
Item den pachter sal geven voer het voirste goet ten voerlijve alle jaer  
acht carolus guldens ende te betaelen des 'sheeren van Boxtel zijnen  
grontchijns sonder schaede der verpachtersse, welcke voerlijff verschijnen  
ende vervallen sal voer het ierste jaer tot mey toecomende over een jaer, 
ende so van jaere tot jaere dese pachtinge gedurende, ende daertoe alle  
jaer twee mudden vier lopen goede drueghen ende wel gesuyverden ende  
leverbaer rogghe, welcke leveringe ende betalinge vervallen sal ten oghst  
als hij pachter gemeyt ende ingevuert sal hebben ende tot Corsmis  
daernaestvolgende wel betaelt, ende soo van jaere tot jaere als voer dese  
pachtinge gedurende, midts bij den pachter te leveren alle jaer hondert  
steen dackstroeys te decken nae laets recht. 
                                                   
Onder conditien hierinne toe ghedaen 'tgeene van noode sal wesen tot  
reparatie van de huysinghe sal sij verpachterse daertoe coopen ende hij  
pachter 'tzelve sal moeten aengaen onder dese heerlicheyt van Boxtel.  
 
Ende en sal hij pachter oeck egheen jonghe luyden tzij metter ganse te trecken  
op Nieuwe Jaersdach, ofte andere spueldaghen sijn huysinge, de verpachtersse  
toebehorende, en sal moegen leenen ofte verhueren daer ennighe perykel van  
de huysinge ingeleghen soude mogen wesen.  
 
Ende en sal hij pachter oeck metter corter seysie in de coeyweyde nyet  
mogen meyen in het leste jaere van sijnder affbrekinge, allet sonder erch  
ofte list.  
 
Dit is aldus gedaen ten huyse van Peteren Jacobs van Rund ende inne  
presentie desselffs met Gijsbert Willem Elyas als getuygen ende bij  
deselve dese ter begerten van parthijen ondertekent desen XIIen januarii  
anno 1597. 
 
 
                                                                      Rund 
                                                                      Gijsbert Willems 
 
Den pachter soude geven ten  wijncop XXX stuyver. 
Ende halff corten hierop ontfanghen ten selven daghe X stuyvers. 
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R50 folio 370 t/m 371. 
 
 
Op huyden den vijffden dach januarii anno 1613 heeft Peter Jan Michielsz, 
soe in den naem van sijn selven als in den naem van Jannen sijnen broedere,  
verpacht ende verhuert aen Jannen Marten Beeckmans sijne ende des Jans  
sijns broeders stede, met allen den ackerlanden, groeslanden ende anderen  
toebehoirten ende rechten vandien, gelegen in de prochie van Boxtell tot  
Luijcell, soe ende gelijck allen deselve goeden hem Peteren ende Jannen  
aldaer sijn competerende, ende gelijck die voirs. Jan Martens deselve  
tegenwoirdelijcke in sijne gebruijck is hebbende, ende dat eenen tijt ende  
termijne van ses continuele jaeren aen den anderen volgende met drie jaere  
nochtans te moigen scheyden ende afstaen wient van beyden gelieven sall,  
midts datse gehouden sullen sijn 'tselve malcanderen in den hoochtijt van  
Sinte Catarina te voirens wittelijck te vercondigen ende op te seggen,  
innegaen ende aen te verden den cruythoff ende hoeybempden te halff merte  
met oyck den halven leghen hoff, de huuysingen, weyden ende heylant te  
Pincxten ende d'ackerlant t'oicxt allet naestcoemende ende int affscheyden  
d'leste jaer deser pachtinge wederom allet alzoe te verlaete ende aff te  
scheyden, behoudelijcke het ackerlant daerop  voir den coorenpacht sall  
moeten laeten int leste jaer de halve corenschaere metten stroey soe  
'tselve daerop gewassechen sall zijn behoirlijcke aen den gast gelevert,  
mits dat alsdan int lest jaer gheen dachstroy en sal gelevert worden. 
 
Item de voirs. pachtere heeft geloeft jaerlijcx deser pachtinge geduerende  
voir de voirs. goeden ten coorenpacht te geven ende tot Sinte Michiels  
gestell off binnen 's Hertogenbossche jaerlijcx in den hoochtijde van  
Kersmisse ter geliefen van hen verpachteren te leveren vijff mudden ende  
twelff loopen goets leverbaer roggen der maten van 'sHertogenbossche ende  
daerenboven alnoch jaerlijcx voir den voirs. goeden ten voirlijve te geven  
in den hoochtijde van Kersmisse twee en twintich carolus guldens tot XX  
stuyvers stuck off die weerde daervoir inne anderen goeden gangbaeren  
gelde, waervan den iersten betaeldachvan de voirs. voirlijff sall wesen in  
den hoochtijde van Kersmisse naestcoemende, ende van de voirs. cooren van  
de selven hoochtijde van Kersmisse over een jaer ende soe voirts jaerlijcx  
geduerende deser pachtinge. 
 
Item die voirs. pachtere heeft bovendien gelooft den verpachteren  
jaerlijcx te leveren vijff vijmen goet leverbaer dackstroys ende op henne  
huysingen te laets rechte verdecken ende daerenboven tot sijnen coste ende  
sonder hen verpachteren laste jaerlijcx te betaelen allen grontchijnsen  
uuyten voirs. goeden te vergelden staende, midtsgaders henne huysinge te  
houden in goeden reparatien van wenden, ende het leem daertoe noedich  
wesende aen te smeren ende coopen sonder hen verpachteren daeraff iet  
te mogen corten ende oyck het vitsell ende latten ende nagelen daertoe  
noedich wesende te coopen, d'welck hij hen verpachteren aen de voirlijve  
sall moghen corten. 
                                     
Item die voirs. pachtere heeft bovendien geloeft dese pachtinge geduerende  
zonder hen verpachteren schaede met zijns verpachters stoff te onderhouden  
allen thuynschauwen, waterschauwen, weghen van recht ende anderwe gebueren  
rechten totten voirs. goeden ennichssints staende te onderhouden ende  
daerenboven oyck tot zijnen laste geduerende deser pachtinge te betaelen  
allen beden, contributien ende andere dorpslasten van Boxtell, die opte  
voirs. goeden enichssints mochten geseth worden ende vervallen. 
 
Item die voirs. verpachteren reserveren ende behouden aen henselven 't  
halff oefte, d'welck jaerlijcx in hennen boomgaert, totte voirs. goeden  
behoirende, wasschen sall, ende bespreken dat die pachtere int leste jaer  
deser pachtinge in henne koeweyde niet en sall mogen meyden metter corter  
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seysien, ende dat hij in hen busselken int Geluckt zijn schaepen, noch  
hoeren beesten niet en sall moghen weyden, noch oyck daerinne meyden  
metter corter seysien. 
Ende oft gebuerden dat hij pachter doer zijn off zijns huysgesins  
negligentie ende verruymenisse met zijn eygen vier ende licht aenstoocten  
ende affbranden henne huysingen, dat zij verpachteren daervan indien  
gevallen zullen hebben hen verhael op hem pachtere tot seggen van goede  
mannen des kennisse ende verstant hebbende ende oft geviele dat sij  
verpachteren aen henne huysingen voirs. begerden te timmeren dat hij  
pachtere alsdan met sijnen huysgesinne sall moeten helpen, zonder oyck 
iet daervan te mogen corten. 
 
Welcke voirs. pachtinge achtervolgende allen conditien ende voirwaerden  
inne dese verpachtcedulle verhaelt, die voirs. pachtere gelooft heeft ende  
gelooft midts desen geheelijcken ende altemaell te voldoen, achtervolgen  
naetegaen ende metten werck te volbrengen, sonder daertegens te doen ofte  
laeten geschieden bij hem selven of anderen, directelijck of indirectelijck  
in recht of daerbuyten in enniger manieren, verbyndende daervoir sijnen  
persoen ende allen zijn goeden, present ende toecoemende, allet zonder  
arch oft liste. 
 
Oirconde dese bij den voirs. pachtere onderhantekent in presentie van  
Peter Jans van Limborch als poirteren der stadt van 's Hertogenbossche. 
 
't mercke Jans   X   Mertens voirs.                         A. Leytenz, poirter 
 
't mercke    X    Peter Gerits voirs.                        P.van Limborch. poirter 
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R50 folio 374. 
 
                                             Inventaris van de brieven bij Jan Gerits  
                                             Goessens ende affgegaen den Heylige  
                                             Est...vire der Baronie van Boxtell opten  
                                             XIXen januarii 1609 in handen Willems van  
                                             de Weghe, rekenmeester van den zelven  
                                             Heyligen Geest gelevert. Actum in pleno  
                                             iuditio. 
 
 
In den iersten eenen Boxtelschen brieff van een erfmudde roggen, jaerlijcx 
in date den 26en septembris 1466. 
 
Item eenen Boxtelschen brieff van XIIII loepen roggen, jaerlijcx in date  
1464 die vieresima junii. 
  
Alnoch eenen brieff van een mudde roggen, jaerlijcx in date den XXIIIen  
januarii anno 1403. 
  
Item eenen brieff van eenen mudde roggen, jaerlijcx van den date anno 1466  
den 19en februarii. 
 
Alnoch eenen brieff van drie gul. thien st. jaerlijcx in date den iersten  
dach junii anno 1498. 
 
Item een brieff van III gulden X stuyvers inne date den thienden aprilis  
anno XVIc vier. 
 
Item een stuck van eenen ouden ongese gelden scepenbrieff. 
 
Ende eenen ouden registre van den voirs. Taeffelen des Heyligen Geest  
renten ende pachten etc. 
 
Mij int overleveren der voirs. brieven aldaer tegenwoirdich. 
 
                                                  A. Leytenzs. 
 
Dese brieven sijn bij den voirs. Van de Weghen gelevert aen handen van  
Symen Janssen, heyligenmeester, ende sijn nu gestelt in de kiste bij den  
protocollen. Actum den lesten octobris 1628. 
 
                                                  Quod attestor, 
                                                       G. Roymans 
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R50 folio 375 t/m 376. 
 
 
Inventaris van erffhaeffelijcken goeden bevonden in den sterfhuyse van  
Catarina, dochtere Lucas Lamberts als zij leeffde huusvrouwe van Hercules  
Willems van de Weghe bij den voirs. Hercules in presentie van Willem van  
de Weghe en Lucas Lamberts als grootvaders van Joesten, onbeiaert zoene  
Hercules ende wijlen Catarina voirs. ende in presentie van scepenen van  
Boxtel ondergescreven doen inventariseren als naevolght omme bij  
denselven Hercules zijnen leven lanck geduerende in tochten te besitten  
ende nae zijn afflijvicheyt opten voirs. Joesten zijn soene te connen  
ende te succederende. 
 
Volght ierst 'tgene Lucas Lamberts met zijn dochter ten houwelijcken  
heeft gegeven. 
 
In den iersten een gestrijpt bedde zijnde hooffpeluwe met oircussens ende  
een groen Spaensche deken. 
 
Item derdalff paer gestolpte slapelakens met drie oerfluynen. 
                                           
Twee pellen taeffellaeckens met twee servetten ende vier slechte  
taeffelakens met drie droechdoecken.  
 
1 coeperen potken met een coeperen papketel, enen schuymspaen met eenen  
coeperen kandelaer ende een coeperen lampe met een vierpanne. 
 
Alnoch een haele, een tange, vierschuppe met eenen roestel, een hangijser  
eende eenen vouthengel met een ijseren panne, en een ijseren schoer  
kandelaer. 
 
Item een groote ende een cleyne kisten, twee hoege ende twee leeghe  
leenstoelen met een cleyn taeffelken en een schapperayken metten halff  
dosijn roy houten telioeren. 
 
Alnoch zes tennen lepels met een saucierken ende een hauten lepelhuysken  
en een wieghe. 
 
 
Item volght 'tgene Willem van de weghe met zijnen voirs. soen tot  
uytsetsel gegeven heeft. 
 
Ierst een gestrijpt bedde met zijnen hooftpeluwe ende een stuit  
genaeyerde saertse. 
 
Item twee paer gestolpte slapelakens ende paer lakens van anderhalff baen  
met twee paer oerfluynen. 
 
Alnoch 1 pellen taeffelaken, een halff dozijn servetten met vier slechte  
taeffelakens ende vier handoecken. 
 
Item thien tennen schoetelen zoe groote als cleyn, tsamen gewogen hebbende  
XVI ponden. 
 
Alnoch twee coeperen kelckkandelaers, een haelboom met twee haelen ende  
II brandijserkens. 
 
Item een buffet, een sitten met vierkisten daerinne zijnde, ende III  
leenstoelen. 
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Aldus geinventariseert opten thienden decembris anno XVIc een en twintich  
ter presentie van Jan Jans Roeffen ende Geraert Roymans, scepenen in  
Boxtel, desen ten versuecke van parthyen voirs. getekent hebbende. 
 
 
Jan Jans Roeffen,       G. Roymans 
 
Mij present A. Leytenz. 
 
 
 
Item heeft Hercules van de Weghe behouden zijnen voirs. huysvrouwen  
ringen, diewelcke den voirs. zijnen ende zijne voirs. huysvrouwe vaders  
tzamen hebben laeten werderen, ende gewerden zijn op twintich guldens  
vierthien stuyvers, diewelcke penningen Joesten zijnen zoen nae zijnen  
doot oyck moeten volgen, des heeft Lucas Lamberts noch in zijn bewaernis  
des voirs. Joesten moeder gouden schakel vandien, diewelcke den voirs.  
Joesten oyck moet volgen, gelijck de voirs. vaders in presentie van Jan  
Jans Roeffen ende Adriaen Eymberts, scepenen in Boxtel 'tzelve ende mede  
dat die voirs. ringen bij den voirs. Hercules aen zijnen huysvrouwe  
voirs. op henne trouwe zijn gegeven geweest, opentelijck hebben bekent  
ende verclaert. 
 
Oirconde dese bij den voirs. scepenen ten versuecke van parthijen onder  
hantekent.  
 
Actum den XIen februarii anno XVIc tweentwintich. 
 
Jan Jans Roeffen, Adriaen Eymberts 
 
Mij present   A. Leytenz. 
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R50 folio 377. 
 
 
Alzoe ter kennisse gecoemen is van schouth, scepenen ende regeerders der  
Baenderije van Boextell, dat opten hoochtijt dach van Alderheyligen  
lestleden in hennen absentie bij den quartiere van Oisterwijck dachvaerts  
gewijse binnen dorpe van Haeren gecommitteert zouden wesen sekere  
persoenen uuyten selven quartier, diewelcke hermaken ende egaleren zouden  
den tauxe van deselve quartiere, zonder dat daertoe iemant mede van de  
voirs. Baenderije is gecommitteert geweest, hoewell nochtans de Baenderije  
voirs. mede is een van de meesten dorpen van de voirs. quartiere, zoe dat  
te bedachten is dat deselve Baenderije daerinne wel verongelijckt mochte  
worden, overmidts de menichfuldige beschadicheden, die de voirscreven  
Baenderije, altijts geduerende dese, langduerige heeft geleden,  
 
protesteren daeromme schouth, scepenen ende regeerders der voirscreven  
Baenderije, dat zij egheen consent en zijn draegende in het hermaken van  
de voirs. tauxe, ofte oyck niet in meyninge en zijn, zoe denselven  
hermaect wordt, dien te advoyeren tenzij iemant uuyte voirs. Baenderije  
neffens de voirs. gecommitteerde tot hermaken van de voirs. tauxe worde  
gecommitteert, temeer oyck deur dien de voirs. commissie is gegeven opten  
hoochtijt van Alderheyligen in henne absentie alsmen niet en behoert ofte  
gewoenlijcken en is dachveerden te houden, ende oyck t'anderen tijden bij  
den quartiere is affgeslaegen, dat men op sondaegen ofte heylige daeghen  
egheen dachveerden houden en zoude.  
 
 



  

 132

R50 folio 380 en 380v. 
 
 
Wij Niclaes Peters van Sutphen, Jan Jans Goyaertss ende Dierick Seberts  
Brants, schepenen in de Baronie van Boxtell doen te wetene eenen  
iegelijcken, certificerende mits desen ter instantien van Peter Jacobss  
van Runde ons naebuer voer de gerechte waerheyt, dat Jacop Bernaerts van  
Runde bij Catarina zijne huysvrouwe heeft verweckt ende achtergelaeten  
drie wettige kynderen, daervan d'eene is geweest de voirs. Peter Jacobss  
zijn zoone, ende twee dochteren, ende daervan dat d'outste is genoempt  
Weyndelken, woenende binnen der stadt van 's Hertogenbossche, ende aldaer  
gehout zijnde met eender genoempt Peter Adams, smit van zijnen handwerck. 
 
Ende die joncxte genoempt Clara, diewelcke anno XVc drie en tachtentich  
ten tijde als graeff Caerle van Mansfelt als veltheer commanderende over  
het legere van zijne majesteyt belegeert hadde de stadt van Eyndoven,  
gehout is geweest met een duyts capiteyne onder 'tzelve legere genoempt  
Hans Nuchteren, diewelcke te dier tijt metten zelven Hans Nuchteren haeren  
man van daer uuyten quartiere van Brabant is vertrocken naar Hooch  
Duytslant ons wetens noeyt zedert den voirs. jaere 1583 in den quartiere  
van Brabant geweest zijnde, niet wetende oyck weder deselve noch in den  
leven is ofte niet. Ende alzoe de voirs. Peter Jacobss van Rund,  
Weyndelken ende Clara van vader ende moeder zijn geheele broeder ende  
zusters, ende malcanderen naeste vrienden ende bloetbewant, datse daeromme  
zoe iemant van henlieders geraecte te sterven ende overlijden zonder  
wettige geboerten ofte kynderen achter te laeten naer den lantrechte  
alhier ende naer conscientie malcanderen behoeren te succederen ende  
gerechte erffgenaemen te wesen in allen den goederen bij alsulcke ierste  
afflijvige achter te laeten, dat oyck Jan, zoene Peters Adams is een  
wettich zoene van denzeven Peteren aen de voirs. Weyndelken zijn wettighe  
huysvrouwe geprocreert ende verweckt. 
 
Ende want godelijcken ende behoirlijcken is der waerheyt rechtveerdich  
getuych te geven des wittelijcken versocht zijnde. Soe hebben wij scepenen  
voirschreven den gemeynen zegell ons scependoms van Boxtell opt spatium  
van desen doen drucken, ende onsen secretaris dese daerneffens doen  
onderhantekenen. Gegeven opten zevensten dach der maent van junio int jaer  
ons heeren duysent zesse hondert ende zeven. 
 
 
Certificatie voer Peter Jacobs 
van Runde cum suis. 
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R50 folio 381. 
 
 
Op heden den iersten dach martii anno XVIc ende zesse zijn Niclaes Peters  
van Sutphen, Willem Janssen van de Weghe, Jan Jans Goyaerts ende Peter  
Gerits Henricxsen, scepenen in de Baronie van Boextell geaccordeert met  
Lucas Janssen van Witfelt, luyttenant commanderende opten huyse van  
Boxtell, aengaende de contributien die geseth zijn opt gebruycke van  
desselve luytenants lants onder Cleyn Liempde geleghen, soe dat overmits  
de getrouwe diensten die de voirs. luytenant de gemeynte tot diverse  
tijden heeft bewesen, ende noch dagelijcx nae zijn vermoghen heeft geloeft  
te bewijsen, sall gestaen totten aenganck van de tijt toe van Jan  
Geritssen tegenwoerdighe borgemeestere, mits betaelende d'een hellicht van  
denzelven contributien ende dat d'ander hellichte bij de borgemeesteren  
sall worden inne henne rekeningen gestelt voer faulten ende voer sulcx  
oyck worden gepassert, sulcx dat de voirs.luytenant mits betaelt hebbende  
de voirs. hellichte van alle voergaende gesette contributien op zijn  
voirs. lant voirder niet meer en sall worden belast ofte daeromme  
gemolesteert. 
 
Oirconde dese bij scepenen voirs. onderhantekent. 
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R50 382 
 
 
Wij Gijsbert Willemssen van de Braken, Jan Willems Matheeussen, Jacop  
Bartholomeeussen ende Jan Michiels, scepenen in de heerlijcheyt van Essche  
doen te wetene eenen iegelijcken, certificerende bij desen, voer de  
gerechte waerheyt, dat Andries zoene Jans Timmermans ende Margareta  
Joerdens zijne huysvrouwe binnen der voirs. heerlijcheyt gestorven   
ende deser werelt overleden zijnde, achtergelaeten hebben negen cleyne  
kynderen, alnoch zoe jonck zijnde dat nouwelijcx een van allen dien zijnen  
nootdrufte van cost en cleederen zoude connen winnen, diewelcke int  
sterffhuys van hennen voirs. vader binnen der voirs. heerlijcheyt zijn  
blijven woonen, alwaer zij noch tegenwoirdelijck buycvast zijn hennen  
residentie ende woenplaetsche houden ende met den innegesetenen derzelver  
heerlijcheyt mede schietende ende contribuerende inne allen contributien  
ende lasten aldaer, ende dat niet mogelijck en waer dat deselve kynderen,  
overmits haere joncqheyt aen den cost zouden connen geraken, ten waeren  
zij bij henne vrienden ende andere goede lieden daertoe en worden  
geassisteert, dat oyck de voirs. Andries Timmermans inne zijne leven  
gecocht hebbende van Goyaert Buysen secretaris tot Helmont metten .... 
niet lange voer zijn doot, een hoeffken onder de Baronie van Boextell  
gelegen, met intentie van allen lasten daeruyt gaende ende oyck de  
contributien comen jaerlijcx te betaelen, opte cooppeningen vandien noch  
veel penningen schuldich gebleven is, daertoe zijn voirs. kynderen  
tegenwoirdelijck egheen middelen en hebben ofte weten omme deselve schult  
te connen voldoen ende betalen, maer daeraff grooten intereste moeten  
geven, sulcx dat zij van 'tvoirscreven hoeffken oyck tegenwoirdelijck  
egheene ofte zeer wenich proffijts en zijn treckende. 
 
Ende want wij van 'tgene voirscreven is goede kennisse zijn hebbende ende  
dat godlijcken ende behoirlijcken is der waerheyt rechteveerdich getuych  
te geven des versocht zijnde, zoe hebben wij scepenen voirscreven onse  
gemeynen scependoms zegell van Essche opt spatium van desen doen drucken. 
 
Gegeven opten vijffden dach januarii anno XVIc ende zeven. 
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R50 383 
 
Omme te produceren certificatie ter instantien van Herman  
van Middegael, woenende tot Sinte Michielsgestel. 
 
 
Gedraegende aen u deponent hier teghens genoteert, dat omtrent thien weken  
ombegrepen geleden voer den middach daer bij ende aen zijt geweest voer u 
deponents woenhuyse allwaer Herman van Middegael, Philipssen zoene Jan  
Stanssen affvraeghden off hij niet en wiste wie zijnen mantell waer hebben  
de, die hem producent sekeren tijt voer de voirscreven thien weken geleden 
opten wech van Oirschot was affhendich gemaect ende genoemen geweest,dat  
die voirs. Philips den voirs. producent alsdoen antwoerde ende seeghde, dat 
denselven mantell waer hebbende Hens in Heerbeeck, ende dat deselve hen 
'tselve niet en zoude derven ontkennen, zoe hij Philips bij hem mochte coemen, 
ende dat 'tselve wel meer van des voirs. Hensen naebueren waeren wetende, 
maer dat niemant met den voirs. Hensen te doen en wilde hebben, omdat hij 
een rabbaut waer ende omdat zijn soenen aen den Nedercant waeren dienende. 
 
  Item off ghij deponent sekeren tijt geleden metten voirs. Philips niet  
  gegaen en zijt geweest ten huyse Arykens, weduwe wijlen Adriaens voirs.  
  producents rappier wederomme gedraegen hadde, dwelck den voirs. producent 
  ... Aelberts ... 
  ... als deselve Philips ten huysee derselver Arykens des ... 
 
Gielis Niclaessen, lijnenwevere van zijnen handwerck innegesetenen deser  
Baenderije van Boextell, oudt omtrent XXVII jaeren, gedaecht bij Quiyn  
tijnen Aertssen, vorster der voirs. Baenderije ende geedt bij denselven in 
absentie van de schouth der voirs. Baenderije behoerlijcken opte voirs.  
aendrachte geexamineert zijnde, heeft getuycht ende gedeponeert waerachtich 
te zijn. dat omtrent thien weken ombegrepen geleden voer den middach tot  
zijn huyse gecoemen zijnde die voirs. producent hem deponent gevraeght  
heeft naer Philipsen, zoene Jans Philips Stansen, diewelcke hij deponent  
te dier tijt gehaelt heeft ten huyse Wouters die wever, ende bij den voirs. 
producent gebrocht hebbende, heeft deselve producent den voirnoempde 
Philipsen gevraeght naer zijnen mantel, die hem sekeren tijt voer den voirs. 
thien weken geleden opten wech van Oirschot was genoemen ende afhendich  
gemaect geweest, ende alzoe die voirs. Philips alsden verclaerde egheen  
kennisse van de voirscreven mantell te hebben, dat die voirs. producent  
alsdoen teghens den voirs. Philipssen seeghde: Ghij moet kennisse van de  
voirs. mantell hebben, off ghij moet selver den man zijn, want Hens in  
Heerbeeck seeght, dat ghij den mantell hebt. Ende dat die voirs. Philips  
alsdoen antwoerde ende seeghde: "Seeght Hens, dat die stuck schelms, dat  
liecht hij; hij heeft den mantel selver, ende hij en sal oyck niet derven  
ontkennen als ick bij hem ben, off ick sall hem eenen stock doer zijn  
vleesch douwen. Ende sommige van zijn naebueren wetent oyck wel, maer  
niemant en will met hem te doen hebben, omdat hij een rabbaut is ende dat 
zijn soenen aen den Nedercant dienen."  
 
Ende dat hij deponent alsdoen teghens den voirs. Philipsen seeghde:  
"Ghaet met hem te weten den voirscreven producent, ende verantwoert u ende  
dat die voirscreven Philips alsdoen metten voirscreven producent is gegaen  
om hem te verantwoerden." 
 
Actum VIa novembris, anno XVIc ende vier. Testes Jan Alarts ende Jan Faek. 
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VERTALING EN SAMENVATTING 
 
R50 383 
 
 
Om zekerheid te verkrijgen op aandrang van Herman  
van Middegael, wonende te Sint Michielsgestel. 
 
 
U, deponent, verklaart dat u omtrent tien weken geleden voor de middag  
erbij bent geweest toen voor uw woonhuis Herman van Middegael, aan Philip,  
zoon van Jan Stanssen gevraagd heeft of hij wist wie zijn mantel had, die  
hem, producent, een tijdje voor de genoemde tien weken op de weg van  
Oirschot afhandig gemaakt was; dat hij, Philip, de genoemde producent  
toen heeft geantwoord, dat die mantel in bezit was van Hens in Heerbeeck,  
en dat die niet zou durven ontkennen als hij, Philip, naar hem toe zou  
gaan. En dat hij wel meer van de buurlui van Hens had gehoord, maar dat  
niemand met de genoemde Hens te doen wilde hebben, omdat hij een landloper  
en een schurk (rabauw) is en omdat zijn zonen bij de Neerkant in het leger  
van de vijand dienen. 
 
Gielis Niclaessen, linnenwever van beroeop, ingezetene van de Baenderij  
van Boxtel, oud omtrent 27 jaar, gedaagd door Quintijn Aertssen, vorster  
van de genoemde Baenderij, die hem de eed heeft afgenomen in absentie van  
de schout en naar behoren heeft ondervraagd, heeft getuigd en verklaard   
dat omtrent tien weken geleden voor de middag bij hem gekomen is de  
genoemde producent, die hem, deponent, gevraagd heeft naar Philip, zoon  
van Jan Philip Stansen, die hij toen heeft laten ophalen uit het huis van  
Wouter de Wever. En toen hij bij de genoemde producent gebracht was, heeft  
de producent aan Philip gevraagd waar zijn mantel was, die hem een tijdje  
voor de genoemde tien weken op de weg van Oirschot afhandig was gemaakt. 
Omdat genoemde Philip verklaarde er geen weet van te hebben, zei de  
genoemde producent toen tegen hem:  
"Gij moet weten waar de mantel is, of gij moet hemzelf hebben, want Hens  
in Heerbeeck heeft gezegd, dat gij de mantel hebt."  
 
Philip heeft toen geantwoord en gezegd:  
"Zeg tegen Hens, dat hij een schelm is en dat hij liegt; hij heeft de  
mantel zelf, en hij zal dat ook niet durven ontkennen als ik bij hem kom,  
of ik zal hem een stuk hout in zijn lijf duwen. En sommige van zijn buren  
weten het ook wel, maar niemand wil met hem te doen hebben, omdat hij een 
landloper en een schurk is en omdat zijn zonen bij de Neerkant in het  
leger van de vijand dienen." 
En dat hij, deponent, daarna tegen de genoemde Philip zei: 
"Ga met de producent mee en leg verantwoording af."  
Philip is toen met de genoemde producent meegegaan om zich te verantwoorden. 
 
Actum zesden november anno 1604. Getuigen Jan Alarts en Jan Faek. 
 
 
deponent = hij die een verklaring aflegd. 
rappier  = lange degen 
rabbaut  = rabauw = landloper,bedelaar,schelm,schurk,vagebond,galgenaas 
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R50 folio 384. 
 
 
Aryken, weduwe wijlen Adriaens Aelbertssen, innegesetene deser Baenderije  
van Boextell, oudt omtrent vijftich jaeren, gedaecht ende geëdt als voer,  
heeft getuycht ende gedeponeert, dat omtrent elff weken geleden in der  
nacht gecoemen zijn tot haeren huyse twee persoenen, die aldaer brochten  
een rappier, welck zij Diericken haer deponents zoene belasten 'sanderen  
daecht 'smorgens te draegen ende leveren inne handen van de voirscreven  
producent tot Sinte Michiels Gestel, ende dat hij denselven producent  
aenseggen zoude dat hij hen voer 'tselve rappier eenen conincxdaelder  
seynden zouden ende haer deponents soene zijne moeyten voldoen.  
 
Zij zouden binnen twee daegen wederom om den voirscreven conincxdaelder  
coemen. Ende dat deselven persoenen ten voirs. besprockender daeghe  
wederomme om den voirs. conincxdaelder gecoemen zijnde, haer deponente  
affvraeghden, wat de voirs. producent geseeght hadde, dat zij deponente  
hen daerop geantwoert heeft, dat de producent geseeght hadde, dat zij  
wederomme zouden bestellen den mantell ende 'tgene met den voirs. rappier  
genoemen was, hij producent zoude doen, gelijck hij hadde geloeft ende  
doen publiceren. Dat daerop deselve persoenen antwoerden: "En heeft hij  
ons 'tgelt niet gesonden, dien schelm, wij zullen 'tgelt wel crijgen."   
 
Ende dat sekere daeghen daernae tot haer deponents huyse gecoemen zijn Jan  
Philips Stansen, Philips zijn soen ende Gielis Claessen, ende dat die  
voirs. Jan Philipssen haer deponente alsdoen affvraechden off tot haeren  
huyse sekere daegen geleden eenen rappier gebrocht waer. Ende alzoe zij  
deponente hem bekenden sulcx geschiet te zijn, heeft de voirscreven Jan  
Philipssen haer vraecht off zij deghene wel waer kennende, die 'tvoirs.  
rappier hadde gebrocht, dat zij deponente hem alsdoen wederom antwoerde,  
dat zij, noch haeren zoen deselve niet gekent en hadden, omdat 'tselve  
metter nacht geschiet was. Waerop die voirs. Jan Philipssen alsdoen  
wederomme vraechden, wijsende op den voirscreven Philips, zijnen zoene,  
seeghde: "Kendy mijnen soen wel waest".  
 
Die man heeft zij deponente alsdoen wederom geantwoert, dat zij zijnen  
soen, noch oyck deghene die geweest waeren tot haeren huyse niet en kende. 
Ende dat de voirscreven Jan Philipssen alsdoen seeghde: "Middegael staet  
op Leewen, die heeft hem schoen trompen wijs gemaect, ende Leeuw is een  
stuck rabbauts, hij slaet mijn nichte, zijn huysvrouwe aldaer, al gaet zij  
schoen metten grooten buycke". Ende dat die voirs. Jan Philipssen met zijnen  
voirs. soen, alsdoen van haer scheydende, seeghde: "Off Middegael bij u  
bequaem, zoe swijcht. Ende en segt niet dat wij hier geweest zijn." 
 
Testes et datum ut supra. 
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VERTALING EN SAMENVATTING 
 
 
R50 folio 384. 
 
 
Aryken, weduwe van wijlen Adriaen Aelbertssen, ingezetene van deze  
Baenderij van Boxtel, oud omtrent 50 jaar, gedaagd en de eed afgelegd, 
heeft getuigd en verklaard, dat omtrent elf weken geleden 'snacht  
twee personen bij haar gekomen zijn, die een rappier meebrachten. 
Haar zoon Dierick moest die de volgende dag 'smorgens afleveren bij 
de genoemde producent te Sint Michielsgestel. Hij zou de producent  
mededelen, dat hij voor het rappier een conincxdaelder moet betalen. 
En de moeite van haar zoon moet waarderen. Zij zouden daarom na twee  
dagen terugkomen om de conincxdaelder op te halen. 
 
Nadat die personen op de afgesproken dag teruggekomen waren, hebben zij 
haar gevraagd, wat de producent gezegd had. Zij, deponente, heeft hen  
daarop geantwoord, dat de producent gezegd had, dat zij maar beslag  
moesten laten leggen op de mantel en aangaande het rappier hij zou doen  
wat afgesproken was, zoals hij had beloofd. Daarop hebben die personen  
geantwoord: "En heeft hij ons het geld niet gegeven, de schelm? Wij zullen  
het geld wel krijgen."   
Enkele dagen daarna zijn Jan Philips Stansen, Philip zijn zoon en Gielis  
Claessen bij haar gekomen. De genoemde Jan Philipssen heeft haar toen  
gevraagd of bij haar enkele dagen geleden een rappier gebracht was. En  
omdat zij dat bevestigde, heeft de genoemde Jan Philipssen haar gevraagd 
of zij degeene wel kende, die dat rappier had gebracht.  
 
Zij heeft hem toen wederom geantwoord, dat zij, noch haar zoon de persoon  
herkend had, omdat het nacht was. Waarop Jan Philipssen toen nogmaals 
vroeg, wijzende op Philip, zijn zoon, en zei: "Ken je mijn zoon wel?".  
Zij heeft die man wederom geantwoord, dat zij zijn zoon, noch ook degeene 
die bij haar huis geweest waren niet kende. 
 
Jan Philipssen zei toen: "Middegael steunt op Leeuw. Hij heeft hem wat  
wijs gemaakt. Leeuw is een schoft, hij slaat mijn nicht, zijn vrouw, ook  
al loopt zij met een dikke buik". 
Jan Philipssen heeft bij het weggaan gezegd: "Als Middegael langskomt, 
zwijg dan. En zeg vooral niet dat wij hier geweest zijn." 
 
Testes et datum ut supra. 
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R50 folio 387. 
 
Omme te produceren certificatie ter instantien van  
Jannen Stevenssen ruyter, liggende in garnisoen  
binnen Den Bossche onder de compaignie van den  
Baron van Grobbedonc. 
 
Michiel Willems, schoenmakere van zijnen handwerck ende eertijts  
borgemeestere deser heerlijcheyt van Boxtell, oudt zijnde omtrent XXXV  
jaeren, Willem Lenaertssen ondervorster der voirs. Baronie, oudt zijnde  
omtrent XXXIX jaeren, Mathijs Aertssen, smit van zijnen handwerck, oudt  
omtrent LVI jaeren ende Antonis Segers, teulman van zijnen handwerck, oudt  
zijnde omtrent LII jaeren, alle innegesetenen der Baronie van Boextell,  
gedaecht zijnde bij den vorster ende geedt bij Aert Leyten secretaris in  
absentie van de schouth ende stadthouder der voirs. Baronie, behoerlijcken  
op sekere interrogatien geexamineert zijnde, hebben eendrachtelijcken  
getuycht, gedeponeert ende verclaert waerachtich te zijn, dat omtrent  
vijff jaeren ombegrepen geleden alzoe de faeme binnen der voirs. Baronie  
van Boextell gebrocht was doer een vrouwe van Schijndell, die totten backer 
broot quaem haelen, dat doer deselve Baronnie gereden waeren sekere peert  
dieven met gestoelen erpelen ende datse daermede still houdende waeren  
inne sekere hoeyvelt onder den dorpe van Schijndell, zij deponenten ter  
ordonantie van den magistraet binnen der voirs. Baronie met meer andere  
naebueren van deselve Baronie, zoe te voet als te peerde, hebben de voirs.  
peertdieven helpen vervolghen om hen de voirs. peerden aff te nemen, 
ende voirts t'apprehenderen ende inne gevanckenisse te brengen.  
 
Ende zoe zij deponenten alsdan metten voirs. hennen naebueren gecoemen  
waeren tot aent Hermaelen onder Schijndell ende aldaer de voirs. peert- 
dieven metten peerden gewaer worddende int gesichte gecreghen hadden, dat  
sij deponenten ende henne voirs. naebueren met zeven soldaten van de huyse  
van Boextell, daerbij dat waeren Lucas Lamberts, corporael opten voirs.  
huyse ende de voirs. producent, denzelven zijn toegereden ende toege- 
loepen, zoe datse deselve peertdieven metten voirs. peerden altezamen  
hebben gevangen op eenen nae, die 'tzelve met twee peerden ter zelver tijt  
ontreden was, hebben d'andere gevangenen voirts tsamen tot Boextell in  
handen van de officier ende den commanduer opten voirs. huyse gelevert. 
 
Daertoe alnoch deponerende die voirs. ondervorster dat ten tijde voirs.  
bij den voirs. magistraet, als de voirs. ordonantie gegeven worden, oyck  
gecoemen was Leon Conincx, commanduer opten voirs. huyse, dewelcke ver- 
claerde tegens den schouth der voirs. Baronie, dat hij ten fine voirs.  
oyck sekere van zijnen soldaten de voirs. commanduer nae de uuytseynden  
zoude, sijnde alzoe terstont van de magistraet gegaen omme den voirs.  
soldaten daertoe te commanderen. 
 
Datum XXXa januarii anno XVIc ende zesse. Testes Jan Jans Goijaerts ende  
Peter Gerits Henricxsen, scepenen in Boextell.  
 
 
faeme = gerucht 
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R50 folio 393 t/m 394v. 
 
(zie ook R50 folio 144) 
 
De beesten deureen geëstimeert op 20 guldens. 
De vercken elck op 12 guldens.  
 
Memorie van 'tgene bij den ruyteren ende crijschvolcke van Henre Hocheden 
opten 30en octobris 1603 is genoemen onder de Baenderije van Boxtel zoe  
aen beesten, vercken, meublen 1) ende anderssins. 
 
Antonis Segers zijn genomen ende doetgeslagen zes beesten te weten vier  
koeijen, 2 leeg 2) beesten, twee vercken, acht niewe hemden, twee lijfrocken  
ende voerts aen lijnen, wullen ende andere meublen tzamen wel voer 25  
guldens. 
 
Henrick Henricx twee leegh beesten, van ransoen 3) van zijn peerden ende  
ketel, tzamen gegeven 4 guldens 6 stuyvers. 
 
Jan Aertssen van Fladeracken zoe aen slapelakens, decksels, [schoettel],  
ketel ende andere meublen, tzamen voer thien carolus gulden, ende 1«  
loepen terwen ende 1 loepe rogs. 
 
Adriaen Gaspers Lenaerts vier groote brooden. 
 
Henrick Goijaerts 1 sack, 1 slapelaken, een hemde, eenen lijnen moetse. 
 
Willem Lenaerts 2½ mud roggen, den afvall 4) van twee vercken, 1 lijnen lijfken. 
 
Lenaert de Rademaker 4 groote broeden. 
 
Roeloff Andriessen, twelff vercken ende alnoch aen cleeden, lijnen, wullen,  
meublen ende huysraet tzamen wel voer 30 guldens. 
 
Lambert Jacobs, 4 loepen rogs, 1½ broot, 2 pont boeteren, 1 paer schoen. 
 
Alard van Hees, eenen zester meels metten sack ende drie hoender, een  
nieuwe schorte, twee pont boeteren, 1« loepen terwen, 1 loepen rogs. 
 
Lambert Philipssen, zoe aen lijnen, wullen als anderen huysraet omtrent  
voer 4 guldens. 
 
Jan Philipssen, omtrent huysraet voer 1 gulden. 
 
 
1) roerende goederen 
2) gust, niet drachtig 
3) afkoopsom 
4) orgaanvlees en ingewanden 
 
Adriaen Henricx, uuytgeschoeten 1 nieuwen roeden lijfrock omte Bernaerts  
rinck weerdt 12 stuyver. 
Henrick Brants, een mud rogs, 1 mud mouts, 1 heel gebackt broots, voerts  
aen boecweyt, 1 paer slapelaken, voerts aen halsdoecken, ketel ende  
anderen huysraet tzamen omtrent voer vier guldens. 
 
Margriet Jan Aertssen, aen gelt 4 gulden 15 stuyver, 1 paer slapelakens,  
3 halsdoecken, 2 fijn mutsen, 1 nieuwen craege, 2 buffelse hanschoen,  
1 nieuwe ketelken ende voerts aen broot ende boeter ende huysraet tzamen  
metten voirs. gelde wel beloepende tot 11 gulden. 
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Jan Frans, 1 koeye ende eenen varre 5), ende voirts aen gelt, pertsgetouwe 6),  
recken 7), schouppen, meel metten sacken ende voirts aen allen andere meublen  
ende huysraet, tzamen wel voer vijftich gulden. 
 
Peter Huberts, 2 koeyen ende daerenboven moeder noch uuytgeschelt. 
 
Aelbert Geverts, 1 sack met gerste, slapelakens, boeter ende broot,  
peertsgetouwe ende andere meublen tzamen omtrent voer zes gulden. 
 
Aelber Aerts, aen slapelaken, sacken, hemden ende andere lijnwaet tzamen  
omtrent 6 gulden. 
 
Henrick Servaessen, aen seep, sout omtrent voer zeven gulden 10 stuyver,  
12 loepen boecweyts, 2 ketel omtrent weerdt 1 gulden 10 stuyver. 
 
mr. Jan Alarts, 1 nieu stuck lakens, hemden, cragen ende anderen huysraet  
tzamen omtrent 24 gulden. 
 
 
Quintijn Aertssen, 1 wambas 8), een paer boxen 9), voirts aen hemden,  
reyclederen 10), slapelakens ende andere alderhande huysraet tzamen omtrent 25  
gulden, behalvens zijn scusten 11). 
 
Jenneken Meeussen, zoe aen gelt lijnwaet als andersins tzamen omtrent de  
weerde van 2 gulden. 
 
Lenaert Mertens molder, aen gelt omtrent 6 gulden, uuyte moelen geplondert  
5 mudden corens. 
 
Jacob Willems, aen vleesch, broot, boeter ende huysraet tzamen 2« gulden. 
 
Peter Rutten, aen vleesch ende cost 1 gulden 15 stuyver. 
 
5) jonge stier 
6) paardentuig 
7) hooiharken 
8) wambuis, vest, hemdrok 
9) broeken 
10) rijkleren (Quintijn was vorster) 
11)  ?? 
 
Jan Daemen, 1 vercken, 11 loepen rogs, 1 casack 12) midtsgaders getouwe 13) ende  
anderen huysraet omtrent  ...  gulden. 
 
Arien Willems, aen getouwe ende huysraet genoemen 1 gulden 10 stuyver. 
 
 
Willem Willems Kemp, vlasch, hemden, saertsen 14), slapelaken ende anderen  
huysraet tzamen tot 6 gulden. Ende zijn getouwe omtrent 6 gulden ende 1  
malder corens metten sacken.  
 
Rombout Ariens, aen vlasch, ploechcauteren, ploechspille, tijcke ende  
anderen huysraet ende van ransoen van zijn beesten gegeven 1« gulden,  
tzamen omtrent 6 gulden. 
 
Jacob Louwen, van ransoen van zijn beesten gegeven 38 stuyver. 
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Wouter Peters, 2 smaelbeesten  15) weerdt 10 gulden, drie loepen boecweyts, 
1 koeback een snijback weerdt eenen croon. 
 
 
Jan Diericx, aen greel 16) ende aen peertsgetouwe eenen malder coerens rog  
ende gerste, allen hen lijnwaet tzamen 25 gulden. 
 
Ariaen Goijaerts, 2 koeyen, d'een heeft hij 'tvleesch aff behouden, vijff 
jonge vercken, 8 hoender. 
 
Merten Jans, 2½ loepen coerens voer 3 gld. boeteren, vijff hoender, 
1 vrouwenschorteldoeck. 
 
Jenneken weduwe Peter van Hees, haaren rock van het lijff affgesneden,  
ende een bijl genoemen. 
 
Lucas Roeloff, genoemen zijn casack, gelt, greele ende andere peertsgetouwe  
tzamen omtrent weerdt 10 gulden. 
 
Adriaen Rijckarts, genoemen 2«loepen boecweyts metten sacken, bijl, reck,  
koeback etc. tzamen omtrent weerdt 7 gulden. Deselve heeft te voerens int  
leger moeten vaeren 1 voeder 17) boecweyts metten stroe. 
 
Jan Adriaens, 2½ loepen gersten, 1 lijnde moetse. 
 
Peter Jan Peters, genoemen 3 biestocken 18) ende anderen huysraet weerdt  
12 stuyver. 
 
Jaecxken Arien Vrelicx, 2 gulden gelts, 3 loepen gersten. 
 
Dierick Stevens, 2 vercken omtrent 1 mud rogs ende gersten. 
 
12)   mansoverkleed, boezeroen 
13)   getuig, gereedschap  
14)   sarge, deken van licht gekeperde stof 
15)   hetzelfde als 'mael', jonge koe  
16)   gareel 
17)   ook: voer, karrevracht 
18)   bijenstokken 
 
 
Merten Willems, een koeye ende zijn hoet ende drie loepen boutcoerens 19) 
Henrick Elias, 1 malder rogs metten sack ende een koeye, zijn  
peertsgetouwe van zijn peert, voer ransoen gegeven 20 stuyver. 
 
Jan Gerits, aen vleesch, boeter, rog ende boecweyt ende anderen huysraet,  
tzamen 12 gulden. 
 
Joest Willems 
De kynder Willems Joesten genoemen 1 loepen boecweyts ende den knecht  
eenen roeden lijfrock ende een wullen boxe van zijn lijff getoegen. 
 
Jan Aerts, een koeye doetgeslaegen ende 4 loepen meels genoemen. 
 
Jan de Raeymaker, genoemen omtrent 1 malder rogs ende 1 malder terwen  
metten stroey ende twee kynderboxen. 
 
Aert Peters, metten stroey wel genoemen 2 mud rogs. 
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Henrick Schellekens, metten stroey wel genoemen 3 malder rogs, 1  
 
schorteldoeck 20), lijfken, ende ander lijnwaet. 
 
Adriaen Jacobs, wel genoemen 1« hondert pont hoppen, 2 voeder hopstaeken  
ende voirts alderhanden huysraet, tzamen weerdt 20 gulden. 
 
 
Henrick Jan Schalcx, uuytgeschoeten 21) zijn boxen, genomen vijff ellen  
lakens ende 17 stuyver aen gelt. 
 
Michiel Diericx negeman, zijn ploechcauteren, wagenseel, 1 helster, drie  
loepen rogs metten sack, tzamen met zijn anderen huysraet wel weert de  
somme zes gulden ende metten gebaerslaeghden  22) stroeij wel 13 loepen rogs. 
 
Adam Peters, uuytgeschoeten zijn wambas ende roeden lijffrock ende voirts  
genoemen zijn anderen huysraet, tzamen wel voer 7 gulden. 
 
Mathijs Meeussen, 1 leeg beeste ende 2 loepen boecweyt ende voer twee  
gulden huysraet. 
 
mr. Peter Bressers zoe aen coren, lijnwaet als anderen huysraet 12 gulden. 
 
Willem van de Wege, acht loepen corens. 
 
Roeloff Goijaerts, aen meublen 8 gulden. 
 
Jan Leyten, aen 1 vercken ende meublen 32 gulden. 
 
Lijsken Gijsberts, aen huysraet 4 gulden. 
 
19)   bouwkoren, ongedorst koren 
20)   schort, voorschoot 
21)   zijn broek uitgetrokken 
22)   baarslagen, graanschoven met de hand op een houten bank of een steen slaan om de korrels  
        uit de aren te kloppen. 
 
Item Jannen Peter Denissen de quantiteyt van twee mudden corens. 
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R50 folio 395. 
 
Certificatie te produceren ter instantien  
van Jan Gherits van de Berghe. 
 
in de marge:  Pauwels Hanrick van Helmont ende Adriaen sijnen brueder. 
 
Gedragende aen u deponenten alhier in mergyne ghenotert, dat u lieden  
kennelijcken ende oeck is warachtich alsulcken stuck ackerlants  
gemeyndelijcken 't Hilbroeck ghenoempt, groot sijnde ontrent drie  
lopensaet landts, gelegen in de prochie van Bocxtel in den hertganck van  
Onroey, thuesschen erffenisse mijns theeren van Bocxtel met d'een sijde  
ende erve Willems van Elmpt ende consoirten d'ander sijde, ende metten  
eenen eynde streckende metten anderen eynde aen erfenisse mr. Jan Leyten,  
ofte denselven acker sijnen wech nyet en is hebbende oever de guederen  
Willems van Elmpt van de welcke de voirs. acker ofte sijne voervaeders  
gecoemen sijnde ende also in voergaende jaeren een goet geweest is ende  
van anderen gedeylt is bij den erfgenaemen ofte kynderen Jans van Elmpt  
ende also nae recht oeck usantie ende costuyme is, dat alle guederen van 
de anderen worden gedeylt de vorste de achterste moeten ende behooren te 
wegen uwer conde min ofte meer. 
 
 
Pauwels Henricxen van Helmont, teulman van zijnen handwerck, innegesetene  
deser Baronie van Boextell, oudt zijnde omtrent 53 jaeren, ende Adriaen  
Henricxen van Helmont ouck tuelman van sijnen handwerck, innegesetene der  
heerlijckeyt van Sinte Michielsgestell, oudt zijnde omtrent vijftich  
jaeren, de voirs. Pauwels gedaecht ende de voirs. Adriaen gearresteert  
zijnde bij Adriaen Willemssen vorster der voirs. Baronie ende ge‰dt bij  
mr.Rochus Lemnius, schouth der zelver Baronie, behoirlycken opte voirs.  
aendrachte ge‰xamineert zijnde, hebbende eendrachtelijcken getuycht,  
verclaert ende gedeponeert waerachtich te zijn, dat zij deponent in henne  
jongen tijt bij hennen ouders altijts gewoent hebben opte stede eertijts  
toebehoirt hebbende Jannen van Elmpt tot Onroede onder de voirs. Baronie  
geleghen, ende dat totte selve stede te dier tijt was behoerende den  
voirs. acker genoemt het Hillebroeck, tegenwoirdelijcken toebehoerende  
Jannen Geraerts smit, ende dat henne ouders ende zij deponenten te dier  
altijts tot ende van de voirs. acker hebben gevaeren ende geweeght met  
waegens, kerren ende beesten over den dries ofte koeweyde, tegenwoirdelijck  
toebehoerende Lambertden Meters, ende zoe voirts doer 'thecken hangende  
aen selven dries bij den erffenisse Jans Leyten, t'eynden over denzelven  
erffve Jans Leyten ende voirts rontsomme over den cant van den acker  
aldaer, genoempt het Hillebroeck, tegenwoirdelijck toebehoirende Willemen  
van Elmpt, zonder datse de dier tijt oeyt inne den voirs. wech zijn beleth  
ofte bestoert geweest ofte dat hen oyck iemant 'tzelve heeft begeeren te  
beletten, verclaerende de voirs. Pauwels dat hij deponent well kenisse van  
over de vijftich ende de voirs. Adriaen van over de viertich jaeren, dat  
tot den voirs. acker altijts in vueghen voirs. zonder turbatie is geweeght  
geweest, ende dat zij deponenten henne ouders altijts in haeren leven  
hebben hoeren seggen, dat den voirs. acker zijn wech ter plaetschen voirs.  
altijts gehadt hadde ende was competerende. 
 
Testes Niclaes Peterssen ende Willem van de Weghe, scepenen in Boecxtell, 
datum den lesten aprilis anno XVIc zeven. 
 
Claes Peters,         Willem van de Weghe. 
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R50 folio 397. 
 
Omme te produceren certificatie ter instantien van  
mr. Aert Jans, woenende tot Best onder Oirschot. 
 
Gijsbert Janssen molder van de waetermoelen van zijnen Genade den Grave  
van Banciguys, baron van Boextell, gelegen tot Boxtell oudt omtrent ... 
jaeren ende Dierick Aertssen, jonckgeselle van Lille, oudt omtrent 28  
jaeren, innegeseten der voirs. Baenderije, gedaecht bij Quintijn Aertssen  
vorster ende ge‰dt bij Jan Buekentop, schouth der voirs. Baenderije hebben  
eendrachtelijcken getuycht, verclaert ende gedeponeert waerachtich te zijn  
dat zij deponenten omtrent een maent ombegrepen geleden, als zij de voirs.  
watermoelens te saemen waeren bemaelen, gecocht hebben gehadt van mr.Arnden  
Jans woenende tot Best onder die heerlijkheyt van Oirschot de quantiteyt  
van vijff mudden roggen omme bij hen deponenten onder den scemelen 
naebueren ende ingesetenen der voirs. Baenderije gebruyct ende gesleten te  
worden, ende bij den voirs. mr. Arnden hen inne die voirs. moelens  
gelevert te worden. Ende dat die voirs. mr.Aert de leste leveringe van  
voirs. rogge aen hen deponenten heeft gedaen op saterdach lestleden,  
wanneer deselve mr. Aert daer van met hen deponenten heeft affgerekent  
ende daer aff van hen zijn betaelt ontf[angen].  
 
Ende dat deselve mr. Aert van de voirscreven moelen alsdoen wederom naer  
Best is gevaeren tot zijnen woenplaetsche verclaerten die voirs. Dierick  
Aerts dat hij ten voers. tijde van Boextell is gegaen naer Best voirs. ter  
zelver tijt aldaer den voirs. rogge van de voirs. mr. Arnden heeft  
gecocht ende verwijncoept ten huyse Geritssen Jans van Cleynenbroegel, 
weerdt tot Best voirscreven. 
 
Testes Jan Alarts ende Aert Peters. Datum 24 martii anno XVIc ende vier. 
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R50 folio 398 t/m 399. 
 
Op huyden den vierden dach der maent van februario anno XVIc twee ende  
twintich hebben Jan ende Wouter, gebroederen soenen wijlen Adriaen  
Wouterssen als broeders ende alzoe als momboirs over Anna ende Conegonde, 
henne zustere, ombeiaerde dochteren wijlen Adriaen Wouters voirscreven int  
bijwesen van Mathijs Jans Santegoets, hennen oom, in gerechter manieren van 
verpachtinge verpacht aen Jacob Willem Antonissen, sekere der voirscreven  
Anne ende Conegonde, woonhuys, boomgaert ende hoff, gestaen ende gelegen in  
der prochie van Boxtel onder Lenneshovel bij de capelle aldaer eenen tijt  
ende termijne van twee continuele jaeren aen den anderen volgende inne  
gaende ende aen te veerden den cruythoff te halff meert ende het woonhuys  
in den hoochtijde van Pincxten ende d'ackerlant t'oixt aen den bloete  
stoppelen, allet naestcomende, ende int affscheyden alles wederomme alzoe 
te verlaeten, midts conditien nochtans oft enige van de voirs. ombeiaerde  
dochters quaemen te geraecken tot houwelijcken staete ende zij henne  
voirs. goeden selver begeerden te gebruycken, dat alsdan de voirscreven 
pachtere met eenen jaere van dese pachtinge zall moeten desisteren ende  
affstaen, mits daervan te kersmisse tevoirens behoirlijcken verwitticht  
zijnde ende reserveren tot behoeff van de voirscreven ombeiaerde dochteren   
d'uytcomen bij hem selffs bewoont ende gebruyckt te worden zoe verre sij  
sulcx begeeren te doen, sonder aen iemanden anders te mogen verhueren,  
diewelcke bij hen niet gebruyckt worden, sall alsdoen die pachtere mogen gebruycken. 
 
Item die voirscreven pachtere heeft geloeft geduerende dese pachtinge  
jaerlijcken in den hoochtijde van Lichtmisse den voirs. verpachteren  
voer de voirs. goeden ter pachtinge te geven de somme van vierthien carolus  
gulden ende vijfthien stuyvers, tot twintich stuyvers den gulden te  
rekenen, off ander goet gancbaer gelt daervoer, ende voerden iersten  
termijn van betaelinge in den hoochtijde van Lichtmisse anno XVIc tween- 
twintich ende daerenboven hen verpachteren jaerlijcken te leveren twee  
vijmen goets loftbaers dackstroey, wegende elck bussel XXXIII ponden. 
Ende den decker int decken van denselven stroy te uperen voer den affvalle  
midtsgaders den decker int decken den cost te geven off voer elck vijm te  
betaelen dertich stuyvers. 
  
Item die voirscreven pachtere zall schuldich zijn met zijn ende hen stoff  
ende costende voirscreven goeden behoirlijcken te vreden, mits int  
affscheyden het hout, daertoe gebruyckt wederom, tot zijnen behoeff daer  
affnemende, ende sall schuldich zijn het voirscreven huys metter voirs.  
ombeiaerde stoff te houden in goede reparatie van wenden, midtsgaders  
t'onderhouden alle weghen van recht ende gebuerlijcken rechten totten  
voirscreven goeden te onderhouden staende, ende tot zijnen laste te  
betaelen allen beden, contributien ende andere dorpslasten van Boxtel,  
diewelcke geduerende dese pachtinge noepende den gebruycke opte voirs.  
goeden geseth zullen worden. 
 
Welcke voirs. pachtinge vermogens allen voerwaerden ende conditien voirs.  
die voirs. Jacob pachtere ende met hem Jan Gerit Goossensz, diewelcke hem  
voer den selven gestelt heeft borge ende cautionaris, geloeft hebben ende  
geloven bij desen als schulders principael onverscheyden ende ‚‚n voer all  
op verbant van henne persoen ende allen henne goeden, hebbende ende  
vercrijgen den voirscreven verpachteren inne goedertrouwen jaerlijcken te voldoen,  
achtervolgen ende metten werck te volbrengen, zonder daertegens te doen bij henselven  
off anderen directelijck off indirectelijck in recht off daerbuyten in eniger manieren.  
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R50 folio 400. 
 
 
Wij Jan Damen, Jan Jans Goijaertssen, scepenen der Baenderije van Boextell  
doen te wetene eenen iegelijcken, attesterende ende certificerende bij  
desen ter instantien van Gerit Willemssen van de Loe, voer de gerechte  
waerheyt dat wij zeer wel hebben gekent gehadt Willemen Janssen ende  
Lijsken zijne huysvrouwe, dochtere Gerits van Loe, als bij den leven des  
voirs. Willems altijts binnen der voirs. Baenderije geresideert ende  
gewoent ende hen voer 'tmeeste met lantbouwing geneert hebbende ende dat  
die voirscreven Willem en Lijsken binnen der voirs. Baenderije geboeren  
zijn van goeden vroemen ende deuchdelijcken ouders, die oversulcx oyck  
binnen der voirs. Baenderije altijt hebben gestaen ten goeden naeme, faeme  
ende reputatien ende altijts hebben gedraegen als goede en getrouwe  
naebueren betaempt, dat oyck deselve Willem ende Lijsken bij den anderen  
hebben geprocreert ende verwect gehadt twee soenen wesende d'eene die  
voirs. Gerit, dese producent, ende d'andere zijn broeder genoempt Jan,  
diewelcke oyck alentijt zijn binnen de voirs. Baenderije henne residenten  
hebben gehouden, hen ingelijcken hebben gedraegen als goede ende vroeme  
jongman behoeren ende toestaet te doen. Ende dat deselve Gerit ende Jan  
mette voirs. Lijsken henne moedere, naer doot van de voirs. Willem hennen  
vader uuyter voirs. Baronie zijn vertrocken ende metter woene begerende  
binnen der heerlijcheyt van Tilborch. Ende des 'toirconde hebben wij onsen  
gemeijn schependoms zegel van Boxtel hierop doen drucken desen V en  
januarii anno XVIc ende vier. 
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R50 folio  onbekend (400X). 
 
 
...  comen ende aen te sterven, midtsgaders in de erffgoederen, diewelcke  
zij beddegenoten, staende hennen houwelijcke, tsamen mochten conquesteren  
ende vercrijgen, midtsgaders oyck in den erffhaeffelijcken goeden, die nae  
de doot van de lancxtlevende van hen beyden zullen achterlaeten worden,  
hooft voor hooft, effen diep zullen parteren ende deylen.  
 
Item als enige van den voerkynderen der voirscreven bruyt ofte den  
naekynderen derzelver bij den voirscreven brudegom aen haer te verwecken  
met raeth van haere ouders, ende hennen naesten vrienden tot houwelijcken  
ofte anderen geestelijcken staete gecomen zall zijn, dat zij beddegenoten  
deselve kynderen alsdan elcken kynde zullen mede geven een eerlijck  
uuytsetsel van cledinge, koeyen, bedde, rogge, gerst ende anderen huys- 
raeth naer henne macht ende faculteyt, die zij ten tijde van denselven  
uuytsetten zullen hebben, zoe zij daervan eere zullen begeeren te hebben,  
midts gevende elck kynt, 'tzij voer-  ofte naekynderen, effenveel. 
 
Ende ofte gebuerde dat zij beddegenoten egheene kynderen bij malcanderen  
quamen te verwecken, dat alsdan ende in dien gevalle de erffgoederen,  
diewelcke zij tzamen moghten conquesteren ende vercrijgen zullen, gedeylte  
worden halff ende halff tot behoeff van hennen beddegenoten ende dat de  
gereede meublen ende haeffelijcken goeden zullen blijven tot behoeff van  
de lancxte levenden van hen beyden, midts bij denselven lancxlevende  
betaelende hen beyder wittighe schulden, kercken rechten ende uuytfaerts 
costen. 
 
Item dat oyck innegevalle egheen wettige geboerten en comen als voer, dat  
alsdoen die voirscreven brudegom zijnen levenlanck geduerende de tochte  
sall genieten  ... 
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folio omschrijving dokument R50 datum 

 1 Memorie voor de onmundige kynderen van Corstiaen Corstiaensen 
Vercuylen. 

ca 1628 

 3 Godefroy Kiespenninck verkoopt mede namens zijn zuster Maria een 
hoeve genoempt 'Int Uuylsbroeck' gelegen in den heertganck van Luycel 
aan Thomas, sone wijlen Abraham Thomassen, laeckencoper in de stadt 
's-Hertogenbosch. 

20-11-1628 

 3v Michiel ende Peeter beyde sonen Dirck Gerits hebben geratificeert ende 
geapprobeert alsulcke opdrachte als die hunne vader gedaen heeft aen 
Peeter Gerits sijnen broeder van een vierdel in een stuck beempts, 
genaempt den Hulsser gelegen onder Cleynliemd. 

18-11-1628 

 4 Gregory Willem Lenaerts heeft wittelijcke ende erfelijcke vercoft heer ende 
meester Erbert van de Bichelaer, priester ende canonick der collegiael 
kercke van Sinte Peters tot Boxtell een rente van sev[en]? gulden ende 10 
st. 

25-09-1628 

 5 Aert Peeter Lambrechts Hanricx als man ende momboir van Margriet sijne 
huysvrouwe naergelaeten weduwe wijlen Dirck Lambrechts vercoopt de 
tochte in een stuck ackerlants, gelegen in den heertganck van 
Lennisheuvel ter plaetsche genaempt Ladoncq, item een stuck hoylants, 
gelegen in den heertganck voirs. ter plaetsche genaempt De Nyouwbrug, 
ende alnoch een stuck heyvelt genoempt de Scheepdonck, aen Lijssken 
dochtere wijlen Dirck Jan Lambrechts ende Margriet voirscreven. 

11-09-1628 

 6 Jan Adriaens, Jan Janssen als man ende momboir van Margdalene sijne 
huysvrouw, dochtere Jan Adriaens, bij denselven Jannen ende bij wijlen 
Jenneken Willemss sijne huysvrouwe verweckt, Anthonisken, weduwe 
wijlen Willem Peeters, ende Henricxken, dochtere Jan Adriaens ende 
Jenneken voirscreven, ende die voirs. Jan Adriaens ende Jan Janssen als 
momboiren over Laurens ende Truyken, onmundige kynderen Jan 
Adriaens ende Jenneken Willems hebben bekent ontfangen te hebben uyt 
handen van Jan Joosten Rossums de somme van 41 gld. 15 st. in 
voldoeninge van 5/12 gedeelte van een seecker legaet bij wijlen Jan Joost 
Rossums gelegateert aen sijn susters kynderen. 

01-07-1628 

 6v Frans Matijssen als man ende momboir van Barbara sijne huysvrouwe, 
dochtere wijlen Jan soone Jan Hendrick Huybrechts, daer moeder aff was 
Barbara Geraerts, vercoopt een lossrente van 7 gld. uyt een stuck 
ackerende weylants gelegen onder den heertganck van Brueckelen aen 
Geverden Adriaens. 

04-07-1628 

 8 Jacop Philipssen als man ende momboir van Peer ken zijne huysvrouwe, 
dochtere wijlen Aert Ariens vercoopt een woonhuys staende in den 
heertganck van Zelissell aen monsieur Melchior van Kessel. 

17-12-1629 

 9 Henrick wijlen soon Jans Matijssen ende Henrick Jans, als man ende 
momboir van Magriet sijne huysvrouw, dochtere Jans Matijssen voirs. 
verkopen een stuck ackerlant, genoempt Vorstenhoff gelegen in den 
heertganck van de Roont aen Jan Adriaens de Bressere ten behoeve van 
Aryken, weduwe Ariens de Bresser voirs. ende Henrick, soone Jan 
Henrickx. 

31-03-1629 

10 Dirck Hendrick Speeckx bekent uyt handen van Hendrick Jan Luyten 
ontfangen te hebben de somme van 130 gld. 

19-03-1629 

11 Jan Geraerts van den Berghe ende Peeter Henricx beyde borgemeesteren 
deser baenderije beloven te zullen betalen aan Rochus Lemnius, castelein 
ende rentmeester van heden date deser over een jaer de somme van 200 
gld. eens. 

15-05-1629 

13 Joost ende Geraert beyde soonen Goossen Henricx belooft te betaelen 
aen Roeloff Andriaessen Santegoits ende Dircken Huybrechts Mathijssen 
als momboiren over Anneken, dochtere Michiel Willems Verbeeck ten 
behoeve van de voirscreven Anneken de somme van 625 gld. 10 st. 

16-01-1629 

13 Willem Michielssen Verbeeck,Joost soone Geraert Henricx, als man ende 
momboir van Barbara zijne Huysvrouw, dochtere Michiel Willems ende 
Roeloff Andriessen Santegoits ende Dirck Huybert Matijssen als 

16-01-1629 
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momboiren over Peeter, Maeyken, Anneken ende Katharina alle 
onmundige kynderen Michiel Willems Verbeeck, door hem ende wijlen 
Catharina sijne huysvrouwe, dochtere wijlen Peeter Wouters samen 
verweckt, hebben wittelijcken geconstitueert ende machtich gemaeckt 
heeren Wouteren Verbeeck priestere ende [...] der collegiale kercke van 
Sinte Peeters tot Boxtel om te vercoopen een stuck ackerlants genoempt 
Den Hophoff, gelegen in den Vrijheyt van Sint Oedenrode ter plaetsche 
Ollant als den voirs. kynderen van Michiel Willems ieder voir 1/7 deel is 
toebehoirende. 

14 Jan Peeters als man ende momboir van Lijsken, dochtere Jan Anthonis, 
daer moeder aff was Jenneken sustere Merten Peters voir hemselven 
ende mede fort ende sterck maeckende voir Adriaen, soone Jan Anthonis 
ende Jenneken voirscreven vercopen het vierde gedeelte in een huys, hoff 
ende ackerlant gelegen in den heertganck van Tongeren aen Willem soone 
Anthonis Hondevles. 

11-12-1629 

16 Cornelis soone Dirck Rutgers als man ende momboir van Anneken sijne 
huysvrouwe, dochtere wijlen Andries Timmermans in questien van 
naerderschappe tegen Anthonis Peeters van de Laeck in de hellichte van 
huysingen ende gronden van erffven, gelegen tot Wyntelre, welcke hellicht 
Goiaert Andries Timmermans soo voir sijn selven als mede last hebbende 
van mr.Jan Timmermans en Jan Willems van Ostaede, als man ende 
momboir van Maeyken sijne huysvrouwe, dochter wijlen Andries 
Timmermans hadde vercocht ende opgedragen aen Anthonis Peeters van 
de Laeck voor schepenen voor Vessem, verclaeren partijen aengegaen te 
sijn accoirt bij tussenspreecken van onpartijdigen voor schepenen van 
Boxtel. 

03-12-1630 

18 Servaes, soone wijlen Henrick Servaessen heeft hij wittelijcke ende 
erffelijcke vercocht opgedraghen ende overgegeven een derden deell in 
huys, hoffstadt ende hoff, gheleghen binnen dese baronnije van Boxtell 
binnen brugghen aen de Corte Steenstraet ter plaetsche ghenoempt 'Aen 't 
Steenen Brughsken' tussen de ghemeyn straet aen d'een sijde ende beyde 
d'eynden, d'ander sijde dorpsgrave, aen Gijsberden Denis Hansmakers ab 
eodem et cetera, effestucando etc. promittens ratum servare et omnes 
obligationem et impetitionem omnino deponere, uytghenomen een derde in 
eenen ouden grooten ende een derde in een vierdel pont was grontchijns 
aen den baenreheer vanBoxtell ende eene renthe van drye gulden jaerlijcx 
aen den kynder Dirck van Haer. Datum den 2en dec.1630.Testes 
Goessens ende Frans Janssen schepenen. 

02-12-1630 

20 Niclaes soone wijlen Willem Elias ende Peeter soone wijllen Adriaen 
Lamberts een half ploeg naebueren recht opte ghemeynte van 
Oetendoncq, welcke half ploech voir anderhalf renteren den in voirscreven 
Niclaes was aenghedeylt tegens sijnen mede erffven, ghelijck in 
schepenbrieven van Boxtell daerop gemaecken breedersstaet begrepen 
wesende van date den achsten augusti 1622 ende de zesden voirs. 
Peteren was [...] mits dienende afflijvicheyt van wijlen Laurens Elias soo hij 
verclaerde, heeft hij wittelijcke ende erffelijcke vercocht, opgedragen ende 
overgegeven Roeloffsken Andriessen Santegoits ab eodem etcertera met 
hoven ende erffven, effestucando et [...], promittens super omnia et 
habenda ratam servare et omnes obligationem et impetitionem omnino 
deponere. Datum den lestenaestendach decembris 1630. Testes 
Goossens en Frans Janssen schepenen. 

30-12-1630 

21 Jan Henrick van Rijssinghen de Jonghe als man ende momboir van 
Jenneken sijne huysvrouwe, dochtere wijlen Jan de Raymacker, een stuck 
ackerlants ende dries aen melcanderen gelegen, gelegen in de parochie 
van Gemonden, jurisdictie van Boxtell heeft hij wittelijcke ende erffelijcke 
vercocht aen Mariken, dochtere wijlen Seger Adriaens naeghelaeten 
weduwe wijlen Peter Huybert van Tuyll. 

07-12-1630 

23 en 
23v 

Barbara naergelaeten weduwe wijlen Michiell Janssen van Zon cum tutore 
etc. Lambert Henricx ende Peter Adams momboiren van de onmondige 
kynderen wijlen Michiel Janssen ende Barbara voirscreven vercopen huys, 

01-10-1630  
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hoff ende erfenisse daeraen gelegen, allet gestaen ende gelegen in de 
heertganck van Brueckelen aen Thomas Thomassen. 

23v Claes Goossens, de hellicht in een stuck ackerlants ghenoempt 
d'Nieuwlant, gelegen in den heertganck van de Roont, heeft hij wittelijck 
ende erffelijck vercocht aen Willem Jaspars. 

02-10-1630 

25 Jan soone wijlen Laureijs Goiaerts Hessels, woonende tot Woensel, een 
kouteren torffs op de gemeynte van Oetendonck ende Barnisvelt rande 
gheleghen gemeynte, hemvan de voirs. sijnen bruder sij hij verclaerde 
aenghecommen, heeft hij wittelijck ende erffelijck vercocht, opghedraghen 
ende overgegeven Willemen Peters woonende tot Liemde, ab eodem etc. 
effestucando etc promittens ratum servare et omnes obligationem et 
impetitionem omnino deponere. Datum den 3-den augusti XVI ende 
dertich.Testes Jan Niclaes Goossens ende Frans Janssen schepenen. 

03-08-1630 

 27 en 
27v 

Thomas Abrahams voir twee seste ghedeelten, Jan soone Jan Jans 
Michielssen, hem fort ende sterck maeckende voir sijnen vader, ende 
Henrick Goiaerts d'Oude als man ende momboir van Lijsken, sijne 
huysvrouwe, dochtere wijlen Peter Janssen naegelaeten weduwe Lambert 
Lucas, hem fort ende sterck maeckende voir sijnder huysvrouwe kinder 
verweckt bij Lambert Lucas voirs. voir vijf seste ghedeelte hebben verclaert 
aengegaen te sijn erffelijcke scheydinghe van eenen heycamp, gheleghen 
in de Baronnije van Boxtell in den heertganck van Luycell. 

07-10-1630 

29 Jan Henricx Hoevenaer als man ende momboir van Henricxken sijne 
huysvrouwe, dochtere wijlen Peeter Wouters ende Mariken, dochtere 
Peeter Wouters voirs. cum tutore etc. vercopen een stuck hooylants 
genoempt d'Eemervoirt, gelegen in den heertganck van Luycell tussen 
d'Aa en de gemeyn steeghde aldaer aen Jacopken, soone wijlen Jans van 
de Zande,soo tot sijnen behoeve als meer ten behoeve van Jan ende 
Katreijn, sijne broeder respective suster alle kynderen Jans van de Zande 
voirs. 

02-12-1630 

31 Laureijs Janssen heeft wittelijcke ende erffelijcke vercocht aen Jan, soone 
Peter Joordens een jaerlijcke ende erffelijcke rente van twelf gulden alle 
jaer te betaelen op Lichtmisse uyt de hellichte van eenen hoeybeempt, 
gelegen tot Boxtel onder Tong[eren], genoemt den Vissenpoel. 

07-02-1630 

31 Gilis Cornelis transit super omnia et hebenda Aert Ansems 
Hoppenbouwerssen te geven ende te namptizeren van haer date deser 
over een jaer de somme van een hondert negen ende vijftich gulden, 
procederende dese van goeden geleende gelde. Testes et datum ut supra. 

07-02-1630 

31v Peeter ende Jan gebroederen, soonen wijlen Jan Henricx van de 
Merselaer ende Henrick Jans, als man ende momboir van Katarina sijn 
huysvrouw, promiserunt indivisi aen mr.Geraert Roymans te houden 
costeloos ende schadeloos ter saecken van de somme van vijfftien gulden 
[super] hem getelt, dewelcke Willem [...] Verbeeck cum suis hadde doen 
beslaen onder den voirs. Roymans. 

07-02-1630 

33 Jan, soone Dirck Jan Willems verkoopt de helft in een rente van 7 gld. aan 
zijn broer Willem. 

01-02-1630 

33v Jan, soone wijlen Dirck Jan Willems verkoopt een erflijke rente van 9 gld. 
aan Jan Joost Rossums. 

09-02-1630 

34 Geerit Henrick Deemers als weduwer van wijlen Enghelken, dochtere 
wijlen Adriaen Willems ende als vader van Henricxken sijne dochtere, bij 
den voirs. Enghelken verweckt, heeft wittelijck ende erffelijck vercocht, 
opgedragen ende overgegeven aen Willem ende Henricken,soonen wijlen 
Adriaen Willens alle de erfgoederen ende erfhaeffelijcke ende haeffelijcke 
goederen. 

02-01-1630 

34 Peter Henrick Lathouwers heeft wittelijcke ende erflijck vercocht Geritden 
Henricx Deemers eene jaerlijcke ende erffelijcke renthe van vijff gulden, te 
leveren en te vergelden van ende uyt een stuck ackerlants, groot omtrent 
vier lopensen, gelegen binnen dese Baronye onder Onroij. 

02-01-1630 

34v Lenaert Huybers Vergoiendoncq, Henrick Niclaessen als man ende 
momboir van Henricxken sijne huysvrouwe, dochtere Huyberts 
Vergoeyendoncq, Henrick, soone Jan Henricx bij hem ende bij wijlen 

05-01-1630 
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Heylken sijne huysvrouwe, dochtere Huybert Vergoeyendoncq tesamen 
verweckt, Henrick Gerit Goiaerts als man ende momboir van Mariken sijne 
huysvrouwe, dochtere Jan Henrick ende Heylken, die voirs. Henrick Jan 
Henricx ende Henrick Gerit Goiaerts in den voirscreven qualiteyt ende 
mede als momboiren over de seven onmundighe kinderen des voirs. Jan 
Henrick ende Heylken Vergoiendonck, ghemaechticht tot 'tgene 
naervolgende is, hem mede sterck maeckende voir de voirs. onmundighe 
ende dye voirs. Lenaert Huyberts ende Henrick Niclaessen in den voirs. 
qualiteyt ende als ghemachticht tot 'tgene naevolghende is uyt crachte van 
procuratie van Marten Jan Joesten als man ende momboir van Ida sijn 
hyusvrouw, dochtere Huybert Vergoeyendonck ende uyt crachte van 
denselve procuratie van schepenen in Liemde, hebben vier-vijffde 
gedeelten in huys, schuer, hoffstadt, hoff, acker weyende hoylandt metten 
appendentien ende dependentien vandyen, gelegen tot Boxtel tot 
Lennisheuvel vercocht aen Jannen Janssen van de Bichelaer. 

36 t/m 
37v 

Erffscheydinge ende deylinge der erffgenaemen wijlen suster Jenneke, 
dochtere wijlen Jan Matijssen. Erfgenamen: 1.Gilis, soone wijlen Jan 
Matijssen voir een vierde part, 2.Margriet, dochtere wijlen Jan Matijssen 
cum tutore voir een vierde part, 3.Huybert Peeters van Tuyll als man ende 
momboir van Agneesken sijne huysvrouw, dochtere wijlen Jan Matijssen, 
4.Jan Adriaens de Bresser ende Henrick Jan Henricx als momboiren ende 
tuteuren over d'onmondige kynder wijlen Jan Jans Matijssen bij hem ende 
bij Neesken sijne huysvrouwe, dochtere wijlen Adriaen de Bresser. 

18-10-1630 

38 en 
38v 

Henrick Michielssen heeft wittelijck ende erffelijck vercocht aen Niclaes 
Peeters van Zutphen eene rente van 15 gld. te leveren ende te vergelden 
van ende uyt een huys ende hoff gestaen ende gelegen binnen dese 
Baronnye van Boxtel binnen bruggen aen den Strijpte. 

19-07-1630 

38v Mr. Dirck, soone Dircx Aertssen van Lille, gepromoveert in de seven vrij 
consten, out zijnde omtrent 23 jaeren, heeft vercocht, opgedragen ende 
overgegeven aen Gertruyt sijne moedere ter tochten ende de seven kynder 
van de voirs. Gertruyt verweckt bij wijlen Maurits Joost Slegers haeren 
tweeden man ten erfrecht. 

19-07-1630 

39 Ratificatie door Henrick Michielssen als man ende momboir van Gertruyt 
sijne huysvrouwe, dochtere Jan Henricx van de Amer bij hem ende bij 
wijlen Gerttghe sijne huysvrouwe verweckt ende met dye voirs. Gertruyt 
hem fort ende sterck maeckende voir alle der voirs.Gertruyden kynder 
hadden opghedraghen aen Adriaen Jan Henricx de hellicht in een stuck 
weylants, gelegen in de hertganck van Lennisheuvel ter plaetse in den 
Buenders, soo is ghecompareert voir ons schepenen suster Ariken, 
dochtere wijlen Jan Henricx van den Amer ende Gerttghe voirscreven. 

19-07-1630 

40 Joncker Willem van Vlierden ende Geraert Andriessen van Broeckhoven, 
momboiren vande onmondige kynderen wijlen Jan Andriessen van 
Broeckhoven bij hem ende bij wijlen Maeyken sijne huysvrouwe mutuele 
dochtere wijlen Everaert de Berchgcame tesamen verweckt, verkopen 
huys, hof erfenisse en enkele stukken ackerlant, gelegen in den 
heertganck van Zelissele, aen Everden Aerts Willems. 

02-09-1630 

42 en 
42v 

Jan Peeterssen van de Ven, secretaris tot Vucht verkoopt zijn tweederde 
gedeelte in seeckere stede, gelegen tot Tongeren aen de Calffheuvell aen 
Peter, soone Adriaen Lamberts. 

21-01-1630 

44 t/m 
46 

Cornelis, soone wijlen Jan Breeckelmans bij hem ende bij wijlen Peterken 
sijne huysvrouwe, dochtere wijlen Jan Niclaes Henricx tesamen verweckt, 
hem mede fort ende sterck maeckende voir sijne broeder en swagers als 
mannen ende momboiren van hun huysvrouwen, alle kynderen wijlen Jan 
Breeckelmans ende Peterken voirs. ende mede voir Niclaes ende 
Jenneken beyde kynderen wijlen Adriaen, soone wijlen Jan Niclaessen 
verkopen enkele stucken ackerlants en de erfgoederen, hun 
competerende, bij Seris, soone wijlen Jan Jacops ende bij wijlen Swaent-
ghen, sijne huysvrouwe, dochtere wijlen Claes Henricx tesamen verweckt, 
geconquesteert, aen Henrick Gerit Franssen ende Jan, soone wijlen 
Adriaens de Bresser ten behoeve van Aryken, naeghelaeten weduwe 

31-10-1630 
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wijlen Adriaen Dircx de Bresser. 

46 Aelken, weduwe wijlen Jan, soone wijlen Henrick Jan Jacops cum tutore 
etc., de tochte in de hellichte van alle de erffgoederen bij wijlen Henrick 
Jan Jacops in sijnen leven vercreghen, gheleghen binnen dese Baronnye 
van Boxtell, heeft sij wittelijck ende erffelijck vercocht, opghedraghen ende 
overgegeven Joosten ende Cornelissen, gebroederen soonen wijlen Jan 
Breckelmans bij hem ende bij wijlen Peterken, sijne huysvrouwe, dochtere 
wijlen Claes Henricx tesamen verweckt, Adriaen Martenssen als man ende 
momboir van Maeyken sijne huysvrouwe, dochtere wijlen Jan Brekelmans 
ende Peterken voirs. ende Jenneken, dochtere wijlen Adriaen Claessen 
Henricx, ende Maeyken huysvrouwe Claessen, soone wijlen Adriaen Claes 
Henricx voirs. ten behoeve van haeren man. 

04-12-1630 

48 Ic, ondergescreeven, als oem van de onmundige kynderen wijlen Michiel 
Handrick Laureyssen, bij denselven Michiel ende bij wijlen Handrikxken 
sijne huysvrouwe tesaemen verweckt, attesteere mits desen als dat het 
derdendeel van selvere huys, hoff metten erffenis daeraen gelegen, groet 
saemen ontrent twee lopensaet, geleegen tot Boxtell, als de mombers 
derselver kynderen onlanckx ten hoogsten ende schoensten hebben 
vercocht, nutter ende profitelycker voor de voors. onmundigen sijn vercocht 
als gehouden, temeer overmits Aert Jacops als man ende momber van 
Eyken sijne huysvrouwe, die het tweede derdendeel hem daerin 
competeert, oyck heeft doen vercoepen sijn voirs. derdendeel, mits dat de 
penningen, daervan procederende, beleyt worden op behoerlycken intrest 
voir de voorscreven onmundigen. Ende des t'oirconde soo hebbe ic dese 
ondertekent. Actum den 13en augusto 1630. Dit is het X merck van 
Marcelis Handrick Laureyssen. Quod attestor G. Roymans. 

13-08-1630 

50 Niclaes, soone wijlen Goessen Henricx verkoopt een stuck ackerlants, 
gelegen in den heertganck van Tongeren ter plaetse genaempt in den 
Cleynvierdel, aen Jannen soone Jans Marijnen. 

07-01-1630 

50 Jan Jans Marijnen verkoopt een stuck ackerlants gelegen in den 
heertganck van Tongeren ter plaetse genaempt Vranckenbraeck aen 
Niclaessen Goossens. 

07-01-1630 

50v Jan Janssen Marijnen verkoopt de helft in een groesvelt, gelegen inden 
heertganck van Lennisheuvel aen Henrick Goossens. 

07-01-1630 

50v Henrick, soone Goossen Henricx verkoopt de hellicht in een stuck houtvelt 
ende ackerlant, gelegen tot Lennisheuvel, aen Jannen Janssen Marijnen. 

07-01-1630 

52 Pauwels, soone wijlen Cornelis Pauwels promisit super omnia et habenda 
te geven ende te namptiseren Lichtmis yerstcomende de somme van 105 
ca. gulden in goeden ganckbaeren ghelde, procederende van goeden 
gheleenden ghelde, d'welck dye voirs. Pauwels van Lucas Lambert van 
Roy wel ende te danck bekenden ontfangen te hebben. 

04-03-1631 

52 Jan, soone wijlen Wouter Mertens verkoopt een stuck ackerlants genaempt 
de Hoffstadt, gelegen in den heertganck van Tongeren, aen Gijsbert 
Janssen van der Asdonck. 

04-03-1631 

52 en 
52v 

Gregoris,soone Jan Hanssen verkoopt huys, hoffstadt ende hoff metten 
erffenisse, gelegen binnen bruggen ter plaetse genaempt Aen de Lange 
Steenstraet, aen Cornelis, soone Dirck Ruthen Jacops. 

04-03-1631 

52v en 
53 

Aert Peeters als man ende momboir van Margrietsijne huysvrouwe als 
weduwe van wijlen Dirck Lamberts Meissen verkoopt de tochte in een 
stuck ackerlants en een stuck heylants, beide gelegen in den heertganck 
van Lennisheuvel aen Henricken Aelberts van de Camp als man ende 
momboir ende ten behoeve van Ida sijne huysvrouwe, dochtere wijlen 
Dirck Lamberts ende Margriet voirscreven. 

04-03-1631 

54 Dirck Ruth Jacop affgegaen borgemeester deser baronnye van Boxtell 
promisit super omnia et habenda Jannen Maessen ten behoeve van Gerit, 
soone wijlen Gerit Goiaerts te kerstmis yerstcomende te gheven ende te 
namptizeren de somme van 185 gld. 10 st. procederende van goeden 
gheleenden ghelde ten dienste van de baronnye. 

12-03-1631 

54 Lambert, soone wijlen Joris Mertens als man ende momboir van Metghen 
sijne huysvrouwe, dochtere Adriaen Franssen bij denselven Adriaen ende 

12-03-1631 
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bij Lijsken sijne huysvrouwe, dochtere Michiels Willems van de Broeck 
tsamen verweckt, verkoopt een stuck ackerlants, genoempt den Eecker, 
gelegen in den heertganck van de Roont aen Willem Michielssen van den 
Broeck. 

56 en 
56v 

Jan Geraerts van Rijthoven, soo voir hemselven als mede als man ende 
momboir van Dircxken sijne huysvrouwe, dochtere wijlen Goiaert 
Matheussen bij denselven Goiaerden ende bij wijlen Catharijn Dircx sijne 
huysvrouwe  verweckt, verkoopt de hellicht in hoffstadt ende hoff 
genaempt den Gansenput, de hellicht in een stuck ackerlant genaempt den 
Hooghen Acker, alsnog de hellicht in een stuck ackerlant genaempt den 
Rijacker, de hellicht in een stuck ackerlant genaempt D'weijken, de hellicht 
in een stuck ackerlants genaempt den Pasch, de hellicht in een 
hoybeemdeken gelegen in den Tongercampen, de hellicht van seecker ge-
rechticheyt opte gemeynte van Kempinne,alles gelegen in den heertganck 
van Tongeren, aen Peeter Gerit Sanders. 

12-02-1631 

58 Henrick, soone wijlen Jan Aelberts verkoopt de tweederde deelen in een 
stuck ackerlant, gelegen in den heertganck van Zelissell ter plaetse 
genoempt in den Brant, de tweederde deelen in een stuck ackerlant, 
gelegen als voor, genoempt aen den Hooghen Wall, waerinne d'ander 
derde deelen is toebehoirende Eevertden Aert Willems, aen Jan soone Jan 
Peeter Joordens sijnen vader. 

05-03-1631 

60 Jan Henrick Michiels verkoopt een stuck ackerlant, gelegen in den 
heertganck van Tongeren ter plaetse genoempt d'Oisterackers aen Willem 
Jaspars. 

18-02-1631  

62 Henrick Goiaerts van den Bichelaer verkoopt aan Jan Peeter Joordens 
eene jaerlijcke ende erffelijcke rente van ses gld. te betaelen in den 
feestdaghen van Kermisse te leveren ende te ver gelden van ende uyt een 
stuck ackerlant, gelegen in den heertganck van Brueckelen. 

03-01-1631 

62 Jan Peeter Joordens heeft gelegateert de voirs. erfrente aen Barbara, 
natuurlijcke dochter van Symon Peeters, bij denselven Symon ende bij 
Maryken, dochtere Jan Peeter Joordens tsamen verweckt. 

03-01-1631  

63 Frans, Jan, Jacops ende Henrick alle drye (sic) gebroederen, soonen 
wijlen Geraert Franssen ende Jan, soone Peeter Geraert Henricx verkopen 
een achtendeel in een stuck hoylant, genoempt 't Brugbeemptghen, 
gelegen in de heertganck van de Roond aen Matijs Huyberts. 

09-12-1630 

64 Willemken, dochtere Jan Lambert Aerts, weduwe wijlen Joris Mertens 
Beeckmans ende Jan Hendrik Aerts als transport hebbende van de 
kynderen van wijlen Aert, soone wijlen Jan Lambert Aerts hebben verclaert 
aengegaen te zijn erfelijcke scheyding ende deyling van hunne 
erfgoederen, gelegen in den heertganck van Luycell. 

07-10-1630 

66 Anthonis Dircx promisit super omnia et habenda naer doot van Anneken 
sijne huysvrouwe, weduwe van Jan, soone Henrick Jansen te geven ende 
te namptizeren aen de twee kynderen van den voirs. Jan, soone Henrick 
Jansen ende Anneken voirs. de somme van 25 gld. 

25-02-1631 

66 Anthonis Dircx als man ende momboir van Anneken sijne huysvrouwe, 
weduwe van Jan, soone Henrick Jans hem mede fort ende sterck 
maeckende voir de kynderen van Jan Henrick Jansen ende Anneken voirs. 
verkoopt 't vierden deel in een stuck lants ghenoempt de Collckacker, 
gelegen in den heertganck van Tongeren aen Adriaen Henrick Jans. 

25-02-1631  

68 Wij schepenen der Baronnye van Boxtell doen cont eenen yegelijcken 
certifice-rende voir de gherechte waerheyt, dat alsoo Jan, soone Merten 
Lenaerts van Duysell gherne binnen dese Baronnye soude .... (de rest 
ontbreekt) 

?? 

68v Ida, weduwe Peeter Jans Sutphen promisit super omnia et habenda 
Henricken Janssen ter Aa te geven ende te namptizeren op Lichtmisse des 
toecomende jaers 1632 de somme van 79 gld. 10 stuyver, bij den voirs. 
Henricken Jans ter Aa aen de voirs. Ida geleent, gelijck die voirs. Ida 
bekenden. 

26-02-1631 

68v Clement Janssen, weduwer van Engelken sijne huysvrouwe dochtere 
wijlen Niclaes Eymberts verkoopt de tochte hem competerende in een 

26-02-1631 
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weyveltghen, gelegen in den heertganck van Onrode, item de tochte in 
twee stuckxkens ackerlant ende boomgaert, gelegen ter plaetse voirs. aen 
Merten Janssen van Ollmen, man ende momboir van Jenneken sijne 
huysvrouwe,dochtere wijlen Claes Eymberts. Dwelck alsoo geschiet zijnde, 
heeft Marten Janssen van Ollmen inde voirs. qualiteyt de perceelen 
erffelijck vercocht aen Peeter Henrick Lathouwers. 

70 Adam, soone wijlen Adam Dircx heeft erffelijck vercocht aen heer ende 
meester Anthony de Roy, priester ende cannonick der collegiate kerck van 
St.Peeters deser baronnye ten behoeve vande vicarissen van het capittel 
een erffelijcke rente van 8 gulden, te betaelen alle jaer inden feestdaghe 
van Lichtmis, te vergelden uyt een stuck ackerlants ende gerstvelt, 
genoempt de Hoffstadt, gelegen in den heertganck van Lennis heuvel. 

31-01-1631  

72 Wij, stadthouder ende schepenen der baronnye van Boxtell Geraert 
Henricx van Eyndhoven ende Jan Eevers Schellen, gheswoorens van den 
heertganck van Munsell, Onroy ende Gemonden ghemachticht sijnde 
octroye van haer ger[...] vrouwe Henr[ica] de Witthen in date den lesten 
septembris 1628, een perceel ghemeynte grootses roeyen, gelegen in den 
baronnye van Boxtell, heertganck ende parochie van Gemonden, tussen 
erffenisse Wouter Peeters aen d'een sijde ende voirt aen de gemeyne 
straet legitime supportaverunt Wouteren Peeters ab eodem etc. 

21-03-1631 

72 Gregoris Willems heeft erffelijck vercocht Jenneken, weduwe Jaspar 
Wouters eene jaerlijcke rente van vijff gulden X stuyvers, verschijnende 
annunciatione Marie 25a martii, te vergelden van ende uyt huys, hoffstadt, 
schuer ende hoff met andere erffenisse daeraen gelegen, allen gestaen 
ende gelegen in den heertganck van Tongeren. 

27-03-1631  

74 Matheus Adriaens van de Berendoncq, als man ende momboir van 
Jenneken, sijne huysvrouwe, dochter van wijlen Pauwels Henricx verkoopt 
de hellicht in een stuck groes ende hoylants metten houtwasch, gelegen in 
den heertganck van Lennisheuvel ter plaetse genoempt In den Buenders, 
aen Catharijn, weduwe wijlen Henrick Eymberts. 

16-04-1631 

76 Jenneken, weduwe wijlen Diric Jacops van Haeren promisit super omnia et 
habenda mr. Jacoppen van Haeren de somma van 118 gulden, welcke 
somme Jenneken hadde gelooft te betaelen, nu te paeschen 
naestcomende, maer overmits sij verclaerden hetselve niet te connen, dien 
heeft gelooft deselve te betaelen te paeschen naestcomende over een jaer 
met behoirlijcke intrest. 

26-03-1630 

78 Aelken, weduwe wijlen Jan Henrick Jan Jacops in denselve qualiteyt als 
tochterse van de goeden gecomen van de voirs. Jan Henrick Jan Jacops 
voir d'een hellicht, Jan ende Dirck gebroederen soonen wijlen Adriaen de 
Bresser bij denselven Adriaen ende bij Ariken sijne huysvrouwe verweckt, 
ende Henrick Gerit Franssen hun tsamen fort ende sterck maeckende voir 
de voirs.Ariken weduwe Adriaen de Bresser als erffven in den 
naebescreven goederen van Macharis soone wijlen Jan Jacops voir 
d'ander hellicht, hebben verclaert aengegaen te sijn erffelijcke scheyding 
ende deylinge der naebescreven goederen. 

23-01-1631 

79 Anneken, weduwe wijlen Wouter Willems verkoopt een stuck ackerlant 
genoempt Kerckwijcx Hoffstadt, gelegen in den heertganck van 
Lennisheuvel aen Coenraet Adams. 

23-01-1631 

79v Wouter, soone wijlen Adriaen Wouters Maessen ende Jan Janssen als 
man ende momboir van Lijsken sijne huysvrouwe, dochtere wijlen Adriaen 
Wouter Maessen verkoopt een vierde gedeelte in een huys, hoffstadt ende 
hoff aen melcanderen, gelegen in den heertganck van Lennisheuvel aen 
Jan ende Reintghen hunne respective suster ende broeder, beyde 
kinderen Willem Adriaen Wouter Maessen. 

23-01-1631 

79v Jan Adriaen Wouters verkoopt de hellicht in een stuck ackerlants, 
genoempt d'Hopvelt, gelegen in den heertganck van Lennisheuvel aen 
Wouter, soone wijlen Adriaen Wouters bij maniere van erffmangel. (enkele 
regels ontbreken) 

23-01-1631 

80 Matijs Jans Santegoits verkoopt een stuk ackerlant, gelegen in den 
heertganck van Lennisheuvel aen Matijs Jans Matijssen. 

31-03-1631 
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82 Peeter Henricx Lathouwers heeft erffelijck vercocht Servaessen, soone 
wijlen Henrick Servaessen eene jaerlijcke rente van 5 gld. te betaelen alle 
jaer den eersten dag martii, te vergelden van ende uuyt een half dachmaet 
hooys, gelegen in den heertganck van Onrode. 

27-02-1631 

84 en 
84v 

Jan soone wijlen Adriaen Wouters voir twee derde deel ende Reintghen 
sijne suster, dochter wijlen Adriaen Wouters cum tutore voir eenderde deel 
hebben verclaert aengegaen te sijn ende gemaeckt te hebben erffelijcke 
scheyding ende deyling van de naebescreven goederen ende bij hem in 
coope vercreghen tegens Henrick Aelbert van de Camp. 

04-04-1631 

86 Jan ende Dirck, gebroederen, soonen wijlen Adriaen Dircx de Bresser, bij 
denselven Adriaen ende bij Ariken sijne huysvrouw tsamen verweckt ende 
Henrick Gerit Franssen, hun fort ende sterck maeckende voir Ariken hunne 
moedere,voir d'een hellicht ende Aert Jan Cornelis als man ende momboir 
van Maryken sijne huysvrouwe,dochtere wijlen Adriaen Janssen bij 
Adriaen ende bij wijlen Maryken sijne huysvrouwe ende daernae weduwe 
Henrick Jan Jacops tsamen verweckt voir d'ander hellicht, hebben 
verclaert aengegaen te sijn erffelijcke scheyding ende deyling van 
naebescreven erfgoederen ende renten. 

14-02-1631 

88 Wouter, soone wijlen Jaspar Dircx de Bresser ende momboiren Adriaen, 
soone wijlen Adriaen Jan Adriaens sijn gerechtielijck ge-ordonneert mom-
boiren ende tuteuren over Zeger onmundich soone wijlen Aert Peeters van 
Overbeeck om desselve onmundigen goeden te administreren naer 
behoiren. Ende hebben gedaen den eeden volghens den octroye van 
keyser Carell, zaliger memorien. 

18-03-1631 

90 Henrick, soene wijlen Hubert Moije, verkoopt de tochte in huys, hoff, 
schuer, bomgaert ende erffenisse, gelegen in de parochie ende baronie 
van Boxtell aen de Roent, ter plaetse genoempt Aen Den Hovel, aen 
Adriaen sijnen soone, Jannen Jacops wittelijcke man ende mombaer 
Lijsken, sijne huysvrouwe, Jenneken sijns comparants dochtere, Goyaert 
Jansse, man ende mombaer van Mariken, natuerlijke dochtere Cornelis 
Tijnkens bij denselven ende wijlen Adriana, dochtere des voors. Henrick 
Hubert Moije verwect. 

16-04-1631 

91 Adriaen,soone Willem Huybers van Tuyll verkoopt tweevijffde deellen in 
een hooybeempt, genoempt den Laerebeempt, rijdende tegens de drye 
andere vijffde deellen in denselven beempt, gelegen in den heertganck van 
de Roont, aen Willem soone wijlen Jasper Wouters ende Henricken, soone 
wijlen Jan Henricx. 

16-01-1631 

92 Joostghen weduwe wijlen Lambert Matijssen verkoopt de tochte in een 
stuck ackerlant,genoempt den Achtersten Heesteracker, gelegen in den 
heertganck van Cleynderliemde aen Jan, soone wijlen Lambert Matijssen. 

05-04-1631 

92 Jan Lamberts Matijssen verkoopt aen mr. Henrick Leermaeckers ten 
behoeve van den Convente der arme Clarissen eene jaerlijcke renthe van 
drie arolus gulden, van ende uyt het stuck ackerants in den voors. 
contracte gemelt. 

05-04-1631 

94 Wauter Jan Adriaens verkoopt een stuck ackerlant, gelegen onder de 
parochie van Gemonden aen Mathijs Bartholomeussen, kerckmeester der 
kercke van Gemonden tot behoeff van deselve kercke. 

05-02-1631 

94 Jan Janssen van de Lisdonck promisit super omnia et habenda Lamberden 
Marten Dilissen de somme van drye en vijftich carolus gulden, 
procederende deselve somme van goeden geleenden gelde, die den 
voirs.Jan Janssen vande Lisdonck bekenden uut handen der voirs. 
Lambert Marten Dilissen ontfangen te hebben. 

05-02-1631 

95 Aelken, weduwe wijlen Jan Henrick Jan Jacops cum tutore heeft de tochte 
van de goederen gecomen van Swaentghen, moedere Henrick Jan Jacops 
vercocht aen Cornelis Jans Breeckelmans. 

26-10-1631 

97 Opten tweeden dach maij 1629 hebben de naebescreven borghemeesters 
deser Baenderije ghetelt aen mr. Geraert Roijmans de naebescreven 
sommen om te solliciteren sauvegarde aen de prince van Orangen voir de 
Baenderije van Boxtell te weten Jan Geraertssen van de Berch de somme 
van een hondert gulden, Jan Henrick Michiels de somme van een hondert 

02-05-1629 
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erffelijcke guldens ende Peeter Henricx de somme van twintich gulden 
maeckende tsamen ter sommen van tweehondert een ende dertich gulden. 
Ita attestor. 

98 Op huyden den vijfsten novembris anno 1632 soo heeft Jacop Peeters ver-
huert een halff recht op Kempen voor den tijt van ses jaeren voor de 
somme van twee gulden eens aen Jan Ariens, beginnende voor den 
iersten termijn anno 1633, beginnende ende expirerende anno 1639, ende 
gelovende die voors. hueringe altijt goet, vast, stendich ende van weerden 
te houden op alle hunne goederen, present ende toecomende. Testes 
Peeter Lemnius ende Jan Marttens van Duyssell als geloofweerdige 
getuygen hiertoe versocht ende gebeden sijnde. 

05-11-1632 

99 Henrick Michiels borgemeester dser Baronnye van Boxtell promisit super 
omnia et habenda Jannen Henricx van de Zande de somme van 250 gld. 
te betaelen St. Lucasdach 1631 met behoirlijcken intrest tegens ses ten 
hondert, procederende van geleenden gelde tot betalinge der 
baronnyelasten. 

14-10-1630  

101 Hendrick Jans van Rijsingen, Jan Evert Schellen ende Wouter Antonis van 
Tuyl, die voors. Jan ende Wouter als momboren ende tuteuren over 
Jenneken, onmondige dochter wijlen Jan Hendrick van Rijsingen bij 
denselven Jan ende Jenneken Jan Janssen Raymaeckers verweckt, 
verkopen een een stuck lants wesende eensdeels hey, eensdeels weylant, 
gelegen in den gehuchte van Hooch Gemonden ter plaetsen genoempt 
'Aen de Voorhey' aen Arien Jan Ariens Hendricx. 

15-05-1644 

101 Hendrick Jans van Rijsingen, Jan Evert Schellekens ende Wouter Antonis 
van Tuyl, verkopen seecker stuck ackerlants genoempt 'de Hultert' gelegen 
in den gehuchte van Hooch-Gemonden, aen Goyaert Jans Jonckers. 

15-05-1644 

101v Wouter Antonis van Tuyl, wonende opten Dungen, verkoopt seecker stuck 
lants eensdeels hey ende eensdeels weylant, gelegen in den gehuchte van 
Hooch Gemonden ter plaetse genoempt 'Aen de Voorhey' aen de Arien 
Jan Ariens Fredrix. 

15-05-1644 

101v Hendrick Jans van Rijsingen ende Jan Evert Schellekens ende Wouter 
Antonis van Tuyl, als momboren van Jenneken, dochtere Jan Hendrix van 
Rijsingen hebben te samen aengegaen seecker erffelijcke scheydinge 
ende deylinghe van de naebescreven erffgoederen, hen aengecomen van 
henne ouders, alsoo Jenneken, dochtere Jan Janssen Raymaeckers, der 
condividenten moeder, alnoch in leven sijnde, de tochte haer in den 
naegenoemde erffenissen competerende tot behoef van hen 
condividenten, heeft gecedeert voor schepenen opten 8-en aprilis 1641 als 
ons schepenen bij schabinael acte en geschrift is geblecken. 

15-05-1644 

102v Hendrik Jans van Rijsingen verkoopt seecker huys, schuer, hoff, 
boomgaert ende aengelegen erffenis, gelegen in den gehuchte van 
HoochGemonden, aen Goyaert Jans Jonckers. 

15-05-1644 

103 Bartholomeus Willem Bartholomeussen, Wouter Corstiaens als momber 
van Wouter, soone Willem Bartholomeussen ende Claes Willems als man 
ende momboir van Margriet, dochtere Willem Bartholomeussen hebben 
met malcanderen aengegaen erffelijcke scheydinge ende deylinge van de 
naebeschreven goederen, hen deylderen bij doot ende overlijden van 
henne voors. ouders aengecomen. 

15-05-1644 

105 Hendrick Evers de Wever verkoopt seecker stuck ackerlants, gelegen in 
den gehuchte van Tongeren aen Niclaes Lodewijcx. 

06-05-1640 

105 Niclaes Lodewijcx verkoopt een stuck ackerlants genoempt den 
Berchecker, gelegen in den gehuchte van Muntsel, aen Hendrick Evers de 
Wever. 

06-05-1640 

107 t/m 
109v 

Willem, Gijsbert, Gerit ende Jan, gebroederen soonen Willem Gijsberts bij 
denselven ende bij wijlen Willemken sijne huysvrouwe, dochtere wijlen 
Gerit Gerits tsamen verweckt, Aelbert Jan Aelberts als man ende momboir 
van Lijsken sijne huysvrouwe, dochtere Willem Gijsberts ende Willemken 
voors. alsmede Huybert Gerit Avenions als momboir over d'onmundige 
kynderen wijlen Peter Daniels bij denselven ende bij wijlen Meryken sijne 
huysvrouwe, dochtere Willem Gijsberts ende Willemke voirs. tsamen 

03-06-1636 
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verweckt, hebben verkocht een stuck hoylant, gelegen in de heerlijkheid 
Liempde ter plaetse genoempt 'In de Pranghen' aen Boudewijn 
Laureyssen. 

111 Niclaes Willems, als man ende momboir van Baetken zijne huysvrouwe, 
dochtere wijlen Peeter Laureynsen ende voorgaende naegelaten weduwe 
wijlen Jan Peeters van Thuyl verkoopt de tochte in zeker stuck hoylant, 
gelegen in den Beemden achter de Deelen aen Jan Joosten ende Dirck 
Janssen. 

21-03-1645 

111 Jan Joosten ende Dirck Janssen verkopen het voirs. hoylant aen Ansem 
Jan Niclaes Goossens ende Antony Geerlings. 

21-03-1645 

112 Peeter Hendrix van Mierlo verkoopt eenen acker teullant mette weyde 
daeraen gelegen, gelegen in den gehuchte van Muntsel aen Goiaert 
Martens van Hees. 

14-03-1645 

113 Marten Peeters van de Ven verkoopt twee parcheelen teullant, gelegen in 
den gehuchte van Tongeren, genoempt De Braeck ontrent de schutsboom, 
aen Niclaes Goossens. Item alsnoch een parcheel teullant tot Tongeren 
ende Braeck gelegen aen Joost Barten Thonis. 

01-12-1645 

115 Gijsbert Denis Hansmackers bekent erffelijck vercocht te hebben aen Gerit 
Crijns seker stroyen woonhuys met een achterhuys, hoff ende hoffstadt, 
gelegen binnen bruggen in de Corte Steenstraet. 

05-10-1646 

117 Testament van Jan Janssen Poppels ende Jenneken Jansen van Marijnen 
sijne huysvrouwe.Erfgenamen zijn Jan, Maeyken ende Heyltien hun 
testateuren soone ende dochteren. 

03-03-1657 

118 
t/m121v 

Staet ende inventaris van de erfhaeffelijcke meubelen daer Mayken, 
dochtere Sebert Brants, huysvrouwe Joost Rossems, woonachtich tot 
Boxtel inne bestorven is op ten 12 meert 1663 ende Joost Rossems als 
langstlevende ter tochte is blijven besitten. 

30-07-1663 

122 t/m 
130v 

Onder conditien ende voorwaerden hiernae beschreven, soo sullen de 
heeren jonker Henrick van Vlierden soo voor hemselven ende als broeder 
ende vocht van jonker Jan ende Rijckaert van Vlierden, kynderen van 
wijlen jonker Carel van Vlierden ende joffrouwe Honoria Coenen ende nog 
als voocht ende momboir van de onmundige kynderen van wijlen jonker 
Evert van Vlierden ende joffrouwe Anna van Gerwen, jonker Johan de 
Coenen vanwegen joncker Willem van Vlierden sijnen swaegere sijn 
verstant nyet machtich wesende, ende joffrouwe Henricka van Vlierden, 
weduwe wijlen d'heer Johan de Ratelant, alle erfgenaemen van wijlen joffr. 
Anna de Burchgrave hunne moedere ende grootmoedere respective, 
verkopen de naebeschreven goederen. 

05-05-1649 

134 t/m 
135 

Onder conditien ende voorwaerden hiernae beschreven soo sullen Goyaert 
Dirckx als vaderlijcke momboir van sijnen natuerlijcke soone ter eenre voir 
de hellichte, ende Jan Willems Cuyper ende Willem Claessen als laste 
ende procuratie hebbende van sijn moeder voor d'ander hellicht naer 
voorgaende veylinge ten hoochsten ende schoonsten vercoopen de 
naebeschreven coopen hout. 

18-03-1648 

136 t/m 
137v 

Onder conditien ende voorwaerden soo sullen Jenneken weduwe Lenaert 
Lambert, geassisteert met haere kynderen naer voorgaende veylinge ten 
hoochsten ende schoonsten vercoopen haer huys, hoffstadt, hoff ende 
aengelegen erffenisse, gelegen binnen der heerlijckheyt Lyemde. Koper is 
Jan Janssen van der Heyden. 

?? 

138 Attestatie van Sebert Jans Visscher, schoenmaker betreffende de quetsure 
van Servaes Henricx hem toegebracht door Peter Jacobs. 

15-08-1606 

140 en 
140v 

Overeenkomst tussen Jan Jans Goijaerts ende mr. Peter de Bresser, mr. 
Peter van de Schoot beide priester en canonick, Niclaes Peters en Willem 
Jans van den Weghe, schepenen en Jan Henricx van de Amer als 
heyligeestmeester, betreffende de betaling van 23 jaar achterstels van een 
losmudde en een erffmudde roggen jaerlijcx. 

24-11-1606 

142 en 
142v 

Certificatie ter instantie van Henricxken, wed. Reyniers Aertssen 
aangaande het mondelinge testament van Willem Matheeussen voor heer 
Abel, priester ende canonick tot Boxtel. 

09-01-1604 

144 Certificatie betreffende de plundering van de Baronie van Boxtel door 30-10-1603 
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ruyteren ende crijschvolck van Henre Hoocheden.(zie ook R50-f393) 

145 en 
145v 

Authorisatie door de schepenen van Boxtel van Merten Jan Goijaerts en 
Jan Merten Beeckmans, als momboiren van Anneken en 
Maeyken,ombejaerde dochteren wijlen Henrick Merten Beeckmans ende 
Emken zijne huysvrouw, dochtere Jans Damen om een stuck ackerlant 
genoempt Den Mertens Acker onder Helvoirt aen den Dijstelberch gelegen, 
met nog een houtvelt onder Cromvoirt gelegen te mogen verkopen. 

15-03-1605 

147 en 
148 

Vonnis van de schepenen van Boxtel in de zaak van Willem Janssen van 
de Wege als rentmeester der kercke van Boxtel om twee jaren gagie te 
voldoen aan Maria Gerits, bewaerster van de voorschreven kerck. 

22-05-1618 

149 en 
149v 

Certificatie ter instantien van Jan Jans Goiaertssen ende Henrick 
Cornelissen als momboiren van Mariken onbejaerde dochtere wijlen 
Mathijs van Son, die hij verweckt hadde bij wijlen Mariken dochtere Willem 
Peters, aangaande de verkoop van het derde deel in een huis en hof 
gestaen aen de Strijpte. Getuigen waren Mathijs Aertssen smit van zijne 
handwercke oudt 52 jaeren ende Willem Janssen de Visscher, brouwer, 
oudt 40 jaeren. 

10-02-1604 

151 Request aan de heeren schouth ende scepenen deser Baronnie van 
Boxtel door Merten Jans Goiaertssen ende Jan Mertens Beeckmans als 
momboiren van Anneken ende Mariken onbejaerde dochteren wijlen 
Henricx Mertens Beeckmans daer moeder af was Emken dochtere Jans 
Damen om een stuck ackeerlant en een houtvelt te mogen verkopen. 

15-03-1605  

152 en 
152v 

Authorisatie door Jan Henricxs van den Berghe mits deze akte Engelken 
zijne huysvrouwe, dochtere wijlen Peter Jacobs ten Asch en Elizabeth, 
dochtere Steven Diericx om in zijn naam samen met Jacob en Jenneken, 
kynderen Peter Jacobs de erfgoederen te delen. 

17-08-1605 

154 en 
154v 

Authorisatie door heer ende mr. Jan Goessens priestere ende canonick 
van Sinte Peterskercke mits deze akte Andries, zoene wijlen Gerits Jan 
Goessens, zijne neve om in zijn naam te maenen, eysschen, opbueren 
ende ontfangen alle schulden vrachten ende proffijten,mitsgaders verloop 
van jaerlijkse renten, chijnsen ende pachten als hij binnen de vrijheyt van 
Oirschot ten achtere heeft staen. 

02-11-1606 

156 en 
156v 

Authorisatie door de heeren canonicken van de collegiale kerck van Sinte 
Peter mits deze akte de heeren Peter de Bresser en Peter van der Schoot, 
henne mede-canonicken om te compareren voor de schepenen der stadt 
's-Hertogenbosche en aldaer te bekennen dat Willem Thomas, borger der 
voirs. stadt gelost heeft een erffelijcke chijns van acht ponden paeyements, 
die hij jaerlijcx schuldig was aen de rectoir van het Sinte Sebastiaens-
altaer uyt zijnen huyse in de Tolbrugstraete bij hem vercregen van 
d'erfgenaemen eender in de wandelinge genoempt Gersten Broeyken. 

26-11-1607 

158 en 
158v 

Authorisatie door het Corpus van Boxtel mits deze akte den eersaeme 
Niclaes Peters van Sutphen ende Willem Jans van de Weghe onse 
medeschepenen, ende Wouter Corstiaens Henricxs, mede borgemeester 
om te compareren binnen der stadt van 's-Hertogenbossche en aldaer uyt 
crachte van zekere opene brieven gegeven ende verleent aen Erbert 
Lamberts van der Stappen, Deliana dochtere Lambert Erberts vander 
Stappen ende Jan Scheffer als man ende momboir van Magdalena 
dochtere wijlen Lamberts Erberts voirs. ende te doen behoirlijcke geloeften 
ende versekeringen van 750 gulden als zij alnoch aen de gemeynte van 
Boextel ten achtere zijn van de voldoeninge van alsulcke vonisse als opten 
27 novembris anno 1606 hebben geobtineert. 

24-10-1607 

160 en 
160v 

Authorisatie door Jan Leyten Willemsz mits deze akte van Aert Leyten 
zijnen zoen om in zijn naam te compareren binnen der Vrijheyt van 
Oisterwijck ende aldaer te vercoopen ende transpoirteren een ledighe 
afgebrande hoffstadt genoept Lodders-hoffstadt in de Kerckstraet gelegen 
ende alnoch een stuck ackerlants genoempt Cloonenbocht, gelegen over 
de Hoichstraete. 

16-12-1606 

162 en 
162v 

Authorisatie door het Corpus van Boxtel mits deze akte van den 
eersaemen Niclaes Peters van Sutphen ende Willem Janssen van de 
Weghe, onze medeschepenen, ende Wouter Corsrtiaens Henricx 

24-10-1607 
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borgemeester om in onzen naam binnen der stadt van 's-Hertogenbossche 
te onfangen uyt handen van heer Peter de Bresser, priester ende canonick 
van Sinte Peters tot Boxtel de somme van 1250 gulden ende daervoer 
voer wethouderen der voirs. stadt tot behoeff van de twee choraelkens 
binnen de Baronie van Boxtel erffelijck te vercoopen ende transpoirteren 
eenen losrenthe van 70 gulden jaerlijcx. 

164 en 
164v 

Authorisatie door Maryken, dochtere wijlen Cornelis Foutmans weduwe 
wijlen Simon Willems mits deze akte van Peter Simons om in haer naem te 
maenen, opbueren ende ontfangen alle haere schulden, actien ende 
crediten die zij aen verscheyden persoenen ten achteren ende onbetaelt 
heeft staen ende besundere allen 'tgene haer enichssins zoude moghen 
competeren van Adriaen Henrick Michiels, woenende in der vrijhoeven ter 
saken van de successie van de goederen die door de dood van 
Heesken,dochtere wijlen Dingen Cornelis Foutmans mochten gesuc-
cedeert zijn. 

22-04-1607 

166 Attestatie van Margareta, weduwe wijlen Leon Conincx omtrent de 
problemen rond de verpachting van de hoeve van Zijne Genade den Grave 
van Bancruys, genoemd Veller resorterende onder de heerlicheyt Liempde 
en gepacht door Adriaen Eymberts. 

06-07-1606 

167 en 
167v 

Specificatie ende declaratie van allen 'tgene d'ingesetenen der Baronie van 
Boextell zijn bedongen geweest te moeten opbrengen ende contribueren 
aen de gealtereerde soldaeten van Haere Hoocheden tegenwoirdelijck in 
garnisoen liggende binnen de stadt van Diest ende dat zedert den XXen 
octobris lestleden totten lesten januarii toe anno 1607. 

20-02-1607 

169 Certificatie ter instantien van Metken,dochtere wijlen Mertens Macharis van 
de Laer, naegelaeten weduwe wijlen Lamberts Jacobs van Venroy 
aangaande de getuigenis van Willem, zoene wijlen Henricx Jansz, 
ingesetene des dorps van Duysel die bij het omspitten van den hoff van 
voirs. Metken heeft gevonden een steenen muerken, welk muerken hij 
afgebroken heeft en de stenen in de knoersselhegge geworpen. 

07-06-1605 

171 Attestatie van Willem Lenaerts, rademaker ende ondervorster, betreffende 
een verhaal van Jan Philips Stansen uit Oirschot over de mantel van 
Herman van Middegael, ingesetene der heerlijcheyt van Sinte 
Michielsgestel. 

04-11-1604 

172 en 
172v 

Vonnis van de scepenen der Baenre-heerlicheyt van Boxtel in de saecke 
tusschen Bartholomeus Jan Bartholomeussen ter eenre ende Peter Jacobs 
van Rund als gemachtigde van Willem Bartholomeussen Willemssen ter 
andere zijde. 

29-05-1606 

174 en 
174v 

Attestatie van Wouter, zoene wijlen Jan Timmermans aangaande de 
overval van Lambrecht Willem Meters bij huyse Te Laer tot St.-Oedenrode 
door Goyaert de Jeger, Servaes Hoerkens en consorten. 

13-01-1606 

176 Attestatie van Jacob van Wijtfliet, stadthouder tot Vucht, en Lambert 
Stooters Mathijszoon ingezetene van Esch hebben getuycht dat Aelken, 
weduwe Goijaerts Cornelis een hoeve bezit onder de heerlijcheyt van 
Venloon, welke hoeve in gebruik is bij Goijaert Stevens. Door het overlijden 
van Aelken is die hoeve overgegaen op Catharina, dochtere Goijaert 
Cornelis, wesende de enige erfgenaeme, residerende binnen der Baronie 
van Boextell. 

20-07-1606 

177 Attestatie van Wouter Timmermans betreffende de overval op Lambrecht 
Metters. (zie ook R50-f174) 

04-11-1605 

178 en 
178v 

Lijst van de coopen van bomen soo bij Van de Graeff, Stans ende Van de 
Laer ontslaegen ende aen hen gebleven. 

ca 1650 

179 Conditien der vercoopen van eyckenhout door de provisoiren der Taeffele 
des Heyligen Geest. 

ca 1650 

181 t/m 
182 

Conditien ende voorwaerden voor de verkoop van een stuck ackerlant door 
Jacob van de Sande, als man ende momboir van Catharina sijne 
huysvrouw, ende Gerart Jans van de Wege, als man ende momboir van 
Maeyken, sijne huysvrouw, beyde dochteren wijlen Gijsbert Peeters. 

ca 1650 

183 t/m 
184 

Vercoopcedulle voor Henrick Willems, Joost Bartholomeus ende Eelien 
Michiel Huyberts, gesworenen van Kempen. 

05-04-1647 
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185 Testament van Lucaes Jan Oomes ende Anneken, dochtere wijlen 
Nicolaes Goossens, sijne huysvrouw. Getuigen Anthoy Vermeulen ende 
Adriaen Lenaertsen, schepenen. 

22-04-1658 

186 Doorgestreept testament van Lucaes Jan Oomes. ??-1658 

187 Lenaert Lamberts heeft erfelijk overgedragen de goederen die hij verclaert 
in tochte te hebben oft besitten, aan Lambert sijnen onmundigen soon, 
verweckt bij wijlen Elisabeth sijne gewesene huysvrouw. 

21-04-1665 

188 Codicille van Gijsbert Jansen van der Assdonck. Hij legateert alsnoch aan 
zijn dochter Maeyken de twee roode melckkoyen ende allen het linden 
lijwaet. 

14-03-1659 

190 Testament van Wouter Henrick Eymerts, die verclaert nog in het leven te 
hebben 2 broeders ende 2 susters ende eene broeder en een suster 
overleden te wesen. Hij begeert dat de doode hant mette levende soude 
deylen en dat de kinderen in plaetse van hunne ouders soude staen. 

08-02-1658 

192 Testament van Lambert Lenaerts ende Geertien, dochtere Martten Gerits 
van de Poll, sijne huysvrouw. 

26-09-1658 

194 Testament van Gerits Janssen van den Bergh ende Maeyken Gijsbrechts, 
sijne huysvrouwe. 

08-02-1657 

196 Inventaris van de goederen bevonden in den sterffhuysse van Maeyken 
weduwe Aert Ariens, hoeffsmith. 

22-04-1670 

198 
t/m199 

Inventaris van alle naegelaten erffhaevelijcke meublen bij Elias Miegiel 
Huyberts ten versoeck van Lijsken Cuypers, desselffs naegelaeten 
weduwe ende op hier in rechte achtergelaten. 

08-09-1664 

200 t/m 
213 

Register van de contributien ende lasten der Baenderije van Boextell van 
Pincxten 1604, Pincxten toe 1605. 

1604/1605 

216 en 
217v 

Inventaris van de goederen van Handrick Wielms ende Anneken Jansen 
Diercks aftergelaten ende bij Jan Wielms de Lou, nu bij Annekens 
bevonden.  

 

218 en 
219 

Inventaris van de goederen, genomen op den 28 december 1668 (sic) van 
wijlen Hendrick Willems ende Anneken Jansen Dierckx, achtergelaeten en 
bij Jan Willems de Louw bevonden nu Annekens voirs. bij houwelijck ter 
presentie van ons schepenen onderteeckent. 

28-12-1669 

220 Inventaris van alle de meubelen, die Beertien Jan Daniels van de Laeck 
heeft ingebrocht bij Nicolaes Loedeweijcx ter presentie van Willem 
Verbeeck ende Govaert van Duysel schepenen der Baronnye van Boxtel. 

19-05-1655 

222 Inventaris van eenige goederen, klederen die Jan van Diefholt corporael 
onder den heere land drost, verclaert bevonden te hebben ten huysse van 
Dierck Brants, waerinne juffrouwe N. van Waveren ende N. van Wavere 
haren soone sijn gelogeert, welcke goederen sijn genomen in arrest bij Jan 
van Diefholt wegens seeckere quetsuire gedaen aen de voirscreven Van 
Diefholt. 

13-12-1662 

224 Inventaris oft declaratie bij Jacob Peeters van Rund, naergelaeten 
weduwer van wijlen Anneken dochter Lamberts van der Ameyden ende dat 
van alle de erfhavelijcke goederen, dye ten tijde van het overlijden van de 
voirscreven Anneken bij hem werde beseten. 

13-01-1651 

226 Inventaris van de naebescreven muebelen ende huysraet bevonden in den 
huyse van Cornelis Peeters van Sutven soo ende gelijck deselve ons sijn 
gebleecken ende bij Maria [So...] Anthonissen metter doodt geruympt. 

06-11-1656 

228 Inventaris van de goederen, die bevonden sijn in den huysse van Goijaert 
Aelberts 

ca 11-1654 

228v Inventaris van de goederen, die bevonden sijn naer doodt van Willem Jan 
Aerts. 

23-11-1654 

229 Compareerde voor ons schepenen ende secretaris der Baronnye van 
Boxtel Arien Janssen ende Anneken Elens, versoeckende haer drie 
sondaechse proclamatien om naer datselve een cristelijk houwelijck te 
solemniseren. 

24-11-1654 

230 Testament van Aert Hoppenbrouwers. Erfgenamen: Jenneken dochtere 
Antoni Geerlincx, Geling,sone Antoni Gelincx ende Aleken Antonis de 
Lavigne. 

06-09-1649 
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232 Onder de naebescreven conditien soo sullen de geswooren van Kempen 
vercoopen de naebescreven coopen straussel ende dat omme binnen den 
tijt van twee jaeren naer date deser aff te meyden. 

10-09-1648 

234 Conditien ende voorwaerden volgens welcke Herman Jacobs ende Jacob 
van de Zande als momboiren van de twee onmondige kinderen van Jan 
Janssen [van den Berch] voor alle man vercoopen zeker stuck teullant, 
gelegen in de gehuchte van Tongeren. Koper is Gerit Janssen van den 
Berch 

ca 09-1648 

236 Inventaris van de erffhaeffelijcke meublen bij Henricken Adriaens de 
Bresser achtergelaeten, geinventariseert den vierden april 1648 ter 
presentie van Henrick a Kempen ende Goyaert van Hees schepenen. 

04-04-1648 

238 Inventaris van de erffhaeffelijcke meublen ende huysraet achtergelaeten bij 
wijlen Henrick Gerit Franssen, geinventariseert den vierden april 1648 ter 
presentie van Henrick a Kempen ende Goyaert van Hees schepenen der 
Baronnye van Boxtel. 

04-04-1648 

240 Contract antenuptiael ofte houwelijcxe voorwaerden van Cornelis Janssen 
Cuypers ter eenre ende Engelken, dochtere Willem Henricx de Louw naer-
gelaeten weduwe Cornelis Bartholomeussen, geassisteert met Adriaen 
Janssen Groenendael ter andere zijde. 

16-07-1657 

242 Testament van Jenneken, dochtere Aert Janssen. Erfgenamen: 
1.Engeltien dochtere Gerit willems, 2.Peeter Gerits ende Dierck Willems 
beyde teulknechts int clooster alhier, 3.Meriken, haer testatrice sustere, 
4.Hendrick, haer testatrice broeder, 5.de outste dochtere van wijlen 
Lodewijck Aerts, 6. de gelijcke kinderen van wijlen Lodewijck Aerts, 
7.Magriet Aerts, 8.Anthony, de soone van de voirs. Magriet. 

03-08-1657 

244 t/m 
246v 

Staedt ende inventaris van de meublen soo haeffelijcke als erffhaefelijcke 
daer Jan Corstiaen rademaecker, woonachtich in Boxtel inne bestorven is 
ende metter doodt gheruijmpt ende naergelaten heeft. 

13-09-1662 

254 t/m 
259v 

Staet ende inventaris van de kerckelijcke ornamenten, gemaeckt door den 
drossaert jonker van Wassenhoeve, den predicant Joannes Aelstius ende 
Roelant van Widenvelt ende Jan Jacobs van Aker president ende schepen 
der Baronnye van Boxtel volgens de resolutien van haer Ho: Mo: van date 
den 12en december 1651 ende den 26 meert 1652. 

12-12-1651 

262 t/m 
263 

Lijst van de goederen dewelckena gedaene publicatie gehaelt, gebrocht oft 
gevonden sijn. 

26-03-1652  

266 Inventaris van de erffhaeffelijcke goederen bij Hendrick Hendrix van Beeck 
behouden ende beseeten ten tijde van het affsterfven van wijlen Jenneken 
van de Weghe, sijne overledene huysvrouwe. 

07-01-1660  

266 Contract antenuptiael oft houwelijcxe voorwaerde van Henrick Hendricx 
van Beeck en Cateleijn, dochtere Coenraet Adams. 

07-01-1660 

268 Inventaris van de erfhaeffelijcke muebelen,daer Jenneken Wouters van 
Hal, huysvrouw in haeren leven geweest van Joest Dierckx in gestorven is 
ende nu is opgeteckent voor schepenen deser banderije van Boxtel. 

26-03-1677 

270 t/m 
272 

Inventaris van alle erfhaeffelijcke meublen bevonden in den sterfhuyse van 
wijlen Corstiaen Geerlincx, dewelcke Catelijn sijne naergelaeten weduwe 
in tochten is besittende ter presentie van Cornelis Seumeren, schepenen 
ten bijwesen van Willem Verbeeck ende Anthoni Geerlincx,momboir der 
ombejaerde kynderen Corstiaens voirs. 

18-05-1649 

274 Staet ende inventaris van de goederen, achtergelaeten bij wijlen Adriaen 
Gierlings als man ende momboir van Maria, dochtere Gijsbert Jans van der 
Asdonck in presentie van Gijsbert Jans van der Asdonck ende Jan Joost 
Rossums als momboiren over de drye onmundige kynderen wijlen Adriaen 
ende Maria voirs. ten overstaen ende presentie van Gierling Ruys ende 
Hendrick Jans Akempen, schepenen. (zie ook R50-folio 290 ) 

16-06-1640 

276 t/m 
277 

Staet ende inventaris der goederen van Niclaes Goossen Hendrix ende 
wijlen Heyster zijne ierste huysvrouwe coram Henrick Peeter Geerarts, 
Goyart van Hees schepenen, Joost Goossen ende Jan Gierlings. (zie ook 
R50-folio 294) 

24-05-1641 

280 t/m 
282 

Kopie vande inventaris der goederen van Niclaes Goossen Hendrix ende 
wijlen Heyster zijn ierste huysvrouwe. (Dit afschrift is gedateerd 1645) 

24-05-1641 
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284 t/m 
285v 

Conditien ende voorwaerden van de verpachtinge door de heeren 
drossaert ende schepenen deser Baronnie van Boxtel Goyaert Martens 
van Hees ende Joost Rossums als kerckmeesteren der kerck van Boxtel 
aen Jan Adams Jans seeckere kerckestede, gelegen in de Baronnie van 
Boxtel ter plaetsen genoempt Bruckelen. 

20-01-1648 

288 Onder conditien ende voorwaerden hiernaer bescreven soo sullen de 
rentmeester ende provisoers van het manhuys van Esch vercoopen het 
schaerhout, mits reserverende te onderhouden den weyde naer behoeren. 

ca 1648 

290 t/m 
291 

Staet ende inventaris van de goederen achtergelaeten bij wijlen Adriaen 
Gerlings als man ende momboir van Maria, dochtere Gijsbert van der 
Asdonck in presentie van Gijsbert Jans van der Asdonck ende Jan Joost 
Rossums als momboiren over de drye onmundige kynderen wijlen Adriaen 
ende Maria voors. ten overstaen ende presentie van Gerling Ruys ende 
Handrick Jans a Kempen ende J.van Sande, schepenen. (zie ook R50-
f274) 

16-06-1640 

292 t/m 
293 

Inventaris van de meubelen, bevonden in het sterfhuys van Magriet, 
weduwe van Dries Drissen. 

ca 1641  

294 t/m 
295v 

Staet ende inventaris der goederen Nicolaes Goossens Hendricx ende 
wijlen Heester zijne ierste huysfrouwe coram Hendrick Peeter Gerits, 
Goyaert Martens van Hees, schepenen ende Joost Goossens ende Jan 
Gerlincx. (zie ook R50-f276) 

24-05-1641 

298 t/m 
299 

Inventaris van alle de muebelen dye Bertyen Jan Daniels van de Laeck 
heeft ingebrocht bij Nicolaes Loedewijx, geinventariseert ter presentie van 
Willem Verbeeck ende Govert van Duysell, schepenen der Baronnie van 
Boxtell. 

29-05-1655 

300 en Staet ende inventaris gedaen ter instantie van het onmundige kynt van 
Catelijneken Jans van Blommendael naergelaeten kynt van Anneken 
Gijsberts van der Asdonck in presentievan Gijsbert Jans vander asdonck 
als groetvader van het onmundich kynt en Antonis Geerlinxsen, haeren 
oom en Peter Cornelis van Suemeren, schepen. 

24-03-1649 

302 t/m 
303 

Staet ende inventaris, gedaen ter instantie van het onmundigh kijnt van 
Katalijneken Jans van Blommendael, naergelaeten kijnt van Anneken 
Gijsberts van der Asdonck. Gedaen in presentie van Gijsbert Jans vander 
Asdonck als groetvader van het onmundich kint ende Antonis Gerlincx 
haeren oom ende Peeter Cornelis van Summeren, die dit samen hebben 
onderteeckent. 

24-03-1649? 

304 t/m 
305v 

Conditie ende voerwaerden van een openbare verkoping van opgaende 
boomen door de erfgenamen van Hendrick Akempen naer voergaende 
deylingh. 

?? 

307 Conditien hiernaer beschreven soo sullen de borgemeesteren der 
Baronnye van Boxtel bestellen te voeren naer Den Bosch ten huyse van 
mijn heere den Commandeur Thienen de naebeschreven voeder (vracht) 
geclieft hout. 

?? 

309 Conditien ende voerwaerden van een openbaere verkoop van een stuck 
ackerlant gelegen onder Munsel. Verkoper is Jan Huyberts, koper is 
Anthoni Geerlincx. 

?? 

311 t/m 
313 

Verkoping, door Maeyken weduwe wijlen Anthoni Geerlincx, van een 
huysinge met leyen gedeckt, gestaen ende gelegen ontrent de 
Kerckstraete. Schepenen Goossens ende Seumeren. 

17-10-1649 

315 t/m 
319v 

Verkoping door Joffrouwe Catharina van Esch van een seecker huys, 
schuere, hoffstadt, hoff ende aengelegen erffenisse, gestaen ende gelegen 
in den hertganck van Tongeren. (Zie ook R51-f238)  

na  
27-10-1647 

   

321 t/m 
322v 

Copie van vercochte meubelen van wijlen mr. Geerart Roymans ende 
Christina, zijn huysvrouw, ten hoochsten vercocht den 20en 7bris 1634 ter 
presentie van Eymberts ende Verbeeck, schepenen. 

20-09-1634 

323 t/m 
325v 

Conditien ende voorwaerden van een openbare verkoop van verscheide 
coope opgaende eycken boomen door de gelijcke erfgenaemen van 
Henrick van den Biegelaer. 

?? 

328 Conditien ende voorwaerden van een openebare verkoop van ?? 
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wilgenbomen door Roelant v. Wiedervelt, rentmeester van de tweedeel des 
quartiers van Oisterwijck. 

329 Conditien ende voirwaerden van een openbare verkoop van een stuck 
hoylant. Verkoper is Henrick Zebert Brants en koper is Jacob Willem 
Jacobs. 

08-02-1603  

331 t/m 
334 

Conditie ende voorwaerde volgende welcke, soo willen Jan, zoene 
JanJans van der Lisdonck, Jan Corstiaen Jans van der Lisdonck ende 
Niclaes Willem Elias als momboiren der kynderen Jan Janssen van der 
Lisdonck bij denselven ende wijlen Ariken, dochtere wijlen Martens van 
Elderen zijne wettige huysvrouwe verweckt, vercoopen verscheyde 
parceelen teullant, hoyelant ende weylant, gelegen in den gehuchte van 
Tongeren als oick tot Luycell. 

23-01-1641 

335 t/m 
338v 

Onder conditien ende voirwaerden hiernae bescreven, willen 1.Adriaen 
ende Jenneken, broeder ende suster, beyde kynderen wijlen Henrick 
Huybrechts Moij, bij denselven Henrick ende bij wijlen Catharina sijne 
huysvrouwe tsamen verweckt, 2.Goijaert Janssen, als man ende momboir 
van Maeyken sijne huysvrouwe, dochtere wijlen Cornelis Adriaens,bij 
denselven ende bij wijlen Adriana sijne huysvrouwe, dochtere wijlen 
Henrick Huybers Moij ende Catharina voirs. tsamen verweckt, 
3.Willemken, dochtere wijlen Goiart Willems bij denselven Goiaerden ende 
bij wijlen Meriken sijne huysvrouwe, dochtere wijlen Henrick Huybert Moij 
ende Catharina voirs. tsamen verweckt cum tutore etc. 4.Henrick 
Michielssen van Hall ende Jan Henricx Boogarts de Jonge,als momboiren 
ende tuteuren over Henrick, onmundich soone des voirs. Jan Henricx 
Boogarts bij denselven ende bij wijlen de voirs. Meriken sijne huysvrouwe, 
dochtere Henrick Huybert Moij in haeren tweeden houwelijck tsamen 
verweckt, 5.Jan Jacops ende Coenraet Adams als momboiren ende 
tuteuren over Adriaen, onmundich soone des voirs. Jan Jacops bij 
denselven Jannen ende bij wijlen Lijsken sijne huysvrouwe, dochtere des 
wijlen Henrick Huybert Moij ende Catharina tsamen verweckt,vercoopen 
huys, schuer, hoffstadt ende hoff metten boogaert daerop staende, alles 
gelegen in den heertganck van de Roont. 

20-04-1635 

339 Conditie ende voorwaerde volgende welcke, soo willen de erffgenaemen 
ende kynderen van wijlen Aelbert Ariens voor alle man vercoopen sekere 
goederen binnen deser Baronie in den gehuchte van Zelissell gestaen 
ende gelegen. 

10-04-1645 

340 Conditie ende voorwaerde volgende welcke, soo hebben 1.heer Erbert van 
de Bichelaer priestere ende canonick van weghen den cappitelle deser 
Baronie gecommitteert, 2. Jonker Franchois Beyhart, drossardt ende 
schoutet deser Baronie, 3.Henrick ter Aa ende Anssem 
Goossens,schepenen 4.Jan Andriessen Santegoits ende Michiel Derck 
Geerts als proviseuren der Taeffele des Heylige Geest verpacht, ende 
Maria, weduwe Jan Gijsbers geassisteert met Lambrecht haeren soone 
van dezelve gepacht der Taeffele stede teullant, huyssinge ende 
erffenisse, gestaen ende gelegen in den gehuchte van Lenisheuvel. 

10-01-1635 

342 t/m 
344 

Conditie ende voerwaerde volgens de welcke sullen Bartolomeus, soone 
wijlen Willem Bartolomeussen, Niclaes Willems als man ende momboir van 
Margareta sijne huysvrouwe, dochtere Willem Bartolomeussen ende 
Wouter, soone Willem Bartolomeussen geassisteert met Wouter 
Corstiaens als geëede momboir van dezelve Wouter, voor alle man 
vercoopen seekere parcelen van landerijen. 

19-06-1641 

346 De gelijcke erffgenaemen wijlen Henrick Henrix de Gruyter willen ten 
hoogsten voor alle man vercoopen naer zijne voorgaende proclamatien 
ende veylingen zekere parceelen van heyende weylant, hoyelant ende 
houtvelt. 

07-01-1644 

348 Conditie ende voorwaerde volgende welcke soo willen de erfgenaemen 
van wijlen Hendrick de Gruyter voor alle man vercoopen zekeren acker 
teullants, genoemt de Molendonck inden gehuchte van Lenisheuvel. Koper 
is Willem Jan Peeter Joordens. 

14-01-1644 

350 Extract uutte lantma[ten] van Boxtel folio 32 onder Onroije groote[...] tot L 1634 
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royen 'tloopensaet. Joffr. Maria van Isselsteyn prop. Den Dorenacker 1 l. 
47½ r. Den Driesacker 1 l. 32½ r. 'tLant in den Hoelstraet 2 l. 43½ r. 
Hachacker 3 l. 48½ r. 

351 Conditie ende voorwaerde volgende welcke soo heeft Cornelis van de 
Nouwlant secretaris deser Baronnie van Boxtell, gemachticht door Joffr. 
Maria van Isselsteyn, verpacht aen Matijs Huybers eenen acker teullants, 
genoemt den Doerenacker. 

04-04-1634 

353 Specificatie van 't geene Joffr. Maria van Isselsteyn in de huyssinge 
gelaten heeft bij Jasper van Heeswijck naer 't houden van den coopdach 
den 5 april 1634 ende onvercocht bleven. 

05-04-1634 

355 Conditie ende voorwaerde volgende welcke soo will Maria van Isselsteyn 
verpachten haeren grooten beempt, gelegen in den gehuchte van Onroye. 
Pachter is Jan [Dremen]. 

24-07-1634 

357 Conditie ende voorwaerde volgende welcke soo heeft de weduwe Hendrick 
Geerit Elias met Michiel haeren soene verpacht aen Jan Lambert Tijssen 
sekere stede teullants soo huys, schuer lant, sant, heyde, weyde ende 
hoylant. 

25-02-1632 

359  Cedulle achtervolgende de welcke de twee nachtwakers tot Boxtel alle 
weken zullen mogen haelen hen waeckgelt, begost in januario 1620, ende 
dat op elcken persoen binnen Boxtel woenachtich als nae volght. 

20-01-1620 

361 t/m 
364 

Specificatie van cohier vande schauwen, ploeghensmissen, fornuisen ende 
ovens bevonden, getelt ende gemaeckt bij den heeren schoutet ende 
scepenen der Baenderye van Boxtel. 

?? 

365 Advies van Jan van Zoemeren aan de schepenen van Boxtel inzake het 
verzoek van Willem Janssen van de Wege. 

22-05-1618 

367 Attestatie van Laureijs Henricx Laureijsz ende Henrick Jans Evertsz, 
schepenen ende Jan Geraerts Hermans, vorster in Liempde, aangaande 
het onbevoegd houthakken door Willem Lenaerts op de erfgoederen van 
wijlen Lucas Jacobsz. 

29-05-1607 

368 Verpachtinge door Elysabeth, weduwe Willem Jans van haer huys, schuer, 
hoff met den lande ende groese daertoe behorende aen Jan, zone 
Anthonis Aerts gelijck den voirs. pachter 'tzelve nu in gebruyck is 
hebbende. 

12-01-1567 

369 Willem Huberts heeft de voirs. stede gepacht zes jaer met drie op te 
seggen, jaerlijcx voer 2½ mudden roggen ende een malder boeckweyts, 
dertien gld.te voerlijffve, hondert steen dachstroeys te laets recht te 
verdecken, den boomgaert sall halff ende halff gaen, int huys ofte on de 
werden egheenen torff te mogen leggen, den chijns van den heere van 
Boxtel zonder schade der verpachtersse te betaelen. 

?? 

370 t/m 
371 

Verpachtinge door Peter Jan Michielsz, mede in de naem van Jan zijn 
broeder, aan Jan Marten Beeckmans van een stede met allen het 
ackerland en groesland gelegen tot Luijcell. 

05-01-1613 

372 t/m 
373 

Verpachtinge door Hilleken, weduwe wijlen Jan Adriaens, aan Wouter, 
zoene wijlen Jan Adriaens haar zoon van een stede met alle toebehoirten, 
gelegen tot Hall. 

17-03-1612 

374 Inventaris van Boxtelschen schepenbrieven bij Jan Gerits Goessens in 
handen van Willem van de Weghe rekenmeester van den Heyligen Geest. 

31-10-1628 

375 t/m 
376 

Inventaris van de goederen van Catharina, dochtere Lucas Lamberts, 
huysvrouwe van Hercules Willems van de Weghe. 

11-02-1622 

377 Schouth, scepenen ende regeerders der Baenderij van Boextell 
protesteren dat opten hoochtijtdach van Alderheyligen in hennen absentie 
bij den quartiere van Oisterwijck dachvaertsgewijse binnen dorpe van 
Haeren gecommitteert zouden wesen sekere persoenen uuyten selven 
quartier, diewelcke hermaken ende egaleren zouden den tauxe van 
deselve quartiere. 

(ca 1605) 

378 Authorisatie van Merten Jan Goyaerts ende Jan Merten Beeckmans als 
momboiren van Anneken ende Maeyken, onbejaerde dochteren wijlen 
Henrick Mertens Beeckmans ende Emken zijne huysvrouwe dochtere Jans 
Daemen, omme te mogen vercopen een beempt gelegen onder de 
parochie van Haeren aen de Belversche Brugge. 

08-01-1605 
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380 Attestatie vande schepenen van Boxtel dat Jacop Bernaerts van Runde bij 
Catharina, zijne huysvrouw heeft verweckt drie kinderen Peter, 
Weyndelken ende Clara. Ende die jongste genoempt Clara, die anno 1583 
ten tijde dat graef Caerle van Mansfelt belegeert hadde de stadt Eyndoven 
getrout is met een duyts capiteyne, genoemt Hans Nuchteren. Zij zijn later 
vertrokken naar Hooch Duytslant en nooit teruggekeerd. Dat de 
overgebleven familieleden naer den lantrechte malcander behoeren te 
succederen ende gerechte erfgenaemen te wesen. 

07-06-1607 

381 Overeenkomst tussen de schepenen van Boxtel en Lucas Janssen van 
Witfelt, luytenant opten huyse van Boxtell, aengaende de contributien, die 
geseth zijn op desselve luytenants lants onder Cleyn Liempde sall gestaen 
totten aenganck van de tijt toe van Jan Geritssen tegenwoerdighe 
borgemeestere, mits betaelende d'een hellicht van de contributien ende 
dat d'ander hellichte bij de borgemeesteren sall worden in henne 
rekeningen gestelt voer faulten. 

01-03-1606 

382 Schepenen van Esch getuigen dat Andries, zoene Jans Timmermans ende 
Margareta Joerdens zijne huysvrouw in Esch gestorven zijn, achterlatende 
negen cleyne kynderen, die weliswaar in Esch zijn blijven wonen maar 
nauwelijks aan de kost kunnen komen zonder hulp van vriendenen andere 
goede lieden, dat zij verder hun schulden niet meer kunnen betalen. 

05-01-1607 

383 Verklaring van Gielis Niclaessen, gedaagd door Quintijn Aertsen, vorster, 
aangaande het afhandig maken van de mantel van Herman van Middegael 
door Philip Jan Stanssen,die op zijn beurt Hens in Heerbeeck als dader 
aanwijst. 

06-11-1604 

384 Verklaring van Aryken, weduwe Adriaen Aelberts betreffende de mantel 
van Herman van Middegael en de levering van een rappier. 

06-11-1604 

387 Verklaring van Michiel Willems,Willem Lennaerts Mathijs Aertsen, Antonis 
Segers dat zij 5 jaar geleden jacht gemaakt hebben op een aantal 
paardedieven, die zij, op één na, gevangen genomen hebben te Hermalen 
onder Schijndel. Later is daar ook nog Leon Conincx, commandeur op het 
Huis van Boxtel, bij gekomen, teneinde zijn soldaten te commanderen. 

30-01-1606 

389 t/m 
391 

Verpachting van een hoeve onder Munsel door joffr.Maria Spiernick, 
weduwe van wijlen jonker Robberts van Malsen aan Andries Andriessen. 

04-02-1608 

391v Verpachting van een hoeve onder Munsel door joffrouwe van Malsen aan 
Jan Jacobs Gerits. 

04-02-1608 

393 Memorie van de goederen die door ruiters en krijgsvolk geroofd is bij de 
brandschatting op 30 october aan runderen, varkens, koren en huisraad. 

30-10-1603 

395 Verklaring van Pauwels Henricx van Helmont ende zijn broeder Adriaen 
betreffende het recht van overpad van een acker genoemd Het 
Hillebroeck, gelegen tot Onroey voorheen in eigendom bij Jan van Elmpt 
en nu in bezit van Jan Geraerts. 

30-04-1607 

397 Verklaring van Gijsbert Janssen molder, en Dierick Aertssen van Lille 
omtrent de levering van 5 mud rogge door mr.Arnt Jans wonende te Best. 

24-03-1604 

398 Verpachting van een hoeve onder Lennisheuve door Jan en Wouter,zonen 
wijlen Adriaen Wouters mede als momboir van hun zusters Anna en 
Conegonde en in het bijzijn van Mathijs Jans Santegoets hun oom, aan 
Jacob Willem Antonissen. 

04-02-1622 

400 Akte van condemniteit van Willems Janssen ende Lijsken, zijne 
huysvrouw, dochtere Gerits van Loe ter instantien van Gerit Willemsen van 
de Loe ende zijn broeder genoempt Jan. Zij zijn vertrokken naar de 
heerlijcheyt Tilborch. 

05-01-1604 

 ?? Gedeelte van een akte met huwelijksvoorwaarde. 
Geen namen, geen datum, handschrift Aert Leyten 

?? 
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R51 bij folio 128. 
 
 
Testament Jan Jans Diercx van Dijck, dd. 9-7-1632 
 
 
Opheden den negensten dach der maent van julio anno XVIc tweendertich 
sijn voor mij Laureijns van Kessel als oepenbaer notaris, binnen deser 
stadt 's Hertogenbossche residerende ende den getuygen naer genoempt 
in propre persoonen verschenen ende gecompareert Jan soene wijlen  
Jans Diercx van Haut ende Anneken dochtere wijlen Jans Denis Jan(sic) 
Dijck, wittige beddegenooten, ingesetenen der Baronye van Boxtel ter 
plaetsche genoempt Cleynder Liemde, mij notario wel bekent, beyde  
gesont van lichaemen, gaende, staende ende mitten menschen  
converserende, oyck hen menorie, verstant ende vijff sinnen in alles 
wel machtich ende gebruyckende, soo den ondergescreven getuygen hen 
aensiende ende hoorende spreken, genouchsaem heeft gebleken. Ende  
hebben deselve comparanten mij notario in handen gestelt dese toege  
vouwen papieren cedulle ten vijff plaetsen met mijns notarii seghel 
toegesegelt, verclaerende daerinne bescreven ende mit hender beyder 
mercken onderteeckent, te zijn hender beyder testament, lesten ende 
uutersten wille, d'welck zij begeren dat in allen zijner poincten 
sall achtervolght worden, ende dat men dese toegesloeten cedulle nyet 
en sall oepenen dan nae doot van de eersten afflijvigen van hen  
beyden ten versuecke van de taucxteuren. 
 
Actum binnen de voorscreven stadt van 's Hertogenbossche ten daege, 
maende ende jaere als boven ter presentie van mr. Roeloff Bloemaerts 
ende Herman Peeters van Stiphout, beyde poirteren deser stadt als  
gelooffweerdige getuygen hiertoe geroepen ende gebeden, die dese  
neffens de voorscreven  testateuren hebben onderteeckent. 
 
d'merck van Jan soene wijlen  x  Jans Diercx van Haut testateur. 
 
d'merck van Anneken dochtere  x  wijlen Jans Denis van Dijck testatrice. 
 
notarius [L.] [van] Kessel nots.   
 
 
R. Bloemaerts, tamquam testes 1) bij mij Herman Peters. 
 
1) als getuigen 
 



  

 168

 
Et ego en ik 
f[rater] Johannes Donschot Lyropius  
de licentia et commissione superiorum  met toestemming en met hemelse opdracht 
 commissio, -onis (f)  = opdracht  
 superiorum  = z. superus 
 superus = I. zich boven bevindend 
   A. 1.hemelgewelf 
    2.bovenwereld 
    B. substan. 
    1.van boven af 
    2.hemel (supera, -orum) 
    3.hemelgoden (superi, -orum 
     II.comp.van superior, -ius  
    1.hoger gelegen 
    2.vroeger, vorig 
    3.hoger geplaatst 
    III. 
pro tempore prodictae ecclesiae de Boextell in die tijd vice-pastoor van de genoemde kerk van Bxtl 
vicepastore,  vice-pastoor 
quia premissis  die het voorafgaande 
ordinatio, -onis  (f) regeling, benoeming, wijding   
testamentum, -i (n) testament 
caeterisque  (et ceteris) en overig, en ander, en zo voort   
omnibus et singulis geheel (alle)  en stuk voor stuk  
dum sic  terwijl aldus  
ut premittitur zoals er wordt vermeld (zoals hiervoor vermeld) 
fierent (zie fieri en facere) zij werden 
agerentur (zie agere III) zij zullen worden weggedragen 
agere III wegdragen, weggaan 
aggere III aandragen, aanvoeren, erbij halen   
vira (mv. van virum of virus) 
virus, -i (n) slijm, gif, het vuile, het onbeschaafde 
 virus viri 
 viri virorum 
 viro viris 
 virus viros 
 viro viris 
vis (n) kracht, geweld,  
vires, -ium (f) krachten, lichaamskrachten, strijdkrachten 
 geestelijke krachten, vermogen 
vis                 vires vires  (f) 
vis                 virium virium 
vi                   viribus viribus 
vim                vires vires 
vi                   viribus viribus 
 
pronominatus  voorgenoemde 
testibus getuigen 
praesens 
interfui (zie interesse) ik ben aanwezig geweest 
etque  
omnia  alle 
sic  aldus, zo 
fieri  werden  
 
vidi (zie videre II) vidi ik heb gezien 
 vidisti 
 vidit 
 vidimus 
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 viditis 
 viderunt  
 
audivi (zie audire IV) ik heb gehoord 
 
Et ego f[rater] Johannes Donschot Lyropius de(+6) licentia et commissione superiorum pro 
tempore pro-dictae ecclesiae de Boextell vicepastore, quia premissis ordinationi(2) testamenti(2)  
caeterisque omnibus et singulis, dum sic (ut premittitur) fierent et agerentur vira cum pronominatis 
testibus praesens interfui etque omnia sic fieri vidi et audivi. 
 
En ik broeder Johannes Donschot van Lierop, met toestemming en opdracht van de Allerhoogste, in 
die tijd vicepastoor van de voornoemde kerk van Boxtel, die het voorafgaande van de regeling van het  
testament en overig, geheel en stuk voor stuk,  terwijl aldus, (zoals hiervoor vermeld),  
werden en worden weggedragen,  de krachten met de voornoemde getuigen heden 
hieraanwezig en allen die dit zullen zien of horen lezen. 
 
 
Ideo hoc praesens publicum instrumentum inde confeci et in hanc publicam formam redegi signoque 
nomine et cognomine meis solitis et consuetis signavi in fidem et testimonium omnium promissorum 
rogatus et requisitus. 
Ita testor f[rater] Johannes Donschot Lyropius Dominicanus Buscoducensis ita ut promittitur ecclesiae 
collegiatae Sancti Petri in Boextell vicepastor. 
 
Daarom dit tegenwoordig openbaar instrument daarin opgemaakt en in  
die openbare vorm opgesteld en ondertekend met mijn naam en bijnaam  
en gewoonlicken zullen ondertekenen in vertrouwen en alle voorzegde  
getuigenissen daartoe gevraagd en vereist. 
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R51-folio 18 t/m 20v. 
 
Testament van Peter Jacobs van Rund. (dd. 08-07-1613) 
 
Wij Niclaes Petersz. van Sutphen, ende Adriaen Eymberts Henricx scepenen  
in de baenderije van Boxtell, doen te wetene eenen iegelijcken, dat  
ophuyden den achtsten dach der maent van julio anno XVIc dertien voer ons  
inne propre persoenen gecompareert ende verschenen zijn Peter Jacobsz. van  
Rund, naegelaeten weduwer van Margareta zijn ierste huysvrouwe ende  
Antonia, dochtere wijlen Willem Robberts, naegelaeten weduwe wijlen Hen- 
ricx Henricx de Hondt (Houdt),zijne tegenwoirdige huysvrouwe, innege- 
setenen deser baenderije van Boxtell, die voirs. Peter Jacobs sieck te  
bedde liggende nochtans zijns verstants, memorie ende vijff sinnen in  
alles wel machtich ende gebruyckende, gelijck ons ende eenen iegelijcken  
hem siende ende hoirende spreken, genochsaem was blijckende, ende die  
voirs. Antonia gesont van lichaeme, gaende, staende ende bij den menschen  
verkeerende, bedenckende die cortheyt ende broosheyt deses tijts, die  
sekerheyt der doot ende onsekerheyt van de ure ende tijde hens affstenaens  
op date hem die doot niet subitelijcken en zoude overcomen, zonder ierst  
van hennen tijtlijcken goeden gedisponeert te hebben, hebben daeromme bij  
goede rijpe deliberatie ende voersienicheyt, gesamentelijcken ende elck  
van hen besondere, d'een met volcomen consent des anderen, gemaeckt ende  
geordineert, maken ende ordineren mits desen, dit tegenwoirdich hen  
testamenten, lesten ende uuytersten wille, daerbij verclaerende in der  
vueghen ende manieren hiernae beschreven. 
 
Ierst henne sielen bevelende in handen Goedts almachtich, Marie zijne  
gebenedijde moeder ende allen lieven Goidts heylighen ende henne doode  
lichaemen der gewijdder eerden, ende verkiesende die voirs. Peter Jacobs  
testatuer zijne begraeffenisse opten kerchoff ofte inde kercke tot Boxtell  
ter gelieffen ende discretie van zijns testateurs kijnderen, hebben  
gemaect der cathedraele kercke van Sint Jan Evangelista binnen 's  
Hertogenbossche ende der collegiale kercke van Sinte Peters tot Boxtell  
elcke eenen stuyver eens voer onrecht veerdich goet off zij des onwetende  
ennich hadden, ende coemende voirts die voirs. testateuren totter dispo- 
sitien van henne tijtlijcke goeden hen bij Godt almachtich op deser eerden  
verleent, heeft die voirs. Peter Jacobs testateur gewilt ende begeert dat  
der voirscreven Antonia zijne huysvrou nae zijne doot ende afflijvicheyt  
zullen volgen ende wederomme naer haer sall moghen nemen allen de  
naebeschreven meublen ende huysraet, bij haer int aenvanghen van den  
houwelijcke met hem testateur bij hem inne gebrocht als te wetene: een  
cleercast, een ronde cast met twee doeren, een cantoir, eenen nederslach,  
een ledicant, eenen stoel met slooten, het beste bedde met zijne hooft- 
peluwen, noch een cleyn beddeken met eenen hooft peluwe, drie sittekus- 
sens, een blauwe sartse, twee sijpersse potten met scheelen, een cooperen  
vierschup, eenen schouwer ketel, eenen handt ketel, vier cooperen cande- 
laeren, eenen witten ketel, eenen vijssel, een canter cleet, twee silveren  
lepels, eenen silveren beker, een ijseren braeypan met twee ijseren  
speeten, twee roede saeyen gordijnen, een dosijn tennen telioeren ende  
vijff tennen schoetelen. 
 
Item die voirs. testateur heeft der voirs. Antonia zijne huysvrouwe  
gemaeckt ende gelegateert beyde de koeijen ende een maele hen tsamen  
toebehoirende als bij hen tsamen gecocht, mette geheele corenschaere voer  
dit tegenwoirdich jaere bij hem tsamen besaeyt ende gewasschen zijnde  
opten lande opten Comacker bij hen gepacht van de rentmeester des heeren  
van Boxtell, zoe wel de gemeyde ende ongemeyde schaere, midts dat deselve  
Antonia gehouden sall zijn aen voirs. rentmeester te voldoen de penningen  
der pachtinge van dezelven lande opten Comacker voer dit tegenwoirdich  
jaer XVIc dertien ende voirder niet. 
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Item heeft noch gemaeckt derselve zijne huysvrouwe die corenschaere die  
voir zijn doot ende afflijvicheyt op zijne testateurs andere erffgronden  
ende landerijen sall moghen afgemeyt wesen. 
 
Item die voirs. testateur heeft alnoch gemaeckt derselve zijne huysvrouwe  
alle die meublen ende huysraeth bij hen tsamen gecocht in het sterffhuys  
Lamberts Meters zoe cooperwerck, tenwerck, lynwerck, een cofferen, eenen  
mantel als andere, met oyck ongemaect en allen het gaeren hen tsamen  
toebehoerende, makende tot dien derselve zijne huysvrouwe allen haere  
wullen ende lijnen cleederen tot haeren lijne behoirende, met een silveren  
ketene ende sloetelriem met twee gouden ringen bij hem testateur haer int  
anveerden van zijne houwelijck met haer gegeven, met alnoch twee zijne  
beste hempden. 
 
Item die voirs. testateur heeft gewilt ende begeert dat zijne executeurs  
naebeschreven nae zijne doot ende afflijvicheyt teghen zijne voirs.  
huysvrouwe zullen parteren ende deylen allen het verder lijnwaet d'welck  
men in zijne sterfhuyse bevynden sall boven 'tgene hier voer gementioneert  
ende verhaelt is, uuytgenomen twee hemden aen Jacoben zijne zoene hiernae  
te legaterene, latende zijne voirs. huysvrouwe d'een gerechte hellichte  
van dien volgen ende dat overmits zij testateuren allen 'tzelve lijnwaet  
tesaemen gemaeckt hebben, uuytgenomen enen pellen taeffelaken ende een  
halff dozijn servetten d'welcke zijn voirs. huysvrouwe bij hem testateur  
gevonden heeft, verclaerende die voirs. testateur allen 'tgene voirs. der  
voirs. zijne huysvrouwe te legateren ende makende omme haeren vrijen wille  
gelieven ende goetduncken daermede te moghen doen ende dat ten respecte  
ende in recompense van de goede ende getrouwe lieffde, affectie ende  
diensten, die welcke deselve zijne huysvrouwe staende hennen houwelijck  
hem testateur altijts gethoint ende bewesen heeft. 
 
Item die voirs. testateur heeft gemaeckt ende gelegateert aen Jacoben  
Peters zijne zoene allen zijne cleerderen, die hij tegenwoirdich is  
hebbende met twee van zijne beste hemden ende twee craeghen, met beyde  
zijne boeghen ende zijne toebehoirten. 
 
Item die voirs. testateur heeft alnoch gemaeckt aen de gildebroeders van  
der ridder Sinte Sebastiaen een halff tonne biers, eens tot een recognitie  
van de affectie die hij altijts totter voirs. gilde gedraegen heeft. 
 
Item die voirs. testateur heeft begeert dat zijne naebeschreven executeur- 
en nae zijne doot ende afflijvicheyt zullen aenveerden ende doen inven- 
tariseren allen zijne meublen, haeffelijcke ende erffhaeffelijcke hier- 
boven niet gespecificeert staende, auctoriserende denzelven executeuren om  
deselve goeden openbaerlijcken nae behoirlijcken veylinge te mogen ver- 
cooperen, ende mette penningen van te procederen ende die daer van  
gemaeckt zullen worden te betaelen allen zijns testateurs wittighe schul- 
den, zoe wel deghene die hij met zijne tegenwoirdige huysvrouwe gemaeckt  
heeft, als die hij te voirens schuldich was, mitsgaders oyck zijne  
uuytfaerts costen ende kercken rechten, mits conditie dat de penningen de  
voirs. schulden, uuytfaerts costen en kercken rechten betaelt zijnde, die  
daerboven zouden moghen comen te overen, zullen ge employeert worden tot  
betaelinge van de schulden aen Marijken zijns testateurs dochter ende  
Ariaentken derselve Marijkens dochtere, inden testamente bij hem testateur  
met Margriet zijne ierste huysvrouwe gemaect gementioneert, ende off  
gebuerde dat zijne executeuren mette penningen bij hen van de voirs.  
meuble ende haeffelijcke goeden gemaect, niet toe en quaemen, om daermede  
de voirs. des testateurs schulden, kercken rechten ende uuytfaerts costen  
te betaelen, soe heeft die voirs. testateur gewilt ende begeert dat 'tgene  
daeraen te cort zoude moghen comen, betaelt sall worden bij zijne  
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kijnderen van ende uuyte goeden bij hem testateur ende Margriet zijne  
ierste huysvrouwe hen bij hennen testament gelegateert ende gemaeckt. 
 
Item die voirs. testateur heeft begeert dat nae zijne doot zijn naem  
gestelt sall worden opt sielboeck tot Boxtel bij den naem van Margriet,  
zijne overleden huysvrouwe. 
 
Item die voirs. testateur heeft verclaert dat alsulcke tweehondert gulden  
als hij uuyt crachte van vonnisse der heeren scepenen in Boxtell bedwongen  
is geweest te betaelen aen d'erffgenaemen Antonis Henrick Schellekens, hij  
nochtans niet schuldich en was, maer nochtans te voirens van weghen de  
gemeynte van Boxtell betaelt hadde. 
 
Item die voirs. Antonia testatrice heeft gemaect ende gelegateert aen de  
voirs. Peteren Jacobs haeren man, bij aldien hij naer hier testatrice in  
den leven blijft, twee cameren onder een dack staende opten cleynen  
begijnhoff binnen 's Hertogenbossche, met sekeren hoff daer achter aenlig- 
gende, haer testatrice bij die Jacob Robberts, haer broeder, in haeren  
weduwelijcken staet bij zijne testamente gelegateert ende gemaeckt, met  
oyck allen den meublen ende haeffelijcke goeden bij haer bij hem int  
aenveerden van hennen houwelijck ingebrocht, omme daermede 'tzij int  
vercoopen, transpoirteren off anderssints te moghen doen zijne geliefste  
ende goetduncken welverstaende nochtans off die voirs. Peter voerde voirs.  
Antonia quaem te sterven dat aldan 'tselve legaet sall comen te cesseren  
ende die voirs. Antonia aldan van de voirs. goeden sall blijven vrij  
meestersse als voer, verclaerende die voirs. testateuren 'tgene voirs. is  
te wesen willende ende begeerende dat 'tselve in alles volcomenlijcken van  
weerden gehouden sall worden, ende effect sorteren, zoe ende gelijck een  
iegelijcx christen menschen testamente alderbest van weerden gehouden  
zoude moghen worden, niettegenstaende off allen solemniteyten van recht,  
ende 'slants usantien daerinne niet geobserveert maer achter gebleven  
zouden mogen zijn, reserverende die voirs. testateuren die machte om dit  
hen testamente tallen tijden alst hen believen sall in heel ofte deel te  
mogen revoceren, ende wederroepen 'tzelve te veranderen vermeerderen ofte  
verminderen toevueghen ende afftrecken, 'thennen vrijwille ende goetdunck- 
en, nemende ende verkiesende die voirs. Peter Jacobs testateur voer  
executeurs van dit zijn testamente, joncker Richart van Vlierden schouth  
ende mr. Rochus Lemnius rentmeestere der Baenderije van Boxtell denzelven  
biddende den last van executie te willen aenvangen, ende makende denselven  
voer henne executie elcken zes gulden eens, willende ende begerende oyck  
dat allen 'tgene bij denselven executie men daer inne gedaen sall worden  
insgelijck van weerden gehouden ende achtervolght sall worden gelijck dit  
[...] zijn testamente. 
Aldus gedaen ten woonhuyse der voirs. testatuer opter cameren alwaer die  
voirs. testatuer sieck te bedde was liggende. Ten daeghe, maent ende jaere  
voerschreven. Ende des t'oirconde etc. 
 
                                             Claes Peters 
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R51-folio 40 t/m 41. 
 
Testament van Corstiaen Goiarts van den Hoevel en Geritken Henrick Willems, 
dd: 01-02-1588. 
 
In den naem Ons Heeren Jesu Christi, amen. 
 
Bij desen teghenwordighen openbaeren instrument sij kennelick enen yeghelicken, dat in den jaer 
desselffs Ons Heeren duysent vijff hondert ende acht en tachtentich opten iersten dach der maent 
february ter ierster indictie des paeusdom ons alderheylichste vaders Sixti, paeus van Romen bij der 
gratie Godts den vijfsten van dien naem, in zijn vierde iaer, in de teghenwordicheyt van mij vice-pastoir 
metten eerwerdighen Heilighen Sacrament, diemael present ende ghetuygen hier onder ghenoempt, 
daertoe gheroepen ende ghebeden zijnde,  
 
compareerden voir ons die eersamen ende voirsieninghe personen Corstiaen Goarts van den Hoevel 
ende Gheritken Henrick Willemsdochter, zijn wittelicke huysvrou, in der parochie van Boxtell ter 
plaetsen  
ghenoempt 'opten Borchecker' ten huyse daer den voirscreven Corstiaen diemael sieck te bedde lach, 
nochtans zijnder memorie ende verstandts (als scheen) wel mechtich zijnde, aenmerckende tsamen 
die  
cranckheyt der menschelicker natueren, datter niet seeckerder en is dan die doot, ende niet 
onseeckerder dan die ure des doots, daerom wel bedacht wesende onbedwongen van yemanden, 
mer met hunnen ijghen vrijen wille ende goeder deliberatie (so zij seyden), hebben [zij] ghemackt, 
gheordineert ende ghesloten, maecken ordineren ende sluyten bij desen hen testament ende 
uutersten wil, van allen hen  
tijdtlicke goeden die hun van Godt almechtich hierop deser erden verleent waeren in maniere ende 
forme hier naevolgende. 
 
Wederroepende ierst ende teniet doende allen anderen testamenten, codicillen, die zij voor datum van 
desen enichsins ghemackt mochten hebben bij den welcken dit teghenwordich testament soude 
moghen zijn cracht verliesen, willende dat dit testament sal ewich blijven in alsulcker crachten ende 
woerden als testamenten off uyterster wille schuldich zijn te blijven van denghenen die van deser 
werelt overleden zijn niet wederstaende ofter enich clausulen off solemniteyten in vergeten waeren 
naeden rechten noo-dich zijnde, dwelcke zij testateuren voorscreven consenteerden ende begeerden, 
dat men die daer noch insetten sou moghen off houden, alleleens off sij daer niet in achtergelaeten en 
waeren om dattet zijn cracht sou moghen houden. Ende mochtet niet in weerden blijven als testament 
off uyterste wille, so willen zij testatueren voirscreven, dattet in zijn weerde sal blijven als codicill off 
enighe andere dis-positie der stervende menschen schuldich te blijven, hetsij nae werlicken rechten 
off nae gheestelicke rechten. 
 
In den iersten beveelen zij testatueren voirscreven hunne zielen als sij van den lichaem ghescheyden 
zijn Godt van hemelrijck, Marie zijnder ghebenedijder moeder ende den gantsschen hemelsschen 
heyr ende hun lichaemen der gheweyder erden met behoirlicke begraffnis ende uytvaert met 
Godtsdienst nae der costuymen der kercken van Boextell. 
 
Item maeckten [zij] den capittel tot Boextell voir hen jaerlixe memorie off iaerghetijdt twee Karolus-
guldens tsiaers, die men eens tsamen met negen ende twentich guldens sal moghen betaelen. 
Item maeckten [zij] der fabryken van Sint Janskercke ten Bossch voor hen blijndt onrechtverdich goet 
off zij des enich onwetend hadden twee stuyvers eens te gheven, der collegiale kercke tot Boextell 
oock twee stuyver eens te geven, ende desgelijcks den vier biddende ordens hen statie tot Boextell 
houdende elcken twee stuyvers. 
 
Item maeckten [zij] oock Onser Liever Vrouwen te Boextell nae Gheritgens voors. doot haer falie tot 
een casuffel daeraff te laeten maecken. 
 
Item sij maeckten noch tot Boextel voor Sint Anna twee stuyvers eens. 
 
Item voor Sint Catharijn dergelijcks twee stuyvers ende voor Sint Berbel twee stuyvers. 
 
Item der kercken van Sint Odulff tot Best een wasschen kersse van een pont. 
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Item sij testatueren voirs. maeckten malcanderen allen hun goederen boven niet geruert, hafflick ende 
erfflick, datte lanxcstelevende van hun beyde die sal moghen ghebruycken weynen ende keeren 
recht, al  
weren zij alle beyde noch in leven. 
 
Item sij noemden voor haer erffgenamen hender beyder naeste nichten ende neven, denwelcken zij 
maeckten tsamen twentich gulden eens, te weeten thien gulden voor die kijnderen van Meeus, 
Goyaert, Peter ende Henrick, Iken, Griet ende Meriken, Corstiaens voors. broeders ende susters. 
Ende d'ander thien gulden voor die kijnder van Aernt, Roeloff, Dries, Jan, Henrick ende Jutken, der 
voors. Geritgens  
broeders ende suster, welverstaende die levende metten doden te deylen. Ende wie van desen erffge-
naemen hiermede niet tevreden weer, die sou man moghen tsamen uytsetten met enen ouden groot. 
 
Item tgheen dat testatuers voors. noch hadden aen een heytveltgen in de Smaelbroeck, dwelck zij 
gecoft hadden van de erffgenaemen Lijn Stopen met Aelken haer nichte, geven sij om godtswil 
wederomme  
denselven. 
 
Ende nae desen allen sou die lanxste levende van desen voirs. testatueren al watter overschiet boven 
tgheen datter voirseyt is ende ewech gemackt is, die reste om godtswille den armen maecken off 
achter-laeten, hetsij vreemden off oock vrienden so dat den lanxste levende nae goeder discretie 
goetduncken sal. 
 
Voirts op dat alle dese dinghen soude moghen volbracht worden so kiesen sij testatuers voors. voor 
hen executuers die eerbare ende discrete personen Bartholomeeus die broeder van Corstiaen voirs. 
ende Lambert zijn swager, ende Aernt Henrix ende Dries sijn broeder. 
 
Dese dinghen zijn aldus gheschiet int jaer, maent, dach, ter plaetssen onder d'bisdom van tsHartogen-
bossch, paeusdomme indictie als voirs. is, waerbij ende over waren die eerbare voirsichtighe ende 
discrete mannen meester Goswijn Gherits ende Wouter Meeussen, ingeseten der heerlickheyt van 
Boextell als ghetuygen, daertoe geroepen ende specialicken ghebeden. 
 
Et ego f[rater] Johannes Donschot Lyropius de licentia et commissione superiorum pro tempore 
pro-dictae ecclesiae de Boextell vicepastore, quia premissis ordinationi testamenti caeterisque 
omnibus et  
singulis dum sic (ut premittitur) fierent et agerentur vira cum pronominatis testibus praesens interfui 
etque omnia sic fieri vidi et audivi. Ideo hoc praesens publicum instrumentum inde confeci et in hanc 
publicam formam redegi signoque nomine et cognomine meis solitis et consuetis signavi in fidem et 
testimonium omnium promissorum rogatus et requisitus. 
 
Ita testor f[rater] Johannes Donschot Lyropius Dominicanus Buscoducensis ita ut promittitur ecclesiae 
collegiatae Sancti Petri in Boextell vicepastor. 
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En ik broeder Johannes Donschot van Lierop, indertijd vicepastor van  
de voornoemde kerk van Boxtel, die de voorafgaande zaken in het  
opgestelde testament en het overige stuk voor stuk toen zo, (zoals vermeld),  
makende en worden opgedragen mannen met de voornoemde getuigen heden 
hierbij aanwezig en allen die dit zullen zien of horen lezen. 
 
Daarom dit tegenwoordig openbaar instrument daarin opgemaakt en in  
die openbare vorm opgesteld en ondertekend met mijn naam en bijnaam  
en gewoonlicken zullen ondertekenen in vertrouwen en alle voorzegde  
getuigenissen daartoe gevraagd en vereist. 
 
 ¦Corstiaen van den Heuvel   x Geritken Hendick Willems 
 ¦     ovl. circa 01-02-1588 Boxtel 
 ¦ 
 ¦ 
 ¦Bartholomeeus (testateur) 
 ¦ 
 ¦ 
 ¦Goyaert 
 ¦ 
 ¦ 
 ¦Peter 
Goyaert van den Heuvel ¦ 
 ¦ 
x ¦Hendrick 
 ¦ 
NN ¦ 
 ¦Iken 
 ¦ 
 ¦ 
 ¦Griet             x Lambert   NN  (testateur)  
 ¦ 
 ¦ 
 ¦Meriken       [x Lambert   NN  (testateur)] 
 
  
 ¦Geritken Hendricx Willems    x  Corstiaen van den Heuvel 
 ¦      ovl. circa 01-02-1588 Boxtel 
 ¦ 
 ¦Aernt   (testateur) 
 ¦ 
 ¦ 
Hendrick Willems ¦Roelof 
 ¦ 
 ¦ 
 ¦Dries   (testateur) 
 ¦ 
 ¦ 
 ¦Jan 
 ¦ 
 ¦ 
 ¦Hendrick 
 ¦ 
 ¦ 
 ¦Jutken 
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R51-folio 86. 
 
 
                              Aen mijn Eersame Heeren mijn 
                              heeren schepenen deser Baronye 
                              van Boxtel. 
 
Vertoont oytmoedelijcken Adriaen Bartholomeussen, naegelaeten  
weduwer wijlen van Elken sijne huysvrouwe, dochtere wijlen Jans  
Willemssen, hoe dat sijne kynderen, vercregen bij de voorschreven  
Elken alnoch ombejaert wesende  ...  erffdeijlinge tegens henne  
mede erffgenaemen te loote ende te deele gevallen sijn seeckere  
gronden van erffven met een schuere sonder enige wooninge  
daerbij, nochtans daertoe seer noodich, waeromme dye voors.  
suppliant bij de voors. schuere alreede besich is om eenen  
woonhuyse daerbij te timmeren, dwelck tot seer grooten proffijte  
ende voordeele van de voors. sijne kynderen wesende, maer soo den  
suppliant omme allen 'tselve ten geheelen effecte te brengen nyet  
genoch en is versyen van gereede penningen, heefft hij suppliant  
neffens Margareta, weduwe Henrickx Jans Willemssen sijnder voors.  
kynderen moije naer voorgaende veijlinge openbaerlijck vercocht  
seeckere cleijne sijnder kynderen gerechtigheijt in eenen heycamp  
ende dat te meer omdat de voors. Margareta, daertoe bij testamente  
gerechticht tot het voors. vercoopen, tenemael gesint was om  
datter seer weynich profijt van comende was, welcke gerechticheyt  
heefft ...gouwen alleenlijck ten beurde aff voor sijne kynderen  
tsestich gld. welcke penningen hij gene tot de voors. timmeringe  
soude employeren ende den copere daervan goedinge ende   
erffenisse doen temeer soo 'tselve verclaert is in seeckere  
depositie van twee sijns supplianten naebueren hyer neffens  
gaende proffijtelijcke te wesen gedaen dan gelaeten; 
 
Soo en vermach hij suppliant nochtans 'tselve nyet te doen sonder  
voorgaende consent ende authorisatie van uwe Eersamen, waeromme  
hij suppliant hem ...eert tot uwe Eersamen oytmoedelijcke  
biddende ten eynde uwe Eersamen gelyeve hem suppliant te  
auctorizeren ende octroyeren om de voors. sijnder kynderen  
gerechticheyt aen den copere vandyen te mogen vesten ende  
denselven daervan met alle behoirlijcke geloofften ende  
renuntiatien, daertoe nae stijl deser bancken gerequireert ende  
versocht, te mogen doen tranporteren ende opdragen ende de  
penningen daervan procederende te mogen duplyeren tot de voors.  
optimmeringe sonder dat hij suppliant daervan in toecomende  
tijden enige rekeninge bewijsen ende reliqua sal behoeren te  
doen, salvo dat hij der voors. kynderen goeden nyet en sal  
belasten met de voors. timmeragie gelijck hij mits desen  
is belovende, dwelck doende etc.    
 
 
in de marge: 
Mijne Heeren Schepenen, 
Gesien hebbende dese requeste ende op d'inhoudt derselver  
geinformeert zijnde, ende op all well ende rijpelijck geleth,  
consenteren ende autoriseren den suppliant, naedemaell de voors.  
ombejaerde kynderen moeije Margareta weduwe Henrick Jan Willems 
van gesinthen is geweest ende bij testamente gerechticht tot het  
vercoopen van haere gedeelte in sekeren heyvelde ende om datter  
seer weinich prouffijt aff was comende, ende de gerechticheyt van  
de voirt  ...   maer alleenlijck   ...  gouwen heeft de somme van  
tsestich carolus guldens, de voors. penningen bij den suppliant  
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te employeren tot optimmeringe van eenen woonhuyse, dwelck sall  
weesen tot grooten prouffijten ende voirdeele van de voirs.  
supplianten kynderen, te meer soe 'tselve verclaert is in de  
depositie hier neffens gaende van twee sijns supplianten  
naebueren metter ende prouffijtelijck is gedaen dan gelaeten,    
ende den coopere van de ver... onber...erden gerechticheyt daer   
van goede vesinge ende bewaernisse te doen sonder dat hij der  
voors. on...ben...    ...den nyet en sal belasten mette voors.  
timmeragie voirder dan mette voors. tzestich carolus gulden  
gelijck deselve suppliant is beloevende ende allet breeder naer  
uuyt wijsen derselver reyneste. 
Actum XXVen junii 1624. 
Per ordonantie van mijnen heeren scepenen. 
 
                                        P. van Limborch   
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R51 folio 92. 
 
 
Allen den gheenen die dese onse oipene brieven van attestatien zullen zien  
oft hoiren lesen, saluijt. 
 
Wij, Peter Wouter Erberts endt Cornelis Willems Scheymaickers, schepenen in  
Essche, doen condt ende te wetene eenen yegelijcken attesterende bij desen,  
dat wij ten tijde die rappoirten van den hondersten penninck bij den gemeijn  
innegesetene ende ge‰rffde des derps van Essche ghedaen werden, daerbij aen  
ende tegenwoirdich gheweest zijn, ten versuecke van Jannen Wouters, Willemen  
Willemzen van Ghyersberghen ende Jannen Schuermans als taxateuren van den  
voirscreven hondersten penninck tot Esch, alwaer die voirscreven taxateuren  
allen den voors. innegesetenen ende ge‰rffden ende elcken besundere die  
henne rappoirten waeren doende, wel distinctelijcken ende perfectelijcken  
hebben ondertast ende ondervraeght oft zij hen int rappoirteren van dezelven  
hondersten penninck oock wel bedacht ende gequeten hadden ende oft zij 'tzelve  
bij henne eeden zouden verificeren.  
 
Item off die goeden van den proprietarisen anders nyet en waren begrijpende  
dan zij aldaer verclaert ende aengebrocht hadden. 
 
Ende off de huerlingen off pachters van de goeden bij hen gepacht nyet en  
waeren houdende enige huere off pachtcedulle. Ende off hen dezelve goeden  
nyet en stonden ten dyerderen prijse off pachtinge dan zij aengebrocht  
hadden, dezelve proprietarisen aen den huerlingen daerop respectivelijck  
antwoirden:  Neen.  
 
Item ende dat de vorstere in den naeme van den schouthe tot Boextel ende  
Esch elcken van de voerscreven appoirtanten alle 'tselve ten versuecke van  
de voirseyde taxateuren op henne eeden wel ende pertinentelijck heeft  
affgevraeght. 
 
Ende de voirnoempde appoirtanten verclaerende aldaer hen int rappoirteren  
nae henne beste kennisse wel gequeten te hebben. Ende eeghden daerop die  
voirs. taxateuren:  Wel aen, dan ghij moeght zien, dat ghij u dingen te  
recht doet, want wij dencken ons met u te verantwoirden, ende dyergelijcke  
woirden, versueckende daer van die voirs. taxateuren ons schepenen  
attestatie. Ende want goddelijcken ende behoirlijcken is der waerheyt  
ghetuychenisse te geven besundere als men daer toe wittelijcken versocht  
wordt. Soe hebben wij schepenen voors. den zegel ons ghemeyn schependoms  
van Esch hyer beneden opt spacium van desen gedruckt opten seven ende  
twintichsten dach octobris anno XVc een ende tzeventich. 
 
 
                                                               J. Leytensz. 
 
 
 
                                                          ��  �€                             
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R51-folio 125 en 125v. 
 
 
In den naem ons heeren Jesu Christi Amen. 
Bij desen instrumenten sij condt ende kennelijck eenen yegelijck dat voer  
mij onderghescreven pastoir der parochie van Boxtel ende den ghetuygen  
naeghenoempt in presentie van de Eer...   ...lighen ende ac..ament is  
ghecompareert Lijsken Henricx van de Amer de welcke heeft ghemaeckt haer  
testament, lesten ende uutersten wille, soo ende inder voeghen hier naer  
is volghende.  
 
In den iersten maeckt ende legateert sij testatricx  aen Truijken haere  
dochtere haer huijcke ende eenen steylgraerwen rock  ...  dat voir haeren  
getrouwen dienst. Noch maeckt ende legateert zij testatricx Adriaenen ende  
Henricken beyde kynderen Adriaen Henricx Leermaeckers ieder een mudde  
rogghen eens voir uuyt. 
 
Noch wilt ende begeert sij testatricx dat Henricken haeren soone alsulcke  
vier mudden rogghen als hij aen haer testatricx schuldich is, sall moghen  
betaelen met de somme van veertich gulden oft met den rogghen in specie  
soo het hem ghelieven sall. 
 
Voirts commende tot de dispositie van haere goederen wilt ende begeert zij  
testatricx dat alle haere  kinderen deselve t'samenderhant sullen deylen,  
hooft voir hooft, waer inne de drye kynderen van de voirs. Adriaen Henricx  
bij Jenneke, sijne ierste huysvrouwe, dochtere van de testatricx sullen  
presenteren de plaetsche van de moeder ende allsoe de levende hant met de  
doode deylende, deselve haere erffghenamen mits desen instituerende ende  
nominerende. Mits conditie dat nyemant van haere erffghenamen eenighe  
erffgoederen sall moghen vercoopen ende transporteren met hoven ende  
erffven maer sullen in sulcke vercoopinghe de naerderschappe vrijelijck  
moeten laeten aen hunne mede erffghenamen op pene dat de ghene hier in  
contranemenden sall moetenaffstaen van alle de portie hen te deele  
ghevallen in den goederen bij de testatrice in haeren weuwelijcken staet  
gheconquesteert. Verclaerende de voirs. testatrice dit te wesen haer  
testament, lesten ende uuytersten wille heeft begeert bij mij hier van  
ghemaeckt te werden een ofte meer instrumenten in forma. 
 
Aldus ghedaen binnen dese Baenderije van Boxtell  ten huysse van de  
testatrice opten XXIII en septembris XVIc acht ende twintich. 
Ter presentie Anthonis Henricx ende Adriaen Adriaens als ghetuyghen  
hiertoe ghebeden. 
                      
d'merck Lijssken  X  Henrix testatrix 
 
Bij mij Arien Ariens. 
 
d'merck Anthonis  X Henrix testes. 
 
Gerardus Verdonck, pastor Boxtellensis. 
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R51-folio 171. 
 
 
Metgen, weduwe Aert Franssen. 
 
Aen Diercken het best pert mette waegen ende ploegh. 
Item aen Franssen, Diercken ende Cathelijn yeder een bedde met een  
sorsie met twee paer slaeplaeckens ende een weeckcleet. 
   
Item aen den voirschreven Diercken, Franssen ende Cathelijnen  
allen de vliegende have met oock de schaere dye tot oicxt op het  
lant sal wasschen oft gewaessen wesen sal om metten stande,  
tobben, vuelger metten hoochkerre ende aertkerre, ketels, coopere  
potten, de copere melckkanne ende zijden ende aen yeder der voirs.  
drye kynderen twee sacken, in dryen gedeylt te worden onder d'last  
van aen den ander kynder yeder te betalen eenen sack roggens ende  
te betaelen de vliegende schulde ende uuyt te doen d'uytfaert  
sonder nochtans dat alsulcke hondert vijfftich guldens daeromtrent  
als sij hebben geleent off opgenomen aen intereste van Erken  
Bastiaens, Dierck Matijssen ende Henrick Michielssen sullen van de  
gelijcke goederen werden voldaen ende betaelt. 
 
Item moeten aen den Fransen gerestitueert worden van de gelijck  
goederen hondert guldens bij hen geconquesteert. 
 
De reste egaelijck te deylen. Diercken de beste kiste ende  
Cathelijn d'ander daernaer. 
 
Item aen voirs. Catelijnen allen haer lienwaet ende tot haer  
testatrice lijve gehoorende. 
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R51-folio 192 en 192v. 
 
 
Testament van Jan Jaspar Bresser en Cornelia zijn huisvrouw, dd: 21 feb. 1646 
 
In nomine Domine amen.   
Bij den inhouden van desen tegenwoordigen oepenbaeren instrumenten van testamenten sij condt 
ende kennelijck eenen iegelijck dat voor ons H.v. Hal ende G.v.Hees, schepenen in Boxtell commen 
sijn  
d'eersame beddegenooten Jan Jaspar Bresser ende Cornelia zijne huysvrouwe, die voirs. Jan Jaspar 
Bressers gesont naer den lichame ende die voirs. Cornelia sieck naer den lichame, henne memorie  
verstant ende vijff sinnen in alles machtich, overdenkende de broosheijt der menselijcken naetueren 
ende datter niet sekerder en is als de doot ende niet onsekerder als d'ure derselver. 
 
Comende totter dispositie willen ende begeren zij testateuren, dat zij testateuren maken d'een den 
anderen volcomen macht ende authoriteijt om te vercoopen, veralieneren ende transporteren al off hij 
in leven beijde waeren, naementlijck een stuck ackerlants onder de parochie van Gemonde, jurisdictie 
tot Boxtell gelegen, genoemt 'Den Crieckelaer' gecomen van Henrick Antonis Schellen.  
Alnoch derselver gerechticheijt in der Gemonse bemden wesende hoijelant eertijts alsvoor gecomen. 
Alnoch eenen gerechte gedeelt in eenen camp aen Ell gelegen, genaempt 'Den Braexssen Campe'. 
 
Item willen ende begeren zij testateuren dat de ongetroude kynderen, genaempt Henrick ende Emken, 
sullen genieten alsulcken uutsetsel als d'andere genoten hebben naer de doot van de lanxtlevende 
ende off de staete gecomen zijnde. 
 
Item gundt, geeft ende maecken aen ieder hender beyder kynderen, te weten Henrick ende Emken, 
ieder een nij kiste die zij nu gebruijckende zijn. 
 
Item maeckt zij testatrice met consent van haeren man aen Emken voirs. haeren stael grauwen rock, 
den besten met allen 't lienwaet tot haeren lijve behoorende. 
 
Item maecken zij testateuren aen ende ten behoeve van Sijsken, dochtere Michiel Willems eenen 
stael grauwen rock om 'tselver kynt daer mede te cleeden. 
                                                                                       
Item geven ende maken zij testateuren aen Jenneken hender beijder dochtere een swart lijffken met 
eenen swartten rock. 
 
Item soo verre de lanxtlevende van hen testateuren quamen te herhouwen dat in sulcken gevalle de 
ofte den laxtlevende san sijn ende blijven in alles simpel tochter ofte tochtersse, eijndende  
hiermede henne dispositie, willende ende begerende datte 'tselve van weerden gehouden sal 
wordden, begeerende haer van instrumente in forma geextendeert te wordden. 
T'oirconde etc. Actum XXI feb.1646. 
 
Signum   X   der testatrice. 
 
Jan Bressers                       Henrick Michiels van Hall 
                                          Goijaert Martens van Hees 
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 ¦Joanna 
 ¦ ged.06-01-1610 Boxtel 
 ¦ 
 ¦Antonius 
 ¦ ged.01-09-1616 Boxtel 
Jan Jaspers de Bresser ¦ 
 ¦Maria 
          x ¦ ged.12-06-1619 Boxtel 
 ¦ 
Cornelia ¦Hendrick 
       ovl. ca 21.02.1646 ¦  ged.   
 ¦ 
 ¦Emken 
 ¦ ged. 28-01-1625 Boxtel 
 
 
 ¦Sijsken 
 ¦ 
Michiel Willems ¦ 
x ¦ 
  ¦Jenneken 
 ¦ 
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R51-folio 205. 
 
 
Op heden den twintichsten october 1650 soo hebben de voors. testateuren  
gemaeckt dese codicillaire additie, willende 'tselve in alles te worden  
achtervolcht als off 'tselve in hennen principaelen testament hier bongen  
staende stont geschreven. 
 
Ierst hebben dye voors. testateuren gewilt dat Adriaen Adriaens van Dijck,  
hunnen neve, sal hebben hunnen koeketel met een kiste ende dat den voors.  
Adriaen sal genyeten naer doot van Jenneken, sijns Adriaens moedere ende  
Anthonis Willems haer moy, in de goedere dye sij van de hun testateuren  
sullen erffven, sal genyeten eene portie gelijck een van hunne kynderen bij  
hun tsamen verweckt. 
 
Item hebben dye voors. testateur aen Mariken hunne nichte, dochtere Jans  
hunder testateuren soone gelegateert eenen silveren lepel met een voetjen.  
Actum ut supra ter presentie van Cornelis Marijnen ende Dominicus  
Schenckels. Oirconde etc. 
 
                                             Cornelis Dircx Marijnen. 
                                             Dominicus Schenckels. 
 
Willem Janssen de Visscher ende Marijken. 
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R51 folio 225 en 225v. 
 
 
In den naem ons heren amen. 
Bij den inhouden van desen tegenwoordigen instrumente sij kennelijcken  
eenen iegelijcken dat op heden date deser voor ons schepenen ende  
secretaris der Baronnije van Boxtel naerbeschreven gecompareert is Metgen,  
weduwe Aert Franssen, dewelcke heeft gemaeckt dit haer testament in voegen  
ende manieren hiernaer volgende. 
 
In den iersten heeft de voors. testatrice aen Diercken, haeren soone  
gemaeckt ende gelaeten haer testatrice best peert mette waegen ende ploech.  
Item heeft de voors. testatrice aen den voors. Diercken Franssen ende  
Cathelijnen haere kijnderen yeder van hun gemaeckt ende gelegateert een  
bedde met een sorsie met twee paer slaeplaeckens ende een reeckcleet. 
 
Item heeft de voors. testatrice aen den voors. Diercken Franssen ende  
Cathelijnen gemaeckt ende gelaeten alle de vliegende have met oock de  
schaere dye tot oicxt iertscomende op het lant sal wasschen off gewasschen  
wesen sall, om bij hun in dryen egaelijck gedeijlt te werden met oock de  
stande, tobben, vuelger, hoochkerre, aertkerre, ketels, copere potten,  
melckcanne ende zijde. Ende aen yeder der voors. drye kynderen twee sacken,  
onder last van aen de andere kynder yeder te betaelen eenen sack roggen. 
 
Ende uuyt te doen d'uuytfaert sonder nochtans alsulcke hondert vijftich  
guldens off daeromtrent als sij hebben geleent off opgenomen ten intereste  
van Erken Bastiaens, Dierck Matijssen ende Henrick Michielssen van Hall,  
dye sullen van de gelijcke goederen betaelt ende voldaen worden, gelijck  
oock van de gelijck goederen dye voors. testatrice will hebben voldaen ende  
gerestitueert alsulcke hondert guldens als zij van Fransen, haeren soone,  
heeft geleent. 
 
Item will dye voors. testatrice dat de voors. Catelijn haere dochtere  
hebben ende behouden sall alle haer testatrice lienwaet ende cleer tot  
haeren lijve behoorende met de beste kiste op ‚‚n naer. Item maeckt aen  
Diercken haer beste kiste ende dit alles voorden dienste aen haer bewesen.  
Ende alle haer voorder goederen heeft dye voors. testatrice gewilt dat  
haere kynderen egaelijcken sullen deijlende dieselve daerinne instituerende  
haere erffgenaemen, mitdts desen. Alle 'tgene voors. begerende te werden  
achtervolcht. Actum den XVIen mey XVIc achtenveertich ter presentie van  
Goijaert van Hees ende Jan Niclaes Goossens schepenen. 
 
Goijaert Martens van Hees,     Jan Niclaes Goossens. 
 
J. Roeffen, secr. 
           1648  
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R51-folio 238 
 
 
Comparerende voor ons Goijaert Martens van Hees ende Jan Niclaes Goossens,  
schepenen der Baronnye van Boxtel, heer Anthoni de Lange, amptman van de  
Lande van Ditz, als ge‰dt momboir ende tuteur over Aghatius Fredrick,  
onmundich soone wijlen heer Sebert van Essch, in sijnen leven ritmeester ten  
dienste van sijne keyserlijcke Majesteyt ende heeft geconstitueert, machtich  
gemaeckt ende in sijne stede gestelt, Henrick Corstiaen Marcus van Erfort  
omme in sijnen naeme ende van sijnen twegen met d'erffgenamen van Maeyken  
Conincx te procederen tot deylenge van alle derselver naergelaeten goederen, 
soo haeffelijcken als erffelijcke, egeene uuytgescheyden, deselve te ver- 
coopen ende de cooperen daerinne te vesten ende te erffven ende voorts  
generaelijcken alles daerinne te doen ende te hanteren wes den voorscreven  
heere amptman selffs alomme present ende voor oogen wesen souden comen off  
mogen doen, gelovende in goede trouwen alles te houden voor goet, vast,  
stedigh ende van weerden, alles wes bij den voorschreven heere constitueerde  
int gene voorscreven is, sal worden gedaen, rekenende de penningen daer van  
procederende, sal hebben over te leveren, midts dat hij geconstitueerde  
onder behoorlijcken. Actum den derden october 1647. 
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R51-folio 249 t/m 250. 
 
 
Comparerende voor ons schepenen ende secretaris der Baronnye van Boxtel  
naebeschreven Cornelis Diercx Marijnen ende Maria Reijniers, sijne wittige  
huysvrouwe, dewelcke hebben gemaeckt dit hun testament lesten ende uuyter- 
sten wille ende dat in voegen ende manieren hiernaer volgende. 
 
In den iersten hebben die voorschreven testateuren gerevoceert alle maeck- 
selen bij hun voor date deser gesaemenderhandt gemaeckt. 
 
Voorts hebben dye voorschreven testateuren naer voorgaende behoorlijcke  
recommandatie haerder siele geordineert als volcht: 
 
In den iersten heeft dye voorschreven testateur aen de voorschreven  
testatrice gemaeckt ende gelaeten eene lijffrente van dertich gulden  
jaerlijcx in plaetse van de haeffelijcke goederen ende tochte, welcke  
voorschreven lijffrente dye voorschreven testateur wilt ende begeert, dat  
sijne kynderen promptelijck sullen betaelen ende terstont naer sijne doot  
aen den voorschreven testatrice daervoor hipothecque doen, alleer sij  
eenich leer sullen aenveerden, waertegens de voors. testatrice aen den  
voorschreven testateur heeft gelaeten de tochte van alsulcke rente als sij  
heffende sijn tot Rotterdam op Styntjen Reijniers, midts dat deselve rente  
naer doot van de voorschreven testateur sal wederkeeren aen de vrienden van  
haer testatrice. 
 
Voorts heeft dye voorschreven testateur gewilt ende begeert dat sijne  
kynder terstont naer de doot van hem testateur aen de voorschreven  
testatrice sullen opleggen ende betaelen van de haeffelijcke goederen, dye  
sij tsaemen sijn besittende, de somme van hondert vijfftich guldens eens.  
Ende de voorschreven testatrice haeren leven lanck sal mogen blijven woonen  
op de opcamer in hun huys ende gebruycken een roede van hunnen hoff sonder  
dat sij testatrice 'tselve aen een ander sal mogen verhueren. 
 
Item heeft dye voorschreven testateur aen voorschreven testatrice gemaeckt  
ter tochte een hael, een tange, de taeffel in de kercken staende, drye  
stoelen, eenen spiegel, twee paer slaepelaeckens ende oirfluymen van de  
beste. 
 
Voorts de kiste, bedde ende allen 'tgene totten lijve van haer testatrice  
is, met 'tgene sij heeft ingebrocht, sal voor haer eygen hebben ende  
behouden alsoock een baeylaecken. 
 
Voorts heeft dye voorschreven testateur gewilt ende begeert, dat sijne  
kynderen ende huysvrouwe alle eetgewaer van vlees, coren ende andere  
sullen tsamen deylen in vieren, off tsamen opeten gelijck deselve oock in  
vier portien sullen deylen alle de schult, dye sij sullen hebben te eysche  
op de studenten, dye sij in de cost sijn hebbende. 
 
Alle voorderen goederen, soo have als erffve, schulden, achtiën ende  
crediten hebben dye voorschreven testateuren gewilt ende begeert, dat de  
kynderen van den testateur terstont naer sijne doot sullen aenveerden, 
deselve daerinne instituerende ende nominerende hunne erffgenamen iure  
institutionis midts desen. 
 
Item dye voorschreven testateur heeft gemaeckt ende gelaeten aen Andriessen, 
sijnen soone, allen het schoengereetschap met sijn cleederen ende het roer, 
waertegens yeder van des voorschreven Andriessen susters sullen hebben  
veertich guldens eens. 
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Item soo verkiest dye voorschreven testateur tot momboirs van sijne kynderen 
Goijaert Timmermans, secretaris in Essche ende Ruth Diercx sijnen broeder,  
biddende dat deselve den laste willen aennemen. 
Alle welcke voorschreven poincten dye voorschreven testateuren hebben  
begeert te worden achtervolcht ende voldaen.  
 
Aldus gedaen ten woonhuyse van den voorschreven testateuren den elffsten  
februarii XVIc achtenveertich ter presentie van Joost Goossens ende Jacob  
van de Sande, schepenen dye dese neffens de voorschreven testateur ende mij  
secretario hebben onderteeckent. 
 
 
Cornelis Dircx Marijnen 
 
Dit merck   X    heeft gestelt de voorschreven testatrice. 
 
Joost Goessen Handryckx 
 
Jacop Jansen van de Sanden 
 
Me presente, P. Roeffen, secretaris. 
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R51-folio 253 t/m 254. 
 
                           Omme te produceren certificatie ter 
                           instantien van Willem Jaspars, Peter 
                           soone Dirck Gerits ende andere nae  
                           bueren van den heertganghen respective 
                           van Roent ende Tongeren. 
 
Jan Peeter Gerit Avengoens, out ontrent neghen ende tachtentich  
jaeren, ghedaeght ende gheëedt ende gheëxamineert, heeft  
ghedeponeert waerachtich ende hem deponent kennelijck te wesen,  
dat over veelle jaere gheleden ende alleer binnen desen lande  
 
quamen de groete oerloghsche troublen, t'eijnden 1) seecker  
steeghsken, gheleghen binnen deser Baronnye aen de Voerstraet,  
neffens seeckeren acker van Peeter Henrick van Eyndhoven, momboir  
van Dimpna sijne huysvrouwe, genaempt den Derpschen Acker, plach  
te hanghen een hecken, ende dat 'tselve steeghsken placht te wesen  
ghemeynte, soo dat het hecken plach te hanghen de ackerwaerts, in  
omtrent seeckeren eijck daeromtrent oms[taende], ende dat doer  
'tselve hecken placht te gaen eenen gemeynen vaerwech, waerdoer  
alleman sonder molestatie plach te vaeren.  
 
Ende dat daernaer int beginsel van de troublen 'tselve hecken is  
affgheworpen overmits de beschadicheden, dewelcke daerdoer de  
Baronnye plachten te overcomen, ende is daernaer een hecken  
ghehanghen benerten 2) 't voerseyde steeghsken, teghens den  
voerseyde acker, ende allegerende 3) voer redenen van wellwetent  
heyt, dat de lijckwaghens van de heertganck van Luycell ende allet  
 
andere ghetauwen 4) daerdoer plachten te vaeren. 
Datum den tweeden augusti 1630. Testes Goossens ende Frans Janssen,  
schepenen. 
 
d'merck   X   Jan Peter Gerits Avengoens. 
 
 
Joost Gerits, out ontrent vierentsestich jaeren, ghedaeght ende  
gheëedt ende geëxamineert, heeft ghedeponeert dat, noch wesende  
een cleyn jonghsken, omtrent het steeghsken gheleghen teghens den  
Derpschen Acker voerseyd, lach ende speelde met Jan Corsten, vader  
van Jenneken, teghenwoerdighe huysvrouwe Gerling Anthonis, ende  
 
dat alsdoen de ackers inne honck  5)  een hecken, waervan den  
achtersten heckenpost, naer sijns deponens best overhouden, stont  
aen den Roontsche sijde ende allsoo oostwaerts, hetwelck was een  
open, ongheslooten hecken, ende dat alsdoen alldaer quam gaen de  
huyss vrouwe van den ouden Kiespenninck voer dewelcke hij deponent  
het hecken open dede, soodat hij deponent oversulcx well weet, dat  
te dyer tijt daer was eenen open vaerwech. 
Testes ende datum ut supra. 
 
d'merck   X   Joest Gerits. 
 
 
 
Willem Gerits, out omtrent sessentzestich jaeren, ghedaeght, ge  
eedt ende ghe‰xamineert, heeft ghedeponeert, dat hij deponent nu  
omtrent over dertich jaeren gheleden, gheweest is geswooren van de  
ghemeynte van Kempinne ende dat hij deponent daeromme swaricheyt  
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hebbende opte voerseyde hecken ende wech, daerop heeft gheleyt tot  
attestatie ende informatie alle oude liedens, dye men wist te  
verrijcken ende meynden kennisse daervan te hebben, ende dat hij  
deponent weet dat deselve oude luydens tuyghden dat 't steeghsken  
teghens den Derpschen Acker gheleeghen was ghemeynte, ende dat  
d'ackers inne, omtrent seecker eijcxken daernu staende, placht te  
hanghen een oopen hecken, waerdoer was gaende gemeynen vaerwech. 
Testes et datum ut supra. 
 
D'merck   X   Willem Gerits.  
 
 
Lenaert Willems, out omtrent tseventich jaeren, ghedaeght, ge‰edt  
ende ge‰xamineert, heeft ghedeponeert dat omtrent seven   off  
achtentwintich jaeren sonder preycis onthouden te hebben Jan  
 
Willems, ghenoempt den raeymaker 6), ghewoent hebbende tot Tongeren  
hem deponent verclaert heeft, dat het steeghsken gheleghen  
ner..knen den Derpschen Acker was ghemeynte, ende dat t'eijnden 't  
steeghsken d'ackers in placht te hanghen een hecken ende dat  
daerdoer placht te gaen eenen ghemeynen vaerwech, designerende hem  
deponent oyck de plaetsche waer den achtersten heckenpost placht  
te staen. 
Testes et datum ut supra. 
 
Dat oyck 'tsedert de verclaeringhe van de voerseyde Jan Willems  
hij deponent weet, dat neffens 't steeghsken,teghens den acker  
Peter Henricx, daer 't hecken daerteghens ghehanghen, men heeft  
ghevaren sonder molestatie van iemant tot nu onlancx. 
Testes et datum ut supra. 
 
D'merck   X   Lenaert Willems. 
 
              Goossens.                      Frans Janssen. 
 
                              Alldaer present 
                              H. Leermakers, secretaris   536 
 
 
1) aan het einde van 
2) benoorden 
3) aanvoerende 
4) getuig; bespannen (boeren)werktuigen. 
5) hing 
6) de eerste letter lijkt op een G of een C. 
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R51 folio 259 
 
                                                        Willem Huybrechts van Thuyl. 
 
Elias Handrick Herberts ende Jan Handrick Michielsen als momboiren ende tuteuren over de acht 
onbe-iaerde kynderen wijlen Herbert Henrick Herberts bij denselven Herberden ende bij wijlen 
Margareta zijne huysvrouwe, dochtere Jan Peter Gerits Avenioens, ghemachticht tot 't ghene 
naevolghende is uuyt crachte van authorisatie der heeren schepenen in Boxtell ende uuyt crachten 
der machten des voers. momboiren in den voers. authorisatie opten 6 en septembris 1628 soo 't 
scheen ghegheven ende verleent, 
 
de hellicht van een stuck ackerlants tesamen groot omtrent vier lopensaet ende een halff offte so 
groot ende kleyn als hetselve gelegen is binnen deser baronnye van Boxtel, ter plaetsche genoempt 
Tongeren, het voorste stuck ackerlants, genoempt de Doort, het geheel stuck ackerlant tusschen erve 
Michiel ende Jan gebroederen, sonen wijlen Handrick Michielsen aen d'een zijde ende tusschen erve 
Jan Janssen van den Bichelaer aen d'ander zijde, streckende van de gemeyn steghde tot op erve 
Geritgens, weduwe wijlen  
Geraert Jan Anthonissen ende Peter Andries Salen, hebben sij wittelijcken ende erffelijcken vercocht, 
opgedraghen ende overgegeven Willemen Huijbrechts van Thuyll ab eodem emptore et effestucando 
resignaverunt et gheloven dye voers. momboiren uuyt crachte van de voers. authorisatie onder 
verbant van de voers. onmondighe goederen  ...  ende toecomende, ratum servare et allen commer 
calangie ende aentaele daer inne wesende oft commende den copere aff te doen gehelijcken, 
uutgescheyden de hellicht van omtrent vier stuyvers grondtcijns aen den heere van Boxtel, ende 
alnoch de hellicht van ses gulden  
jaerlijcx aen seeckere vrouwe van 's Hertogenbosche uut de voors. geheele stuck ackerlants te 
vergelden staende. 
 
Actum den 25 september duysent ses hondert acht ende twintich. Testes Roeloff Andries Santegodts 
ende Geraert Roymans ende Steven Marijnen, schepenen in Boxtel. 
 
                                                      Jan Gerit Avenioens. 
 
De voors. momboiren uut crachte der voors. machte, de hellicht van eenen heycamp, gelegen binnen 
deser Baronnie van Boxtell ter plaetsche genoempt Luycel, tuschen erve Michiel Handricx ende Jan 
Handricx aen d'een zijde ende tuschen erve Willem Jaspers met meer andere aen d'ander zijde, 
strecken-de van erve Sijmon Janssen ende Michiel Michielsen tot op erve der    ...   Borgaert 
Endevoets, hebben wittelijkcken ende erffelijcken vercocht, opgedraghen ende overgegeven Jannen 
Gerit Avenioens ab eodem emptore etc. promittentes ratum servare etc. ende allen commer ende 
aentale daerinne wesende den copere aff te doen geheelijcken. Testes et datum ut supra. 
 
 

                                                  Jan Aert Janssen. 
 
De voors. momboiren in hunder voors. qualiteyt ende met hun Willem Handricx als vader ende alsso 
wittich momboir over sijne onbeiaerde kynderen, verweckt bij Mariken, dochtere Jan Peter Gerit 
Avenioens, seeckere stuck ackerlants als Jan Peter Gerit Avenioens de voors. momboiren ende 
Willem Handricx op den sesten dach der maent van september lestleden opgedraghen ende 
overgegeven hadde om daermede te voldoen de lasten ende schulden des voors. Jan Peter Gerit 
Avenioens als naerder blijckt in de voors. schepenen brieven van Boxtel daer op gemaeckt wesende 
van denselven date, het voors. stuck ackerlants gelegen binnen deser Baronnye van Boxtel, ter 
plaetsche genoempt Tongeren, gemeijn-lijcken genoempt den Raephoff, groot omtrent twe lopensaet, 
tuschen erve der kynderen Maurus Joosten aen d'een zijde ende tuschen erve Simon Vos met meer 
andere aen d'ander zijde, streckende van erve Willem Huijberts van Thuyl tot op den meswech aldair, 
hebben zij wittelijcken ende erffelijcken vercocht, opgedraghen ende overgegeven Jannen Aert Jans 
ab eodem emptore etc. promittentes ratum servare ende allen commer ende aentale den copere aff te 
doen gehelijcken. Testes et datum ut supra. 
 
 
 
                                          Gregoris Willemssen ende Michiel Dirck Gerarts. 
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De voors. momboiren in hunder voors. qualiteyt een stuck heylants groot omtrent vijff lopensaet offte 
so groot ende kleyn als hetselve gelegen is onder deser Baronnye van Boxtel der plaetsche genoempt 
'op Loo' tuschen erve des convents van den Arme Clarissen tot Boxtel aen d'een zijde ende tuschen 
erve mr. Rochus Lemnius, castelleyn ende rentmeester deser Baronnye van Boxtell met meer andere, 
streckende van erve des voors. mr. Rochus Lemnius tot op erve Peter Hendricx van Eyndoven 
hebben zij witte-lijcken ende erffelijcken opgedraghen ende overgegeven Gregoris Willemssen ende 
Michielen  Dirck Gerarts, ab eodem emptoribus etc. promittentes ratum servare et omnes obligationes 
omnino deponere. Testes et datum ut supra. 
 
De voors. momboiren in hunder voors. qualiteyt, het seste ende twelffste gedeelte in eenen hoycamp, 
groot omtrent twe dachmaet, gelegen onder deser Baronnye van Boxtel ter plaetsche genoempt 'in de 
Tongercampen' tuschen erve der kynderen jonker Bartholl Muycus aen d'een zijde ende een eynde, 
ende tuschen erve mr. Rochus Lemnius etc. aen d'ander zijde, streckende metten anderen eynde tot 
op de reviere aldair, diewelcke jaerlijcx zijn rijdende tegens Michielen ende Jannen gebroederen, 
sonen wijlen Handerick Michielen ende jonker Jannen Joost Rossums, hebben sij wittelijcken ende 
erffelijcken ver-cocht uut crachte hunder voors. machte Michielen ende Jannengebroederen, sonen 
wijlen Handrick Michielsen ab iisdem emptoribus etc. promittentes ratum servare etc. et omnes 
obligationes omnino deponere. Testes et datum ut supra. 
 
 

                                                       Michiel ende Jan gebroederen, 
                                                         sonen wijlen Handrick Michielsen. 
 
De voors. momboiren in hunder voors. qualiteyt uut crachte van der voors. machte, het negenste 
gedeelte in een stuck houtwasch gelegen onder deser Baronnye van Boxtel ter plaetsche genoempt 
Luycel, achter de hoeve genoempt d'Uylsbroecke, geheel velt tuschen erve jonker Godefroy 
Kiespenninck aen d'een zijde ende d'een eynde ende tuschen een gemeijn stegde aldair aen d'ander 
zijde, streckende metten anderen eynde tot op erve Peter Hanricx van Eijndoven hebben zij 
wittelijcken ende erffelijcken ver-cocht, opgedraghen ende overgegeven Michielen ende Jannen 
gebroederen, sonen wijlen Handrick Michielsen ab iisdem emptoribus etc. promittentes ratum servare 
etc. et omnes obligationes deponere. Testes et datum ut supra. 
 
 
in de marge: 
Expediten pro emptore.                     Marten Jans van den Venne. 
 
Michiel Dirick Gerarts heeft wittelijcke ende erffelijcke vercocht Marten Jans van den Venne een jaer-
lijcken ende erffelijcke renthe van ses carolus guldens, den gulden tot XX st. gerekent vel valorem in 
goede ghepermitteerde gelde, ende vijff stuyvers jaerlijcken ende erffelijcken te betalen op den 
feestdach van Alderheylighen. 
 
Ende voor den yersten termijn van betalinghe op den feestdach van Alderheylighen naestcommende 
over een jaer ende vrij van alle beden [onleesbaar bovenschrift] ende andere lasten, ingeset offte 
naermaels in te setten, te leveren ende te vergelden van het vierendeel in een stuck hoylants, het 
geheel stuck hoylants groot omtrent vier dachmaet, gelegen in deser Baronnye van Boxtel [in den] 
hertganck van Luycel, 't geheel stuck tuschen erve des voors. Michiels Dirick Gerits met meer andere 
aen d'een zijde, ende tusch-en de rivier aldair voorbij vlietende aen d'ander zijde, streckende van erve 
der kynderen Handrick Meussen met meer andere tot op erve der kynderen Jan Mathijssen, ab eodem 
emptore et [resignavit effestucando], promittens warandiam et omnes alias obligationes omnino 
deponere, mits conditie inne desen toegedaen dat men de voors. erffrenthe ten eewelijcken sal 
mogen lossen, quytten ende [afdoen] met hondert vijff ende twintich guldens ende erffrenthe [der] 
[achterstellighe] [pachten] vandyen ten tijde van de [betal]inghe ten [achterstel] onbetaelt staende, 
mits dat men denselven  [ ... ]  een halff jaer te voorens sal moeten wittelijcken [op]seggen.  Testes et 
datum ut supra. 
 
 
in de marge: Deleting door consent van Willem, soone  
                     Marten Jans van de Weg. Oirconde etc. 
                                                    P. Roeffen, secretaris 1649 
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R51-folio 263v. 
 
                                                             Peeter Henricx van Eyndhoven. 
 
Jan Goiaerts van Eersell, als rade van sijne  .... kynderen  huysvrouw,  
ghemachticht tot 't ghene naevolghende is uuyt crachte van authorisatie der  
heeren schepenen in Boxtell in date den XXVIIIen januarii 1631 ende met hem  
Heylken, Henricxken ende Goiaert, alle kynderen Jan Goiaerts van Eersell bi  
denselven Jannen ende bij wijlen Lijsken, sijne ierste huysvrouwe, dochtere  
Henrick van de Merfelte tesamen verweckt, dye voors. Heyllken unmundich  
wesende dye voors. Henrixken out drye en twintich jaeren ende dye voors.  
Goiaert out omtrent negenthien jaeren, hebben wittelijcken ende  
erffelijcken vercocht Peeteren Henricx van Eyndhoven    ...  ...  ...  ...   
eenen jaerlijckse ende erffelijcke renthe van vier gulden thien stuyvers 
 
in de marge: waervoor dye voors. Jan Geraerts ge...    oude  
 
XX stuyver gherekent, vel valorem     ...   
te betaelen alle jare in den festdaghe van Lichtmisse ende voir den  
iersten termijn van betalen Lichtmisse 1631  ...   ...   te leveren ende  
te vergelden van ende uuyt een stuck ackerlants omtrent een sestersaet in  
grooten begrijpende, gheleghen binnen dese Baronnye van Boxtell in den  
heertganck van Cleynder Liempde, tussen erffenisse Jan Cornelis van Roy  
aen d'een sijde ende tussen erffenisse Laurens Janssen Ketelbuters aen  
d'ander sijde, streckende met beyde eynden op erffenisse Peeter Henricx  
van Eyndhoven voors. ab iisdem etc. resignaverunt effestucando etc.,  
promittentes super omnia et habenda et in omnia warandiam et omnes alias  
obligationem et impetitionem deponere, uuytgenomen s'heerenchijns soo  
verre enigen is, atque satisfacere mits conditien etc. te lossen met  
vijff en tseventich guldens   ...  etc. ut in forma. 
 
Datum den 30en januarii 1631.  
Testes Roymans ende Goossens, schepenen. 
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R51-folio 270 
 
 
                                                  Cornelis Adriaen Bartholomeus  
                                                  met sijne drie gesusteren. 
 
Niclaes soene Goossen Henricx gemachticht tot 'tgene naevolgende is uuyt  
crachten ende machten van sekere brieven van procuratie bij Joest Adriaens  
van Bochoven, als wittig man ende momboir van Elisabeth zijne huysvrouwe,  
dochtere Goossen Hanricx, opten XXV en aprilis 1641 voir notaris ende  
getuygen binnen der stadt van Den Bossche voirscreven gepasseert, ende  
uuyt crachten der machten denselven Niclaessen alst scheen, gegeven ende  
verleent, sekere stuck ackerlants, gelegen binnen deser Baronnie van  
[Boxtel ter plaetsche genoempt] int Cleyn Vierdell Over Twee Stappen,  
groot omtrent 2« loepensaet off soe groodt ende cleyn als 'tselve aldaer  
gelegen is, tusschen erffenisse Jan Hanrick Michiels Peter Dirck Gerits  
ende meer andere d'ander zijde Peter Gerit Sanders, streckende  
van erffenisse Willem Henricx Louwen met meer andere tot aen erffenisse,  
Dirck Arien Bressers met meer andere, heeft hij wittelijck uuyt crachten  
zijn voirscreven machten, opgedragen ende overgegeven Cornelis Adriaen  
Bartholomeus, Janeken, Geertruyt ende Heylken zijne susteren oyck  
dochteren wijlen Adriaen Barthlomeeus voirs. etc. ab eodem etc.  
 
Sij hebben denselven daerinne gehooft ende ge‰rft etc. et effestucando,  
promittens ratum servare. Et omnes obligationem ende impetitionem omnino  
deponere, midts dengheenen te weghen van rechtswegen naer ouder gewointe  
daerover enen wech hebbende, te weten Jan Henrick Michielsen, Jan Aertsen  
ende Michiel Henrick Michiels met een rat, alle jaer tot Alderheyligen  
toe acht off thien [daeghen] daernae ende voirder nyet. Den cooper moet  
onderhouden de gerechtich[ey]t int hecken naer ouder gewointe. 
Datum 2 may 1641. [Costiaen] a Kempen ende van de Zanden. 
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R51-folio 271. 
 
 
                                   't Capittell tot Boxtel tot 
                                   behoeff van d'jaerghetijt heer 
                                   Jan van de Weghe. 
 
 
Willem Janssen van de Weghe heeft vercocht heer ende mr. Anthony de Roy,  
priestere ende canonick der collegiale kercke van Sinte Peeters binnen  
dese Baronnye van Boxtel, ten behoeve van 't capittel derselver kerck, van  
het jaergetijt van heer Jan soone Willem Jans van de Weghe in sijnen leven  
canonnick der voors. kerck, een jaerlijcke ende erffelijcke renthe van I  
gulden eenen stuyver, den gulden tot twintich stuyvers ghereeckent oft dye  
weerde daervor inne anderen goeden gangbaeren ghelde, te betaelen alle jaer  
den seventhiende van november, ende voir den iersten termijn van betaling  
den 17 novembris ierstcomende, vrij etc. te leveren ende te vergelden van  
ende uuyt huys, hoffstadt ende hoff, gheleghen binnen dese Baronnye van  
Boxtell, binnen brugghen aen de Corte Steenstraet, tussen erffenisse Willem  
Janssen de Visser aen d'een sijde, Niclaes Lodewijcx aen d'ander sijde,  
streckende van de Dommele tot opte voors. Corte Steenstraet, ab eodem  
etcetera. Ende heeft dye vercooper den voors. coopere ten behoeffnisse  
voorscreven, de voors. erffrenthe opgedraghen ende helmelinghe daerop vertheghen  
in den manieren etc. promittens warandiem et omnes alias obligationem et  
impetitionem omnino deponere, atque satisfacere etc. Mits conditien etc. te  
lossen met XXI gulden ende de jaerrenthe etc. Mits ghehouden te sijn op te 
seggen een half jaer te voorens. 
 
Datum den sesden november 1630.  
Testes Hercules van de Weghe ende Frans Janssen, schepenen. 
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R51-folio 271v. 
 
 
                                                           De drye kynder wijlen 
                                                           Marten Jan Evers. 
 
Joost ende Cornelis, gebroederen soonen wijlen Jan Breeckelmans bij  
denselven Jannen ende bij wijlen Peterken sijnen huyssvrouwe, dochtere  
wijlen Jan Claes Henricx t'samen verweckt, 
 
Adriaen Mateussen als man ende momboir van Maeyken, sijne huysvrouwe,  
dochtere wijlen Jan Breeckelmans ende Peterken voirs., Niclaes ende  
Jenneken, broedere respective ende sustere, beyde kynderen van wijlen  
Adriaen, soone wijlen Jan Claes Henricx voirs., dye voirs Jenneken cum  
tutore etc. alle als naeste moederlijcke vrienden van wijlen Seris ende  
Henrick Jan Jacops, huys, hoffstadt, hoff ende andere erffenisse daeraen  
gheleghen, allet ghestaen ende gheleghen binnen dese Baronnye van Boxtell  
in den heertganck van Tongeren aen Nerghenae, tussen erffenisse Willem  
Janssen van de Weghe ende Jan Vrancken aen d'een sijde ende d'een eynde,  
d'ander sijde de gemeynte, d'ander eynde erffenisse der kynder Jan Henricx  
Meulegraeffs, ghereserveert de reste vande schuer  daer noch staende, ende  
allen 't ghene in den huysse nyet naeghelvast en is met het schoor ende de  
ghesmette boomen ende twee bercken ende eenen claterboom met een eken  
omtrent 't huys  onghesmet,  allen welcke gheruympt  salle  worden tussen                                  
 
Vervolg op folio 381.  
 
                       
... dit ende Sincxten ierstcommende, hebben sij wittelijck ende erffelijck  
vercocht, opgedraghen ende overgegeven Marijken weduwe met h[aer] Jan  
Eevers ten behoeve van haer kinderen, ab iisdem etc. met hous ende  
erffven, effestucando etc.  promittentes super omnia et habenda ratum  
servare et omnes obligationem et impetitionem et alio deponere.  
Datum ut supra. Testes Hercules van de Weghe, ter Aa ende Frans Jansen,  
schepenen.                                          
 
 
                                                     Aert Jan Cornelissen. 
 
Dye voirs. vercooperen, met naeme Cornelis, soone wijlen Jan Breeckelmans  
bij denselven wijlen Jannen ende bij wijlen Peeteren, zijne huysvrouwe,  
dochtere wijlen Jannen Niclaes Henrix tzamen verweckt ende hen mede fort  
ende sterck makende voor zijne broeders ende susters als mannen ende  
momboiren van henne huys vrouwen alle kynderen wijlen Jan Brekelmans ende  
Peeterken voors. omme voor Niclaes ende Jenneken beyde kynderen wijlen  
Adriaen, soene wijlen Jan Niclaessen voors., 
 
een stuck ackerlant, genoempt 'den Binnenacker', groot omtrent vijff  
loopenssaet, gheleghen in den Baronnye ende heertganck voirs., tussen  
erffenisse Marijken huysvrouwe Adriaen Henrickx Keermakers aen d'een  
zijde, ende tussen erffenisse Willem Janssen van de Weghe aen d'ander  
zijde ende d'een eynde, de gemeyn steeghde d'ander eynde met sijne  
gherechticheyt ende wallen soo 't daer gheleghen is, ghereserveert den  
ghesmetten eyck om te ruymen voir Pinxten ierstcommende, hebben sij  
wittelijck ende erffelijck vercocht, opghedraghen ende overgegeven  
aen Aert Jan Cornelis, ab eodem etc. met hoven ende erffven, effestucando  
etc., promittentes super omnia et habenda ratum servare et omnes  
obligationem et impetitionem omnino depo nere, uuytghenomen eenen chijns  
van eenen gulden eenen stuyver jaerlijcx aen den convent van de Susteren  
van Orten. 
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Datum et testes ut supra.  Ultima october 1630.  
Testes Goossens, Frans Janssen, schepenen. 
 
 
 
                                                   Jan Henrick Schellekens. 
 
Dye voirs. vercooperen, een stuck hooylants, ghenoempt 'den Ouden Eyck'  
gheleghen in den Baronnye ende heertganck voirs. tussen de riviere alldaer  
aen d'een sijde ende tussen erffenisse Jan Vrancken metten sijnen aen  
d'ander sijde ende d'een eynde, streck ende metten anderen eynde op  
erffnisse Aert Jan Cornelis metten sijnen, hebben sij wittelijck ende  
erffelijck vercocht, opghe draghen ende overgegeven Jan Henrickx Schellekens 
ab eodem etc. effestucando etc. promittentes ratum servare et omnes  
obligationem et impetitionem omnino deponere. Testes et datum ut supra.  
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R51 folio 279 + 279v 
 
                          1. Henrick. 
 
Item voor een lot de schuer aen het Gepel met den Sijdel hoeck,  
daer sij op steet, met het Weijken, met het cleen Sijdel hoecken  
tegen den grooten acker, met den Smisacker, met den Marten...acker  
ontrent III st., met drie houder aen den heer van Boxtel sijns. 
 
 
                          2. Frans. 
 
Item voor een lot het huys aen Gepel, met den halven acker als  
daer af getekent is, met den halven acker tot Cleender Lijemde,  
met de half weij inde Ploch die uut wecht nae den Rijchpat, met  
den halven Sweelder, met Willem van den Wege ackerken; III 1/2  
sijns houder aen den heer van Boxtell.  
                                                       
                          3. Jacop. 
 
Item het cleen housken, met den halven acker aen Gepel, het  
achterste eijnde met de halven acker tot Cleender Lijmde, met den  
Sweelder met het half cleen overcant bemdeken inden Ploch, met de  
half weij in de Ploch, die binnen leet die sal vuer Schalck  
Janssen   ...   neven Peeter Sijmons in drie houder aen den heer  
van Boxtel sijns. 
 
 
                          4. Jan 
 
Item voor een lot de schuer in de Ploch met twee 
middel loten met de t...   neffen Mulders sijde met 
den Maers acker met   ...   Hestervelt met de weij daer 
aen gelegen maer de   ...ter uut geruimt te worden van 
ons vieren om dat de  ... beter is sal van hem geven 
eens hondert gulden daer wij hem sullen wijsen IIII off op 
weij sijns  X st. die ons  ...  vande Ploch aen is comen oft 
daer ontrent aen den heeren van Boxtel. 
 
 
Datum XIX januarii 1630. 
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R51-folio 280 en 280v. 
 
 
                                                   Mr. Rochus Lemnus, castelleijn ende 
                                                   rentmeester der Baronie van Boxtel. 
 
Wouter, Gerit ende Willem gebroederen, soonen wijlen Jans van den Loo ende Margreta henne 
sustere, dochtere wijlen Jans van den Loo voors. cum tutore etc. Jan Peters Michielssen ende die 
voors. Wouter Jans van den Loo als momboir ende tuteuren over Jenneken, onmondighe dochtere 
Willems van den  
Loo voors. verweckt bij wijlen Antonia, dochtere Antoni Goijaert Geraert Mutsaerts, zijne huysvrouwe, 
alle die voirs. vercooperen hen fort ende sterck maeckende d'een voir den anderen, uuyt crachte van 
sekere brieven van procuratie voir Balthasaer Janssen van den Hovell, openbaer notaris etc. ende 
van Henrick Antonissen Couwenberch ende Jan Janssen als getuygen op den vierden dach 
septembris 1630 gepasseert ende uuyt crachten der machten den selven momboiren in de selve 
brieven van Procuratie gegeven ende verleent, 
 
sekere stede lants, soe inne huysinge, schueren, schop, boomgaert, hooien, ackerlanden, hoeylander 
weylanden, heylanden etc. metten houtwassche. Ende voirts met alle zijne rechten ende toebehoirte 
vandien, soe ende gelijck Henrick Janssen alias van Cruycken deselve tegenwoirdelijck in zijne 
tuelinge ende gebruyck is hebbende, gestaen ende gelegen in der parochie van Boxtell ter plaetse 
genaempt Luycell, d'een eynde aen den gemeynte van Kempen, d'ander eynde den coopere met 
meer andere, d'een zijde Willem Hanricx Louwe, d'ander de gemeynte van    .... 
 
 
 
R51-folio 280v 
 
Item sekere stuck weylants gelegen in der parochie ende plaetsche voirs., tusschen erffenisse Jan 
Michiels tot Gestell d'een zijde, d'ander zijde Adriaen Roeloffs cum suis, d'een eynde Elias Michiell 
Huyberts, d'ander Jan Michiels voirs. 
 
Item sekere hoeyvelt, jaerlijcx rijdende tegens Jannen Peter Huijbertsen ende meer andere, ende met 
hen weduwe Lambert Jacobs [van der Vennen], 't geheell hoeyvelt tusschen erffenisse des convents 
van de bagijnen tot Oisterwijck, d'ander zijde Dielis Dielissen tot Helvoirt, d'een eynde het Luycels 
water d'ander eynde aen de pastorie van de cruysbroederen, met het vierde paert van het opgaende 
houdt ende den gront desselffs daerbij staende. 
 
Item sekere heyvelt gelegen soe groot ende cleyn ter plaetsche voirs. int groot heyvelt des copers 
achter zijne hoeve genaempt 'den Housberch' met noch omtrent een loepensaet heylants 
tegenwoirdelijck affgevlaght zijnde, liggende ter plaetsche voirs., d'een zijde Jan Lamberts, d'ander 
eynde Huybert Peters, d'ander eynde Neesken, weduwe Jan Mathijssen,  
 
hebben zij wittelijck ende erffelijck vercocht, opgedraeghen ende overgegeven mr. Rochus Lemnius 
castelleyn ende rentmeester der Baronie van Boxtell, ab eodem etc. effestucando etc. geloovende die 
voirs. Wouter, Willem ende Gerit, gebroederen ende Margaretae henne sustere ende die voirs. mom-
boiren onder verbant van des voirs. onbeiaerts goederen, present ende toecomende, den voirs. 
coopere van de voirs. goeden schuldighe ende gerechte te doen waerschappen, promittentes 
obligationem et impetitionem omnino deponere etc. Uuytgescheyden des 'sheeren chijns daer uuyt 
jaerlijcx aen den heere van Boxtell te vergelden staende. 
 
Datum XXVa septembris 1630. 
Testes Roymans ende Goossens, schepenen. 
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R51-folio 291 t/m 293v. 
dd. 12-02-1630 
 
                                                  Erffscheydinge ende deylinge van 
                                                  twee soonen Henrick Michiels. 
 
 
                                         
Michiel soone wijlen Henrick Michiels bij denselven Henrick ende bij  
Peerken dochtere Jan de Jonghe tsamen verweckt voir een hellicht ende Jan,  
soone wijlen Henrick Michiels ende Peeterken voirs., hebben verclaert  
aengegaen te zijn erffelijcke scheyding ende deylinghe van de naebeschreven 
goederen. 
 
Mits welcke erffelijcke scheydinghe ende deylinghe is den voirs. Michielen  
te lothe ende te deelle ghevallen een stuck ackerlants genaempt 'den Pas'  
gheleghen in den heertganck van Tongeren tussen erffenisse der kijnder  
Dirck Gerits aen d'een sijde ende Andries Wouters aen d'ander zijde,  
streckende van de erffenisse Goris Willems tot opte Voerstraet. 
 
Item een stuck ackerlants genaempt den Leeghen Vlastuyn, geleghen ter  
plaetsche voirs. tussen erffenisse Peter Henrick van Eyndhoven aen d'een  
sijde Henrick Goiaerts aen d'ander sijde, d'een eynde Goris Willems  
d'ander eynde den meschwech. 
 
Item een stuck ackerlants genaempt 'den Huysacker', geleghen ter plaetsche  
voirs. tussen erffenisse Henrick Jans van Gestell aen d'een zijde ende  
d'erffenisse Jan Henricx Michiels voirs. daertussen gedeylt aen d'ander  
zijde, streckende van erffenisse de kijnder Dirck Gerits tot opte Voert  
straet. 
 
Item een stuck ackerlants genoempt d'Willichstuck, gelegen ter plaetsche  
voirs. tussen erffenisse Erve kynderen Dirck Gerits aen d'een sijde, Jan  
Henrick Michielsen daer tussen gelegen aen d'ander zijde, d'een eynde  
Simon Jans, d'ander eynde den meschwech. 
 
Item een stuck ackerlants genoempt den Erttuyn, gelegen ter plaetsche  
voirs. tussen erffenisse Anthonis Henricx aen d'een sijde, Jan Wouter  
Mertens aen d'ander zijde, streckende van erffenisse Willem Gerits tot op  
ten wech aldaer. 
 
Item een stuck ackerlants genoempt den Wildacker, geleghen ter plaetsche  
voirs. tussen erffenisse Jan Henricx Michielsen voirs. aend'een sijde, de  
kynder Gorissen Henricx aen d'ander zijde, streckende vandaer tot opte  
erffenisse der kynder Gorissen Henricx voirs. 
 
Item een stuck ackerlants genoempt den Stapacker, geleghen ter plaetsche  
voirs. tussen de straet aldaer aen d'een zijde ende Daendel, soone Peter  
Avenions aen d'ander zijde, streckende van erffenisse Jenneken Mertens met  
anderen tot opte straet. 
 
Item een stuck ackerlants genaempt 't Hoefken, geleghen ter plaetsche  
voirs. tussen erffenisse Peter Driessen d'een sijde, de kynder Michiel  
Koymans d'ander sijde, Jan Henricx van de Braecken d'een eynde, d'ander  
eynde eenen meschweg. 
 
Item de portien ende 'trecht hun deylderen competerende in seecker stuck  
hooylants genaempt 'Achter den Berg', geleghen in den Tongercampen, den  
geheelen beemt tussen erffenisse mr. Rochus Lemnius met meer andere aen  
d'een zijde, Th[omas] Abrahams met meer andere aen d'ander zijde,  
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streckende van erffenisse de weduwe Jo[nke]r  M....  tot opte gemeyn rivier 
genaempt De Groote A. 
 
Item een stuck hooylants genaempt 's Heeren Buender, gheleghen in den  
heerlijckheyt van Liemde tussen erffenisse van Arien Mertens met meer  
andere aen d'een zijde, d'ander zijde Henrick de Gruyter met meer andere,  
streckende van erffenisse Truyken, weduwe Jan Matijssen tot op erffenisse  
de kynder Peter Janssen opte h[ore]. 
 
Item een stuck acherlants gheleghen tot Rode ende Ollant voirs. tussen  
erffenisse Jan Henricx Michielsen voirs. daeraff gedeylt aen d'een zijde  
de gemeyn straet aen d'ander zijde, d'een eynde Denis Pauwels, d'ander  
eynde Gerit Henricx onder last van hier uuyt te vergelden de hellicht van  
drye chijnshoender aen de Baenderheer van Boxtel ende vijff stuyvers min  
een negenmanneken grontchijns aen denselven heere, ende tien stuyver drye  
oirt chijns aen de Lieve Vrouwe Broderschap ten Bosch. 
 
Ende mits welcke erffelijcke scheydinge ende deylinghe is den voirs.  
Jannen te lothe ende te deelle ghevallen een stuck ackerlants ghenaempt  
den Konrij (Komrij?), geleghen in den Baronnye van Boxtell in den  
heertganck van Tongeren, tussen erffenisse Joost Jans Teunis aen d'een  
sijde, Maeyken van Esch d'ander zijde, d'een eynde Joosten Janssen voirs.  
d'ander eynde Simon Jans voirs. 
 
Item een stuck ackerlants ghenoempt den Vlastuyn, geleghen ter plaetsche  
voirs. tussen erffenisse Henrick Geraerts aen d'een zijde, Gerit Henricx  
van Eundoven aen d'ander zijde, streckende van erffenisse Goris Willems  
tot opten meschweg. 
 
Item een stuck ackerlants ghenoempt den Huysacker, gheleghen ter plaetsche  
voirs. tussen erffenisse Jenneken Everssen aen d'een zijde Michiel Henricx  
voirs. daertussen gedeylt aen d'ander zijde, d'een eynde de weduwe Seris  
Jacops, d'ander eynde de gemeyn straet. 
 
Item een stuck ackerlants ghenoempt d'Willichstuck, geleghen ter plaetsche  
voirs. tussen erffenisse Anthonis Henricx aen d'een zijde, Michiel Henricx  
voirs. aen d'ander zijde, d'een eynde Peter Gerits ten Bosch d'ander eynde  
een meschwech. 
 
Item een stuck ackerlants ghenoempt den Wildacker gelegen ter plaetsche  
voirs. tussen erffenisse de [Zera]ffijnde Dirck Gerits aen d'een zijde,  
d'ander zijde Jan Michiel Henricx voirs. daeraffgedeylt, d'een eynde de  
kynder Gorissen Henricx, d'ander eynde Henrick Moij met meer andere. 
 
Item een stuck ackerlants genoempt den Welacker geleghen ter plaetsche  
voirs. tussen erffenisse Michiel Michiels aen d'een sijde, de weduwe  
Merten Huybers aen d'ander zijde, streckende van erffenisse de voirs.  
weduwe Merten Huybers tot opten meschwech. 
�€ 
Item een stuck ackerlants ghenoempt den Oisteracker, gelegen ter plaetsche  
voirs. tussen erffenisse Gerit Willems aen d'een zijde, de kynder Michiel  
Coymans aen d'ander zijde, jonker Kiespenninck d'een eynde, d'ander eynde  
den meschwech. 
 
Item een stuck weylants genoempt d'Ossenweij, gelegen ter plaetsche voirs., 
Matijs Huybers met meer andere aen d'een zijde, de weduwe Merten Huybers  
aen d'ander sijde met meer andere, streckende van de gemeyn straet tot op  
erffenisse   ...     (niets ingevuld). 
 
Item een stuck ackerlants gheleghen te St.Oedenrode in den heertganck van  
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Ollant tussen erffenisse Denis Pauwels aen d'een zijde, Michiel Henricx  
aen d'ander zijde, d'een eynde Gerit Henricx, d'ander eynde Denis Pauwels  
voirscreven. 
 
Item een renthe van twee gulden tien stuyver jaerlijcx heffende opte  
kinderen Matijs Franssen. 
 
Item de hellicht in eenen beempt geleghen in den Tongercampen, genoempt 
't Schaubroeck, tussen erffenisse Jan Gerits Avenions aend'een zijde, ende  
d'Aa d'ander zijde ende d'een eynde, d'ander eynde de weduwe Jan Jans  
Matijssen cum sua. 
 
Item de portie ende allen 'trecht hen deylderen competerende in een  
busselken geleghen in den heertganck van Luycell, 't geheell busselken  
tussen erffenisse Peter Henricx van Eyndoven d'een zijde, Thomas Abrahams  
cum sua d'ander zijde, d'een eynde de gemeyn straet. 
 
Item eene jaerlijcke renthe van een malder roggen, heffende op Jan Henricx  
van Rijssingen goet tot Gemonde met last van hier uuyt te vergelden eenen  
malder roggen jaerlijcke aen Everaert Lets. De hellichte van dye  
hoenderchijns jaerlijcke ende twee stuyver twee oirt grontchijns ende  
allnoch drye oirt grontchijns aen den Baenderheer van Boxtell. 
 
Op alle welcke erffenisse etc. promittenters ut in forma. 
 
Actum den XII-en februarii 1630. Testes Roymans ende Jan Claessen. 
 
 
 
R51-folio 293v 
 
                                                      Jan Janssen van Hout. 
 
 
Pauwels, soone Cornelis Pauwels heeft wittelijcke ende erffelijcke  
vercocht Jannen Janssen van Hout eene jaerlijcke ende erffelijcke renthe  
van vijff carolus gulden, den gulden tot XX stuyver gerekent vel valorem in  
gangbaeren gelde te betaelen alle jaer op Lichtmisse. Ende voir den iersten  
termijn Lichtmis 1631 [...]  etc. te leveren ende te vergelfden van ende  
uuyt het derdendeel van een stuck hooylants genoempt de Scheepdonck,  
geleghen binnen dese Baronnye in den heerganck van Lennisheuvel, 'tgeheel  
stuck tussen erffenisse Cornelis van Roy aen d'een zijde, d'ander zijde de  
kynder Gerit Gerits, streckende met beyde eynden aen den gemeynte, ende  
generalijck uyt alle zijne goederen, hebbende ende vercrijgende, ab eodem  
etc. effestucando etc. promittens ratum servare et omnes obligationem et  
impetitionem omnino deponere, uytgenomen het derdendeel van seventien  
stuyver twee oirt jaerlijcx aen den Heilige Geest van Oisterwijck, [...]  
[...] mits conditien etc. te lossen met I hondert gulden. 
Testes et datum ut supra. 
 
in de marge: 
Dierck Willems Louwe bekent dese peninge ontfangen te hebben door consent  
van Jan van Hout sijne schoonvader. 
Actum den XXI meert 1649 testes Handrick Akempen, Handrick Akempen,  
J.Bresser,   P. Roeffen secretaris 1649. 
 
 
                                                               Lucass Lamb. van Roy. 
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Oyck gen. [...] [...] Jenneken sijne huysvr[ouwe] heeft wittelijcke ende  
erffelijcke opgedragen, pormisit super omnia et habenda Lucas Lamb. van  
Roy te betaelen op Lichtmisse ierstcomende de sommme van een hondert vijff  
gulden tien stuyver, procederende van goede geleenden gelde.  
Testes et datum ut supra. 
 
 
in de marge:  
gedaen op ten 20en januari 1631. 
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R51 folio 295. 
 
 
Jan Peeter Geraerts Avenions, de gherechticheyt tot den Loch, mitsgaders  
allen 'trecht hem, soo hij verclaerde, competerende in ende tot seecker  
stuck ackerlants, ghemeynlijcke ghenoempt 'de Raephoff' gheleghen binnen  
dese Baenderye in den heertganck van Tongeren, tussen de ghemeyne straet  
alldaer aen d'een sijde ende tussen erffenisse de kynderen Merten Wouters  
met meer anderen aen d'ander sijde ende d'een eynde, streckende metten  
anderen eynde op erffenisse Ancem Janssen van Tuyll, soo hij verclaerde,  
heeft hij wittelijck ende erffelijck vercocht, opgedraghen ende over  
ghegheven Willem Henrickx ter tochten ende ten behoeve van sijnen wittighen 
kynderen bij hem ende bij wijlen Mariken, sijne huysvrouwe tesamen  
verweckt, ten erffrecht voor d'een hellicht, ende den momboiren van de  
onmundighe kynderen wijlen Herbert Henrickx, bij denselven Herberden ende  
bij wijlen Engelken sijne huysvrouwe, beyde dochteren des voirs. Avenions  
ten behoeve van denselve onmundige voir d'ander hellicht, ab iisdem  
emptoribus etc. effestucando etc. promittens ratum servare etc. 
 
Onder conditie dat dye voirs. Willem Henrickx ende de momboirs 't voirs.  
stuck ackerlants ghelost ende daernaer vercoft hebbende de penningen  
daervan te procederen, sullen ghehouden sijn te emploreren tot betaelinghe  
van de schulden, dewelcke dye voirs. Willem ende onmundighe van den voirs.  
transportants weghen aen den voirschreve provisooren ten achteren sijn. 
 
Datum den VIen septembris 1628. 
Testes Santegoits, Roymans, Hoppenbrouwersen ende Marijnen. 
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R51 folio 300. 
 
in de marge:  
Expeditis litteris emptoris. 
Geroyet met consent van heer Antony de Roye pr[iestere] 
ende canonick tot Boxtell  ...  22 feb. 1644. 
 
Schalk Jans de Wilde, als man ende momboir van Maeyken sijne huysvrouwe,  
dochtere Geraerts van Duyssell, heeft wittelijck ende erffelijck vercoft  
aen Henrick Leermakers ten behoeve van heer ende mr. P...de   ....   te  
 
verdelen een jaerlijcke ende erffelijcke renthe 1) van vijff gulden, elc  
gulden tot XX stuyver gereeckent ofte dye weerde daervan in anderen goede  
ghepermitteerde gelde, te betalen alle jaer in den hoichtijde van Sinte  
Jansmisse ende voir den iersten kere  ....   ende alle andere   
vrij van alle  ...   commeren ende lasten, ordinarisse offte extra  
ordinarisse, inne ghestelt offte alnoch inne te stellen, te leveren ende  
te vergelden van ende uuyt, het derde gedeelt van 't huys, schuer, hoff,  
 
boomgaert, ackerlant ende weylant dye aenghelegen, ghenoemt 'De Plaecen' 2),  
gheleghen binnen der Baenderije van Boxtel, in den heertganck van  
Lennisshovel, tussen erffenisse Peeter Symons Leytens aen d'een sijde, de  
gemeijn straete alldaer aen d'ander sijde. 
 
Ende heeft dye voirs. vercoopere den voirs. coopere, ten behoeve  
voiscreven, de voirs. renthe opghedraghen ende overghegheven ab eodem   
....ano etcetera  met helmelinghe verthiden in manieren in dien ghewoon  
lijck sijnde, ghelovende etc. uuytghenomen het derde ghedeelte van den  
grontchijns, atque satisfacere etc.  te lossen met de somme van hondert  
gulden promisse..  gheldende in egheene minderen   ...  zes halff  
schellen tot drye stuyver 't stuck ende de jaerrenthe ende achterstel  
vandyen ten tijde de lossen etc.  [...]   [...] 
 
Testes Hoppenbrouwer ende Marijne.  
Datum den XVII en junii 1628. 
 
(OPM. Zeer onvolledige transcriptie) 
 
1) het onleesbare bovenschrift is weggelaten. 
2) Misschien wordt 'Plaetsen' bedoeld? Ook is 'Plaeren' of 'Plaeten' mogelijk. Zie ook 'Rekeningen  
   van het ruitergeld' door A.van Nostrum, folio 128v. Aldaar wordt genoemd 'die Swaenplaets'.   
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R51 folio 303 
 
 
Allsoe jo[ffrouw]e Chaerl[otte] van Vlyerden hadde 
 
vermae[ch]schapt 1) seecker (stuckenst)stucken 2)  
weylant, gheleghen binnen dese Baenderije, 
hetwelck Ansem Janssen hadde vercreghen  
teghens joff[rouw]e Anna de Borchgrave, 
moedere van de voirs. jo[ffrouw]e Chaerl[otte] van Vlyerden 
ut in litteris 3) etc. [ende] dye voirs. [joffrouw]e 
hadde ghereferseert 4) de cooppen[ninghen] [te  ..erpen] 
ghelijck dye voirs. jo[ffrouw]e van Vlierden seyghde. 
 
Soe heeft dye voirs. van Vlierden onder 
de schepenen dese Baenderije  ghe[insti]gueert 5)  
g...ende  selve in voldoen[inghe] van de voirs. cooppen[ninghen] 
met  [pre]sentatie  dat soo  [pasch]  als soude [Vlyerden] 
de cooppen[ninghe] meer te [imperteren]  6) hij 'tgeen 
[dat...en]  soude suppleren 7).   
 
Datum den XXXen augusti 1628. 
Testes Santegoets ende Marijnen, schepenen.  
 
1) letterlijk: 'door huwelijk, verwantschap verbonden' (van Dale) 
2) dittografie 
3) zoals in schepenbrieven 
4) reverseren  = terug laten keren 
5) instigeren: aanzetten, opstoken 
6) impetreren: met aandrang afsmeken, eisen, verzoeken  
7) aanvullen, toevoege, bijbetalen 
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R51-folio 309 en 309v. 
 
                                                              Thomaes Abrahams 
 
Niclaes, soone wijlen Willem Eliassen, 't seste ghedeelte van een busselen  
oft houtvelt gheleghen in den Baenderije van Boxtell in den hertganck van  
Luycele, 't gheheel houtvelt tussen erffenisse Thomas Abrahams cum suis  
aen  beyde zijden ende d'een eynde, streckende metten anderen eynde op  
erffenisse Jan Henrick Michiels cum suis, welck sestedeel heeft hij  
wittelijcke ende erffelijcke opghedraghen ende overgegheven, dye voirs.  
Niclaes vercocht hadde aen  monsieur Godefroy Kiespenninck, ghelijck hij  
verclaerde, ende dye voirs. Kiespenninck hadde overgegheven aen den voirs.  
Thomas Abrahams, ut in litteris in date den 20 novembris 1628, Thomassen  
Abrahams voirs. ab eodem emptore etc. 
 
Ende heeft dye voirs. Niclaes, voirs. Thomas daerinne ghehooft ende ghe  
erfft met 'shooffs handt van Boxtell met affgaen etc. promittens ratum  
servare etc. et omnes obligationem et impetitionem omnino deponere etc. 
 
Datum VI en aprilis 1629. Testes Limborch ende Van Breughell.  
 
   
                                                    Michiel, soone Merten Gilissen. 
 
Iken ende Dimpnae beyde dochteren wijlen Geraert Geraerts, bij denselven  
Geraerden ende bij Willemken sijne huysfrouwe tsamen verweckt [..aan] cum  
tutore etc. 
 
seeckere portie ende gedeelte in seecker stuck hoylants hun teghens hunne  
mede erffgenaemen ende hunne ouders aengedeylt in seecker stuck hoylants,  
gheleghen in den Baenderije van Boxtell in den heertganck van Lennisheuvel  
ter plaetse ghenaempt 'in den Smaelbroecken' tussen erffenisse Jan Arien  
Blaessen aen d'een sijde ende tussen erffenisse de weduwe Seger Adriaens  
aen d'ander zijde, streckende metten ander eynde op erffeniss d'erffge  
naemen Aelken, weduwe Jan Michiels van de Zande, soo sij verclaerden,  
hebben sij wittelijcke ende erffelijcke vercocht, opghedraghen ende over  
ghegheven Michielen, soone Merthen Gilissen ab eodem emptore etc. ende  
heeft dye vercoopersse den coopere daerinnne ghehooft ende ghe erft met  
'shooffshanden van Boxtell met affgaen etc. promittentes ratum servare  
etc. met de last van daerine te laeten wegen degene van rechts weghen  
daerover weghen. 
Datum 6a aprilis 1629. Testes Roymans ende Van de Weghe. 
 
 
                                                     Iken, dochtere Geraert Gerets 
 
Michiel soone Merten Gilissen promiset super omnia et habenda Iken  
dochtere Geraert Geaerts voirs. te betaelen ende als verreyckte [schadt]  
te namptiseren de somme van viertich gulden metten behoerlijcke interest  
vandyen teghens vijff ten hondert. 
 
[Aldus] van heden date des  ....   jaer.   [ghedaen] als aen den l...   
van de coope van de voirs. hellichte van de portie in den voirs. hoyweide.    
Testes datum ut supra. 
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R51 folio 321 
 
                                                                      mr.Rochus Lemmius 
 
Alsoo Willem Peter Bueters als man ende momber van [...]nneken sijne  
huysvrouw, dochtere wijlen Jan Laureijssen wittelijcken ende erffelijcken  
hadde vercocht mr.Gerardus Roymans chirurgijn ende secretaris der heer  
lijckheyt Liemde eenen jaerlijcke ende erffelijcke renthe van thien  
carolus guldens den gulden tot twintich stuyfers gereckent oft die werde  
daervoor altemer, erffelijcken te betaelen in den hoochtijde van Licht  
misse ende voor den iersten termijn van betaelinge te Lichtmisse naest  
coemende alsmen scrijfen sall 1630, van ende uut een dachmaet hoylants in 
...rtee dachmaeten, geleegen onder der heerlijckheyt Liemde ter plaetsche  
genoempt in d'Audtstelsche Bemden waervan d'ander dachmaet competeert de  
kynderen Jan Herberts van Venne 'tgheheel velt Janssen  erven Laureijs  
Handrick Hessels aen d'eene sijde met meer andere, ende tussen den riool  
ofte loop aldaer aen d'ander sijde ende d'een eynde, streckende metten  
anderen eynde op den Hoefschen Bemdt, prout in litteris de Liemde,  
wesenden van daete den thienden februarii 1629. 
 
Soo is gestae[...] ins schepenen naebescreven  die voers.  mr. Geraert  
Roymans ende heeft deselve erffrenthe wittelijcken ende erffelijcken  
vercocht opgedraegen ende overgegeven mr.Rochus Lemnius licentiaet in  
beyde de rechten, castelleyn ende rendtmeester deser Baronnye van Boxtell  
ab eisdem emptore et effestucando resignaverunt pro  ...   dictis litteris, 
promittens ratum servare et omnes obligationes omnino deponere. 
 
Datum den vierden maii 1629. Testes Hercules van de Weghe ende  
Peter Gerit Handrickx, schepenen in Boxtell.  
 
                                
 
R51 folio 321v 
 
                                                                 mr. G. Roymans 
 
Marten soone Jacop Willems Verbeeck ende Catharina sijne sustere cum  
tutore etc. hebben wittelijck ende erffelijck vercocht meesteren Geraerden  
Roymans  m[...]  [...]  eene jaerlijcken ende erffelijcken renthe van thien  
carolus gulden den gulden tot XX stuyver gherekent oft dye weerde daervoir  
in anderen ghepermit teerden ghelde te betaelen alle jaer in den hoigtijde  
van Licht misse ende voor den iersten termijn te Lichtmisse ierstcommende  
van alle etc. ut mores et stylce van ende uuyt huys ende hoff gheleghen  
binnen dese Baenderije binnen brugge tussen erffenisse Adam Willems aen  
d'een sijde ende Jan Hanssen aen d'ander zijde, streckende van de dorpsgrave 
tot opte Strijpt ab eodem etc. ende hebben dye voirs. vercooperen den  
voirs. coopere de voirs. erffrenthe opgedragen et effestucando etc.,  
promittens warandiam et omnes alias obligationem et impetitionem deponere.  
Mits conditien inne desen [aengedaen] etc. te lossen met twee hondert gulden,  
mits een halff jaer tevoorens vercondighende ende opseggende.  
Testes van de Weghe ende van Breugell. Datum 5 en maii 1629. 
 
                                                                mr. G. Roymans 
 
Dye voirs. Merten soone Jacop Willems Verbeeck promisit super omnia et  
habenda te gheven ende ende als meesteren G. Roymans de somme van dertich  
gulden  ende dat te paessen naestcomende des jaers 1630, ende  [...]  elc  
mercken [...] betaelen. Testes datum ut supra. 
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R51 folio 322 
 
                                                               Mathijs Huybers 
 
Niclaes Janssen van de Bichelaer als man ende momboir van Anneken sijne  
huysvrouwe, dochtere wijlen Henrick Mertens een stuk ackerlants genoempt  
den Beucom gheleghen binnen dese baronnije van Boxtell in den heertganck  
van Onroij tussen erffenisse mr. Rochus Lemnius aen d'een sijde ende  
tussen erffenisse Jan Peeter Scheutghens cum suo aen d'ander zijde,  
streckende met d'ander eynde op erffenisse Laurens Janssen, heefft hij  
wittelijcken ende erffelijcken vercocht opghdraghen ende overgegeven  
Matijssen Huybers ab eodem etc. effestucando etc. promittens super omnia  
et habenda ratum servare et omnes obligationem et impetitionem omnino  
deponere. Mits conditien inne desen toeghedaen dat men t' voirs. stucke  
ackerlants sal mogen lossen binnen den tijt van vier jaeren leg[...]  
me[...] t'oocxt 1630 met de somme van een hondert sesendertich carolus  
guldens inne goeden gangbaeren ghelde, mits denselven losch een half jaer  
te voirens behoirlijcken vercondighende ende op seghende. 
 
Datum den XXIII januarii 1631. 
Testes Roymans, Peter Gerits ende Frans Janssen, schepenen.  
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R51 folio 326 en 326v. 
 
                                             Deylinge van seeckere renten der 
                                             kinderen Dierck Jacops van Haren. 
 
 
Item is Jacop van Haren aengedeelt een rente van twe gulden thien stuyvers  
'sjaers te lossen uuyt vijftien gulden  [...] [...] [...] Jan Ariens onderpanden  
te Hall. 
 
Item noch een rente van twe gulden uut onderpand tot Onrode te lossen met  
twe ende dertich gulden. 
 
Item noch een rente van drij gulden uut onderpand tot Cleynder Liemde te  
lossen met vijff ende viertich gulden. 
 
Item noch twe loten inden eersten een rente van seven ende eenen halven gulden  
geonderpant op den Bickelkamp te los staende met hondert ende vijftich guldens. 
 
Item noch een rente van twe gulde dertien stuyvers uut onderpanden tot  
Gemonden te lossen met twe ende derthien gulden. 
 
Item noch een rente van drij gulden tien stuyvers uut onderpanden tot  
Boxtel binnen bruggen te lossen met vijftien gulden. 
 
  
folio 326v. 
 
Item noch een loth van drij gulden uut onderpanden tot Luijssel te lossen  
met vijftich gulden. 
 
Item noch een rente van twe gulden uut onderpanden tot Celissen te lossen  
met twe ende dertich gulden. Dit leste lote is Jenneken gevallen ten deele. 
 
Item noch een rente van eenen daelder uut onderpanden tot Boxtell binnen  
bruggen te lossen met vijff ende twintich gulden. 
 
Item noch een rente van dertich stuyvers onderpanden tot Lennisheuvel te  
lossen met vijff ende twintich gulden. 
 
Dit leste loth moet geven aen de twe lothen staende ter tweder plaetsen  
acht gulden ende het twede loth moet alnoch hebben van uuyt staende voor  
het eerste loth vijff gulden eens. 
 
Van het twede loth hetwelck gevallen is aen Jan onsen broeder ende Maeyken  
onse suster, onmundige kinderen, daer heeft Willem van de Weeghe alleenlijck 
off ontfangen vier brieven welcke brieven alleen oick aengaende rente van  
seven ende eenen halven gulden ende geen meer van andere haer toecomende  
renten over welcke deylinge van de renten Willem de Visscher oock gestaen  
heeft als momboir ende den eedt gedaen heeft aen den president bij  
absentie van de stadthouder tot Boxtell. 
 
 
R51-folio 327. 
 
Op alle welcke etc. 
Datum 22 decembris 1629. 
Testes Peter Gerits ende Jan Niclaes Goossens. 
 
Alzoo W. van de Weghe was gheweest momboir over de vier kinderen Dirck  
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Jacops van Haren, bij denselven Dircken etcetera, ten tijde van leven des  
voirs. Van Haren sonder dat hij dyenthalven heeft ghehadt enighe  
ontkosten(?) tot date deser toe vermits dye voirs. Van Haren d'......   
derselver goederen alltijt hadde ghe[...] tot onderhout van deselve kynderen 
 
Soo sijn ghestaen voir ons schepenen  mre(?) Jacop ende Jenneken beyde  
mondige kinderen der voirs. Van Haren ende Maria voirs. Jan, soone Dircx  
van Haren ende Maria voirs. out tweentwintich jaeren ende Maeyken,  
dochtere Dircx ende Maria voirs. out omtrent negentien jaeren, ende hebben 
ghelooft super omnia et habenda den voirs. Van de Weghe ter saecke van de  
voirs. mombere tot date deser toe geh[...]t inder[...]eren, costeloos ende  
schaedeloos t'ontheffen noch dat zij van 't ghene tot noch toe gepasseert  
egeene rekeningen en sullen eyssen. Testes et datum ut supra. (22 12 1629) 
 
 
 
                                                    Cornelis ende Margriet beyde  
                                                    kinderen Peter Niclaessen. 
 
Niclaes Lodwijcx heeft wittelijck ende erfelijck vercocht Jannen Niclaes  
Goossens ten behoeve van Cornelis ende Margriet beyde onmundighe kinderen  
Peter Niclaessen van Zutphen bij denselven Peteren ende bij wijlen Anneken  
sijne huysvrouwe, dochtere Joris Janssen te samen verweckt, eenen jaerlijcken 
ende erffelijcken renthe van vijff carolus gulden den gulden etc. 
te betaelen in hoochtijde van Kermisse ende voir den iersten termijn van  
Kersmisse 1630, vrij etc.  van ende uuyt huys, hofflant ende hoff binnen  
bruggen tussen erffenisse Willem Janssen van de Wege ende Steven Marijnen  
etc.  [...]  etc. 
 
effestucando etc. ende heeft dye vercoopere den coopere ten behoeve voirs.  
de voirs. erffrente, promittens ratum servare et omnes obligationem etc.  
uuytgenomen d....  grontchijns aen den Baenre here van Boxtel, te lossen  
met een hondert gulden. 
 
Datum ut supra. (22 12 1629) 
Testes Jan Peter Gerits ende Van de Wege. 
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R51-folio 335. 
 
 
                                             Ick Frans Janssen bekenne dat also 
                                             volgt  gh...ort ende  gest...  
                                             te hebben den elften julius 1630 
 
Memorie dat Huybert heeft ghecocht ghehadt vant goet tot Luysel hoeff,  
 
Hans Goossens hantassinge 1) gegeven aen de weduwe Aert Peeters, dat de  
weduwe hem sal geldende blijven de rente vest van vier ende tachtentich  
gulden met 5 gld. jaerlijcx te betalen Jacobi ende voir den iersten  
termijn Jacobi 1631, ut in forma. 
 
Dese rente gelost ende gequeten bij Aert Arien Rijckaerts, tegenwoordich  
man ende momboir van de voirs. Margreta, ende bij Jan Goossens ontfangen  
de capitael aen Willems Penninck(?) metten intres. 
 
Cuypers heeft op gecocht goet tot Luysel betaelt eens die somme van drie  
hondert gulden ende niet meer. 
 
Noch heeft in presentie van mij hantasinge gedaen opt [...]cortende ende  
heeft daer op verleeden, ghelijck alle sulcx behoorlijck soude mogen  
weesen nu ende ten eewigen daegen, daerop verlijdt den dagen als boven. 
 
De vier vercopers hebben Margriet, weduwe Aert Peters van Tuyll gevest een  
stuck hooylants, genaempt den Cattenberch, geleghen in de Baronnye van  
Boxtell, tussen erffenisse de weduwe Henricx Dircx(?) aen d'een sijde ende  
tussen erffenisse der kynderen Roeloff Goossens met meer anderen d'ander  
sijde, d'een eynde de Runne d'ander eynde Henrick Coenen  [...]  voirs.  
effestucando etc. promittens ratum servare et omnes obligationem et  
impetitionem omnia deponere. Ende hebben dye vercoperen den coopersse  
daerinne gevest ende ge erfft met 'shooffshandt van Boxtel.   
 
Datum 26 en julii 1630. 
Testes Roymans ende Goossens, schepenen. 
 
 
1) hanttastinge of hantslach  =  handslag, als teken van bezegeling. 
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R51 folio 336 
 
 
Vranck, soone Peeter Gerit Henricx twee stucken ackerlants, gheleghen  
binnen deser Baronije van Boxtel in den heertganck van Munsel,  
welcke stucken dye voirs. Vranck Peeters hadde vercreghen tegens Aryen  
Jans Goossens ut in litteris de Boxtell  [...]  van de date den         
1630 heeft hij wittelijck ende erffelijck vercocht, opgedraghen ende  
overgegeven Peeters, soone wijllen Henrick Dircx de Bresser summe cum  
predictis litteris ab eodem etc. et effestucando etc. promittens ratum  
servare et omnes obligationem et impetitionem omnino ex parte sui deponere. 
 
Datum den XXX en dach januarii 1631.            
Testes Peeter Gerits ende Goossens, schepenen.  
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R51 folio 338  
 
 
Jan Lamberts ende Peter Henricxsen, als geordonneerde momboiren ende  
tuteuren voer d'ombejaerde kynderen Adriaen Jan Lamberts, Corstiaen  
Andriessen als momboir der kynderen Huybert Jan Lamberts  [...]  vuyt  
crachte van sekere brieven van consent ende auctorisatie voir schepenen  
van Boxtell gepasseert inne date den 27 mey 1643 ende vuyt crachte der  
machten voirs.  
 
de hellicht in een stuck ackerlants gemeynelijck genoempt 'Het Heynen  
Lant', gelegen onder deser Baronnie van Boxtell ter plaetschen Hall,  
tusschen erffenisse Eymbert Laureyssen aen den zijde ende tusschen  
erffenisse Jan Janssen van Berlicom ende Catarina Janssen zijne sustere  
aen d'ander zijde daer aff gedeylt, d'een eynde die weduwe Goyaert Loff  
van Sloot d'ander eynde die gemeynte van Selissell, hebben uuyt crachte  
der machte voirs. vercocht, opgedraghen ende overgegeven Bartholomeeus  
Henrick Bartholomeeus ab eodem etc. effestucando etc. promittens ratum  
servare et omnes obligationem ende impetitionem omnino deponere. 
 
Datum 27 julii 1643.  
Testes Goyaert Martens ende Jan van Poppel,schepenen. 
 
 
Die voirs. momboiren in henne voirs. qualiteyt, die hellicht van 'tvoirs.  
stuck ackerlants genoempt Heynen lant hebben zij wittelijck ende  
erffelijck vercocht, opgedragen ende overgegeven Jannen Janssen van  
Berlicom ende Catarina zijne sustere d'een zijde gelegen tusschen  
erffenisse Bartholomeeus Henricx voirs., d'een zijde ende d'ander zijde  
Jan Jans Lamberts ende zijne sustere, beyde d'eynden gelegen in voire aen  
den reengenooten ende voirts per actum ut supra ut in predicto [c...] 
signato latera a mutatis mutandis.  Testes et datum ut supra. 
 
 
 
R51-folio 338v 
 
Die voirscreven momboiren in henne voirscreven qualiteyt uuytge...  die  
voirs. Jan Lamberts een stuck axkerlants gemeynlijck genaempt 'Den  
Nonnenberch' een loepensaet off daer omtrent groot zijnde gelegen onder  
die parochie ende plaetsche voirs. d'een zijde Jan Willem Scheymaekers,  
d'ander zijde de kynderen Jans van Beerlicom, d'een eynde aen erffve Jacop  
Janssen vande Zande, d'ander eynde aen erffve Marten Niclaes Vlijmincx,  
per totum ut supra, uuytgescheyden ontrent twee st. grontchijns jaerlijcx  
aen den heere van Boxtell. Testes et datum ut supra. 
 
Ende die voirs. momboiren vercooperen in henne voirs. qualiteyt het  
vijffde part off gedeelte in een dachmaet hoeylants in den Huysbeempt ter  
plaetschen voirscreven gelegen, 't geheell dachmaet tusschen erffenisse  
Eymbert Laureijs ende Jan Wouters Cuijper aen d'een zijde, d'ander zijde  
die voirs. coopere, d'een eynde weduwe Goijaert Loeff van de Sloot,  
d'ander eynde de Dommele genoempt daer voirbij vlietende, hebben zij  
wittelijck ende erffelijck vercocht opgedraegen ende overgegeven Hanricken  
Michiels van Hall ab eodem etc. effestucando etc. promittens warandiam et  
omnes obligatitionem omnino deponere etc. Testes et datum ut supra. 
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R51 folio 340 
 
 
Mr. Aelbrecht Jacob Goijaerts, soene wijlen Jacob Goijaerts bij denselven  
Jacoben ende wijlen Jijken zijne huysvrouwe, dochtere wijlen Aelberts de   
[Hau]th, Marijken ende Geertruyt gesusteren beyde dochtere wijlen Jacobs  
ende Gijben voirs. metten momboren bij hen daertoe vercoeren etc. Sekere  
huysinge, hoffstadt ende hoff, gestaen ende gelegen binnen deselve  
Baronie van Boxtell ter plaetsen in der Rechte Steenstraeten, genoempt  
'Den Valck' mett sekere hellicht oft gerechticheyt daertegen aen gelegen  
ende voirts de gerechticheyt totte voirs. huysinge ende erffve  
competerende de voirs. huysinge gelegen tusschen erffve Jan Adriaens van  
Berendonck, d'een zijde d'ander zijde, Hanrick Goijaerts, d'een eynde  
Gijsbert van de Asdonck, d'ander eynde de Lange Steenstraete voirs. 
 
Item het voirs. placxken oft gerechticheyt tegenover de voirs. huysinge  
gelegen tusschen erffve Ansem Goossens d'een zijde, den erffve Hanrick  
Goyaerts d'ander zijde, streckende van 's torps grave tot aende voirs.  
Lange Steenstraete, hebben zij wettelijck ende erffelijck vercocht ende  
opgedraegen Dircken Jans van Poppell ab eodem etc. ende den [...] daerinne  
gehooft ende ge erft, promittens warandiam etc. et omnes  obligationem  
omnino deponere. Datum den II en decembris 1643. Testes  [..]luys ende Van  
Poppell, schepenen. 
 
 
R51 folio 340v. 
 
Dirck Jans van Poppell heeft wittelijck ende erffelijck vercocht Marijken  
ende Sijken (= Geertruyt) gesusteren voirs. een jaerlijcke ende erffelijcke 
renthe van achtien carolus gulden tot XX st. 'tstuck, alle jaer te  
betaelen in den hoychtijt van Paeschen ende voir den iersten termijn van  
betaelinge Paeschen 1645, vrij van allen ons [...] haeren des conincx zij  
van ende de voirs. huysinge  [...]  voirscreven contracte gementioneert en  
bij denselven cooperssen in een erfrecht te hebben ende te besitten ende  
heeft helmelinge daerop vertegen, geloovende die voirs. vercooper als  
schuldenaer principaell der voirs. cooperen van voirs. erffrenthe schuldige 
ende gerechte te doen waerschap ende allen anderen commer, calangie ende  
aentaele in den voirs. onder...den voelende der voirs. cooperssen aff te  
doen geheelijck ende de voirs. onder..den voerde jaerlijck der voirs.  
onstaende altijt goet ende weldoegen te maecken, mits conditie inne desen  
toegedaen dat men de voirs. erffrenthe euwelijck sall moegen quytten  
redimeren ende affleggen mette somme van vierhondert carolus gulden goet  
ganckbaer gelt tseffens, ofte well met hondert gulden in vier termijnen  
midts 'tselve een halff jaer tevoirens vercondigende ende opseggende.  
Allet sonder arch off liste. Testes et datum ut supra. 
 
Marijken ende Geertruyt gesusteren hebben bekent op dese rente  
hondert guldens gelost te wesen. 
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R51 folio 347. 
 
 
                              Erfdeelingghe der erffgenaemen 
                              wijlen Willem Jacobs alias Coppens. 
 
 
Arien Aerts, Jan Aerts ende Catalijn Aerts. 
 
D'ierste lot, zelve parceelen heilants, gelegen binnen deser  
Baronie van Boxtel in den gehuchte van Lenisheuvel ter plaetsen  
genaemt 'aen Coever', zeker gerechte derde deel aldaer  
affgeteeckent d'een zijde daervan gedeelt, d'ander zijde  
Catharina Peeters d'een eynde aen ene Adriaen Barten cum suis,  
d'ander eynde aen de gemeyn straete, onder last van 't derden  
deel in hondert vijftich gulden capitael in twee brieven, te  
weten aen Jan Joost Rossum hondert gulden capitael de reste tot  
'sBossch tot vijftich gulden capitael, ende 't derdendeel in een  
andere rente van XI½ st. jaerlijcx tot 'sBossch, het derden  
deel in twee jaerlijckse chijns aen den heere van Boxtell. 
                                                   
Het 2 lot. Marten Adriaen Michiels ende Lijsken Adriaen Michiels,  
zijn zuster, een parceel teullants gelegen ter plaetsen voirs.  
beyde zijden daervan gedeelt, d'een eynde Adriaen Barten, d'ander  
eynde de gemeyn straete onder laste van jaerlijcx 't derdendeel  
aen last aen boven gescreven lote [gevoert?]. 
 
Het 3 lot, Lijsken Jacops mette kynderen Jan Jacops, oock parceel  
teullants ter plaetsen voirs. gelegen, d'een zijde daervan ge� 
deelt d'ander zijde Adriaen Willem Huybers, d'een eynde Arien  
Barten, d'ander eynde de gemeyn straet, onder laste gelijck als  
boven ieder evenveel. 
 
memorie, 't gesmet hout gereserveert ende 't huys thender  
deylderen gelijck [voirsijt?]  naer advenant in dese voirs.  
deelinge, ende dat Martten Arien Michiels sal ontfangen een lot  
met Lijsken sijn suster Elisabet Jacops mette kynderen Jan Jacops  
 
een lot Adriaen Aerts ende Jan Aertssen ende Catalijn Aerts een  
derdendeel. 
 
27 januarii 1644. Testes Ruys et Poppels, schepenen. 
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R51 folio 351. 
 
                                   Seker contract geraemt ende 
                                   gesloten tuschen de gelijcke 
                                   kynderen Adriaen Rijkaerts 
                                   van den Oetelaer ten versucke 
                                   ende bijwesen van Adriaen 
                                   Rijckers van den Oetelaer  
                                   d'oude. Actum 12 meert 1646. 
                                   Testes H.v.Hall ende G.v.Hees. 
 
 
Jan, soene Adriaen Rijckers van den Oetelaer d'oude heeft geloeft 
mits desen, dat hij sal tevreden wesen mettet leengoet, nu bij  
zijnen vader in tochten worddende beseten, ende naer de doot van 
zijnen vader verstorven sal wesen, als dan sal tevreden zijn, bij 
justitie van goede, erelijcke liedens  hem des verstaen te  
weerderen ende priseren. Ende daertoe noch t'ontfangen 
als sijn kyntsgedeelt bedraegen sall, tesamen niet meer als ende 
soeveel zijn kintsgedeelt gedragen zall, wel verstaende nochtans  
dattet d'een kyndt ende d'ander gelijck ervendiep door  
 
malcanderen sullen deelen, sonder mentie 1) ofte redenen te zeggen, 
waeromme naemente ten bijwesen, consent ende minnelijck accoort  
van Aerdt Adriaen Rijckers, Henrick Peeter Gerits nomine uxoris, 
Denis Aerts van Oeverbeeck ten bijwijsen ende goetwilligen  
versoecke van Adriaen Herman Vaeder, promisat eisdem et  
obligationem etc. prout in forma, 12 meert 1646. 
 
 
1) 'mentio'(lat.) = vermelding, melding 
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R51 folio 368. 
 
 
Ider een hondert    De iersten parselen gelaeten, 
groote gebuer       liggende bij Jan Goossens dese / is pro deel?  
chijns.             soen elck parseel groot vier   / gevest op ... 
                    loepen ende elf roeyen.        / dux ten  
                                  / behoeve 
                                                   / Jan Dircx. 
 
                                                                                
                   Het parseel aen de schuer ... 
een oort           ..oeten gemeten tien roeyen ende / gevest 
                   die halte. 
 
 
eenen halve        leveren het gene Jan Willems     / gevest 
gouden grooten.    Michielen  ..ederen gemeten twee / ten behoeve 
                   loepe ende ses roeyen.           / van Willem 
                                                    / Hels? ende 
                                                    /Jan Jan Henr. 
 
                   Bij Willem Michielen huys  
een den pa....     op het voorhort gemeten ses       / gevest 
                   roeyen ende een half vierdel voets. 
 
 
                   Een parceel tussen erffenisse Metghen weduwe 
                   Lambert Jacops, groet drye lopenssen   .... 
                   gevest ten dagen den hooghsels op Cuypers 
                   Arien Ariens. 
 
 
twee oirt          nevens  de kinderen Jan Michelen 
                   gemeeten een loopen. 
 
                   aen de wey Jan Cuypers gemeten 
eenen halven       twee loopen gem...  in eenen loo... 
ouden grooten.     enz. enz. 
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R51 folio 371. 
 
 
Ick Martijn Quintijnssen bekenne ende belijde midts desen, well  
ende den ghedel...  schuldich te wesen aen den Eedele Heere ende  
meester Peeter Bressers, deecken tot Boxtell de somme van  
hondert ghulden den ghullden tot twintich stuyvers ghereeckent in  
goeden ghepermiteerde ende ghe‰valueerden ghellde, procederende de  
sellve schult van goeden gheleeverden ghelde. 
 
Welcke voirs. somme van hondert gullden ick gheloove aen de voors.  
heere deecken te restitueren ofte  [wel] te vesten op mijne  
goederen eene renthe van vijff gulden jaerlycx, hieronder verbin  
dende mijnen persoon ende alle mijne goederen, present ende  
toecomende. 
 
In kennisse der waerheyt heb ick dese behoirlijcken doen scrijven  
ende onder mijne signature onderteeckent. 
 
Aldus ghedaen binnen der Baronnye van Boxtel opten achsten dach  
februarii 1628 ter presentien van Simon Henricx Vos ende mr.  
Henrick Leermaeckers notaris ende secretaris der voirs. Baenderye  
als ghetuyghen hier toe gheroepen ende sonderlinghe ghebeden dese  
mede onderteeckent hebbende. 
 
 
Alldaer present als getuyghen           Maertijn Quintijn Aerts. 
      H. Leermakers, secr. nots.        Sijmon Handrick Vos. 
 
 
 
 
Merten Quintijns voirs. heeft ten mijnen den delen ten behoeve van 
de kynder van wed. Adryes Elias ghevest de renthe hierboven geruert 
[ ... ] uuyt huys ende hoff in dese Baenderye binnen brugghen opten  
Borchacker tussen erffenisse de weduwe Lenaert Mertens van Duysel  
aen d'een sijde ende Dirck Jacops van Haeren met meer andere aen  
d'ander sijde, streckende van de ghemeyn straete tot opte Dommele  
met aff te doen alle de lasten, uuytghenomen 1½ stuyver  
grontchijns aen de Baenderheer van Boxtell [mits te lossen] met  
hondert gulden, ut in forma. 
 
Actum XIX junii 1628. Testes Hoppenbrouwer et Marijnen. 
 



  

 219

R51 folio 375. 
 
                                  Michiel, soone Willem Michiels. 
 
Mr. Jan van de Venne, secretaris tot Vught, een stuck ackerlants  
ghenoempt 'den Sparacker', groet omtrent drye lopenssaet geleghen  
in den parrochie van Gemonde, jurisdictie van Boxtell ter plaetse  
op Hoichgemonde, oistwaerts erffenisse Henrick Schellekens, west  
waerts ende suytwaers den H. Geest van den Bosch, ende nortwaerts  
Jan Anthonisse Wouters. 
 
Ende allnoch een stuck ackerlants genaempt 'den Schomberen', een  
sestersaet oft daeromtrent groot ende geleghen ter plaetse voirs.,  
oost , noord  ende westwaerts erffenisse Aert Wouters, suytwaerts  
Peter. soone Aert Peters van Overbeeck, dwelcke hij vercreghen  
hadde teghens Michiel, soone Willem Michiels ut in litteris etc.  
in date den X en septembris 1629, heeft hij wittelijck ende erf  
felijck vercocht opgedragen ende overgegeven den voirs. Michielen,  
soone Willem Michiels ab eodem etcetera, ende heeft dye vercooper  
den cooper daerinne gehooft ende ghe‰rft met 'shooffshande van  
Boxtel met affhangen etc. 
promittens ratum servare et omnes obligationem et impetitionem  
ex parte sui omnino deponere. 
 
Datum 28 januarii XVIc ende dertich. Testes Roymans ende Goossens. 
 
 
 
                                         Dye voirs. vercoopere. 
 
Dye voirs. coopere heeft wittelijck ende erffelijck vercocht den  
voirs. coope eene jaerlijckse ende erffelijcke renthe van ses ca  
rolus gulden ideren gulden tot XX st. gereeckent, vel valorem etc.  
te betaelen alle jaer op 28 en januarii ende voir den iersten  
termijn 28 en januarii 1631  ...  etc. te leveren ende te vergel  
den van ende uuyt de onderpanten in de voirs. contracte ge...ert 
 
 
folio 275v 
 
ab eodem etc. Ende heeft dye vercooper den cooper de voirs. erff  
renthe opgedraghen ende daerop hel;melinghe verteghen in manieren 
inne dyen gewoonlijck sijnde, promittens ratum servare et omnes  
alias obligationem et impetitionem omnino deponere, atque satis  
facere etc., mits conditien inne desen toegedaen dat men de voirs.  
erffrenthe alltijt sal moghen lossen quyten ende redimeren met de  
somme van een hondert carolus gulden eens ende de jaerrente ende  
achterstellen vandyen ten tijde de lossen ten achteren ende   ...   
staende, mits dat men gehouden sal sijn dese voirs.  ... een halff  
jaer te voorens behoirlijck te vercondighen ende op te seggen. 
 
Testes et datum ut supra. 
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R51 folio 379. 
 
 
het einde van een onvolledige akte: 
      
     et habenda ratum servare et omnes obligationem et impeti  
     tionem omnino deponere, uuytgehnomen last vant weghen den  
     Eeusell toebehorende Jannen Janssen. 
     Testes et datum ut supra. 
 
 
 
                               Jan Janssen als man ende momboir van 
                               Lijsken sijne huysvrouwe, dochtere  
                               wijlen Adriaen Wouter. 
 
Jan Wouter ende Reintghen Maessen voirs., broeders respective ende  
suster, alle drye kynderen wijlen Adriaen Wouter Maessen voirs.dye  
voirs. Reintghen cum tutore etc. dye achten deellen in een stuck  
achkerlants, ghenoempt  'Deeusell', gheleghen in de Baronnye van  
Boxtell in de heertganck van Lennisheuvell, tussen Stumkens Hoff  
met meer andere aen d'een sijde ende tussen erffenisse Lijsken  
weduwe Dirck Goiaerts met andere aen d'ander sijde, streckende van  
erffenisse Henrick de Gruyter tot op erffenisse Wouter Janssen,  
 
hebben sij, bij maniere van erffmangel, opgedragen ende  
overgegeven Jannen Janssen als man ende momboir van Lijsken sijne  
huysvrouwe, dochtere wijlen Adriaen Wouters Maessen voirs. ab  
eodem etc. effestucando etc. promittens super omnia et habenda  
ratum servare et omnes obligationem et impetitionem omnino  
deponere, uuytghenomen drye achte deellen in vijfvierde vat roggen  
aen de H. Geest tot Boxtell ende III½ st. grontchijns aen den  
Baenreheere van Boxtell. 
 
Testes et datum ut supra. 
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R51 folio 381. 
 
het einde van een akte, het begin staat op folio 271v : 
                       
       ... dit ende Sincxten ierstcommende, hebben sij wittelijck  
       ende erffelijck vercocht, opgedraghen ende overgegeven  
       Marijken weduwe met h[aer] Jan Eevers ten behoeve van haer  
       kinderen, ab iisdem etc. met hous ende erffven, effestu  
       cando etc.  promittentes super omnia et habenda ratum  
       servare et omnes obligationem et impetitionem et alio  
       deponere. Datum ut supra. Testes Hercules van de Weghe, 
       ter Aa ende Frans Jansen, schepenen.                                          
 
 
                                          Aert Jan Cornelissen. 
 
Dye voirs. vercooperen, met naeme Cornelis, soone wijlen Jan  
Breeckelmans bij denselven wijlen Jannen ende bij wijlen Peeteren, 
zijne huysvrouwe, dochtere wijlen Jannen Niclaes Henrix  tzamen    
verweckt ende hen mede fort ende sterck makende voor zijne  
broeders ende susters als mannen ende momboiren van henne huys  
vrouwen alle kynderen wijlen Jan Brekelmans ende Peeterken voors.  
omme voor Niclaes ende Jenneken beyde kynderen wijlen Adriaen,  
soene wijlen Jan Niclaessen voors., 
 
een stuck ackerlant, genoempt 'den Binnenacker', groot omtrent  
vijff loopenssaet, gheleghen in den Baronnye ende heertganck  
voirs., tussen erffenisse Marijken huysvrouwe Adriaen Henrickx  
Keermakers aen d'een zijde, ende tussen erffenisse Willem Janssen  
van de Weghe aen d'ander zijde ende d'een eynde, de gemeyn  
steeghde d'ander eynde met sijne gherechticheyt ende wallen soo 't  
daer gheleghen is, ghereserveert den ghesmetten eyck om te ruymen  
voir Pinxten ierstcommende, 
hebben sij wittelijck ende erffelijck vercocht, opghedraghen ende  
overgegeven aen Aert Jan Cornelis, ab eodem etc. met hoven ende  
erffven, effestucando etc., promittentes super omnia et habenda  
ratum servare et omnes obligationem et impetitionem omnino depo  
nere, uuytghenomen eenen chijns van eenen gulden eenen stuyver  
jaerlijcx aen den convent van de Susteren van Orten. 
Datum et testes ut supra.  Ultima october 1630.  
Testes Goossens, Frans Janssen, schepenen. 
 
 
                                        Jan Henrick Schellekens. 
 
Dye voirs. vercooperen, een stuck hooylants, ghenoempt 'den Ouden  
Eyck' gheleghen in den Baronnye ende heertganck voirs. tussen de  
riviere alldaer aen d'een sijde ende tussen erffenisse Jan  
Vrancken metten sijnen aen d'ander sijde ende d'een eynde, streck  
ende metten anderen eynde op erffnisse Aert Jan Cornelis metten  
sijnen, hebben sij wittelijck ende erffelijck vercocht, opghe  
draghen ende overgegeven Jan Henrickx Schellekens ab eodem etc.  
effestucando etc. promittentes ratum servare et omnes obligationem  
et impetitionem omnino deponere. Testes et datum ut supra.  
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R51 folio 381v. 
 
 
                           Aleken, weduwe Jan Henrick Jan Jacops. 
 
 
Dye voirs. vercooperen, een stuck ackerlants ghenoempt 'de  
Breedyck' off 'Raepacker', gheleghen in den Baronnye ende  
heertganck voers. tussen erffenisse Aert Jan Cornelis metten  
sijnen aen d'een zijde, ende tussen erffenisse Adriaen Henr.  
Leermakers aen d'ander sijde, streckende van erffenisse Ariken Jan  
Peeters tot op erffenisse Joost Jan Teunis hebben sij wittelijck  
ende erffelijck vercocht, opghedraghen ende overgegeven Peeteren,  
soone wijlen Jan Dircx ten behoeve van Aelken sijne sustere,  
weduwe Jan Henrick Jan Jacops ab eadem etc. met hoven ende erffven  
effestucando etc., promittentes ratum servare et omnes obliga  
tionem et impetitionem omnino deponere. 
 
Testes et datum ut supra. 
 
 
                              Neesken, weduwe Jan Jans Matyssen. 
 
Aert Jan Cornelis, man ende momboir van Maeyken sijne huysvrouwe,  
de portie ende gherechticheyt hem competerende in een stuck  
hooylants, ghenoemt 'de Cattenberch', rijdende teghen 'den  
Laerbeempt', gheleghen in de Baronnye van Boxtell in den heert  
ganck van Luycell 't gheheell velt tussen erffenisse Jacop Peeters  
van Rund aen d'een sijde ende tussen erffenisse Dircxken weduwe  
Henr. Claes Driessen aen d'ander sijde d'een eynde de ghemeyn Aa,  
d'ander eynde Henrick Goiaert Hulssen erffghenaemen soo ende  
ghelijck 't selve tghen andere velden is rijdende, heeft hij  
wittelijck ende erffelijck vercocht, opghe draghen ende overge  
geven Neesken, weduwe Jan Jans Matijssen ab eadem etc. met hoven  
ende erffven effestucando etc. promittens ratum servare et omnes  
obligationem et impetitionem omnino deponere. 
 
Testes et datum ut supra. 
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R51-folio 383. 
 
                                    Jan Aertssen in Bruenschot 
                                    de Jonghe. 
 
Joost, soone wijlen Goossen Henricx,een stuck ackerlants, ghe  
ghenoemt den Vinckenberch, gheleghen binnen der Baronnye van  
Boxtell in den heertganck van Tongeren tussen erffenisse Peter  
Jan Dircx aen d'een sijde ende tussen erffenisse Jan van de  
Lissdoncq aen d'ander zijde, streckende van erffenisse d'erff  
genaemen Seris Jacops tot op erffenisse Joost Jan Teunis cum  
suo, met rechte om te moghen weghen over erffenisse Willem van  
de Weghe, Lambert Merten Gilissen. 
 
Item een stuck ackerlants, gheleghen inde Baronnye ende heert  
ganck voirs., tussen erffenisse Michiel Henrickx Michiels aen  
d'een sijde Huijbert Jacops aen d'ander sijde, d'een eynde Jan  
ende Elias Vrancken, d'ander eynde op te Cleyn Water ende an   
dere erffenisse met recht om te mogen wegen over erve Michiel  
ende Jan Michielsen van de Zande met d'een rat ende Peeter  
Dirck Goirts omme ende d'ander rat over erve Elisabeten, des 
 
vercoopers sustere cum marito Joost Ariens 1), heeft hij witte  
lijck ende erffelijck vercocht, opghedraghen ende overgegeven  
Jannen Aertssen in Bruenschot de Jonghe, ab eodem etc. met ho- 
ven ende erffven, effestucando etc., promittens ratum servare  
et omnes obligationem et impetitionem omnino deponere. Datum 
den XIX en augusti 1630. Testes Goossens ende Frans Janssen, 
schepenen. 
 
Joost,soone Goossen Henrick Willem Michiels Verbeeck, een der  
den deel in huys eenen hoff gheleghen binnen dese Baronnye van  
Boxtell ter plaetsen ghenoempt 'Achter de Doelen',tussen erff  
enisse etc. heeft hij wittelijck ende erffelijck vercocht op  
ghedraghen ende overgegeven Joosten Goossens ab eodem etc. met  
hoven ende erffven, effestucando etc. promittens ratum servare  
et omnes obligationem et impetitionem omnino ex parte depone   
re. Datum et testes ut supra.  
 
 
1)   hierna volgt nog: Testes Marijnen, Breugel schepen, 8 jul.1632.  
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R51 filio 385. 
 
                             Jan Aertssen in 't Bruenschot d'Oude. 
 
Willem Michielssen van de Broeck heeft wittelijck ende erffelijck  
vercocht Jannen Aertssen d'Oude eene jaerlijcke ende erffelijcke  
renthe van vijffthien carolus gulden den gulden tot XX stuyvers  
gherekent ofte dye weerde daervoer in anderen goeden gangbaeren  
ghelde, te betaelen alle jaer op Lichtmis ende voir den yersten  
termijn Lichtmisse des jaers 1632 ende vrij etc. te leveren ende  
te vergelden van ende uuyt huys, hoffstadt, brauhuys, hoff ende  
andere erffenisse daeraen gheleghen, allet ghestaen ende gheleghen  
binnen dese Baronnnye van Boxtell in den heertganck van de Roont,  
tussen de ghemeyn straet aen beyde sijden ende d'een eynde,  
d'ander eynde Arien Jan Henricx ende Ancem van Tuyll ab eodem etc.  
et supportavit effestucando, promittens warandiam et omnes alias  
obligationem et impetitionem omnino deponere, uutghenomen 'sheeren  
chijns atque satisfacere etc. mits conditien dat men sall moghen  
in drye termijnen (lossen), elcken termijn met hondert guldens et  
arrestadiis et vermits denselven losch een half jaer te vooren  
opseggende.  
 
Datum den negensten april 1631.  
Testes Goossens ende Frans Janssen, schepenen. 
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R51 folio 387. 
 
                                     Jan Niclaessen Goossens. 
 
in de marge:  
expedit litteriis emptore. 
 
Jan Bartholomeussen Glaesmaecker, de hellicht in huys ende hoff  
ghestaen ende gheleghen binnen dese Baronye binnen brugghen aen De  
Strijpt tussen d'ander hellicht toebehoirende Jacques de Lavigne  
soo ende in der voeghen 't selve daeraff is ghedeylt aen d'een  
sijde ende tussen erffenisse Marijken van Esch aen d'ander sijde,  
streckende van de dorpsgrave tot opte Strijpt soo ende in voeghen  
hij 'tselve vercreghen heeft teghens Marcelis, soone Jans Gerits  
Goossens, heeft hij wittelijck ende erffelijck vercocht  
opghedraghen ende overgegeven Jannen Niclaes Goossens ab eodem  
etc. met hoven ende erffven affgaen etc., promittens ratum servare  
et omnes obligationem et impetitionem omnino deponere, uuytgenomen  
ses gulden jaerlijcx aen den Beneficie van de drye Conighen in  
(de) Collegiale kercke van Sinte Peeters tot dese Baronye. Voer  
chijnshoender ende omtrecht(?) 1) twee oort grontchijns  ...   aen  
den Baenreheer van Boxtell. 
Datum den XII en octobris 1630.  
Testes Roymans ende Van de Weghe, schepenen.  
 
 
 
 
                                             Jan Bartholomeussen 
                                             Glaesmaker. 
 
....    ....    Jan Niclaes Goossens heeft wittelijck ende  
erffelijck vercocht den voirs. vercooper eene jaerlijcke ende   
erffelijcke renthe van 35 gulden den gulden tot XX st. vel valorem  
te betalen alle jaer Passchen, ende voir den iersten termijn van  
betaling Paessen 1632 ende ... etc. te leveren ende te vergelden  
van ende de hellicht van huys ende hoff voirs. ab eodem etc.  
supportavit effestucando, promittens warandiam ende omnes  
obligationem, exceptis  ..eneatis omnia deponere, atque satis� 
facere, mits conditien inne desen toeghedaen dat men de voirs.  
erffrenthe voir d'een hellicht sall moghen lossen over drye jaeren  
ende d'ander hellicht over ses jaeren ende daernaer alltoos in  
twee termijnen off int geheell, ieder termijn van lossinghe met  
drye hondert vijfftich gull. ende de jaerrenthe ende achterstell  
van dyen ten tijde der lossing ten achteren ende onbetaelt  
staende, mits dat men gehouden sall sijn denselven lossing een  
halff jaer te voorens wittelijck te vercondighen ende op te  
seggen. Testes et datum ut supra. 
 
 
1) ontrecht = scheidsrechterlijke uitspraak of beslissing, verzoening. 
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R51-folio 389. 
 
                                             Lambert Jan Gijsberts. 
 
 
Peeter Martens van Tuyll, een stuck ackerlants ghenaempt  
D'middelrat(?), gheleghen in de Baronnye van Boxtel in den heert  
ganck van Lennisheuvel, tussen erffenisse Jan Martens aen d'een sijde  
ende tissen erffenisse Arien Jan Hen. aen d'ander zijde, d'een eynde  
Heymen Wouters, d'ander eynde Jan Hen. Hoevenaer, heeft hij witte  
lijck ende erffelijck vercocht Lamberden Jan Gijsbers ab eodem etc.  
 
Ende heeft dye vercooper den coopere daerinne ghehoeft ende ghe‰rft  
met 'shooffs hant van Boxtel, met affgaen etc. promittens ratum  
servare et omnes obligationem et impetitionem omnino deponere. 
Datum den XXI en januarii 1630. 
Testes omnes scabini. 
 
 
 
                              Heer ende meester Peter de Bressere 
                              priester ende decken tot Boxtell. 
 
 
Peter Aerts, als man ende momber van Regina zijne huysvrouwe,  
dochtere wijlen Jans van Olmen, bij denselven Jannen ende bij wijlen  
 
�Heyken���01,1��€ van der Schoet, sijne huysvrouwe, te saemen verweckt soo voir    
hem als mede voir sijne swagers als erffgenaemen wijlen Jans van  
Olmen ende Heylkens voirs. waervoir denselven hem fort ende stercks  
maeckende, 
 
het achtste gedeelte in sekere torffvelt gelegen onder deser Baronnye  
van Boxtell ter plaetsche genoempt Luycell den vors. kynderen wijlen  
Jans van Olmen van wijlen heeren ende mr. Peteren van de Schoot  
aenbestorven 't geheel velt tussen erve der erffgenaemen wijlen  
Andries Goyaerts van de Bichelaer aen d'een sijde ende tussen erve  
Metien (Metjen) weduwe Lambert Jacops aen d'ander zijde, heeft hij  
wittelijcken ende erffelijcken vercocht heeren ende meesteren Peter  
de Bressere ab eodem deponere et omnes obligationes ex parte  
predictorum omnino deponere. 
 
Testes Roymans ende Frans Janssen. Actum den 20 ja[nua]rii 1630. 
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R51 folio 389v. 
 
Peter Mertens van Tuyll. 
 
Niclaes Peters van Zutphen, als provisoir van de Altare van Onse  
Lieve Vrouwe binnen der kercke van St. Peters tot Boxtel, eene  
jaerlijcke ende erffelijcke renthe van ses carolus guldens tot XX  
stuyver vel valorem, te betaelen alle jaer in de festdaghe van  
Sinte Merten vrij etc. te leveren van ende uuyt een stuck  
ackerlants, ontrent vier lopensaeten lants in 't geheel begrijpende, 
metten boongaert ende schuere, daerop staende, gestaen ende geleghen  
onder die parochie van Boxtell in den heertganck van Lennisheuvel  
ter plaetsche in den Luttelmer, tusschen erffenisse Jans Mertens van  
Tuyll aen d'een sijde, ende tusschen erffenisse der onbeiaerde  
kinderen Henrick Bartholomeus aen d'ander zijde, streckende metten  
eenen eynde van erffenisse Willemkens W...  Matijs Avenions tot  
aen erffenisse Jan Martens voirs.,  
 
welcke erffelijcke renthe Peter Mertens vercocht hadde Peteren  
Matijs Avenions tot behoeff van Onse Lieve Vrouwe Altaer binnen  
der kercken van Boxtel, gelijck in schepenenbrieven van Boxtel  
breder staet begrepen, wesende in date den XVIII en decembris 1606  
heeft hij wittelijck ende erffelijck vercocht Peteren Mertens  
voirs. ab eodem etc. effestucando etc. promittens ut in forma.  
Testes et datum ut supra. 
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R51-folio 395 
 
                                      
 
 Jan Peterssen van de Ven. 
 
Peter, soone Adriaen Lamberts bij denselven Adriaen ende bij  
wijlen Catharina, dochtere Laurens Elias tsamen verweckt, de twee  
deell in seeckere huys, hoff, lant ende stede met appendenten  
ende dependenten vandyen ende allen sijn recht, actie ende  
pretentie, dye hij inne deselve is hebbende aen hem ghereseveert  
het derde part, gheleghen binnen dese Baronnye in de heertganck  
van Tongeren ter plaetse ghenoempt 'aen de Calfshovell' ghecommen  
ende hem aenverstorven bij ende midts de doot van de voirs.  
Laurens Elias sijnen grootvader, ende van Elias Larenssen sijnen  
overgrootvader ghecommen, heeft hij wittelijck ende erffelijck  
vercocht, opgedraghen ende overgegeven Jannen Peterssen van de  
Venne ab eodem etc. Ende heeft dye voirs. vercoopere den coopere  
in den voirs. twee derde ghedeellten ghehooft ende gheërft met  
'shooffs hant van Boxtell met affgaen etc. promittens ratum  
servare etc. omnes obligationem et impetitionem omnino deponere. 
 
Datum den 29 decembris 1629.  
Testes Van de Weghe ende Jan Niclaes Goossens, schepenen. 
 
 
 
 
                                           Henrick Gijsbers. 
 
Jan, soone wijlen Henrick Santegoits promisit super omnia et  
habenda Henrick Gijsbers te betalen ende als verreckte ende  
overwonnen schat aen te leghen ende te namptiseren van heden  
date deser ure ende jaere de somme van een hondert vijff ende  
vijfftich gulden vijff stuyvers ende dat ter saecke van ghe  
lijcke somme  ...chen gheleent, waeronder sijn 36 patacons in  
permissie gelt p...  tot 48 st. Testes et datum ut supra. 
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R51-folio 395v. 
 
                                       Lambert Henrickx Moy ende  
                                       Peter Adriaens. 
 
Jenneken, weduwe Bartholomeus Janssen cum tutore etc. ghemach  
ticht tot 'tghene naervolghende is uyt crachte van authorisatie  
der heeren schepenen in Boxtell in date den XXIX en decembris  
1629, 
 
het vijffde ghedeelt in een stuck ackerlants genoempt 'de Donck',  
gelegen �binnen dese Baronnye in den heertganck van Lennisheuvel  
in 'de Pinxtelaers', 'tgeheel stuck tussen erffenisse der Taef  
fele van de H.Geest aen beyde sijden ende eynden, heeft sij wit  
telijck ende erffelijck vercocht, opgedraghen ende overgegeven  
Lambert Henrick Moy ende Peteren Adriaens ab iisdem etc.  
effestucando etc. �promittens ratum servare et omnes obligationem  
et impetitionem omnino deponere, uytgenomen het vijffde ghedeelte  
van de grontchijns daeruuyt gaende. Datum ut supra. 
Testes Roymans ende Goossens. 
 
 
 
                         Barbara, weduwe Michiel Jans tu..  
                         h...  cum prolibus. 
 
Peter Adriaens heeft wittelijck ende erffelijck vercocht Lambert  
Henrickx Moy ten behoeve van Barbara weduwe Michiel Jans   ...    
...   ter tochten ende de vier kinder des voirs. Michiel ende  
Barbara ten erffregt eene renthe van drye gullden permissie ghelt  
 
te verschijnen Mateus 1)  ende voir den iersten termijn Mateus  
ierstcommende van ende uuyt het ghedeelt ende portie hem compe  
terende in de voirs. stuck lants in de lest voirgaende contracte  
gemert, ab iisdem etc. 
Ende heeft dye vercooper etc. ghevest met affgaende vertijden in  
manieren in dyen gewoonlijck sijnde, promittens warandiam et  
omnes obligationem etc. uytgenomen den grontchijns daerop staende  
atque satisfacere, mits conditien te loschen met vijfftich  
guldens, ut in forma. 
Testes et datum ut supra. 
 
 
1) 21 sept. 
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R51 folio 407. 
 
 
Jan Henrick Hoevenaer als man ende momboir van Henricxken zijne 
huysvrouwe, dochtere wijlen Peeter Wouters, bij denselven  
Peeteren ende bij wijlen Jenneken sijne huysvrouwe voirs. tsamen  
verweckt, voer d'een hellichte Mariken, naergelaeten weduwe  
wijlen Peeter Janssen, dochtere Peeter Wouters [ende] Jenneken  
voirs. cum tutore etc. voir d'ander hellicht,  
 
een stuck ackerlants metten houtwasch daeraen gheleghen binnen  
dese Baenderije van Boxtell in den heertganck van Onroy ter  
plaetschen ghenoempt in den Beuccoms, tusschen erffenisse de  
weduwe Jan Gijssbrechts aen beyde de sijden met het andere  
[eynde] streckende van erffenisse Adriaen Eymb[ers] tot op  
erffenisse Jan Jaspars cum suis, met gherechticheyt om te moghen  
weghen van ende op 'tselve stuck ackerlants over de voirs.  
erffenisse der voirs. weduwe Jan Gijssbrechts, 
heeft sij wittelijcke ende erffelijcke vercoft etc. Willemen,  
soone Jan Peeter Jordens ab eodem emptore etc. 
 
Ende hebben dye voirs. vercooperen hem voirs. coopere daerinne  
ghehooft ende ghe erfft met shooffshant van Boxtel met affgaende  
verthijden in manieren indyen ghewoolijck sijnde, ghelovende dye  
voirs.vercooperen etc. ratum servare et omnes obligationem  
 
deponere uuyt ghenomen 1) vierthien stuyver jaerlijcx aen den  
 
convente van de [...] 2)  tot Boxtell, ende neghen oirt [...] [...] 
aen de Baenderheer van Boxtell [...] [...] weghen deghene van  
rechtsweghen. 
              
Testes Roymans et Hoppenbrouwerss. 
Datum XXIIII en julii 1628. 
                                           
 
1) hierna doorgestreept: 'een   ....   van' 
2) mogelijke heeft er 'arme Clarisse' gestaan. 
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folio  R51 omschrijving dokument datum 

1 t/m 3 Testament van Elisabeth, dochtere wijlen Goiaert Aerts, weduwe Jan Aerts 
van Fladeracken. Erfgenamen: 1.Jenneken , haar zuster. 2. Lijnt- gen, de 
huysvrouw van Jan Goiaerts, haer maerte 3.Zij nomineert tot testamentair 
executeurs Peter de Bresser en Andries Timmermans, haar neef, die 
rekeninge, bewijs ende reliqua ver- schuldigd zijn aan Jenneken haar 
zuster. Getuygen Jan Jan Roeffen ende Ariaen Lenaerts. Op huyden den 
24 nov. anno voers. heeft de voers. Elisabeth de navolgende gevuecht tot 
haeren testamente, te weten dat sij maeckt Metken, dochtere Wouter 
Timmermans haer peetken haeren swerten tabbaert. Item maeckt Lijntken, 
dochtere Andries Timmermans haeren swerten rock ende facetten rock. Et 
ego Guilielmus Petri van den Bolck tamquam ad premissa notarius quem 
hec dum sic agerentur una cum prenominata testibus presens fui et audivi 
et vidi Jocirco hoc presens instrumentum in robur et augmentum omnium 
premissorum nominem cognominem segnoque meis solitis et consuetis 
subscripsi et subsignavi. Guilielmus P. van den Bolck, notarius publicus. 

08-11-1604 

5 t/m 7 Onder conditien ende voerwaerden nae beschreven willen Maeyken, 
naegelaeten weduwe wijlen Jans Jacobssen, dochtere wijlen Jans 
Aertssen van Vladeracken d'Oude, bij denselven wijlen Jan Aertssen ende 
wijlen Anneken zijne wettige huys vrouw, dochtere wijlen Mathijs van de 
Wiel te samen verwect, ende Marijntken, dochtere wijlen Jans Aertssen 
van Vladeraeken de Jonge, zoen wijlen des voirs. Jans Aerts d'Oude ende 
der voirs. Annekens, inne dier qualiteyt als erfgenaemen van deselven 
wijlen Jannen Aertssen d'Oude ende wijlen Annekens voirs., ten hoech- 
sten ende schoensten voer eenen iegelijcken vercoepen de 
naebeschreven parcheelen van meu- blen ende huysraet, bevonden zijnde 
in den sterffhuyse des voirs. wijlen Jans Aertssen d'Oude ende op der 
voirs. Maeyken ende Martijn- ken midts der doot ende afflijvicheyt van de 
voirs. wijlen Jan Aertssen d'Oude gedevolveert ende verstorven. Ter 
presentie van Jan Alarts ende Niclaes Peters, schepenen. 

06-08-1604 

 9 Testament van Jan Jacobs Pauwels ende Marijken, dochtere Jans 
Kertssoen van Fladeracken, voor schepenen van Boxtel, te weten Jan 
Alarts ende Jan Goijaerts. 

12-11-1605 
of 22-11-
1603? 

10 t/m.11v Testament van Luijcas Lambrechtssoen van Roij voor schepenen van 
Boxtel, te weten Roelof Andriessoen Santegoets en Henrick Michielssoen 
van Hall. 

19-09-1636 

10 Schuldbekentenis van Dirick Hendrick Speeckx aan Handrick Jan Luijten 
voor geleend geld ter somme van 130 gld. Testes Roijmans et van 
Limborch. 

19-03-1629 

11 Jan Geraerts van de Weghe ende Peeter Henricx, beyde borghemeesteren 
deser Baenderije promise- runt super omnia et habenda een voir allen 
ende insolidum mr.Rocho Lemnio, castellain ende rent meester tot Boxtell 
te betaelen van heden date deser over een jaer de somme van 
tweehondert gld. eens metten behoirlijcke interest vandyen procederende 
van gheleenden ghelde en daermede de Baenderije lasten te voldoen. 
Datum den Ixen maij 1629. Testes Santegoits, Roijmans, Limborch ende 
van Breughel. Predicte testes scabini promiserunt voirs. borchemeesters 
ter saecken van de voirs. twee- hondert gld. tegens eenen iegelijcke te 
indemneren. Datum ut supra. 

09-05-1629 

13 Joost ende Geraert byede soonen Goossen Henricx promiserunt indivisi 
super omnia et habenda Roeloffen Andriessen Santegoits ende Dircken 
Huybrechts momboiren over Anneken, dochtere Michiel Willems Verbeeck 
te gheven ende te betaelen de somme van sess hondert vijff ende twintich 
gulden thien stuyvers permissighelt ende dat op Kersmis d'ierstcommende 
deses te teghenwoirdighen jaers 1629, procederende deser schult van 
goeden gheleenden. Actum den XVIen januarii 1629.Testes Roymans 
ende Van Limborch. 

16-01-1629 

 Willem Michielssen Verbeeck, Joostsoen Goes[sen] Henricx wittich man 
ende momboiren van Barbara zijne huysvrouwe, dochtere Michiel Willems 

16-01-1629 
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voirs. Roeloff Andriessen Santegoits ende Dirck Huybert Matijssen als 
momboiren ende tuteuren over Peeter, Maeijken, Anneken ende Katharina 
alle onmondighe kynderen Michiel Willems Verbeeck bij denselven 
Michielen ende bij wijlen Catharina sijne huysvrouwe, dochtere wijlen 
Peeter Wouters tesamen verweckt, hebben wittelijck gheconstitueert ende 
machtich ghemaeckt heeren Wouteren Verbeeck, priestere ende vica- ris 
der collegiale kercke van Sinte Peeters tot Boxtell gheven ende 
verleenende denselven volcomen macht ende sonderlinghe bevele om in 
de naeme vanweghen hen comparanten te compareren voire den heeren 
schepenen der stadt 's-Hertog- enbossche om alldaer aen Jannen Joost 
Rossums te vercoopen, opte draghen ende over te gheven alsulcke stuck 
ackerlants ghenoempt Den Hophoff gheleghen in den Vrijheyt van Sint 
Oedenrode ter plaetssen Ollant als den voirs. kynderen van Michiel 
Willems ieder voir eensevenste deel is toebehoirende. In denselve veste te 
doen alle behoirlijcke renunchiatien ende bewaernisse soo uuyt crachte 
van de authorisatie daervan sijnde als anderssints ende voirts allet 
daerinne te doen wessen constituanten allenne presenterende voir 
afgewest ende sonder overhaest moghen doen etc. ut in meliori forma, 
promittentes ratum servare etc. Testes et datum ut supra. 

15 Codicille van Jan Diericx ten behoeve van zijn zoon Lambert. 10-12-1605 

16 Testament van Jan Eymbertssoen van Oetelaer, weduwenaar van 
Elisabeth sijne huysvrouwe, tevoorens weduwe van wijlen Dircx Clercx. 
Erfgenamen: Jacob Willems van den Bosch en Jenneken dochter van 
Diericx Clercx, zijnder voirscreven huysvrouwe dochter. Getuigen hierbij 
waren heer Jan Antonis vicepastor, Claes Peters en Jan Jans Roeffen, 
schepenen in Boxtel. 

13-08-1613 

18 t/m 20v Testament van Peter Jacobs van Rund, weduwenaar van Margareta zijn 
eerste huisvrouw en Antonia, dochtere wijlen Willem Robberts, weduwe 
wijlen Henrick Henricx de Hondt (Houdt?) zijn tegen- woordige 
huisvrouw.(Erfgenamen: zijn zoon Jacob eters, zijn dochter Marijken met 
haar dochter, en zijn dochter Ariaentken. 

08-07-1613 

28 t/m 30v Testament van Geerit Claessoen de Gruyter, pachter van de grooten 
brabantschen swijgenden antstol, gelije-ende pontgelden, ende Anneken 
Dirck Sebrechts Brants, wonende in den Eenhoren te Breuckelen onder 
Boxtel.Voor notaris Rogier Hessels te Breda. 

29-12-1628 

32  Testament van Adriaen, zoene Mathijs Aertssoen Smit, bij denselven 
Mathijssen ende wijlen Peterken zijn ierste huysvrouwe tesaemen ver- 
weckt. Erfgenamen: Jenneken, Peter en Marijken kinderen Mathijs Aerts 
ende Elisabeth zijn tweede huysvrouw. Getuigen Adriaen Eymberts 
Henrickx ende Jan Jans Roeffen, schepenen. 

26-3-1616 

34 Testament van Henrick, zoene wijlen Eymberts Henricxzoen ende 
Catharina, dochtere wijlen Henrick Wouterssoen, zijne huysvrouwe. 
Erfgenaam is de langstlevende, nemende ende verkiesender voer 
momboiren over hender beyde kinderen Adriaen Eymberts Henricxs ende 
Adriaen Wouterszen. Aldus gedaen ten woonhuyse der voirs. testateur ter 
presentie van Willem Jans van den Weghe ende Jan Jans Goijaerts, 
schepen- en in Boxtel. 

26-09-1607 

36 Testament van Aleyth, dochtere wijlen Peter op de Loo, weduwe Jan 
Denissoen. Erfgenamen: 1. Maria, dochtere Wouter Peters, haer nicht. 2. 
Adriaen soone Servaes Hanricx. 3.Marijken,dochter Hanrick Ariens 'haer 
petken' 4.Jenneken en Lijsken, dochteren Willem Jacobs 5.Aryken, 
huysvrouwe Hanrick Jans Hoevenaers, dochter Jans Berbelen,'Jade 
Wandelinge' genoemd verweckt aen Maryken Peters haer testatrice 
sustere. 6.De twee kinderen van Wouter Jans. 7.De kinderen Dirck Jans, 
verweckt aen Anneken, dochtere Jan Berbelen. 8.Adriaen Lamberts, daer 
moeder aff was Anneken Peters. 9. Willem Jans Berbelen, woonende int 
quartier van Antwerpen, haer testatrice susters soone. 10. Catarina en 
Aryken, kinderen Peters van de Loo, haer broeders kinderen. Aldus 
gedaen ten woonhuyse van Maeyken weduwe Peter Connicx inne 
presentie van Niclaes Peters van Sutphen ende Lucas Lamberts Hanricxs, 

17-03-1617 
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schepenen in Boxtel. 

38 Testament 'in presentie des alderwerdichtsten heylighen sacramente des 
altaers' van Jeexken, dochtere Jacob van den Adehorst. Erfgenamen: 
1.Het vruchtgebruik van een huis, hoff, erffve met alle sijn gerechte aan 
Wouter Willemssoen, wevere ende Geritken Adriaens, dochtere alias de 
Moije sijn wittige huysvrouw. Na hun beider dood zal het goed overgaan in 
handen van de Taeffele des Heylighen Geests tot Boxtell. 2.Een koetse 
met 'tgeens dat daer inne ende op is ter aelmoesse aen Goijaert Diericxs- 
soen. 3.Haer schappraije geeft zij aan Jan Diericxssoen opt Boseynde. 
Getuigen Gerardt Goijaerts costere, Laureijs Willemssoen ende Adam 
Janssoen. Attestor propriae manus subscriptione Balthasar Petri, a tella 
presbiter Boxtellensis ecclesiae vicarius licet parum dignus. 

28-10-1597 

40 Testament van Corstiaen Goarts van den Hoevel ende Gheritken, Henrick 
Willems dochtere, zijn wittelicke huysvrouw. Erfgenamen: 1.haer naeste 
nichten ende neven te weeten die kynderen van Meeus, Goijaert, Peter 
ende Henrick, Iken, Griet ende Meriken, allen kinderen van Corstaens' 
broeders en zusters. 2.De kinderen Dries, Jan, Henrick ende Jutken, allen 
kinderen van Gheritgens broeders ende suster. 3. erfgenamen Lijn Stopen 
ende Aelken haer nichte. Getuigen waren hierover meester Goswijn 
Gherits ende Wouter Meeussen ingeseten der heerlickheid Boxtel. Ita 
testor F.Johannes Donschot Lyropius Domminicanus Buscoducensis, ita ut 
premittitur ecclesiae collegiatae S.Petri in Boextell vice-pastor. 

01-02-1588 

44 t/m 45 Testament van Henrick, zoene wijlen Antonis Schellekens, woonachtich 
onder de parochie van Gemonde. Erfgenamen: 1.Zijn huysvrouw Margriet, 
dochtere Jan Gielis. 2. Jan, natuurlijke zoene Evert Antonis. 3. de kinderen 
Jaspar Diercx de Bressere verweckt aen Geertruyt, dochtere wijlen Antonis 
Schellekens. Getuigen waren Henrick Jan Schellekens ende Peter Gerits 
Henricxs, schepenen in Boxtel. 

04-06-1613 

46 Akte van huwelijksvoorwaarde tussen Willem, soene Jaspar Wouterssen, 
geassisteert zijnde metten selven Jasparen zijn vader Diericken 
Wouterssen ende Evertden Aerts zijne oomen toecomende brudengom ter 
eenre, ende Marijken, dochtere wijlen Jan Michielssoen van de Zande 
weduwe wijlen Jan Eliassoen, geassisteert zijn- de met Aleyt, weduwe 
wijlen Jan Michiels van de Zande haer moeder, Michielen ende Henricken, 
haere broeders, zoenen wijlen Jan Michielssen van de Zande ende 
Henricken Janssen, haeren swaegere toecomende bruyt ter andere zijde. 
Getuigen Jan Jans Roeffen ende Willem Janssen de Visscher, schepenen 
in de baronie van Boxtel. 

10-02-1618 

48 Wij Jan Jans Roeffen ende mr. Geraert Roymans schepenen in Boxtel 
doen condet eenen yege- lijcken, dat voor ons coomen zijn joncker 
Richardt van Vlierden, schouvth der baronye van Boxtel etc. ende 
jonckvrouwe Anna de Borchgraeve dochtere wijlen heer Willem de 
Borchgraeve heer in sijnen leven der Vrijheyt van Oerle ende Merefelt,sijne 
huysvrouwe, wittige beddegenoten hebbende in hunder handen dit cohyer 
offte pam- pyer met den gemeynen eidgendomssegel van Boxtel 
toegesegelt, waerinne sij verclaert hebben te wesen gescreven hennen 
testament, lesten ende uuytersten wille met hunder eygender signaturen 
onderteckent, willende en begerende uuytwijden- de denselven in allen 
sijne puncten, leden ende articulen achtervolcht ende volbracht te werden 
'tsij bij ... enz. enz. 

03-03-1625 

  Op huyden den 19en martii 1626 is dit testament ten erfelijcke versoeck 
van joffrouwe Anna de Borchgrave, weduwe wijlen joncker Richaert van 
Vlierden in zijnen leven schouth, in presentie van Niclaes Peters, Jan Jans 
Roeffen ende mr. Geraert Roymans scepenen der Baronie van Boxtel 
daervan deselve joffrouwe heeft versocht copie gelevert te werden. Actum 
P.van Limborch 

 

49 Testament van joncker Richart van Vlierden schout en Anna de 
Borchgrave zijne huysvrouwe.  

14-01-1625 

52 Testament van Peter Henrick Goijaerts van Over- beeck, waarin hij bekent 
ende verclaert dat hij zijn aenpaert inden commer Lambert Erberts van der 

31-12-1604 
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Stappen metten zijnen borgemeesteren deur bewijs van denselven 
Lambertden heeft betaelt. Testes Claes Peterssen ende Henrick Antonis 
Schellekens, schepenen in Boxtell. 

53 Appèlzaak Dierck Ariens. Heer schout ende schepenen van Boxtel. Dierck 
Ariens Snijder appelleert tegens alsulcken tweede vercopinge als uuyt 
vonnis bij die van Esch gegeven, te sijn Diricx achterdeel, ende ten 
voordeel van Cornelis Lourenssen van de Schoot is geschiet op maendach 
verleden, ende wederstaet alsoo tselve peen, mede oock ander- mael 
appellerende tselve vonnis bij renovatie voor soo veele het recht vermach 
gelijck hij dat naerder afsche...ende van Esch oock sall overdragen, 
versueckende van deselve appellatie acte in forma bij den secretaris in 
Boxtel van gemact te wordden, mede versueckende midts appellatie 
scheyt alle aeliënatie ende distractie ende 't vonnis of ...catie soo als nyet 
geweesen of nyet gedaen, dae... sijn peen onder cautie naebehoren sall 
wordden gerestitu- eert andersins parten leet van verdere ontstaen ... 
presenterende tot borgen voerden peine van appellatien Jannen Daniels 
innegesetene deser Baenderije hier tegenwoirdich. Dit gescrifte is van 
weghen des voirs. Diericx opten XXI-en ende respective den XXII-en janu- 
arii anno XVIc vijffthien aen Joncker Richart van Vlierden schouth, Willem 
van de Weghe ende Claes Peters van Sutphen ende Jan Jans Roeffen 
scepenen in Boxtel. 

21-01-1615 

60 Testament van Aelbert, zoene wijlen Willem Diericxsoen, weduwnaar van 
Marijken, dochtere Jacobs Peters ende Elisabeth, dochtere Laureys 
Goijaertssoen van de Schoor. Erfgenamen: 1.zijn twee voorkinderen bij 
hem aen Marijken, zijn eerste huysvrouwe verweckt. 2.Elisabeth, zijn 
tegenwoordige huysvrouw met de nakinderen. Getuigen waren Niclaes 
Peters van Sutphen ende Jan Jans Roeffen, schepenen in Boxtel. 

10-04-1613 

63 t/m 66v Testament van Abel Goijaertssoen Outhuesden, priestere ende canonicke 
des capittels der col- legiale kercke van Sinte Peters. Erfgenamen: 
1.Diverse klooster en altaren. 2. zijn dienst- maagd Marijken. 3.Zuster 
Jenneken Henricx, conventuale nonne in den clooster van Orthen. 4.Zuster 
Anneken Lamberts, woenende in het convente van Arme Clarissen tot 
Boxtel. 5. de Taeffele des H. Geest binnen Boxtel. 6. Zuster Lijsken 
Lenaerts, woenende in den convente van de susteren van Orthen. 7.mr. 
Peter de Bresser, deken des voirs. capittels. 8.heer Willem van Beurden, 
zijn confrater. 9. Jan, zijnen cosijn woenende binnen der stadt van St. 
Geertruydenberghe, ende Jans huysvrouwe zijns testateurs nichte. 10. 
Adriaen Goijaertssen. 11. de drie wettighe kynderen wijlen Aerts Goijaerts, 
zijns testateurs broedere. 12.Elisabeth Lenaerts, daer moeder aff was 
Catarina zijns testateurs zustere. Getuigen waren Willem Jans van de 
Weghe ende Aernt Ansems Hoppenbrouwer,schepenen in de Baenderije 
van Boxtel. 

31-03-1622 

69 t/m 71 Testament van Adriaen Eymberts Henricxs ende Marijken, dochtere 
Laureijns Adriaenssen sijne huysvrouw. Erfgenamen: 1.de kynderen wijlen 
Jans Besselen. 2.de kynderen wijlen Jans van Thuyl en Jan Eliassen. 3.de 
stockgoederen zul- len wederkeren naar hunne wederzijdse ouders. 
Getuigen: Jan Alarts ende Jan Jans Roeffen, schepenen in de Baronnie 
van Boxtel. 

06-10-1609 

73 t/m 75 Testament van Peter Henrick Goyaerts van Over- beeck, weduwnaar van 
Catarina dochtere wijlen Aert Wouters. Erfgenamen: 1. zijn zoon Aert 
Peters ende Anna, dochtere wijlen Segers Jacops van Groeningen. 2.Peter 
ende Catarina kinderen van Aert Peters. 3. Peter Janssen zijn swaegere 
ende Catarina desselfs huysvrouwe, zijns testa- teurs dochtere. 
4.Henricxken, zijns testateurs dochtere. Getuigen Jan Alarts ende Willem 
Jans van den Weghe, schepenen in Boxtel. 

30-03-1610 

76 Testament van Dierick, zoene wijlen Lamberts Bartholomeussoen ende 
Margriet, dochtere wijlen Dierick Cornelissoen sijne huysvrouw. Erfgenam- 
zijn Margriet en haar twee kinderen. De testa- teur neemt en verkiest tot 
momboiren over sijne huysvrouwe ende hender beyder kinderen Gijsbert 
Willemssen van der Braecken sijnder huysvrouwe oom ende Lambert 

30-04-1611 
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Phlipsen sijnen neve. Getuigen Willem Jans ende Niclaes Peters van 
Sutphen, schepenen in de Baronie van Boxtel. 

78 t/m 81 Testament van Johan van Wasselijn, heer van Watijnes, ridder etc. ende 
Margareta van Brecht vrouwe van Watijnes etc. 

31-01-1622 

81v Op den X-en novembris anno 1625 compareerde voer mij openbaer notaris 
etc. den getuigen hieronder genoempt, de Eedele Erenfeste ende Eersame 
Joncker Philips van Brecht hooch- schouteth der stadt van 's-
Hertogenbossche ende haerder meirjeren joncker Goijaert van Erp, joncker 
Johan van Leeffdael, heere tot Waelwijck ende Joseph van Heijmssel in 
den naem ende als gemechtight van Vrouwe Josyna Maes, weduwe van 
wijlen heer Jacop Boysot onder expresse protes- tatie van in alles te willen 
blijven geheel ende van dese dispotie (!) nyet te advoyeren alle van de 
meeste vrienden van Vrouwe Margreta van Brecht testatrice [...] broeder 
Peter Beers in den naem van heer Johan prior des convents van den 
predicheeren binnen deser stadt voirs. mr.Geraert van Zoemeren 
lycentiaet in den rechten etc. schepen der stadt van 's-Hertogen- bossche, 
ende hebben versocht in presentie van mij notario ende getuygen 
hieronder gescreven openinge, van dese toegesloten,besegelden test- 
amente waeraff d'opschrift was luydende, mitsgaders den teneur van 
binnen voirs. als volght. Actum als boven binnen der stadt van 's-Hertog- 
enbossche in presentie van Claes Peters, voorschepen ende Jan Roeffen 
beyde schepenen der heerlijcheyt ende baenderije van Boxtel als ge- 
tuygen hiertoe geroepende hebben. Claes Peters, Jan Jans Roeffen coram 
me notario H.van Craenven. 

10-11-1625 

81v Opten VII-en februarii 1622 zijn voer ons sche- penen der Baronie van 
Boxtel ondergescreven ge- compareert d'edele welgeboren heeren heer 
Johan van Wasselijn, heer van Wattines ridder etc. ende d'edele 
welgeboren vrouwe Margareta van Brecht zijnen gesellinne, hebbende in 
handen dit tegenwoerdich testament toegevouwen ende metten segel 
deser Baronie gesloten, verclaer- ende 'tgene daerinne gescreven staet te 
zijn hender beyder dispositie, testament ende uuytersten wille ende 
verclaerende voir een teneur, ende dat wij Leyten hebben doen maken II 
instru menten doen van zij begeerden d'eene zoude be- waken ende 
gesloten worden in de scepenencomme deser Baronie, ende d'andere om 
allen ongeluck van brant ende andersints ter schouwen selff te bewaeren, 
willen dat d'een offwel beyde tesaemen als zijn maer een testament in 
hemselven propre conditien. Jan Jans Joesten, Adriaen Eymberts, mij 
present J. Leytenz  

07-02-1622 

82 t/m 85 Testament van Jan, zoene wijlen Jans Goijaerts ende Catharina, dochtere 
wijlen Lucas Goijaerts sijne huysvrouwe. Erfgenamen: 1. Lucas, zoene 
Merten Jan Goijaertssen, der Catarine peteren. 2.Dingen, dochtere Aerts 
Andriessen van de Loo, nu huysvrouwe van Peter Henricxsen. 3. Marijken 
dochtere Adriaens Lenaerts, zijns testateurs peterken. 4.Jenneken, 
weduwe wijlen Jans Timmermans, dochtere wijlen Goijaerts Coppelmans. 
5. Willem Janssen de Visscher. 6. Merten, Jan Goijaertssen broeder. 
7.Henrick Aelberts als man ende momboir van Lijsken, zijns testateurs 
zustere. 8.Jenneken, dochtere Andries Peters, verweckt aen Iken zijns 
testateurs zustere. Getuigen waren Niclaes Peters van Sutphen ende 
Willem Janssen vande Weghe,schepenen in Boxtel. 

26-10-1607 

86 Requeste aen de heeren schepenen van Boxtel van Adriaen 
Bartholomeussen, weduwer van wijlen Elken sijne huysvrouwe, dochtere 
wijlen Jans Willemssen, om (met toestemming van Margareta, weduwe 
Hendrick Jans Willemsen) eenen heycamp te mogen verkopen uit de 
erfenis toebehorende aan zijn onbejaerde kinderen. 

25-06-1624 

88 Akte van transport, voor notaris Geraerdt Goossens verleden, van een stuk 
heylants van Adriaen Bartholomeussen, weduwer van wijlen Elken sijne 
huysvrouwe, dochtere Jan Willems aan d'eersame Geraert Jan Antonis out 
ontrent tsestich jaeren ende Henric Jan Henricxsen out ontrent ses en 
dertich jaeren. In presentie van Jan Henricx van de Sande ende Goijaert 
Dircx als getuigen. 

08-06-1625 



  

 236

90  Testament van Handrick Jan Willems ende Marga- reta Willemssen sijne 
huysvrouwe, waarin zij nemen ende verkiesen tot mombers Jan Geraert 
Avenioens, Adriaen Bartholomeus ende Bartholomeus Willemssen. Aldus 
gedaen in presentie van Jan Jans Roeffen, schepen, ende Roeloft 
Goessens als loffwerdige getuigen. Opgemaakt door Gerardus Roymans 
openbaer notaris. 

19-10-1622 

92 Attestatie over de hoge honderste penning door Peter Wouters Erberts, 
Cornelis Willems Scheymaickers, schepenen in Esch. Taxateurs Jan 
Wouters, Willem Willemsz. van Ghyersberghen en Jan Schuermans.  
(ondertekend door J. Leytensz.) 

27-10-1571 

92 Zeventiende eeuwse afschrift van bovengenoemde attestatie in het 
handschrift van H. Leermakers. 

ca 1630 

93 Testament op de langstlevende van Gielis Rut- gers ende Meriken 
Joordens sijne huysvrouw, voor schepenen van Liempde te weten Marten 
Martens Huybrechts (Huyberts) ende Michiel Henricx Michiels. 

08-08-1635 

93v Testament van Peeter Lambrechts ende Meriken, dochtere wijlen Jan 
Adriaens Niclaessen, voor schepenen van Liempde te weten Marten 
Martens Huybrechts ende Jan Peeters Scheutgens. 

09-08-1635 

95 Testament van Jacop Peters van Rund en Maeyken, dochter wijlen Jan 
Eymberts, zijn huisvrouw. 

27-08-1630 

97 Testament van Henrick Servaessen ende Emken van der Ameyden, 
wettige beddegenooten, voor Geraert Roymans ende Hercules van de 
Weghe, schepenen. 

27-03-1630 

99 Testament van Lucas Lamberts van Roij ende Lijsken, dochtere wijlen 
Marcelis Audijns, (Ouddyens) wettige beddegenooten, voor Jan Ni- claes 
Goossens ende Peter Gerit Henricx, sche- penen in de Baronie van Boxtel. 

31-05-1630 

101 Testament van Catharina, weduwe wijlen Henrick Eymbers. Genoemd 
worden Anneken, Catharina en Henrick junior. Voor Jan Niclaes Goossens 
en Frans Janssen, schepenen in Boxtel. 

09-09-1630 

103 Akte van huwelijksvoorwaarde van Lambert, soone Michiel Laurenssen 
ende Meriken, dochtere Willem Lambrechts. Getuigen Geraert Roymans 
en Peter van Limborch, schepenen in Boxtel. 

19-11-1629 

105 Akte van huwelijksvoorwaarden van Goiaert Goiaerts van den Bichelaer, 
geassisteerd met Henrick Goiaerts van den Bichelaer zijn broeder ter 
eenre ende Catharina, dochtere wijlen Anthonis Bartholomeussen ende 
Luytghen zijne huysvrouw, dochtere wijlen Henrick de Gruyter, 
geassisteerd met Goiaert haere broeder ter andere zijde. Getuigen Geraert 
Roymans en Frans Janssen, schepenen der Baronije van Boxtel. 

23-06-1630 

107 Testament van Aert,soone wijlen Peter Huyberts van Tuyll ende Margriet, 
dochtere wijlen Jan Matijssen sijne huysvrouwe. Zij, testateuren, hebben 
ghecooren ende geordonneert momboirs over hun onmondich kint Peter, 
Huybert Peters van Tuyll ende Giliss Jans Matijssen. Getuigen Geraert 
Roymans en Jan Niclaes Goossens, sche- penen der Baronije van Boxtel. 

25-04-1630 

109 Testament van Jacob Janssen van de Zande.Erfge- namen: 1. de parochie 
van St. Peters tot Boxtel 2.het convent van de Arme Clarissen. 3.Ruth 
Daniels. 4.Jacop Peterssen ten Asch. 5.Lambert Aelberts den Wever. 
6.Eymbert,soone Jacop Joordens. 7.Meryken, dochtere Aert Jans van 
Grunen- dael. 8.Anthonis, soone Jacop Peters ten Asch. 9.Roover, sijne 
wettige broeder tot Duwaij studerende. 10. Henricxken ende Meryken,sijne 
halve suster ende broeder, beyde kinderen Peter Henricx van Eyndhoven. 
11.Suster Jenneken dochtere 

18-01-1630 

. Peter Henricx van Eyndhoven, nonne opten Wijnt- molen [...]. 12.Jan, 
Roover, Erken, Enghelken ende Catharyna, sijne rechte ende geheelen 
broe ders ende susters, allen kinderen wijlen Jans van de Zande ende 
Dimpna. Getuigen Geraert Roymans en Jan Niclaes Goossens, schepenen 

 

111 Testament van Jan, soone wijlen Diercx Jan Willems ende Judith, dochtere 
Jan Jans Goossens sijne huysvrouwe. Getuigen Jan Niclaes Goossens 
ende Frans Janssen, schepen in Boxtel. 

30-03-1630 

113 Testament van Anneken, weduwe Jan Geraertsen. Erfgenamen: 1. haer 
dochter Willemken. 2.Jenne- ken, haerer voors. dochtere bastaert dochter. 

04-02-1630 
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Getuigen Geraert Roymans en Hercules van de Weghe, schepenen der 
baronije van Boxtel. 

115 Testament van Henrick, soone wijlen Peeter Denis. Erfgenamen: 
1.Mariken, huysvrouwe Huybert Peeters tot Moergestel sijns testateurs 
suster. 2.Herman Peter Denis, sijn broeder. 3.Anthonis soone Jacops ten 
Asch. 4. Jenneken, dochtere Jan Peeter Denis, sijne pete. 5.de drie kinder- 
en van wijlen Jan Peeter Denis, sijn broeder, verweckt bij Heylken sijne 
huysvrouw. Getuigen: Jan Niclaes Goossens en Frans Janssen schepenen 
der Baronije van Boxtel. 

23-12-1629 

117 Testament van Jan Janssen Craenen ende Lijntgen Ariens, sijne 
huysvrouw, dochtere wijlen Jan Aelbrechts. Zij kiezen tot momboirs over 
hunne onmondighe kinderen Jan Bartholomeussen Glaes- maecker ende 
Henrick Jans Craenen. Getuigen: Geraert Roymans en Frans Janssen. 

08-01-1630 

119 Testament van Jan Janssen Roeffen, president- schepen van de 
Baenderije van Boxtel. 

25-06-1628 

123 Testament van Joost Janssen van Roy en Anneken dochtere Jan Henricx, 
sijne huysvrouw. Getuigen: Jan Niclaes Goossens en Frans Janssen 
schepenen der Baronije van Boxtel. 

07-02-1630 

125 Testament van Lijsken Henrick van de Amer. Erfgenamen: 1.Truyken en 
Henrick haar kinderen. 2. Adriaen en Henrick, beyde kinderen Adriaen 
Henricx Leermaeckers. 3.de drie kinderen van Adriaen Henricx voors. bij 
Jenneke sijn ierste huysvrouwe, dochter van de testatrice verweckt. 

23-09-1628 

 Getuigen waren Arien Ariens en Antonis Henricx. Opgemaakt door 
Gerardus Verdonck, pastoor der parochie van Boxtel. 

 

127  Testament van Jan Henrick Hoevenaer en Henricxken, dochtere Peeter 
Wouters. 

27-10-1630 

bij 128 
ongen 

Testament Jan soene wijlen Jans Diercx van Haut ende Anneke, dochtere 
wijlen Jans Denis van Dijck 

09-07-1632 

128 Testament van Jan soene wijlen Jan Diericxen v. Haut ende Anneke, 
dochtere wijlen Jan Denis van Dijck, te voorens weduwe wijlen Erbert 
Huyberts. (Anneken en Erbert hebben hun eerste testament gemaakt op 
29-03-1611 voor de pastoor van Boxtel Lambert Franssen.) 

09-07-1632 

132 Testament Adriaen Daniels ende Jenneken, dochtere wijlen Henrick Gerit 
Elias. 

03-04-1631 

134 Testament van Josina, weduwe Michiels Verbeeck dochter wijlen Cornelis 
Clercx, verweckt van deselve bij Cristophna sijne huysvrouw. 

16-10-1643 

136 Testament van Hilleken, dochtere Peter Wouters, weduwe van Jan Adriaen 
Aerts. Erfgenamen: haar natuurlijke zoon Jan Peters, haar zwager Marten 
Claes met Ariken zijn huisvrouw, haar zoon Aert Jans, haar dienstbode Jan 
Gerits, haar zoon Wouter Jans, haar dochter Peterken. 

01-06-1615 

139 Testament van Andries, soene wijlen Niclaes An- driessen, jonckgeselle. 
Erfgenamen:1.Marta wed. wijlen Adriaen Adriaens 2.Claes Willems Colen 
en Willemke zijn vrouw, 3.Peterken en Geritken dochters Claes Driessen, 
4.Corstiaen en Cornelis, gebroeders zonen Jan Corstiaens Vercuijlen, 
5.Jenneken natuurlijcke dochtere van Marijken, dochtere Willem Claessen 
ende bij Peter Henricx verweckt. 

17-05-1621 

143 Testament van Jan Andries Peterssen, nagelaten weduwenaar van wijlen 
Mariken, dochter Aert Ansems zijn eerste vrouw, en Mariken zijn tegen 
woordige wettige huisvrouw, dochter wijlen Mertens Peters, beddegenoten 
innegesetenen der heerlijckheyt van Helvoirt. ('opten elffsten dach octobris' 
doorgestreept bovengeschreven: 'den XII-en octobris') 

12-10-1615 

146 Testament van Peeter, soone Geraert Geraerts ende Meryken, dochtere 
Jans van Hout, sijne huysvrouw. Zij benoemen tot momboirs over hunne 
beyde onmondige kinderen Jan van Hout ende Peeter, soone Dirck Gerits. 
Getuigen Roeloff Andriessen Santegoits ende Peter Geraerts Henricx, 
schepenen van Boxtel. 

17-11-1629 

148 Testament van Jan Andries Santegoets ende Anneken, dochtere wijlen 
Goyaert Bernaerts. Erfgenamen: 1. de langstlevende. 2. Goijaert, hun 
zoon. 3. Jan ende Peeter, henne ongetrouwde kynderen. 4. Adriaen 
Bartholomeussen, hennen swaegere. 5. Henrick, des testateurs natuere- 

26-11-1649 
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lijcken soone.Ter presentie van Goyaert Martens van Hees ende Willem 
Verbeeck, schepenen. 

150 Huwelijkse voorwaarden (contract antenuptiael) van Willem Maurii Slegers, 
toecomende bruydegom ende Jenneken, dochtere Goyaert Jan Segers, 
toecomende bruyt. Testes Jan Niclaes Goossens ende Peeter Cornelis 
Seumeren. 

07-02-1650 

152 Testament op de langstlevende van Jan Henricx Hoevenaer ende 
Henricxken, dochtere Peeter Wouters, ter presentie van Goyaert Martens 
ende Peeter Cornelis Seumeren. 

10-12-1648 

154 Testament van Corstiaen Geerlincx Schaelken en Cathelijn, dochtere Joost 
Goossens. Erfgenaemen: 1. de langstlevende. 2. hun beide kinderen. In 
presentie van Jan Niclaes Goossens ende Cornelis Diercx Marijnen, 
schepenen. 

06-09-1648 

155v Codicille van de voors. testateurs. 30-11-1648 

158 Testament van Margriet, weduwe Andries Andriessen. Erfgenaemnen: 
1.Steven ende Jan haere twee soonen. 3. haer zoon Andries. Ter 
presentie van Jan Niclaes Goossens ende Cornelis Diercx Marijne, 
schepenen. 

08-10-1648 

160 Testament van Dingen Aertssen. Erfgenaemen: Cathelijn ende Corn[elis] 
haer twee kinderen, ter presentie Jan Niclaes Goossens ende Peeter 
Seumeren, schepenen. 

17-02-1650 

162 Testament op de langstlevende van Willem Willemssen Schepens ende 
Mechelt Hermens sijne huysvrouw. Ter presentie van Cornelis Diercx 
Marijnen ende Peeter van(den) Hoven, schepenen. 

11-08-1650 

164 Huwelijkse voorwaarden van Willem Aerts ende Margriet Ariens, 
toecomende bruyt ende bruydegom. In presentie van Dominicus Schenkels 
ende Willem van Wijck, schepenen. 

01-10-1650 

166 Testament van Arien Henrick Everts. Erfgenamen: 1.Henrick Meertens, 
sijnen neve.2.het natuur- lijke kind van Meriken, dochtere Jan Peeter 
Bueters. 3.Fijsken, huisvrouwe Jan Peeter Bueters 

17-03-1649 

168 Testament van Meriken Peeters weduwe van wijlen Peter Jan Peeter 
Joordens. Erfgenamen:1.Anthonisken Henricx, haer nichte voor haere 
getrouwe dienste. 2.Peeter haar zoon 3.Haer dochter Peerken. Schepenen 
Jan Niclaes Goossens en Peeter Cornelis Seumeren. 

25-05-1649 

170 Testament van Heesken Wijtvliet, weduwe van wijlen Willem Janssen van 
de Wege. Erfgenamen: 1.Aletien haer dochter.2.Ariaentien haer dochter 
3.Nog twee niet met namen genoemde kinderen. Schepenen Cornelis 
Dircx Marijnen en Cornelis Peters van Sutven. 

18-07-1647 

171 Testament van Metgen, weduwe Aert Franssen. Erfgenamen zijn haar 
kinderen Dierck, Frans en Cathelijn. (Deze akte is niet ondertekend) 

geen 

172 Testament van Aleijt, dochtere wijlen Henricx de Gruijter. Erfgenaam: 
Adriaentien, haere natuerlijcke dochtere, verweckt bij wijlen Adriaen Matijs 
Aertssen. Schepenen Henrick Janssen a Kempen en Goijaert Martens van 
Hees.  

17-01-1647 

173 Codicillare additie van Aleijt, dochtere wijlen Henricx de Gruijter. Mede-
erfgenamen zijn nu willemken, Meriken ende Geertruijt, haerder testatrice 
susteren. Schepenen Jan Niclaes Goossens en Willem Verbeeck. 

14-04-1650 

174  Testament van Jenneken lest naergelaeten weduwe van Lenaert Peeters. 
Erfgenamen: 1. Peeter haer soone 2.Maria de joncxste, haer dochter, 
beyde verweckt door Lenaert voirs. 3.Maria de oudste 4.haer vookinderen 
verweckt bij Peeter Jans Casteren. Schepenen Cornelis Dierck Marijnen 
en Peeter van Hoven. 

31-01-1650 

176 Testament van Henricxken, weduwe wijlen Dierck Michiels. Erfgenamen: 
1.Cathelijn, dochter van Jan Anthonis tot Cromvoirt. 2.haer nichten ende 
neven, haer susters ende broeders kynderen. Schepenen Henrick Michiels 
van Hall ende Jan Niclaes Goossens. 

30-08-1647 

178 Testament van Luijtgen, weduwe Jan Claessen. Erfgenamen: 1.Niclaes, 
haer soon. 2.haer dochter (Joanna?) getrouwd met Cornelis Jan Peeter 
Joordens. Schepenen Henrick Michiels van Hal ende Adriaen Jan Jacobs. 

30-10-1647 

180 Testament van Henrick Henricx van Eyndoven. Erfgenamen: 1. de 15-02-1647 
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kynderen van wijlen Jan Henrickx sijnen broeder. 2.Adriaen Gerarts ende 
sijn moeder mogen het huis en de goederen na zijn dood blijven gebruiken 
en erven al het schaerhout. 3. Margriet Bastiaens.4.Peeter Henricx sijn 
broeder. 5.de huisvrouw van Tomas Henricx sijne nichte. Schepenen Jan 
Niclaes Goossens ende Hercules van de Weghe. 

182 Testament van Erken, dochtere Bastiaen Lamberts van den 
Heuvel.Erfgenamen zijn haer broedere ende sustere, midtsgaders de 
kynderen van Diercxken haer sustere. Schepenen Goijaert van Hees ende 
Jan Niclaes Goossens. 

03-11-1647 

184 Testament op de langstlevende van Bartholomeus Thomassen ende 
Meriken, dochter Joost Matijssen sijn huysvrouwe. Schepenen Henrick 
Michielssen van Hal ende Jan Niclaes Goossens. 

24-01-1648 

186 Testament van Metken, dochtere wijlen Jan Mi- chielssen van de Sande, 
weduwe wijlen Jan van den Pas. Erfgenamen: 1. Metken, Adriaen ende 
Meryken sullen mogen blijven woonen in de camer van haer testatrice 
huysinge. 2.Meryken haer dochter. 3.Claes haer soone. Schepenen 
Henrick Michioelssen van Hall ende Adriaen Janssen. (Deze akte is niet 
ondertekend) 

25-02-1647 

188 Testament op de langstlevende van Lambert Jans- sen de Coninck ende 
Aelken, dochtere wijlen Mathijs Molengraeffs. Schepenen Jan Niclaes 
Goossens ende Cornelis Peeters van Sutphen. 

21-06-1647 

190 Testament van Anthoni de Roij, priestere ende canonick tot Boxtel. Zijn 
broer Gerart Adriaens zal na zijn dood aan de zoon en dochter van Gerart 
Adriaens elk honderd gulden moeten uitkeren. Schepenen Cornelis 
Marijnen en Cornelis Peters van Sutphen. 

11-09-1647 

192 Testament op de langstlevende van Jan Jaspar Bressers ende Cornelia, 
zijn huisvrouw. Erfgenamen: 1.hun ongetrouwde kinderen Henrick en 
Emken. 2.Sijsken, dochtere Michiel Willems. 3.hun dochter Jenneken. 
Schepenen Henrick Michiels van Hall en Goijaert Martens van Hees.  

21-02-1646 

194 t/m 197 Testament van Gerit Henricx van Endthoven met consent van zijn 
huisvrouw Heylken, dochter van Jan Huijberts en met consent van Henrick 
Henricx zijne broeder. Erfgenamen: 1.Jenneken, dochter van Peeter 
Henricx van Endthoven, religieuse tot 's-Hertogenbosche op de 
Wimolenberch 2.Margriet dochtere Bastiaen Lamberts.3.Adriaen Gerit 
Geritssen, de voorsone van Heylke. 4.Peeter, sijne broeder.5.Henrick sijne 
broeder 5.de kinderen van Jan Henricx van Endthoven. Schepenen 
Henrick Janssen Akempen ende Goiaert Martens van Hees. Op heden den 
tiende meert 1647 is dit testament geopend op verzoek van de erfgenamen 
van Gerit Henricx van Eijndoven ter presentie van Henrick Michiels van 
Hall ende Goijaert Martens v. Hees schepenen der Baronnije van Boxtel. 

28-02-1645 

198 Testament van mr. Engelbert Steens ende Hille- gonde, dochtere wijlen 
Henrick Gijsberts vanden Bogaert. Erfgenamen: 1.hun beyder wittige 
kynderen. 2.Caerlken ende Marijken, voorkynderen van den testateur 
verweckt bij Beelken Jan Henricx, sijne ierste overleden huysvrouwe. 
Schepenen Henrick van Hall ende Cornelis van Zutphen. 

14-03-1647 

200 Codicillaire additie van Maria, weduwe van Jan Jacobs Marijnen. Henrick 
Franssen ende Joachim Cornelissen sullen blijven wonen ende 
gebruycken haer testatrice huysinge. Schepenen Jan Niclaes Goossens 
ende Cornelis Diercx Marijnen.  

08-03-1647 

202 Testament van Joachim Cornelissen (v.d. Heuvel) ende Jenneken Jaspers, 
sijne huysvrouwe. Erfgenamen: hun wettige kinderen. 

16-07-1647 

204 Testament van Willem Janssen de Visscher ende Maria sijne huysvrouwe. 
Erfgenamen zijn hun kinderen Jan en Jenneken. Schepenen Jan Niclaes 
Goossens ende Arien Jan Jacobs. 

05-02-1647 

205 Codicillaire additie van een niet genoemde testateur. (Waarschijnlijk hoort 
dit codicille bij het testament van Willem Jans de Visscher). 

20-10-1650 

208 Testament van Jan Janssen van Tuyll.Erfgenamen: 1.Zijn zusters Meriken 
ende Anneken. 2.de kind- eren van zijn wijlen Heylken, eveneens zijn 
zuster. 3.Laureijs Andriessen, sijne neve, ver- weckt bij wijlen Jenneken 
Jansen van Tuyll zijn zuster. 4.Willemken Adriaen Leijten, weduwe van 

06-09-1678 
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wijlen Willem Jansen van Tuyll, zijn over- leden broeder. Schepenen 
Hendrick Huijgens ende Joost van de Weege. 

210 Iken, weduwe Peeter Smiths heeft het vruchtgebruik in het zesde gedeelte 
van de goederen van haar overleden man opgedragen en overgegeven 
aan Eijmbert Peeter Smiths. Schepenen Jan Niclaes Goossens ende 
Cornelis Diercx Marijnen.  

07-09-1648 

210 Testament van Eijmbert Peeter Smiths. Hij verclaert tot zijn enige en 
universeele erfgenaam Iken, weduwe Peeter Smiths, zijn moeder. 
Schepenen Jan Niclaes Goossens ende Cornelis Diercx Marijnen. 

07-09-1648 

212 Testament van Arien Henricx Latthouder ende Cathelijn Arien Daniels. 
Deze laatste schenkt haar rock en lijfken aan haar nicht Lijneken Cornelis. 
Schepenen Henrick ter Aa ende Jacob van de Sande. 

09-02-1648 

213 Testament van Handrick Flipssen. Erfgenamen: 1.zijn zusters en broeders. 
2.Goossen Ariens, de zoon van zijn broer. 3.Jan de natuerlijcken zoon van 
Goijaert Dircx verweckt bij Jenneken, dochtere Jan Meus. Schepenen 
Cornelis Diercx Marijnen ende Cornelis van Sutven. 

01-07-1647 

215 Testament van Meriken, weduwe Jan Adriaen Ni- claessen. Erfgenamen: 
1.Jenneke, dochter van wijlen haar zoon Claes. 2.Deliken haar dochter. 
3.haar vier kinderen.Schepenen Goijaert Martens van Hees en Jan Niclaes 
Gossens. 

24-11-1648 

216 Codicillaire additie bij het testament van Meriken, weduwe Jan Adriaen 
Niclaessen. De testatrice heeft gewilt ende begeert dat haeren 
schoonsoone Willem Henricx nyet en sal betaelen van het ierste voorlijff. 
Schepenen Dominicus Schenckels ende Willem van Wijck. 

11-12-1650 

217 Testament op de langstlevende van Peeter Sijmen Leijten en Heylken 
dochtere wijlen Andries Cornelissen. Erfgenaam van een stuk land is 
Geertruyt, hunder beyder dochtere. Schepenen Cornelis Dircx Marijnen en 
Dominicus Schenkels. 

01-06-1651 

219 Testament van Adriaen, Niclaes ende Marijken kynderen van wijlen Jan 
Henricx van de Pas ende Metgen dochtere Jan Michiels van de Sande. Zij 
nomineren d'een den anderen tot universeel erf- genaam. Schepenen 
Henrick Michiels van Hall ende Cornelis van Sutphen. 

15-03-1647 

221 Contract antenuptiael van Wouter Henricx, bruy- degom ter eenre, ende 
Iken Lambert Goijaerts, bruyt ter andere zijde. Schepenen Jan Niclaes 
Goossens ende Peeter Cornelis Seumeren. (akte is niet ondertekend, dus 
niet gepasseerd) 

09-01-1648 

223 Testament op de langstlevende van Jan Corst- iaenssen Smits ende 
Wilhelma, sijne huysvrouwe. Schepenen Hendrick Janssen ter Aa ende 
Jan Hendrick Schellekens. 

17-05-1633 

225 Testament van Metgen, weduwe Aert Franssen. Erfgenamen: 1. haer soon 
Dierck. 2. Dierck, Frans en Cathelijn, haere kynderen. Schepenen Goijaert 
van Hees en Jan Niclaes Goossens. 

16-05-1648 

227 Testament van Judith Everts, weduwe Henrick Goijaerts van den 
Biegelaer. Erfgenamen: 1.haer broeder en haer broeders kynderen. 
2.Jacob Janssen, haeren pachtere ende neve. 3. Emken Jacobs, haer 
testatrice nichte. Schepenen Jan Niclaes Goossens ende Henrick 
Michielssen van Hall. 

24-01-1648 

229 Testament op de langstlevende van Peeter Adriaens de Bever ende 
Elisabeth, dochtere wijlen Jan Gerit Goossens. Verdere erfgenamen zijn 
hun beyder kynderen. Schepenen Henrick Michielssen van Hall ende Jan 
Niclaes Goossens. 

05-09-1646 

231 Codicillare additie van Lijsken Gerart Goossens Erfgenamen: Lijsken 
Laureijssen, haer dienst- maecht. 2.Marcelis ende Niclaes haer soonen. 3. 
Maeyken, dochter van Marcelis haer soon. Schepenen Henrick Michiels 
van Hal en Cornelis van Sutven 

10-02-1647 

233 Afschrift van het testament op de langstlevende van Thomas Tomas en 
Jenneken, dochter Hendrick Hulssen. Schepenen Henrick Michielssen van 
Hall ende Jan Niclaes Goossens. 

05-04-1637 

 Testamentaire additie met consent van Jan ende Nicolaes, soonen van de 
testateur. 

12-07-1647 
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237 Testament van Adriaen Peeters ende Maeicken Jan Gijsberts. 
Erfgenamen: 1.hun wettige kinderen. 2. de drye voorkinderen van de 
testatrice, verweckt bij Jan Jacobs haeren iersten man. (het slot ontbreekt, 
handschrift P. Roeffen) 

ca 1648 

238 Authorisatie van Henrick Corstiaen Marcus van Erfort om namens Anthoni 
de Lange, amptman van de Lande van Ditz, momboir ende tuteur over 
Aghatius Fredrick, soone wijlen Sebert van Esch te procederen met de 
erfgenamen van Maeyken Conincx. Schepenen Jan Niclaes Goossens 
ende Goijaert Martens van Hees. 

03-10-1647 

240 Testament op de langstlevende van Jan Jan Goijaerts ende Iken, dochter 
Lambert Goijaerts. Schepenen Henrick Michielssen van Hall en Jan 
Bressers. 

27-04-1646 

245 Testament op de langstlevende van Wouter Jan Jasparis ende Jenneken, 
dochtere Willem Jan Joordens. Schepenen G.Verbeeck ende P.v.Dijck.  

07-12-1669 

246 Frans, soone Guilian Groesdonck ende Jenneken, dochtere Jan 
Mathijssen versoecken hare drie sondaeghsche proclamatien ende naer 
dat deselve verclaert hebben te wesen van persoonen ende malcanderen 
in bloeden niet en sijn bestaende, soo sijn hunne roepen toegestaen ende 
verwillicht. Testes Verbeeck ende Van Dijck. 

07-12-1669 

247 Testament van Aelbert Jans Ven. Erfgenamen: 1. Anneken, sijn wettige 
dochter. 2.zijn kynderen. Schepenen Henrick a Kempen en Henrick 
Willems.  

27-01-1647 

249 Testament van Cornelis Diercx Marijnen ende Maria Reijniers, sijn 
huysvrouw. Erfgenamen: o.a. zijn zoon Andries en zijn (2?) zusters. 
Schepenen Joost Goossens en Jacob van de Sande. 

11-02-1648 

251 Gijsbert Denis Hansmakers heeft een huis, hoffstadt en hoff verkocht aan 
Jan Janssen van Poppel. Testes Goossens ende Frans Janssen. 

23-10-1630 

251 Henrick, soone Wolfaerts Cruys ende Marijken dochtere Henrick Hermans, 
oud 23 jaar heeft zijn gerechte derde deel in een huis, hoffstadt en hoff 
verkocht aan Gijsbert Denis Hansmakers. Testes et datum ut supra. 

23-10-1630 

252 Aert Jan Rijckaerts belooft 50 gld. te betalen aan Cornelis Diercx Marijnen 
ten behoeve van Symon onbejaerde soone Jan Symons. Testes Van de 
Sande ende Van Duysel. 

27-08-1642 

253 Attestaties van Jan Peter Gerits Avengoens, Joost Gerits, Willem Gerits en 
Lenaert Willems aangaande een hecken t'eijnden een seeker steeghsken 
neffens seeckeren acker, genaempt den Derpschen Acker. Testes 
Goossens ende Frans Janssen. 

02-08-1630 

255 t/m 258v Willem Henricx Louwen, Jacob Henricx Louwen en Jan Henricx Michiels 
als momboiren ende tuteur- en over Henrick, Dirck, Jan ende Engelken, 
onmondighe kynderen Willem Henricx de Louwe bij denselve Willemen 
ende bij wijlen Meriken sijne huysvrouwe, dochtere Jan Peter Gerits 
Avenioens daer moeder aff was Engelken, dochtere Jan Peeters de 
Jonghe voer de hellichte ten erfrechte. Voor den hellicht Herbert Henricx 
als man ende momboir van Margriet, dochtere Jan Peeter Geraerts 
Avenioens voer d'ander hellicht hebben verclaert met Henrick 
Leermaeckers, secretaris deser Baendereye daertoe gheautho- riseert bij 
Willem Janssen van de Weghe, stad- houder in de naeme van de 
Baenderheere van Box- tell aenghegaen te sijn erffelijcke scheydinghe 
ende deylinghe der erffgoederen. Testes Jan Roeffen Hoppenbrouwers, 
Marijnen ende Peeter Geraerts. 

15-06-1628 

259 Elias Handrick Herberts ende Jan Handrick Michielsen als momboiren 
ende tuteuren over de acht onbeiaerde kynderen wijlen Herbert Henrick 
Herberts ende bij wijlen Margareta zijne huysvrouwe, dochtere Jan Peter 
Gerits Avenioens, verkopen de hellicht van een stuck ackerlants, 
genoempt de Doort, aan Willem Huijbrechts van Thuyll. Testes Roeloff 
Andries Santegodts, Geraert Roymans en Steven Marijnen, schepenen. 

 

 De voors. momboiren verkopen de hellicht van eenen heycamp aan Jan 
Gerit Avenioens. 

 

 De voors. momboiren ende Willem Handricx als vader ende alsso wittich 
momboir over sijne on- beiaerde kynderen verweckt bij Mariken, dochter 
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Jan Peter Gerit Avenioens verkopen een stuck ackerlants, genoempt den 
Raephoff aan Jan Aert Jans. De voors. momboiren verkopen een stuck 
heylants ter plaetsche genoempt 'op Loo' aan Gregoris Willems ende 
Michiel Dirck Gerarts. 

 De voors. momboiren verkopen een gedeelte in eenen hoycamp ter 
plaetsche genoempt 'in de Tongercampen' aan Michiel ende Jan 
gebroederen, sonen wijlen Handrick Michielsen. 

 

 De voors. momboiren verkopen een gedeelte in een stuck houtwasch ter 
plaetsche genoempt Luycel, achter de hoeve genoempt d'Uylsbroecke aan 
Michiel ende Jan gebroederen, sonen wijlen Handrick Michielsen. 

25-09-1628 

260v Michiel Diricx Gerarts heeft een jaerlijcke en erfelijcke renthe van ses 
carolus guldens ver- kocht aan Marten Jans van de Venne. Testes et 
datum ut supra. 

25-09-1628 

261 Erffelijke scheyding ende deyling der kynderen Elias Handricx verweckt bij 
wijlen Ariken sijne huysvrouwe. Deylderen: Handrick, Gerit ende Giel 
Lamberts als man ende momboir van Mariken, dochtere Elias Handricx 
ende Ariken. Testes Marijnen ende Schalcken. 

15-06-
[1628?] 

263 Marten Quintijn Aerts verkoopt zijn woonhuys, hoffstadt ende hoff aan 
Gijsbert Janssen vander Asdonck ende Marten Lenaert Martens. Testes 
Roymans ende Verbeeck, schepenen. 

29-01-1631 

263v Jan Goiaerts van Eersell, als rade van sijne huysvrouw, ende met hem 
Heylken, Henricxken ende Goiaert, alle kynderen Jan Goiaerts van Eersell 
ende wijlen Lijsken, sijne ierste huys- vrouwe, dochtere Henrick van de 
Merfelte tesamen verweckt, die voors. Heyllken unmundich wesende die 
voors. Henrixken out 23 jaeren ende te voors. Goiaert out omtrent 19 
jaeren, heb- ben vercocht aen Peeter Henricx van Eyndhoven een erfelijke 
rente te betalen uuyt een stuck ackerlants gelegen in den heertganck van 
Cleynder Liempde. Testes Roymans ende Goossens, schepenen. 

30-01-1631 

268 Gerit Wouter Gerits verkoopt een stuk ackerlant genaemt 'de Hoffstadt' aen 
Niclaes Woutersen, zijnen broedere. Testes Goyaert Martens ende Van de 
Sande, schepenen. 

02-05-1641 

268 Niclaes Wouter Gerits heeft vercocht aen Willem Jans van de Weghe ten 
behoeve van Jannen van de Weghe, doctoir in de medycijnen, sijnen 
broeder een rente van 5 gld. te betalen uyt een stuck ackerlant, genoemt 
'de Hoffstadt'. Testes et datum ut supra. 

02-05-1641 

269 Aert Jans, als man ende momboir van Marijken dochtere Hanrick Ariens 
van Gestell, verkoopt een stuck ackerlant, genaemt 'den Steenen' aan 
Gerit Wouter Gerits. Testes et datum ut supra.  

02-05-1641 

269 Willem Michielssen Verbeeck heeft verkocht aan heer ende mr. Antoni de 
Roy, priestere ende canonick des Capittels tot Boxtel tot behoeff van het 
benefitie van de altaere van Drie Con- ningen in de kercke deser Baronnie 
van Boxtel een renthe van 5 gld. 14 st. uuyt een huys, hoffstadt, hoff ende 
d'affs[cheiding] daer aen- gelegen, gelegen in de Lange Steenstraete. 
Testes et datum ut supra. 

02-05-1641 

270 Niclaes, soene Goossen Henricx als gemachtigde van Joest Adriaens van 
Bochoven als man ende momboir van Elisabeth, zijne huysvrouw dochtere 
Goossen Henricx, heeft verkocht seker stuck ackerlants, gelegen 'int Cleyn 
Vierdell over twee stappen' aan Cornelis Adriaen Bartholomeus ende aen 
Jenneken, Geertruyt ende Heylken zijne drie susteren oyck dochteren 
wijlen Adriaen Bartholomeus voirs. Testes Corstiaen Akempen ende Van 
de Zande. 

02-05-1641 

271 Willem Janssen van de Weghe heeft vercocht aen heer ende mr.Anthony 
de Roy, priestere ende canonick der collegiale kercke van Sint Peeters 
binnen dese Baronnye van Boxtel ten behoeve van 't capittel der selver 
kerck van het jaergetijt van heer Jan, soone Willem Jans van de Weghe in 
sijnen leven canonnick der voors. kerck, een erfrente van 1 gld. eenen 
stuyver. Testes Her- cules van de Weghe en Frans Janssen, schepenen. 

06-11-1630 

271v Joost en Cornelis, broers, zonen wijlen Jan Breeckelmans door hem en 
door wijlen Peterken, zijne huysvrouw, dochtere wijlen Jan Claes Henricx 
tesamen verweckt, Adriaen Mateussen als man ende momboir van 

[..-11-1630?] 
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Maeyken, zijne huysvrouw, dochtere wijlen Jan Breeckelmans ende 
Peterken voirs., Niclaes ende Jenneken, broedere ende sustere, beyde 
kynderen van wijlen Adriaen, soone wijlen Jan Claes Henricx, die voirs. 
Jenneken cum tutore etc. alle als naeste moederlijke vriend- en van wijlen 
Seris en Henrick Jan Jacops, verkopen een huys, hoffstadt en hoff aan de 
drie kinderen van Marten Jan Evers.  
(het einde van de akte staat op folio 381) 

275 Hercules van de Weghe ende Frans Janssen, sche- penen hebben opten 
XIXen octobris 1630 gevisiteert den rijn1 ende den haes2 in den leeghe 
corenmolen ende hebben bevonden den rijn te we- sen gebroocken ende 
den haes gheheel versleten. 

19-10-1630 

276 Jan Corstiaens Rademaker promisit super omnia et habenda Lucassen 
Lamberts van Roy van heden date dese over een jaer te betalen ende te 
namptizeren de somme van 12 patacons in specie ende daerbij allnoch 7 
gld. 6 st. 1 oert, procederende van goeden gheleenden gelde. Testes 
Goossens ende Frans Janssen, schepenen. 

11-09-1630 

277 Henrick, soone wijlen Anthoni Bartholomeussen als man ende momboir 
van Mariken sijne huys- vrouwe, dochtere wijlen Gerit Hericx Avenions, 
heeft vercocht aen heer Egbert vanden Bichelaer eene renthe van drie 
carolus gulden, van ende uuyt de hellicht in een stuck weylants, groot een 
dachmaet lants off daeromtrent, gelegen in den heertganck van Luycell. 
Testes Goossens en Frans Jans, schepenen. 

09-11-1630 

279 Gedeeltelijke akte van een scheyding van Henrick, Frans, Jacop, en Jan. 19-01-1630 

280 Wouter, Gerit ende Willem, gebroederen soonen wijlen Jans van den Loo, 
ende Margreta henne sustere, dochter wijlen Jans van den Loo voors. Jan 
Peter Michielssen en Wouter Jans vander Loo als momboiren over 
Jenneken, onmondige dochter Willem van den Loo ende Antonia, zijne 
huys- vrouw, dochtere Antoni Goijaert Geraert Mut- saerts, hebben 
verkocht aen mr.Rochus Lemnius seekere stede lants, soe huysinge, 
schueren, schop, boomgaert, hooien, ackerlanden, hoeyland weylanden, 
heylanden ende houtwassche. Testes Roymans ende Goossens, 
schepenen. 

25-09-1630 

282 Jan Janssen van den Bichelaer, als man ende momboir van Lijsken, sijne 
huysvrouwe, dochtere Arien Ariens verkoopt een stuck ackerlants aen 
Dirck, soone Willem Geraerts. Testes Frans Janssen ende Schellekens, 
schepenen. 

19-01-1630 

283  Erffscheydinghe ende deylinghe tussen Gijsbert Janssen van der Asdonck 
ende Jan van Tuyll. 

04-12-1629 

283v t/m 286 Erffscheydinghe ende deylinghe tussen Huybert, Aert ende Jan, 
gebroederen, soonen wijlen Peter Huybrechts van Tuyll en wijlen Lijsken, 
dochtere Aert Henricx tsamen verweckt. Testes Roymans ende Jan 
Niclaes Goossens, schepenen.  

04-12-1629 

291 Erffscheydinge ende deylinge tussen Michiel ende Jan, beyde soonen 
wijlen Henrick Michiels ende Peeterken, dochtere Jan de Jonghe tsamen 
verweckt. Testes Roymans ende Jan Claessen. 

12-02-1630 

293v Pauwels, soone Cornelis Pauwels heeft verkocht aen Jan Janssen van 
Hout een renthe van 5 gld. te betaelen uuyt het derde deel van een stuck 
hoeylants genaemt 'de Scheepdoncq' gelegen in Lennisheuvel. Testes et 
datum ut supra. 

12-02-1630 

295 Jan Peeter Geraerts Avenions heeft de helft van de gerechticheyt tot den 
Loch en de Raephoff verkocht aan Willem Henrickx ten behoeve van zijn 
kinderen door hem bij wijlen Mariken zijne huysvrouw verwekt, en de 
andere helft aan de momboiren van de kinderen van wijlen Herbert 
Henrickx, door hem bij wijlen Engelken, zijne huysvrouw verwekt. Mariken 
en Engelken zijn beyde dochteren des voirs. Avenions. Testes Santegoits, 
Roymans,Hoppenbrouwers en Marijnen. 

06-09-1628 

295v Henrick Michiels heeft hem ghestelt cautionaris ende borghe voir Jan, 
soone Lenaert Willems aen Willem Janssen van de Weghe, stadthouder 
deser Baenderye voir allen d'actie dewelcke dye voirs. stadthouder is 
pretenderende opten voirs. Jan Lenaerts ter saecken dat dye voirs. Jan 

09-09-1628 
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Lenaerts soude gheslaghen hebben de dochteren van Aert Vos tot Esch 
ghelijck dye voirs. Van de Weghe is sustinerende. Testes Hopenbrouwers 
ende Marijnen. 

297  Overdracht van erffgoederen soo huyssinghe, ackerlanden, hooy- ende 
weylanden van Martijnt- ghen, weduwe van wijlen Vranck Daniels aan haar 
drie kinderen Jan, Elias en Marijken. Testes Roymans ende Ter Aa. 

05-04-1629 

298 Erffscheydinge ende deylinge van de kynderen en erfgenaemen van 
Vranck Daniels en Martijntghen zijn huysvrouw. Testes Roymans ende Ter 
Aa. 

05-04-1629 

299 Overdracht van twee stukken akkerland van Anchem Jans Goossens aan 
Vranck Peters. Testes Peter Geerits ende Goossens. 

19-09-1630 

300 Schalk Jans de Wil[de], man ende momboir van Maeyken sijne huysvrouw, 
dochtere Geraerts van Duyssell heeft wettelijk ende erfelijk verkocht aen 
Henrick Leermakers een jaerlijcke en erfe- lijcke rente van 5 gld. uit een 
huys, schuer, hoff, boomgaert, ackerlant ende weylant. Testes 
Hoppenbrouwer ende Marijne. 

17-06-1628 

302 Jan Henrick van Rijssinghen d'Oude ende Wouter, soone Anthonis 
Wouters van Tuyll, momboiren over Anthonis, Wouter, Gertruyt, Willemken 
ende Henrickxken, alle 5 onmondige kinderen wijlen Anthonis Wouters van 
Tuyll ende wijlen Jenneken dochtere Willem Joesten, zijne huysvrouw, ver- 
kopen een stuk ackerlant aan Marijken, weduwe Peeter Huyberts van 
Tuyll. Testes Santegoits, Van de Weghe, Peter Gerits Henricx ende Frans 
Janssen. 

17-01-1630 

303 Restitutie van kooppenningen, omdat Charlotte van Vlierden had 
vermaagschapt een stukje weiland, hetwelk Ansem Janssen van Anna de 
Borchgrave, moeder van Charlotte van Vlierden had verkregen, zoals in 
schepenbrieven wordt vermeld. Testes Santegoits ende Marijnen. 

30-08-1628 

305 Henrick Michielssen, voormalig borgemeester van deze Baronnie, heeft 
beloofd fl.53,- te betalen aan Jan, zoon van wijlen Geraert Franssen. 
Testes Goossens ende Frans Janssen, schepenen.  

17-02-1631 

305 Overdracht van een stuk hooiland van Jan, zoon van wijlen Jan Jan 
Peeters, als man en momboir van Heylken sijne huysvrouw, dochter van 
wijlen Geraert Henrick Avenions, aan Jan Peeter Joor- dens. Testes 
Roymans ende Henrick Jans ter Aa. 

17-02-1631 

309 Niclaes, soone wijlen Willem Eliassen draagt een deel van een busselen of 
houtvelt, gelegen op Luycel, over aan Thomas Abrahams. Testes Limborch 
ende Van Breughell. 

06-04-1629 

309 Overdracht van een stuk hoylant van Iken en Dympna, dochters van 
Geraert Geraerts, gelegen in den hertganck van Lennisheuvel, ter plaetse 
geheten 'in den Smaelbroecken' aan Michiel, zoon van Merten Gilissen. 
Testes Roymans ende Van Breughell. 

06-04-1629 

311 Willem Janssen, als momboir over Adriaen ende Goiaert, beyde 
onmondighe soonen wijlen Geraert Pauwelssen ende Oeyken sijne 
huysvrouwe heeft twee stukken akkerland verkocht aan Pauwel ende Dilis, 
beide zonen Cornelis Pauwelssen, ende Willem Verclaessen, als man 
ende momboir van Heylken, sijn huysvrouw, ende Dirck Henrickx, als man 
ende momboir van Jenneken sijne huysvrouw, beyde dochteren Cornelis 
Pauwelssen. Testes Roymans ende Van Limborch. 

18-04-1629 

313 Vonnis van de schepenbank van Boxtel omdat er seeckere questien ende 
differenten geresen waeren tusschen Jan ende Emken sijn suster, beyde 
kinderen van wijlen Symon Janssen ende Jenneken, sijne huysvrouw, 
dochtere wijlen Henrick Janssen, ter eenre zijde, ende Henrick Jan Henricx 
ende Adriaen Marten Wouters, momboiren over Symon ende Mechtelt, 
naekynderen van wijlen Merten Wouters ende Jenneken voirs. ter andere 
zijde. Testes Roymans ende Goossens. 

03-10-1630 

315 Lambert, soone Marten Gilissen promiset super omnia et habenda Aerden 
(Ansems) Hoppenbrouwers te gheven ende te namptiseren (te betalen) 
voor geleverde goederen. Testes Van de Weghe ende Frans Janssen. 

30-09-1630 

317 Willem, soone Niclaes Willems Scheymakers als man ende momboir van 
Heylken sijne huysvrouw, dochtere Cornelis Pauwels ende Cuentghen 

19-01-1630 
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sijne huysvrouw, heeft verkocht een kwart in een huys hoff, boomgaert, 
houtwasch ende ackerlanden, gelegen te Cleynder Liempde, aan Pauwels 
ende Dielis, gebroeders ende Dirck Henrick Cornelis, als man ende 
momboir van Jenneken sijne huysvrouw, alle drie kinderen Cornelis 
Pauwelssen. Testes Roymans, Van Breugel ende Frans Janssen. 

318 Marijken, weduwe wijlen Niclaes Willems Scheymakers verkoopt haer 
stede metten gerechtichheden vandien, gelegen te Cleynder Liemde, aan 
Matheus Ariens van de Berendonck ende Matheus Michiels van Erp. 
Testes et datum ut supra. 

19-01-1630 

319 Erfscheyding en deylinghe der erfgenamen wijlen Pauwels Henricx ende 
wijlen Lijsken, zijn huysvrouw.Erfgenamen: 1.Matheus Adriaens vanden 
Berendonck, als man en momboir van Jenneken zijne huysvrouw, dochtere 
wijlen Pauwels Henricx ende wijlen Lijsken sijne huysvrouw, dochter van 
wijlen Herbert Janssen voir een hellicht. 2.Laurens Janssen, als man ende 
momboir van Heylken sijne huysvrouw,dochtere wijlen Pauwels Henricx 
ende Lijsken voirscreven voor d'ander hellicht. Testes Goossens en Frans 
Janssen. 

23-12-1630 

321 Overdracht aan mr.Rochus Lemnius van een erfe- lijke rente van 10 
gulden, die hij heeft gekocht van mr. Gerardus Roymans, chirurgijn ende 
secretaris der heerlijckheyt Liemde, welke hij eertijds had gekocht van 
Willem Peter Bueters. Getuigen Hercules van de Weghe en Peter Gerit 
Handrickx, schepenen in Boxtell. 

04-05-1629 

321v Marten soone Jacop Willems Verbeeck ende Catharina sijne sustere 
hebben wittelijck ende erf- felijck vercocht aen mr.Geraert Roymans een 
jaerlijcken ende erf-elijcken renthe van thien carolus gulden van ende uuyt 
een huys ende hoff gelegen binnen dese Baenderije binnen brugge. 
Testes van de Weghe ende van Breugell. 

05-05-1629 

322 Niclaes Janssen van de Bichelaer als man ende momboir van Anneken 
sijne huysvrouwe, dochtere wijlen Henrick Mertens heeft een stuk 
ackerlant genoempt den Beucom gelegen binnen de baronnie van Boxtel 
wettelijk en erfelijk verkocht aen Matijssen Huybers. Testes Roijmans, 
Peter Gerits ende Frans Janssen, schepenen. 

23-01-1631 

324 Adam Adams heeft vercocht aen Servaes, soone wijlen Henrick 
Servaessen eene jaerlijken ende erffelijcken renthe van ses gulden van 
ende uyt een stuk ackerlant, genoempt den Hansdonck, ge- legen in den 
heertganck van Lennisheuvel. Testes Roymans ende Goossens, 
schepenen. 

28-01-1632 

 Die voorschreven Adam Adams heeft vercocht aen Adriaen Adams, sijne 
broeder ter tochte en ten behoeve van sijne naekinderen, verweckt bij sijne 
tweede huysvrouwe ene renthe van 3 gld. van ende uyt een stuk hoylant, 
heylant ende houtwasch, genoempt den Rouwen Buender, gelegen in den 
heertganck van Lennisheuvel. Testes et datum ut supra. 

28-01-1632 

 Jan soone wijlen Adriaen Wouters promisit super omnia et habenda 
Adriaenen soone wijlen Adriaen van den Berendonck te gheven ende te 
betaelen van heden date deser over een jaer de somme van tsestich 
patacons oft cruysdaelders in specie, ende acht gulden ten interest 
procederende van gheleende somme bij den voirs. Van Berendonck aen 
den voirs. Jannen gheleent. Testes et datum ut supra. 

28-01-1632 

326 Deylinge van seeckere renten der kinderen Dirck Jacops van Haren. (akte 
is niet compleet) 

20-09-1629 

327 Akte van gelofte waarin Jacop ende Jenneken, beyde mondige kinderen, 
ende Jan oud 22jr. ende Maeyken oud 19 jr. allen kinderen van Dirck 
Jacops van Haren ende Maria sijne huysvrouw, beloven hun momber 
Willem vd.Weghe costeloos ende schaedeloos t'ontheffen, noch dat zij 
vant ghene tot noch toe gepasseert is egeene rekeninge en sullen eyssen. 

22-12-1629 

327 Niclaes Lodewijcx heeft vercocht aen Jan Niclaes Goossens tbv. Cornelis 
en Margriet, beyde onmundige kinderen Peter Niclaessen van Zytphen en 
Anneken, dochtere Joris Janssen tesamen ver- weckt, een rente van 5 gld. 
Testes Jan Peter Gerits ende Willem Janssen van de Wege. 

22-12-1629 

328 Memorie van scheydinge ende deylinge voor Gerit ende Goijaert 09-02-1645 
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gebroeders, kynderen Jan Gerit Wouters van Beers. Opgesteld door Jan 
Janssen Spierincx als landmeter. 

329 Elisabet, dochtere wijlen Dirck Lambrechts bij denselven ende bij 
Margareta sijne huysvrouwe tesamen verweckt, heeft vercocht aen Jan 
Handrickx Hoevenaer ende Maricken, weduwe wijlen Peter Jan Peters 
Joordens seecker stuck ackerlants. Testes Roeloff Andries Santegoets, 
Roymans et Marijnen. 

17-10-1628 

 Die voirs. vercoopersse heeft vercocht een stuk hoylants aen Herman 
Peter Derks. 

17-10-1628 

 Die voirs. vercoopersse heeft een stuck heylant vercocht aen Jan 
Lambrechts ende Dirck Michiel van de Zande. 

17-10-1628 

331 Jan Wouters als man ende momboir van Gertruyen sijne huysvrouw, 
dochtere wijlen Aert Dircx van Lille heeft een stuck ackerlant verkocht aen 
Jacob, soone wijlen Geraert Franssen. Testes Goossens ende Frans 
Janssen, schepenen. 

05-08-1630 

333 Jan Henricx van de Amer, Mathijs ende Peter, zoenen Jans Santegoets, 
Dierick Goyaert Bernaerts voer Willemken zijne huysvrouwe, ende Willem 
Michielszoen hebben geloeft Peter Simons 28 gld. metten interest totten 
dienste van de capelle tot Lenneshovel in plaetsche van al- sulcke 
lopensaeten lants alsmen pretendeert bij Henrick Peter Heymens. Testes 
Jan Alarts, Willem vande Weghe ende Jan Gerits, schepenen.  

02-01-1609 

334 Lenaert Willems, als man en momboir van Jenneken, dochtere wijlen Jan 
Goossens heeft een zesde gedeelte in een stuck hoylant ge- noemd den 
Vreybeempt gelegen in de heerlijck- heyt van Esch bij maniere van donatie 
verkocht aen Jan, soone Jan Janssen Goossens. Testes Goossens ende 
Frans Janssen, schepenen. 

30-01-1631 

335 Akte van memorie, hanttastinge en transport aangaande 't goet dat 
Margriet, weduwe Aert Peters van Tuyll, maar tegenwoordig getrouwd met 
Aert Arien Rijckaerts, heeft gekocht gehad, Testes Roymans ende 
Goossens, schepenen. 

26-07-1630 

336 Vranck, soone Peeter Gerit Henricx heeft twee stucken ackerlants, gelegen 
binnen dese Baronie van Boxtel inden heertganck van Munsel vercocht 
aen Peeter, soone wijlen Henrick Dircx de Bresser. Testes Peeter Gerits 
ende Goossens, schepenen. 

30-01-1631 

338 Jan Lamberts ende Peter Henricxsen, als geor- donneerde momboiren 
ende tuteuren voer d'ombejaerde kynderen Adriaen Jan Lamberts, 
Corstiaen Andriessen als momboir der kynderen Huybert Jan Lamberts 
hebben de hellicht in een stuck ackerlants gemeynelijck genoempt 'Het 
Heynen lant', gelegen onder deser Baronnie van Boxtell ter plaetschen 
Hall, vercocht aen Bartholomeeus Henrick Bartholomeeus. Testes Goyaert 
Martens ende Jan van Poppel, schepenen. 

27-07-1643 

 Die voirs. momboiren in henne voirs. qualiteyt, hebben die hellicht van 
'tvoirs. stuck acker- lants genoempt 'Heynen Lant' vercocht aen Jan 
Janssen van Berlicom ende Catarina zijn suster. Testes et datum ut supra. 

27-07-1643 

338v Die voirs. momboiren in henne voirs. qualiteyt uytgenomen die voirs. Jan 
Lamberts hebben een stuck ackerlants gemeynlijck genaempt 'Den 
Nonnenberch verkocht aen Jan Lamberts ende zijne sustere, een 
loepensaet off daer omtrent groot zijnde, gelegen onder die parochie ende 
plaetse voirscreven. Testes et datum ut supra. 

27-07-1643 

 Ende die voirs. momboiren vercooperen in henne voirs. qualiteyt hebben 
het vijfde part off gedeelte in een dachmaet hoeylants in den Huysbeempt 
ter plaetschen voirscreven gelegen, verkocht aen Hanricken Michiels van 
Hall. Testes et datum ut supra. 

27-07-1643 

340 Mr. Aelbrecht Jacob Goijaerts, soene wijlen Jacob Goijaerts bij denselven 
Jacoben ende wijlen Jijken zijne huysvrouwe, dochtere wijlen Aelberts de 
...th, Marijken ende Geertruyt gesusteren beyde dochtere wijlen Jacobs 
ende Gijben voirs. metten momboren bij hen daertoe vercoeren etc. 
hebben sekere huysinge, hofstadt ende hoff, gestaen ende gelegen binnen 
deselve Baronie van Boxtell ter plaetsen in der Rechte Steenstraeten, 
genoempt 'Den Valck' verkocht aen Dirck Jan van Poppel. Testes Ruys 

02-12-1643 
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ende Van Poppell, schepenen. 

340v Dirck Jans van Poppell heeft vercocht aen Marijken ende Sijken (= 
Geertruyt) gesusteren een jaerlijcke ende erffelijcke renthe van ach- tien 
carolus gulden alle jaer te betaelen inden hoychtijt van Paeschen ende voir 
den iersten termijn van betaelinge Paeschen 1645. Testes et datum ut 
supra. Marijken ende Geertruyt gesusteren hebben bekent op dese rente 
hondert guldens gelost te wesen. 

02-12-1643 

342 Adriaen Gerit Hermans voir hemselven, ende Eymbert Hanrick Eymberts 
als man ende momboir van Handricxken zijne huysvrouwe, dochter wijlen 
Gerit Hermans verkopen enkele stukken ackerlant, hoeylant, houtwasch 
ende koeywey gelegen onder Munsel en in de Gemonsche Beempt aen 
Jan Gerit Hermans. Testes Van Hall ende Cornelis Dircx Marijnen, 
schepenen. 

07-01-1643 

342v Eymbert Henrick Eymberts verkoopt een stuck ackerlant, gelegen te 
Lennisheuvel aen de Nieuwe Brugge aen Adriaen Gerit Hermans. Testes 
et datum ut supra. 

07-01-1643 

343 Adriaen ende Jan, gebroederen, soenen wijlen Gerit Hermans, ende 
Eymbert Hanrick Eymberts verkopen een sestiende gedeelte in 
verscheyden parceelen en een woonhuys gestaen ende gelegen onder 
Lennisheuvel bij den Engell aen Hanrick Peter Hanricx van de Veken. 
Testes et datum ut supra. 

07-01-1643 

343v Adriaen Dirck Goyaerts, als man ende momboir van Catarina zijne 
huysvrouw, dochtere wijlen Hanrick Eymberts verkoopt een stuck ackerlant 
met boomgaert, gelegen tot Lennisheuvel aen Eymbert Hanrick Eymberts. 
Testes et datum ut supra. 

07-01-1643 

 Adriaen Eymberts verkoopt een stuck ackerlant gelegen tot Lennisheuvel 
aen Adriaen Dirck Goyaerts. Testes et datum ut supra. 

07-01-1643 

 Maria, dochtere Goyart van Eessell (Eersell?) de tochte haeren leven 
competerende van zeker woonhuys, hoffstat ende eenen ackerlants soo 
teullant als weylant, genaemt 'Den Hoeghacker' tot Lenisheuvel vendidit et 
tranportavit Henrick filius Henricus. Testes H.van Hall ende Poppels, 
schepenen. 

14-01-1643 

344 t/m 346v Lijsken, dochtere Gerit Hendrickx, weduwe van wijlen Lambert Jan 
Reijnders ende Meriken, haer suster, oock dochtere Gerit Hendrickx voirs. 
weduwe wijlen Jacob Handrickx, ende Thomas Janssen de Ruyter met 
Barbara sijne sustere, ende Hans van der Hoffstadt, als man en momboir 
van Margriet, dochtere Jans de Ruyter voirs. te samen voor eene hellicht 
als erffgenamen van Wouter Peterssen ende Anthonisken Janssen de 
Ruyter sijne huysvrouwe, hebben overgedragen aan Gerit soone 
Mathijssen, soone wijlen des voirs. Wouter Peterssen, ende Jacob 
Anthonissen van der Schoot als vader ende met hem gevuecht Pauwels 
Cornelissen ende Handrick Everts als momboiren van Jenneken, Marijken 
ende Laurens, onmondige kinderen verweckt bij Heylken, dochtere Wouter 
Peterssen voirs. bijgeschreven : Ingevolge van accoorde daervan zijnde, 
24 novembris 1644, testes Poppels ende Schenkels. 

24-11-1644 

(344v) Gerit, soone Mathijs, soone Wouter Peterssen heeft opgedragen aen 
Jacob Anthonissen metten momboiren van sijne drye onmondige kynderen 
de hellicht ende alle verdere recht in een stuck lant, genoempt de 
Hoochbraecke. 

 

 Jacob Anthonissen heeft twee stucken ackerlant opgedragen aan Gerit 
Mathijssen. Geraerdt, soon van Mathijs, soone wijlen Wouter Peterssen 
ende Jacob Anthonissen vander Schoot, als vader ende Pauwels 
Cornelissen ende Handrick Evers als momboiren van Jenneken, Marijken 
ende Laurens, hebben een stuck ackerlant opgedragen aan Adriaen 
Rijckers van den Oetelaer. 

 

(345) Deselve vercooperen dragen een stuck ackerlant over aan Dirck Huybers, 
molder tot Casteren. Deselve vercooperen hebben eenen weycamp 
opgedragen aan Henrick Jacob Handrickx.  

 

(345v) Deselve vercooperen hebben de gerechte hellicht in een huysinge, schuer 
ende boomgaert opgedragen aan Gerit Matijssen. Deselve vercooperen 
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hebben d'ander hellicht opgedragen aan Goiaert Hanssen. 

(346) Deselve vercooperen hebben een stuck ackerlant opgedragen aan 
Handrick Jan Scellekens. Gerit Mathijssen heeft een stuck ackerlant 
opgedragen aan Jan Arien Fredericx. 

 

 Later bijgeschreven: Jan Arien Fredericx heeft datzelfde stuk ackerlant 
verkocht aan Henrick Jan Schellekens. Testes Poppels ende Marijnen. 
Gerit Mathijssen heeft een stuk ackerlant opgedragen aan Jan Niclaes 
Spierincx. 

..-12-1644 

(346v) Gerit Mathijssen, Jacob Anthonissen met Handrik Evers en Pauwel 
Cornelissen als momboiren hebben een stuck ackerlant opgedragen aen 
Meriken en Lijsken, kinderen Gerit Handricx ende Thomas Janssen de 
Ruyter ende Barbara ende Hans van der Hoffstadt als momboir van 
Margriet sijn huysvrouw. 

 

347 Erfdeling der erfgenamen wijlen Willem Jacops alias Coppens. 
Erfgenamen: 1. Arien Aerts, Jan Aerts ende Catalijn Aerts. 2. Marten 
Adriaen Michiels en Elisabeth Adriaen Michiels, zijn zuster. 3. Lijsken 
Jacops met de kinderen Jan Jacops. Testes Ruys en Poppels, schepenen. 

27-01-1644 

349 Vonnis van schepenen omdat et seeckere questie ende verschillen waeren 
geresen tussen Lijsken, weduwe Nicolaes Goossens ende de momboiren 
van de voorkinderen van Nicolaes Goossens, nl. Jan Geerlincx en Geraert 
Goossens. 

 

 Gerart Goossens heeft gedaen behoorlijck zijne eedt als momboir van de 
twee onbejaerde kynderen van wijlen Claes Goossens verweckt bij 
Heester Gerlincx van Schalcken. Testes Jan Nicolaes Goossens ende 
Summeren. 

15-03-1649 

 Coorst Goyaerts ende Aert Claessen hebben ge- daen behoirlijck haere 
eedt als momboiren van het onbejaerde kyndt van wijlen Wouter Claessen 
verweckt bij Meriken, dochtere Corst Goyaerts. Testes Summeren ende 
Jan Nicolaes Goossens. 

13-04-1649 

351 Contract tussen de gelijke kinderen van Adriaen Rijckers van den Oetelaer, 
met name Jan, Aert, Henrick Peeter Gerits nomine uxoris, en Adriaen 
Herman Vaeder. Testes H. van Hall en G.v. Hees. 

12-03-1646 

354 Scheydinghe ende deylinghe voor die erfgenamen Jan Rijckers van den 
Oetelaer. Erfgenamen: 1. Aert Janssen. 2. Rijckert Janssen. 3. Jan Jans- 
sen 4. Meriken Janssen. 5. Aerien Janssen. Gedaen in presentie van 
Aerien Rijckers van den Oetelaer ende Jan Janssen Spierincx als getuig- 
en hiertoe geroepen. 

19-11-1638 

356 Lambert Michiels, Michiel Dirck Michiels als momboir van de ommundige 
kinder Jan, Michiel, Martten ende Tuenis Dirck Gielen nomine uxoris, 
hebben een parceel teullant verkocht aen Hendrick Roeloff Andriessen. 
Testes Akempen en Bresser, schepenen. 

18-11-1645 

358 Conditien ende voorwaerden van de openbaere verkooping door Jan 
Lamberts ende Peeter Henrix als momboiren over d'onmundige kynderen 
van Adriaen Jan Lambers, Corstiaen Andriessen als momboir der kinderen 
Huybert Jan Lamberts. 

03-07-1643 

360 Erffdelinge der kynderen wijlen Hendrick Embers ende wijlen Catharina. 
Erfgenamen: 1.Eijmbert, Hendrick ende Wouter, kynderen wijlen Hendrick 
Embers ende Catharina voors., 2.Dilis Jan Matijssen als man ende 
momboir van Elisabeth sijne huysvrouwe, 3.Adriaen Dirck Goijaerts als 
man ende momboir van Catharina sijne huysvrouwe, 4.Jan Antonis 
Bartolomeussen als man ende momboir van Anna sijne huysvrouwe, 
5.Adriaen Jan Jacops ende Embert Hendricx als momboiren ende tuteuren 
over Maria, Henrica ende Johanna alle drie onbejaerde kinderen van wijlen 
Jan, soone wijlen Hendrick Embers voors. Testes Henrick Peters Gerits en 
Goiaert Martens.  

04-10-1640 

364 Marten Adriaen Michielssen als man ende momber van Geritien zijne huys-
vrouw dochtere wijlen Gerit Geritssen heeft een stuck ackerlants ver- kocht 
aen Jacop, soone wijlen Gerit Frans Dirickx. Testes Roymans, Peter Gerit 
Handric ende Handrick Jans ter Aa. (eerst gepasseerd op 22-08-1641) 

12-02-1630 

366 Erffelijcke scheydinghe ende deylinghe der kynderen ende erffgenamen datum is 
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Henrick Dircx de Bresser ende Marijken sijne huysvrouwe, dochter van 
wijlen Evert Jans van den Bichelaer. Erfgenamen:1.Peeter, soone wijlen 
Henrick Dircx de Bresser. 2.Michiel, soone Henrick Michiels als man ende 
momboir van Dircxken sijne huys- vrouw, dochtere Henrick de Bresser 
voors. 3.Roeloff Andriessen Santegoets als man ende momboir van 
Agneesken sijne huysvrouwe.4.Vranck soone Peter Gerits als man ende 
momboir van Gundula sijne huysvrouwe. 5.Coenraet Damen ende Henrick 
Janssen van Hees als wettige momboiren over Adam ende Agneesken, 
beyde onmondige kind- eren Adriaen Adams ende wijlen Catharina, doch- 
tere Henrick Dircx de Bresser ende Mariken tsamen verweckt. 6.Matijs 
Huijberts ende Henrick Roeloff Santegoets als momboiren over Merten, 
Anthonis ende Jenneken, alle drie onmondige kinderen van Jan Henrick 
Dircx de Bresser. Testes Roymans, Limborch ende Goossens. 

verminkt -
1630 

368 Aantekeningen een aantal parcelen betreffende.  ??? 

371 Ick Martijn Quintijnssen (Aerts) bekenne ende belijde mits desen schuldich 
te wesen aen mr. Peeter Bressers, deecken tot Boxtel de somme van 100 
gld. Aldus gedaen binnen de Baronnie van Boxtel ter presentie van Simon 
Henricx Vos ende mr. Henrick Leermaeckers notaris ende secretaris der 
voirs. Baenderye als getuygen hiertoe geroepen ende sonderlinge 
gebeden. 

08-02-1628 

371v Merten Quintijns voirs. heeft ten behoeve van de kinder van wed. Adries 
Elias gevest de rente uit huys ende hoff in dese Baenderye binnen 
brugghen opten Borchacker. Testes Hoppenbrouwer et Marijnen. 

19-06-1628 

373 Jan Jansen van den Bichelaer als man ende mom- boir van Lijsken sijne 
huysvrouwe, dochtere wijlen Arien Ariens heeft een stuck ackerlant 
verkocht aen Henrick, soone wijlen Geraert Franssen. Testes Roymans 
ende Van Limborch. 

11-01-1629 

374 Gilis Cornelius Pauwels promisit super omnia et habenda Adriaen Adriaens 
vande Berendonck te betalen en te namptiseren van heden date deser 
over twee jaeren de somme van eenhondert elff gulden in goede 
gangbaeren connicksen gelde procederende deselve schiet van goede 
gheleende ghelde. Datum den vierden februarii XVIc dertich. Testes Peter 
Geraerts Henrickx ende Jan Niclaes Goossens, schepenen. 

04-02-1630 

374 Peeter, soone Adriaen Lamberts heeft een stuck ackerlants, genaempt 't 
Rullen bij forme van donatie opghedraghen ende overgegeven Niclaes 
Willems ten behoeve van Henricxken, onmundighe dochter wijlen Laurens 
Elias. Testes Goossens ende Frans Janssen. 

04-02-1630 

375 Mr. Jan van de Venne, secretaris tot Vught, heeft een stuck ackerlants 
genoempt 'den Sparacker', groot omtrent drie lopenssaet gelegen in de 
parrochie van Gemonde, jurisdictie van Boxtel ter plaetse op 
Hoichgemonde, ende alnoch een stuk ackerlants genaempt 'den 
Schomberen', een sestersaet groot ende gelegen ter plaetse voirs., 
verkocht aen Michiel, soone Willem Michiels. Testes Roymans ende 
Goossens. 

28-01-1630 

377 Henrick Michielsen, als man ende momboir van Gertruyt, sijne 
huysvrouwe, dochtere wijlen Jan Henrickx van den Akeren? ende 
naegelaeten wed. wijlen Dirck Aerts van Lille, ende neffens hem dye voirs. 
Gertruyt de tochte hun competerende in een stuck ackerlants ghenoempt 
'den Hooghen Dries' heeft gecedeert ende getransporteert aen Dirck, 
soone wijlen Dirck Aerts van Lille. Testes Goossens ende Frans Janssen, 
schepenen.  

09-11-1630 

379 Jan, Wouter ende Reintghen Maessen broeders ende suster alle drie 
kynderen wijlen Adriaen Wouter Maessen voirs., die achten deellen in een 
stuck ackerlants, genoempt 'Deeusell', hebben sij, bij maniere van 
erffmangel, opgedragen ende overgegeven Jannen Janssen, als man en 
momboir van Lijsken sijne huysvrouw, dochtere wijlen Adriaen Wouters 
Maessen voirs. Testes et datum ut supra. 

09-11-1630 

379v Jan ende Reintghen, beyde broeder resp. suster, hebben een huys, 
hoffstadt ende hoff verkocht aen Adam Adams. Testes et datum ut supra. 

[09-11-1630] 

381 (het einde van een onvolledige akte, het begin hiervan staat op folio 271v)  
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... dit ende Sincxten ierstcommende, hebben sij wittelijck ende erffelijck 
vercocht opgedraghen ende overgegeven Marijken weduwe Merten Jan 
Eevers ten behoeve van haer kinderen, ab iisdem etc. met hous ende 
erffven, effestucando etc. promittentes super omnia et habenda ratum ser- 
vare et omnes obligationem et impetitionem et alio deponere. Datum ut 
supra. Testes Hercules van de Weghe, ter Aa ende Frans Jansen. 

 Dye voirs. vercooperen, met naeme Cornelis,soon wijlen Jan 
Breeckelmans door hem ende wijlen Peeterken zijne huysvrouwe, 
dochtere wijlen Jan Niclaes Henrix, zich fort ende sterk makende voor 
Niclaes ende Jennekn, beyde kinderen wijlen Adriaen, soone wijlen Jan 
Niclaessen, hebben een stuck ackerlant, genoempt 'den Binnenacker' 
verkocht aen Aert Jan Cornelis. 

31-10-1630 

 Dye voirs.vercooperen hebben een stuck hooylant genoemt 'Den Ouden 
Eyck' verkocht aan Jan Henrick Schellekens. Testes et datum ut supra.  

31-10-1630 

381v Die voirs. vercooperen, hebben een stuck acker- lants genoempt 'de 
Breedyck' off 'Raepacker', gelegen in den Baronnie ende heertganck 
voers. erfelijck verkocht aen Peeter, soone wijlen Jan Dircx ten behoeve 
van Aelken sijne sustere, weduwe Jan Henrick Jan Jacops. 

31-10-1630 

 Aert Jan Cornelis, man ende momboir van Maeyken sijne huysvrouwe, de 
portie ende gerechticheyt hem competerende in een stuck hooylants, 
genoemt de Cattenberch, rijdende tegen den Laerbeempt, heeft hij 
verkocht aen Neesken, weduwe Jan Jans Matijssen. Testes et datum ut 
supra. 

31-10-1630 

382 Jan ende Dirck, gebroederen, soonen wijlen Adriaen Dircx de Bresser door 
hem ende door Aryken, sijne huysvrouwe verweckt, Neesken, dochtere 
Adriaen Dircx ende Aryken voirs. ende Henrick, soone Geraert Franssen, 
als man ende momboir van Henricxken, sijne huysvrouwe, doch- tere 
Adriaen ende Aryken voirs. hebben erfelijk verkocht de hellicht in een stuck 
hooylants aen Jan Henrick Schellekens.Testes, datum ut supra. 

31-10-1630 

383 Joost, soone wijlen Goossen Henricx, een stuck ackerlants, genoemt den 
Vinckenberch, gelegen in den heertganck van Tongeren. Item een stuck 
ackerlants, gelegen in heertganck voirs.,heeft erffelijck vercocht aen Jan 
Aertssen in Bruen- schot de Jonghe. Testes Goossens ende Frans 
Janssen, schepenen. 

19-08-1630 

 Joost, soone Goossen Henrick Willem Michiels Verbeeck heeft een derde 
deel in huys eenen hoff, gelegen binnen dese Baronnie van Boxtel ter 
plaetsen genoempt 'Achter de Doelen', erfe- lijck verkocht aen Joost 
Goossens. Datum et testes ut supra. 

19-08-1630 

385 Willem Michielssen van de Broeck heeft erfelijk verkocht aen Jan Aertssen 
d'Oude een renthe van 15 gld. te vergelden van ende uuyt huys, hoffstadt, 
brauhuys, hoff ende andere erffenisse daeraen gelegen, allet gestaen 
ende gelegen in den heertganck van de Roont. Testes Goossens ende 
Frans Janssen, schepenen.  

09-04-1631 

387 Jan Bartholomeussen Glaesmaecker, heeft de hel- licht in huys ende hoff 
gestaen ende gelegen binnen brugghen aen De Strijpt verkocht aen Jan 
Niclaes Goossens. Testes Roymans ende Van de Weghe, schepenen. 

12-10-1630 

387 Jan Niclaes Goossens heeft erffelijck verkocht aen den voirs. vercooper 
eene jaerlijcke ende erffelijcke renthe van 35 gulden te betalen alle jaer op 
Paeschen, te vergelden van ende uyt de hellicht van huys ende hoff 
voirscreven. Testes et datum ut supra. 

12-10-1630 

389 Peeter Martens van Tuyll,heeft een stuck acker- lants genaempt 
d'Middelrat(?), gelegen in de in den heertganck van Lennisheuvel, erffelijck 
verkocht aen Lambert Jan Gijsbers. Testes omnes scabini. 

21-01-1630 

389 Peter Aerts, als man ende momber van Regina zijne huysvrouw, dochtere 
wijlen Jans van Olmen bij denselven Jannen ende bij wijlen Heylken van 
der Schoet, sijne huysvrouw, te saemen verweckt, heeft het achtste 
gedeelte in sekere torfvelt ter plaetsche genoempt Luycell erfelijcken 
verkocht aen heer ende meester Peter de Bressere, priester ende deecken 
tot Boxtell. Testes Roymans ende Frans Janssen. 

20-01-1630 

389v Niclaes Peters van Zutphen, als provisoir van het O.L.V.-altaar, verkoopt 20-01-1630 



  

 251

een rente van zes gld. aan Peter Mertens van Tuyll. 

393 Staet ende inventaris van de erffhaeffelijcke goederen van Meriken 
naegelaeten weduwe, ende haere kynderen verweckt bij Michiel 
Michielssen haeren iersten man, tegenwoordige huysvrouwe van Adriaen 
Leenart Willems. Testes Jan van Hout ende Peeter Henrick Jans. 

18-05-1635 

395 Peter, soone Adriaen Lamberts bij denselven Adriaen ende bij wijlen 
Catharina, dochtere Laurens Elias tsamen verweckt, heeft de twee (derde) 
deell in seeckere huys, hoff, lant ende stede met appendenten ende 
dependenten vandien gelegen in de heertganck van Tongeren ter plaetse 
genoempt 'aen de Calfshovell' erfelijck verkocht aen Jan Peterssen van de 
Venne. Testes Vande Weghe en Jan Niclaes Goossens, schepenen. 

29-12-1629 

 Jan, soone wijlen Henrick Santegoits heeft be- looft Henrick Gijsbers te 
betalen ende als ver- reckte ende overwonnen schat aen te leghen ende te 
namptiseren de somme van 155 gld. ende 5 st. Testes et datum ut supra. 

29-12-1629 

395v Jenneken, weduwe Bartholomeus Janssen heeft het vijffde gedeelt in een 
stuck ackerlants, genoempt 'de Donck', gelegen in den heertganck van 
Lennisheuvel in 'de Pinxtelaers', verkocht aen Lambert Henrick Moy ende 
Peteren Adriaens. Testes Roymans ende Goossens. 

29-12-1629 

  Peter Adriaens heeft erfelijck verkocht aen Lambert Henrickx Moy ten 
behoeve van Barbara, weduwe Michiel Jans eene rente van drie gulden. 
Testes et datum ut supra. 

29-12-1629 

397 Aert Henricx ende Willem Anthonissen, momboiren over Aert, soone Aert 
Henricx, weduwenaar van Jenneken, dochtere Geraert Janssen Connicx 
ende over Jenneken, onmondige dochter des voirs. Aert Aerts ende 
Jenneken, hebben een stuck ackerlant overgedragen aan Jasper Peeter 
van Rund. Testes Roymans, Van den Weghe, Goossens ende Frans 
Janssen, schepenen. 

12-09-1630 

398 t/m 402 Erffscheiding ende deyling van de kinderen ende erffgenamen Goossen 
Henricx ende Anneken, dochtere Henrick Gerits van de Zande sijne 
huysvrouw. Erfgenamen: 1.Henrick, Joest, Claes ende Gerit alle soonen 
Goossen Henricx ende wijlen Anneken. 2.Jan Janssen Marijnen (wordt ook 
Jan Jans Jacobs genoemd) als man ende momboir van Aelken sijne 
huysvrouw. 3.Steven Marijnen als last hebbende van Joest Ariens als man 
ende momboir van Lijsbeth sijne huysvrouw. Testes Roymans ende Van 
Breughell. 

05-01-1629 

  De voirs. deylderen hebben huys, hoff, schuer, boomgaert en ackerlant, 
gelegen tot Breuckelen overgedragen aan Henrick Goossens. Testes et 
datum ut supra. 

12-05-1629 

402v Joncker Jan Joost Rossums heeft eenen hoff erfelijck verkocht aan Joost 
Goossens. 

12-05-1629 

403 De voirs. deylderen hebben een stuck ackerlant erfelijck verkocht aan 
Geerling Anthonissen. Testes et datum ut supra. De voirs. deylderen 
hebben een stuck ackerlant erfelijck verkocht aan Joost Goossens. 

12-05-1629 

403v Jan Janssen Marijnen als man ende momboir van Aelken, dochtere wijlen 
Goossen Henricx Goossens heeft erfelijk verkocht aan Niclaes Goossens 
een hoffstadt, hoff, schuer, brauwhuys en alle toebehoren, gelegen tot 
Breuckelen. Testes et datum ut supra. 

12-05-1629 

404 Handrick, soone wijlen Albert Willems van de Camp heeft erfelijk verkocht 
een hofstadt met ackerlant aan Jan Adriaen Wauters ende Cuentjen sijne 
suster. Testes Roymans ende Handrick Jans ter Aa, schepenen in Boxtell. 

07-12-1630 

405 Henrick, soone wijlen Goossen Henricx heeft erfelijk verkocht een stuck 
ackerlant aan Henrick Eeverts ten behoeve van Judith sijn suster, 
naegelaeten weduwe wijlen Henrick Goiaerts van den Bichelaer. Testes 
Goossens ende Frans Janssen, schepenen. 

22-03-1631 

405 Henrick, soone wijlen Goossen Henricx heeft erfelijk verkocht een stuck 
ackerlant aan Jan, Marten ende Marijken, alle drie kinderen wijlen Adam 
Jans. Testes et datum ut supra. 

22-03-1631 

406v Prothocol bij mr. Henrick Leermakers gepasseerd 1628. Deylinge etc.   

407 Jan Henrick Hoevenaer als man ende momboir van Henricxken, dochtere 
wijlen Peeter Wouters ende Jenneken sijne huysvrouw voor een helft, 

24-07-1628 
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ende Mariken weduwe wijlen Peeter Janssen, dochtere Peeter Wouters 
voirs. voo d'ander helft, verko- pen een stuk ackerlant aan Willem, soone 
Jan Peeter Jordens. Testes Roymans ende Hoppen- brouwerssen. 

409 Vonnis van schepenen omdat er was geresen questie ende disput om de 
successie in de goed- eren van Jenneken, dochter van Henrick Lat- 
houwers tussen Jan, soone Peeter Henricx Lat- houwers, Clement 
Tilemans als man ende momboir van Engelken, dochtere Niclaes Eymbers 
ende Agatha, dochtere Jan Schalcx, ende Marten Janssen van Olmen, als 
man ende momboir van Jenneken, dochter van Niclaes ende Agatha voirs. 
ter ene zijde, ende tussen Willem ende Henrick, gebroederen, kinderen 
wijlen Arien Willems ende Neesken, dochtere Henrick Lathouwers ter 
andere zijde. Testes Roymans ende Van de Weghe. 

26-01-1630 

 411 Los briefje met aantekeningen dat Willem Henr. de Louw, Peeter Geerits, 
Jan Willemssen en Ruytger Clerx hun aandeel zullen betalen. 

?? 

?? Advies aan de schepenen van Boxtel in de zaak tussen Jan en Pereijntje 
Geerlincx, Peter Willems van de Bichgelaer, Jan Gijsberts en Thomas 
Bernaerts als getrouwt hebbende Jenneken Willems van den Bichgelaer, 
vertegenwoordigd door eertijds wijlen Jan Brants ende nu door Johan van 
de Sande ende Hendrick van Hoey, procureurs, impetrant (eiser) ter eene 
sijde, ende N. van der Aa deurwaerder, sr. Willem van Grimsbergen, 
Anthonis de Lavigne ende alle andere gedaeghdens ter andere sijde. Het 
geschil betreft de brieven van beneficie van inventaris over de boedel van 
Agatha, lest weduwe van Wouter Verbeeck ende tevorens van Peeter van 
Hoeff. 

10-04-1683 

?? Advies aan de schepenen van Boxtel in de beroepszaak tussen de heer 
Philip Adolph Baijaert gecommitteerde van zijne excellentie de heer prince 
de Hornes, grave van Bassigny, suppliant ter eene en Pieternella van der 
Asdonck, weduwe van Jan Mutsaerts, ge-intimeerde ter andere zijde. 

06-06-1682 

?? Advies aan de schepenen van Boxtel in het proces tussen Willem van den 
Broek als man ende momboir van Anneken Joosten van Helmont, 
suppliant ter eenre ende Peter Rossums, geintimeerde ter andere zijde. 

18-08-1676 

?? Advies aan de schepenen van Boxtel in de aensprake van Maijken 
weduwe Gijsberts Verbeeck, aenleggersse tegens Peter Rossums, 
gedaeghde. 

16-12-1686 

?? Advies aan de schepenen van Boxtel in de zaak tussen de weledele heer 
Philip Adolf Baijhart als gecommiteerde van zijne excellentie de heer 
Prince de Hornes, baron van Boxtel, en Jan van Gulick. 

03-08-1684 

?? Advies voor de heeren schepenen der Baronnie van Boxtel in de zaak van 
de kinderen ende erfgenamen van Francis Beijharts, aenleggeren tegen 
wijlen Johan van Rossum, originelen gedaegde, ende desselfs kinderen 
ende erfgenamen.  

06-09-1686 

?? Advies voor heeren schepenen van Boxtel in het proces tussen Maijcken, 
weduwe Gijsbert Verbeeck, aenleggersse ter eene zijde, ende Hendrick 
van Hoeij, notaris ende procureur voor desen eerwaardige gerechte ter 
andere zijde. 

01-04-1686 

?? Advies voor de heren schepenen van Boxtel in de saecke van Henrick van 
Hoeij, notaris ende procureur, eysscher ende aenleggere ter eenre, ende 
Maijken, weduwe Gijsbert Verbeeck gedaegh- de ter andere sijde. 

16-12-1686 

?? Advies voor de heeren schepenen van Boxtel in de saecke tusschen 
Maeijken, weduwe Gijsbert Verbeeck, aenleggersse ter eenre ende 
Hendrick van Hoeij, notaris ende procureur ter andere sijde. 

08-03-1687 

?? Advies voor de heeren schepenen van Boxtel in de saecke tussen Joost 
Rossums, Peeter Rossums ende Hendrick van Hoij, man ende momboir 
van Maria sijn huysvrouw, alle kinderen ende erfgenamen van saliger Jan 
Joost Rossums, tegens Aert Gijsberts van der Asdonck, gedaegden. 

15-12-1685 

?? Advies voor schepenen van Boxtel in het proces ter criminele rolle 
tusschen de heer Arent van Duijnen, drossaert ter eenre ende Bartel 
Gijsbert Verbeeck, gedaeghde ter andere sijde. 

28-01-1689 

?? Advies voor schepenen van Boxtel in het proces ter criminele rolle 
tusschen de heer Arent van Duijnen, drossaert ter eenre ende Bartel 

29-07-1690 
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Gijsbert Verbeeck, gedaegde ter andere sijde. 

?? Advies over de saecke tusschen Jan Jans van Haren, aenlegger contra 
Antony van Thuyl, ge daegde. Item tusschen Adriaen Hendericx a Kempen 
eyscher en Nicolaus Janssen van de Pas, gevoeghde geëxcipieerde, 
contra Jan Janssen van Haren, gedaeghde en excipient. (met bijgevoegde 
declaratie van de advocaten)  

23-11-1690 

?? Advies voor heeren schepenen van Boxtel in het proces tusschen Laurens 
Eymberts van de Morsselaer, aenlegger ter eenre ende Jenneken Janssen 
van Thuyl, weduwe wijlen Gijsbert Eymberts van de Morsselaer als 
erfgenaemen van Jan Gijsberts van den Morsselaer haeren soon, ende 
met haer Gerart Maurus Slegers gewesen momboir van de voirs. Jan 
Gijsberts intervenierende voor Gijsbert Lamberts ende met hem denselven 
Gijs- bert Lamberts ter andere sijde. 

22-09-1669 

?? Advies voor heeren schepenen van Boxtel in het proces tusschen Willem 
van den Broeck als man ende momboir van Anneken Joosten van 
Helmont, suppliant ter eenre ende Peeter Rossums ge-intimeerde ter 
andere sijde. 

24-06-1679 

 
 


