Schepenbank St. Michielsgestel, inv. nummer 062, periode
18 oktober 1714 tot en met 10 januari 1728.
De regesten werden gemaakt aan de hand van de digitale opnames
vervaardigd door het B.H.I.C. Den Bosch, die mij in augustus 2011 de
opnames ter beschikking stelde om er regesten van te kunnen maken als
onderdeel van hun database, voor welke medewerking ik hen erkentelijk
ben.
De vermelde nummering van de folios is die welke in het protocol die door de
secretaris zelf werd aangebracht, rechts bovenaan de bladzijde. Om de
leesbaarheid te vergroten werden niet alle kantlijnaantekeningen
meegenomen.
Eventuele correcties en aanvullingen door derden op de, binnen dit project
gepubliceerde, transcriptie worden door de maker(s) verwerkt in een nieuwe
versie die weer aan het project kan worden aangeboden.
Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is toegestaan voor persoonlijk
gebruik en voor verspreiding op niet-commerciële basis. Commerciële
verspreiding is uitdrukkelijk niet toegestaan.
Bij gebruikmaking van gegevens uit deze bewerking ten behoeve van
publicaties, in welke vorm ook, moet een adequate bronvermelding naar
deze bewerking worden aangegeven.
Jan Toirkens
Chile, oktober 2011

Schepenen in de periode 1714-1728 waren (volgorde onbekend) :
1. Meester Jacob Biben
2. Nicolaes van Blanckendael
3. Adriaen Brocx
4. Aelbert van der Cammen
5. Hendrick van Eijndoven
6. Frans Janssen Haarwasser
7. Paulus Willems van der Heijden
8. Job Martin de Lange
9. Meester Philip Mans (ook presidentschepen)
10. Johan van Noordt
11. Jan van de Pas

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Jan Paters
Jan Peters van Pincxten
Jan van der Pol
Jan Adriaen Ruijs
Johan van Sevenhoven (ook presidentschepen)
Adriaen Spierincks
Gijsbert Spierincks
Pieter Driessen Timmerman
Govaert Timmermans
Johannes Dircks van de Ven
Meester Gerard Vink (ook presidentschepen)
Robbert van Walcheren

Secretaris : Salomon Voltelen
Drossaard (schout) : Isaacq Hermans Elsevier (ook raad in Den Bosch)
Rentmeester van de vrouwe van Herlaer : Gijsbert Kaarsmans (1718-1719)
=================001===================
Aktennr : 001
Folio :
1-r
Soort akte : verkoop
Datum : 18-10-1714
Laurens, Dirck en Gerit, meerderjarige kinderen van Jacob Laurens verwekt
bij Maria Peter Haarwasser, verkopen aan Jenneke Dirck Jacobs een perceel
teulland groot ca. 2 lopenzaad en enkele roedes, alhier te Gestel in de Paalse
heide, (=Palse, JT), b.p. Aelbert van der Cammen, Dirck Meeusen Venrooij
en meer anderen, de erfgenamen van Tijs van Osch, Adriaen Capiteijns,
zoals ze van hun ouders hebben geerfd. De verkopers doen er afstand van
en beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen,
behalve een gewinchijns van een oortje per jaar aan de heer of vrouwe van
deze heerlijkheid, verder de *stoep* te moeten onderhouden aan de dijk op
de Brantse heide volgens de dijkcedullen en verder de rechten aan de heer,
de dorps- en burenlasten na te moeten komen. Actum ter secretarie, 18
oktober 1714, getuigen Aelbert van der Cammen en Johannes Dircks van de
Ven als schepenen, in opdracht van de drossaard Elsevier. Getekend :
Aelbert van der Cammen, Johannes van de Ven (merkteken), S. Voltelen,
secretaris.
=================002===================
Aktennr : 002
Folio :
2-v
Soort akte : verkoop
Datum : 26-11-1714

Peter en Marten zoons van Thonis Gijsberts verwekt bij Cathelijn Jan Joosten
de Visser, daarin gemachtigd zijnde door wethouders alhier d.d. 24
september 1714, verkopen aan Aelbert van der Cammen een perceeltje
teulland groot ca. een half lopenzaad, alhier gelegen op de Heesackers, b.p.
Merike weduwe van Eijmbert Willem Rutten, de armen alhier, de heer de
Leeuw, Leendert Flipse, zoals ze van hun ouders hebben geerfd. De
verkopers doen er afstand van en beloven de koop gestand te doen en alle
lasten daarin af te handelen, ehalve de rechten van de heer en de dorps- en
burenlasten. Aldus gepasseerd ter secretarie hier, 26 november 1714,
getuigen Philip Mans en Johannis Dircks van de Ven, schepenen als
afgevaardigde door drossaard Elzevier. Getekend P. Mans, Johannis Dircks
van de Ven, S. Voltelen secretaris.
=================003===================
Aktennr : 003
Folio :
4-r
Soort akte : verkoop
Datum : 15-12-1714
Jan Jan Willems de Bever verkoopt aan Peter Janssen van Heesch, wonend te
Gemonde in de baronie van Boxtel, een perceel land, zowel hooi- als
teulland, samen groot ca. 6 lopenzaad alhier te Gestel onder Gemonde in de
Dickebosch, b.p. Jan Corsten van de Merendonck cum suis, de heer majoor
Piper en meer anderen, de heer van Deurne, de rivier de Dommel, zoals de
verkoper van zijn ouders heeft geerfd. De verkoper doet er afstand van en
belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de
rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten, verder volgens de
verkoopcedullen. Aldus gepasseerd ter secretarie, 15 december 1714, in
aanwezigheid van Gijsbert Spierincks en Adriaen Spierincks als schepenen
als gecommiteerden van drossaard Elsevier. Ondertekend : Gijsbert
Spierincks, Adriaen Spierincks en S. Voltelen secretaris.
=================004===================
Aktennr : 004
Folio :
5-v
Soort akte : verkoop
Datum : 21-12-1714
Merijke Jan Wouter Claessen als weduwe van Jan Janssen van Schijndel,
wonend in Den Dungen in de vrijdom van de stad Den Bosch, verkoopt aan
Aelbert van der Camme inwoner alhier, een perceeltje teulland, groot ca. een
lopenzaad, hier te Gestel in de Tielenshoeve, van oudsher de Verloren Cost
genoemd, b.p. Jan Huijberts in het Woudt, Merijken Jan Wouter Claessen,

Cornelis van Hannen, zoals ze van haar moeder heeft geerfd. De verkoopster
doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten
daarin af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten. Aldus gepasseerd ter secretarie op 21 december 1714, getuigen
Jan van de Pol en Paulus Willems van der Heijde, schepenen alhier en als
gecommiteerden van de schout Elsevier. Getekend : Jan van de Pol, Paulus
Willems van der Heijden, S. Voltelen secretaris.
=================005===================
Aktennr : 005
Folio :
6-v
Soort akte : verkoop
Datum : 08-01-1715
Peter Driessen Timmermans als man van Johanna Govers van de Ven,
verkoopt aan Lambert Verstegen, zijnde zijn zwager en alhier woonachtig, de
helft van een perceel teulland in totaal groot ca. 3 lopenzaad en 27 roedes,
alhier gelegen op de Herlaersche akkers in de Blessenakker, b.p. de koper
zelf, Andries Corsten van Aelst, de weduwe van jonker Caerle d' Adena, de
Schuijlenborgse straat, zoals de vrouw van de verkoper dat had gekocht van
de kinderen van Joost Dielissen de Visser. De verkoper doet er afstand van
en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen,
behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten. Actum ter
secretarie 8 januari 1715, getuigen als schepenen Peter van der Cammen en
Paulus Willems van der Heijden als gecommiteerden van de drossaard
Elsevier. Ondertekend : Peter van der Cammen, Paulus Willems van der
Heijden en S. Voltelen, secretaris.
=================006===================
Aktennr : 006
Folio :
7-v
Soort akte : verkoop
Datum : 26-01-1715
Jan Jan Willems de Bever verkoopt aan Aelbert van der Cammen, inwoner
alhier, een huis, schuur, brouwhuis en brouwketel met aanliggend erf groot
ca. 9 lopenzsaad alhier gelegen onder Gemonde, b.p. Willem Thonissen, de
gemeenschappelijke straat, Marijke Dries Meussen, Anneken weduwe van
Willem Hendricks. Nog een stuk akkerland groot ca. 2 lopenzaad alhier
gelegen op de Caart, b.p. Leendert Corsten van Casteren, Jan Willem
Meusse, Willem Thonissen, het erf van de kerk van Gemonde, zoals de
verkoper dat van zijn ouders heeft geerfd. De verkoper doet afstand van het
bezit en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen,
behalve 4 pond paijment van 1 gulden 8 stuivers aan de blok van de

Vughterstraat en diverse gewinchijnsen aan de heer van St. Michielsgestel,
zijnde 17 stuivers 8 penningen met nog een gewinchijns van een *slijk*
lopen gerst en 5 risten vlas en het onderhoud van het vierdepart van een
schoor tegen de brouwerij, nog een halve roede dijk op de dijk naar Nieuw
Herlaer, verder de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten, alles
volgens de verkoopcedullen. Aldus gepasseerd ter secretarie 26 januari
1715, getuigen I. Elsevier drossaard en Philip Mans, schepen. Ondertekend :
I. Elsevier, P. Mans, S. Voltelen.
=================007===================
Aktennr : 007
Folio :
9-r
Soort akte : vernadering
Datum : 06-06-1715
Voor schepenen is verschenen Jan Janssen van Schijndel geboortig van Den
Dungen en wonend te Middelrode en heeft kontant geld aangeboden waarvan
hij zegt dat het zijn eigendom is en doet beroep op het recht van
vernadering als naaste bloedverwant inzake een akker teulland alhier te
Gestel in de Tielenshoeve gelegen, welk perceel Merijke Jan Wouters
Claessen zijnde de moeder van de comparant op 21 december 1714 voor
schepenen hier had verkocht aan Aelbert van der Cammen. De comparant
heeft Aelbert diens koopsom gerestitueerd in aanwezigheid van de eerste
koper die afstand van het bezit doet. Aldus gepasseerd ter secretarie op 6
juni 1715, in aanwezigheid van de heer Johan Sevenhoven en meester Jacob
Biben, schepenen alhier. Getekend : J. Sevenhoven, J. Biben, S. Voltelen
secretaris.
=================008===================
Aktennr : 008
Folio :
10-r
Soort akte : verkoop
Datum : 10-10-1715
Hendrick Janssen van Beeck als man van Lijsken Willems van den Oetelaer
verkoopt aan Jan Huijberts van de Merendonck wonend in Den Dungen, een
perceeltje teulland, groot ca. een lopenzaad, alhier te Gestel op de Donck,
b.p. de koper zelf, Hendrick van de Oetelaer, Hendrick Aert Rijcke, de
weduwe van Jan Janssen van Griensven, zoals hij van de ouders van zijn
vrouw heeft geerfd. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop
gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen, behalve de rechten aan
de heer en de dorps- en burenlasten. Aldus gepasseerd ter secretarie op 10
oktober 1715, getuigen meester Jacob Biben en meester Philip Mans,
schepenen alhier. Getekend : P. Mans, J. Biben, S. Voltelen.

=================009===================
Aktennr : 009
Folio :
11-r
Soort akte : verkoop
Datum : 24-10-1715
Leendert Rijcken die is getrouwd met Marie Everts de Bever, inwoner alhier,
verkoopt aan de heer majoor Piper, in dienst van de Verenigde Provincies
van Nederland, een deel van een perceel teulland, in totaal groot 7
lopenzaad, alhier gelegen onder Gemonde nabij de schutsboom, b.p. de
gemeijnte, zuid en oostelijk, de weduwe van Wouter Adriaen Fredericks, de
weduwe van Aart Jan Aarts, (Groenedael is doorgestreept, JT), samen met
het voorhoofd en de aanplant zoals Leendert van zijn ouders heeft verkregen
en geerfd.
Nog een perceel teulland groot ca. 3 een halve lopenzaad 7 roedes, alhier
gelegen onder Gemonde aan de Loopstraat daar op d' Ochelen, b.p. de
weduwe van Jan Thonisse Toeback, de Loopstraat, Gerit van de Plasse, de
kerk van Gemonde, zoals hij van de ouders van zijn vrouw heeft geerfd. De
verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestans te doen en alle
lasten daarin af te handelen, behalve daaruit jaarlijks een gewinchijns van 2
stuivers 8 penningen aan de heer of vrouwe van Gestel op St. Michielsdag te
betalen, verder de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten alles
volgens de verkoopcedullen. Actum ter secretarie 24 oktober 1715, getuigen
Isaac Elsevier en meester Jacob Biven resp. drossaard en schepen hier.
Getekend Leendert Rijcken, I. Elsevier, J. Biben, S. Voltelen secretaris.
=================010===================
Aktennr : 010
Folio :
13-r
Soort akte : verkoop
Datum : 24-10-1715
Laurens Rijcke wonend te Vught draagt aan heer Hendrick Piper, majoor te
paard in dienst van De Verenigde Nederlanden een zeker gedeelte van
ongeveer 2 lopenzaad land over dat in de vorige akte door Leendert Rijcke is
verkocht en dat hij van zijn ouders heeft geerfd. De verkoper doet er afstand
van en belooft de verkoop gestand te doen en belooft alle lasten daarin af te
handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorp- en burenlasten,
verder alles volgens de verkoopcedullen. Getekend : Vrens Rijcken, I.
Elsevier, J. Biben, S. Voltelen secretaris.
=================011===================
Aktennr : 011

Folio :
14-r
Soort akte : verkoop
Datum : 14-12-1715
Hendrick Wilbort van den Oetelaer verkoopt aan Jan Huijberts van de
Merendonck, wonend in Den Dungen, een perceeltje teulland groot ca. 1
lopenzaad alhier gelegen op de Donck, b.p. Hendrick Aart Rijcken, Jan
Janssen van Griensven de Cleijne, Johannes van den Eeckaart, de
gemeenschappelijke pad daar, zoals hem was toebedeeld in de deling van
het bezit van zijn ouders. De verkoper doet er afstand van en belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten
aan de heer en de dorps- en burenlasten. Aldus gepasseerd 14 december
1715, getuigen als schepenen Nicolaes van Blanckendaal en Jacob Bilen.
Getekend : N.D. Blanckendaal, J. Biben, S. Voltelen, secretaris.
=================012===================
Aktennr : 012
Folio :
15-r
Soort akte : verkoop
Datum : 25-01-1716
Adriaen Janssen Stercke als man van Anneken Jan Hendricks van den
Oetelaer, verkoopt aan Jenneken Dirck Jacobs een perceeltje teulland groot
ca. 1 lopenzaad, alhier gelegen op de Mugheuvel, b.p. Hendrick Gerits van de
Westelaecken, Johan Cuijsten, Adriaen Thonis Stercke, zoals hij dat van zijn
ouders heeft geerfd. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop
gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten aan de
heer en de dorps- en burenlasten. Gepasseerd ter secretarie op 25 januari
1716, getuigen als schepenen heer Johan van Sevenhoven en Philip Mans als
gecommiteerden van heer drossaard Elsevier. Getekend : J. v. Sevenhoven,
P. Mans, S. Voltelen secretaris.
=================013===================
Aktennr : 013
Folio :
16-r
Soort akte : verkoop
Datum : 20-05-1716
Hendrick Paulusse van de Langenberg en Marie Paulus Ariens van de
Langenberg weduwe van Peter Wouter Gerits beiden wonend te Gemonde
onder Gestel verder Claes Henrick Thijssen wonend in de baronie van Boxtel
parochie Gemonde, verkopen aan Neesken Jan Claes Spierincks weduwe van
Jan Thijsse van de Merendonck een erf met een huis erop, tuin, boomgaard
en teulland samen groot ca. anderhalf lopenzaad alhier te Gestel aan de

Caarse Vonder gelegen, b.p. Jan Arien Leenderts, Jan Willem Voet, Aelbert
van der Cammen, Lambert Tielenmans. Nog verkopen ze een perceel
teulland groot ca. 2 en een halve lopenzaad, alhier gelegen op het Rullaer,
b.p. Hendrick Heuvel, de kerk van Gemonde, de erfgenamen van Corst
Janssen van Heij (?) en meer anderen, Aert van de Merendonck, zoals hij
heeft verkregen en geerfd van Lijsken Paulusse weduwe van Henrick Willems
de Jonge. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te
doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de
lands- dorps- en burenlasten. Aldus gepasseerd ter secretarie 20 mei 1716,
getuigen de heer drossaard Elsevier, Johan van Sevenhove en meester Philip
Mans als schepenen. Getekend : I Elsevier, J.v. Sevenhove, P. Mans, S.
Voltelen, secretaris.
=================014===================
Aktennr : 014
Folio :
17-v
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 23-05-1716
Alegonda Janssen Scraats weduwe van Cornelis de Vries, alhier wonend met
haar voogd hierin doet afstand van haar recht van vruchtgebruik als
langstlevende inzake een stuk land gtoot ca. 2 schaarweides met de houtwas
er op en omheen, van oudsher genoemd de Mortel, alhier gelegen ter plaatse
genoemd den Gestelsen Bos, b.p. de rivier de Dommel, de
gemeenschappelijke pad, de heer meester Paulus Suijskens. Ze doet er
afstand van ten behoeve van haar dochter Catharina verwekt bij genoemde
Cornelis de Vries en belooft dit afstanddoen na te komen. Aldus gepasseerd
ter secretarie 23 mei 1716, getuigen hierbij Isaacq Elsevier drossaard en de
heer Johan van Sevenhoven als schepen. Getekend : I. Elsevier, J.v.
Sevenhoven, S. Voltelen, secretaris.
=================015===================
Aktennr : 015
Folio :
18-v
Soort akte : verkoop
Datum : 28-05-1716
Jan Jan Willems de Bever verkoopt aan Aelbert van der Cammen een perceel
teulland, groot ca. 5 lopenzaad, alhier gelegen in het Moerschot, b.p. Merijke
weduwe van Eijmbert Willem Rutte, Leendert Rijcke, Peter van der Camme,
Thijs Jan Thijssen met meer anderen, zoals hij van zijn oom Rijckaert
Willems de Bever heeft geerfd. De verkoper doet er afstand van en belooft
de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten
aan de heer en de dorps- en burenlasten. Aldus gepasseerd ter secretarie 28

mei 1716, getuigen de heer drossaard Elsevier en Philip Mans schepen.
Getekend : I. Elsevier, P. Mans, S. Voltelen.
=================016===================
Aktennr : 016
Folio :
19-v
Soort akte : verkoop
Datum : 18-06-1716
Catarina dochter van Cornelis de Vries verwekt bij Alegonda Janssen
Schraats verkoopt aan heer Johan van Sevenhove, raad en tresaurier van de
stad Den Bosch, een stuk weiland groot ca. 2 scharen met de houtwas etc.,
van oudsher de Mortel genoemd, alhier te Gestel nabij de kerk gelegen, ter
plaatse genaamd den Gestelsen Bos, b.p. de rivier de Dommel, de
gemeenschappelijke pad, de heer meester Paulus Suijsken, zoals ze van haar
ouders heeft geerfd. De verkoopster doet er afstand van en belooft alle
lasten van haar kant af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten, verder alles volgens de verkoop cedullen. Gepasseerd
ter secretarie 18 juni 1716, getuigen drossaard Elzevier, Jan Adriaen Ruijs,
meester Jacob Biben en meester Philip Mans, schepenen. Getekend : I.
Elsevier, J. Ruijsch, J. Biben, P. Mans, S. Voltelen secretaris.
=================017===================
Aktennr : 017
Folio :
20-v
Soort akte : verkoop
Datum : 15-07-1716
Adriaen Peter Adriaens van Den Dungen als vader over zijn kinderen daarin
gemachtigd door schepenen alhier d.d. 18 juni 1716, verkoopt aan Jan
Corstens van de Water, wonend in Den Dungen, een akker teulland groot ca.
4 lopenzaad alhier gelegen op de Locht, b.p. Melis Lamberts, Geurt Gerit
Geurts, Jan Gerits Proost, de jonge Jan Ooms, zoals zijn kinderen van wijlen
hun tante Henderske Peters van Den Dungen hebben geerfd. De verkoper
doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af
te handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten,
verder volgens de verkoopcedullen. Gepasseerd ter secretarie op 15 juli
1716, getuigen als schepenen Johan van Zevenhoven en meester Jacob
Biben, getekend : J. van Sevenhoven, J. Biben, S. Voltelen secretaris.
=================018===================
Aktennr : 018
Folio :
21-v
Soort akte : afstand vruchtgebruik

Datum : 12-08-1716
Eerder had Jan van der Linden weduwnaar van Catalijn Willems de Bever
voor drossaard en schepenen verklaard om als langstlevende afstand te doen
van zijn recht van vruchtgebruik van het bezit dat wijlen zijn vrouw van haar
ouders had geerfd, ten behoeve van de gezamelijke kinderen en erfgenamen
van Evert Willems de Bever en ten behoeve van Jan zoon van Jan Willems de
Bever verwekt bij Geritje Wouter Gerits, elk voor een deel volgens het
testament, welk afstanddoen was opgemaakt voor schepenen hier 6 oktober
1714. Voor ons is nu verschenen Lambert Janssen Tielemans als man van
Thonisken Evert Willems de Bever, Leendert Rijcke als man van Maria Evert
Willems de Bever, Peter van der Camme als man van Ariaentje Evert Willems
de Bever, samen ook nog vanwege Jenneke Evert Willems de Bever en
samen kinderen en erfgenamen van Evert Willems de Bever, verder Jan zoon
Jan Willems de Bever verwekt bij Geritje Wouter Gerits, ieder voor een zesde
deel, verkopen voor hun gedeeltes aan Johannes Dircks van de Ven als man
van Lisbet Evert de Bever die er zelf al het zesde deel van bezit, een erf met
een huis erop, tuin boomgaard etc. samen groot ca. 4 lopenzaad alhier te
Gestel aan het Heselaer, b.p. oostwaarts de pad, westwaarts de beek,
noordelijk het Rabous Campken, zuidelijk de kinderen van Jan Verhoven.
Nog de helft van de noordkant van de pad daar voor het huis, b.p. het
genoemde huis, de straat etc. Nog een perceel teulland met een
hooibeemdje eraan, gelegen achter het genoemde huis over de gracht, b.p.
oostelijk de gracht, westelijk de Johannes Valckenhof, noordelijk de
Molenakker, zuidelijk de gemeenschappelijke loop. Nog een perceel teulland
genoemd de Meulenacker, samen groot ca. 7 lopenzaad, gelegen nabij het
genoemde huis, b.p. het Rabaus Campken oostelijk, de kinderen van Jan
Verhoeven westelijk, noordelijk de Venakker, zuidelijk de beek daar. Nog een
perceel teulland genoemd het Rabauscampken, groot ca. 3 lopenzaad, ter
zelfder plaatse als hiervoor gelegen, b.p. Jan Daendels van der Aa oostelijk,
de Meulenakker aan de westkant, de koper zelf noordelijk , de gracht aan de
zuidkant. Nog een stuk teulland genoemd de Vaarakker groot ca. 6
lopenzaad, alhier gelegen aan het Heselaer, b.p. de pad van Jan Everts de
Bever, Peter van der Camme, de pad voor het huis lopend, de Loop daar.
Nog een perceel akkerland groot ca. 1 lopenzaad, alhier in het Moerschot
gelegen, b.p. Peter van der Camme, de erfgenamen van Peter Goijaerts,
Merijke weduwe van Eijmbert Willem Rutte, Leendert Rijcke. Nog een
weiland groot ca. 6 morgens, alhier gelegen in het Moerschot, b.p. de
erfgenamen van Evert Willems de Bever, Leendert Rijcke, zoals ze van hun
tante Catalijn Willems de Bever hebben geerfd. De verkopers doen afstand
van hun vijfzesde deel en beloven de verkoop gestand te doen. De koper
moet hieruit een kapitaal voldoen van 400 karolusguldens met de rente ad 5
% per jaar aan de heer Sgravesande in Den Bosch en nog een kapitaal van
100 karolusguldens tegen 4 % aan de erfgenamen van heer en meester

Mathheus van Strijp, verder een kapitaal van 2100 gulden met de
achterstallige rente ervan bedragend 650 gulden en 4 penningen aan de
welgeborene heer F.C. de Jeger heer van Eeckaart, verder nog een jaarlijkse
gewinchijns van 8 stuivers 4 penningen aan de heer of vrouwe van Gestel,
met nog een jaarlijkse rente van 1 stuiver 12 penningen aan de kerk alhier,
nog de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten. Aldus gepasseerd
ter secretarie, datum 12 augustus 1716.
Na het sluiten van de akte verklaren de comparanten en de koper te hebben
afgesproken dat ingeval er op het bezit meer lasten zouden drukken dat die
voor rekening van de koper zijn, maar als er meer grondchijnsen op drukken
zullen de verkopers dat vergoeden tegen de penning 25, elk voor een zesde
part daarin. Getuigen Isaacq Elsevier drossaard en Robbert van Walcheren
als schepen. Ondertekend : Lambert Jassen Tielmans, Leendert Wijchen,
Peter van der Cammen, Jan Jan Willems de Bever (merkteken), I. Elsevier,
R. van Walcheren, S. Voltelen secretaris.
=================019===================
Aktennr : 019
Folio :
26-r
Soort akte : verkoop
Datum : 19-11-1716
Handersken dochter wijlen Willem Hendrick Doncxk, verwekt bij Ariken
Janssen van de Merendonck, verder Gerit Luijcasse Vissers als man van
Jenneken ook dochter van Willem Hendrick Donck en Arike, nog Peternella
ook dochter van Willem Donck en Ariken, als weduwe van Gerit Janssen
Ondersteijn en als moeder en voogdesse over haar 5 minderjarige kinderen
Hendrick, Jan, Marten, Maria en Mechteld verwekt bij genoemde Gerrit
Ondersteijn, elk voor een derde part en de laatste als voogdes daarin
gemachtigd door schepenen van de stad Den Bosch d.d. 16 oktober 1716,
verkopen aan Hendrick Gerits van de Westelaecke wonend in Den Dungen,
(boven de kop staat Westelaer!, JT) een perceel teulland groot ca. 3
lopenzaad, alhier te Gestel gelegen in de Tielenshoeve, b.p. Jan Hendrick
Smulders, de kinderen van Claes Janssen van Griensven, Jan Hendrick
Cuijpers, Geerling Hendrick Broeren, welk perceel in het midden door een
sloot is gescheiden en zoals ze van hun ouders hebbven geerfd. De
verkopers beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen,
behalve de dorps- en burenlasten, verder volgens de verkoopcedullen. Aldus
gepasserd ter secretarie 19 november 1716, getuigen heer Isaacq Elsevier
drossaard en Job Martin de Lange als schepen. Getekend : I. Elsevier, J.M.
de Lange, S. Voltelen secretaris.
=================020===================

Aktennr : 020
Folio :
27-v
Soort akte : verzoek aan schepenen om te mogen verkopen
Datum : 13-10-1716
Verzoekschrift aan schepenen in Den Bosch :
Ondergetekende Pieternella dochter wijlen Willem Doncq, moeder van
Hendrick, Jan, Marten, Maria en Mechteld haar 5 minderjarige kinderen
verwekt door wijlen Gerit Jan Gerits Ondersteijn, deelt U mede dat haar man
onlangs is overleden en dat ook haar vader Willem Doncq ettelijke tijd ervoor
is overleden en een perceeltje teulland heeft nagelaten volgens het
verpondinskohier groot ca. 27 roedes alhier gelegen in St. Michielsgestel in
de Tielenshoeve van welk perceeltje de verzoekster het vruchtgebruik heeft
en haar kinderen het erfrecht, en dat de twee andere derde delen eigendom
zijn van haar 2 zusters die bereid zijn het perceel te verkopen en uit de
verkoop een schuld van 80 gulden te betalen welk bedrag door Jan Gerits
van de Westelaecken wonend in Den Dungen aan wijlen Willem Doncq was
geleend en verder de andere schulden van Willem Doncq daarmee te
betalen. Voor de verkoop zijn haar twee zusters wel bevoegd maar voor het
een derde part ervan voor haar kinderen is aparte vergunning nodig,
hetgeen ze hierbij verzoekt. Was ondertekend : S. Suijskens. In de marge :
Dit verzoek te overhandigen aan de naaste vrienden van vaders- en van
moederskant om advies te geven. Datum 13 oktober 1716, getuigen 1,2, 6,
7, 8 en 9 als getuigen. Lager stond : in opdracht getekend : Quir. Crollius.
Onder het verzoek was het advies geschreven van de naaste vrienden en
familie en luidt als volgt : Adriaen Martens Ondersteijn als achterneef, Pieter
Ondersteijn achterneef van vaderskant, Gerit Lucas Vissers aangetrouwde
oom, Jan Peters van de Pol achterneef van de minderjarigen van
moederskant, adviseren dat op het verzoek positief moet worden beslist als
zijnde ten nutte van de kinderen. Datum 16 oktober 1716. was ondertekend
: Adriaen Marten Ondersteijn, S. Ondersteijen, Gerit Lucas Vissers, Jan
Peters van de Pol. Was ondertekend Quir. Crollius. In de marge stond : De
heren schepenen hebben het advies gezien en keuren het verzoek goed.
Getekend Quir. Crollius. (In marge folio 292).
Het afgeschrevene correspondeert met het origineel, quod attestor S.
Voltelen, secretaris.
=================021===================
Aktennr : 021
Folio :
28-v
Soort akte : verkoop
Datum : 18-12-1716

Adriaen Huijberts van den Bogaert verkoopt aan Ancem Jacobs van der
Hofstad, wonend in Den Dungen, een zeker erf met een huis erop, samen
groot ca. 50 roedes, eerder heidegrond van de gemeijnte zijnde, alhier te
Gestel aan de Dungense Cant, b.p. de gemeenschappelijke straat, Hendrick
Snelders, zoals de koper dat van de gemeente Gestel heeft verkregen en hen
door drossaard en schepen was overgedragen en door borgemeesters,
verpondingsbeurders, kerkmeesters en H. Geestmeesters, etc., volgens de
akte d.d. 18 oktober 1713. De verkoper doet er afstand van en belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten hierin af te handelen, behalve
jaarlijks een gebuurchijns van 12 stuivers aan de heer of vrouw van Gestel,
verder de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten na te moeten
komen. Aldus gepasseerd op 18 december 1716, getuigen Robbert van
Walcheren en Job Martin de Lange, schepenen als gecommiteerden van de
heer Elsevier als drossaard.Ondertekend: R. Walcheren, J.M. de Lange, S.
Voltelen secretaris.
=================022===================
Aktennr : 022
Folio :
29-v
Soort akte : verkoop
Datum : 00-00-0000
Henderina dochter Aert van Rooij, verwekt bij Mechteld Hendrick Willems de
Volder met haar voogd, wonend te Luijssel in de baronie van Boxtel,
verkoopt aan Goijaert, Jan, Lambert en Marieken alle kinderen van Marieke
Harrigs, het eerste kind verwekt in in eerste huwelijk bij Corst Goijaerts
Scheijven en de laatste 3 kinderen verwekt in tweede huwelijk bij Jan
Goossens van Helmond, een erf met een huisje erop, groot ca. 24 roedes,
alhier te Gestel te Nieuw Herlaer, b.p. Adriaen Gerit Spierincks, Huijbert
Leermaker, de straat daar, zoals ze bij een deling van het bezit van haar
ouders heeft geerfd. De verkoopster doet er afstand van en belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten
aan de heer en de dorps- en burenlasten. Aldus gepasseerd ter secretarie,
datum 29 december 1716, getuigen Isaaq Elsevier drossaard en Job Martin
de Lange, als schepen. Getekend : I. Elsevier, J.M. de Lange, S. Voltelen
secretaris.
=================023===================
Aktennr : 023
Folio :
31-r
Soort akte : borgstelling
Datum : 29-12-1716

Nadat genoemde verkoop van hiervoor door Hendriena Aarts van Rooij heeft
plaatsgehad, verscheen hier Jan Hendricks van Rooij, oom van de genoemde
verkoopster mede wonend te Luijssel onder Boxtel en belooft vanwege dat
huiske en erf etc. de kopers (kinderen) te vrijwaren voor enige lasten meer
als die erop bevonden zouden worden, waarvoor hij zijn persoon en bezit
verbindt en onderwerpt zich daarbij aan de rechtspraak. Actum als boven,
getekend : Jan Hendrick van Rooij, I Elsevier, J. M. de Lange, S. Voltelen
secretaris.
=================024===================
Aktennr : 024
Folio :
31-v
Soort akte : verkoop
Datum : 29-12-1716
Jan Aerts van Overbeeck inwoner van St. Michielsgestel, verkoopt aan Thijs
Jan Thijssen van de Merendonck een erf met het huis erop, groot ruim 3
lopenzaad, alhier onder Gemonde te Gestel gelegen, b.p. Nicolaes
Schellekens, Mathijs Jan Thijssen van den Berselaer, de gemeenschappelijke
straat, zoals de verkoper dat van zijn ouders heeft geerfd. De verkoper doet
er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te
handelen, behalve een jaarlijkse rente van 36 stuivers aan het geestelijk
comptoir in Den Bosch, verder een jaarlijkse gewinchijns van een vat gerst
aan de heer of vrouwe van Gestel, jaarlijks op St. Maartensdag te leveren,
verder de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten. Actum ut supra.
Getekend : I. Elsevier, J.M. de Lange, S. Voltelen secretaris.
=================025===================
Aktennr : 025
Folio :
32-v
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 31-12-1716
Voor drossaard en schepenen verscheen Dirck Looijen weduwnaar van
Elisabeth Jan Corsten van de Merendonck wonend te Schijndel en doet
hierbij afstand van het recht van vruchtgebruik als langstevende inzake een
perceel akkerland, van oudsher genoemd het Joostien Heufken, in totaal
groot ca. 5 lopenzaad, alhier gelegen te Gestel onder Gemonde, b.p. Jan
Daniels van der Aa, verder rondom in de gemeijnte. Verder nog zijn
vruchtgebruik in de helft van de eikenbomen op het voorhoofd van dat land.
Hij doet er afstand van ten behoeve van Aert Ariens van de Merendonck,
Henrick Adriaen van Loon en diens broer Jan wonend te Hoogeloon, ten
behoeve van Anthonij van de Merendonck, samen voor een derde deel,
verder voor Jan Dircks van Hout en diens zuster Zijken wonend te Steensel

voor een derde part en nog aan Willem Jan Martens en diens broers Marten
en Jan wonend te Boxtel voor het andere derde deel. Hij doet er afstand van
en belooft deze overdracht gestand te doen. Aldus gepasseerd ter secretarie,
datum 31 december 1716. Getekend : I. Elsevier, J.M. de Lange, S. Voltelen
secretaris.
=================026===================
Aktennr : 026
Folio :
33-v
Soort akte : verkoop
Datum : 31-12-1716
Nadat er in de vorige akte afstand van het vruchtgebruik is gedaan,
verschenen hier Aert Ariens van de Merendonck, Hendrick Adriaen van Loon
wonend te Hoogeloon, mede handelend voor zijn broer Jan Ariens van Loon,
verder Anthonij Willems van de Merendonck, samen voor een derde part, Jan
Dircks van Hout wonend te Steensel die ook handelt voor zijn zuster Zijcken
samen ook voor een derde part, nog Willem Jan Martens wonend onder
Boxtel die ook handelt voor zijn broers Marten en Jan samen voor het
overige derde part en verkopen aan Margriet Jan Gijsberts Cuijper thans de
vrouw zijnde van genoemde Dirck Looijen, de helft van een perceel
akkerland, van oudsher genoemd het Joostien Heufken, groot ca. 5
lopenzaad, alhier te Gestel onder Gemonde gelegen, b.p. Jan Daniels van der
Aa, rondom de gemeijnte, zoals ze hebben geerfd van Lijsbeth Jan Corsten
van de Merendonck eerder de vrouw van Dirck Looijen. Het wordt verkocht
zonder de helft van de eikenbomen die op het voorhoofd staan. De verkopers
doen er afstand van en beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten
van hun kant af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorpsen burenlasten. Datum en getuigen als boven. Getekend : I. Elsevier, J.M. de
Lange, S. Voltelen secretaris.
=================027===================
Aktennr : 027
Folio :
35-r
Soort akte : verkoop
Datum : 04-01-1717
Dirck Meeussen van Venrooij, inwoner alhier verkoopt aan Cornelis
Poedrooijen, vorster alhier, een perceel land met een huisje erop groot ca. 6
roedes, b.p. het kerkhof, de gemeijnte genoemd de Laack, Ale weduwe van
Hendrick Meeus van Venrooij, de gemeenschappelijke straat, samen met de
aanplant en voorhoofd, zoals hij van zijn broer Jacob Meeussen van Venrooij
heeft geerfd. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand
te doen en alle lasten daarin af te handelen, behalve jaarlijks daaruit 7

oortjes aan de kerk alhier, verder de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten. De verkoper belooft wat betreft de reparatie van het huis die
voor een periode van aan jaar nog voor zijn rekening te nemen. Aldus
gepasseerd op 4 januari 1717, getuigen Robbert van Walcheren en Job
Martin de Lange, schepenen als gecommiteerden van de drossaard Elsevier.
Getekend : Dirck Meeus van Venrooij, R. van Walcheren, J. Elsevier, J.M. de
Lange, S. Voltelen secretaris.
=================028===================
Aktennr : 028
Folio :
36-r
Soort akte : verkoop
Datum : 15-01-1717
Wij Isaacq Elsevier drossaard en Johan van Sevenhove schepen te Gestel
verklaren dat voor ons zijn verschenen meester Jacob Biben en Job Martin de
Lange medeschepenen en daarvoor gemachtigd zijnde door drossaard en
schepenen middels een resolutie d.d. 9 januari 1717, verkopen aan
Zacharias Loman, burger en koopman in Den Bosch, de helft van een perceel
land in totaal groot ca. 8 lopenzaad en 4 roedes, alhier gelegen ter plaatse
genoemd de Logt, aan de Plaets, b.p. Aelbert de Hartog, Franssen van Uden
en meer anderen, de gemeenschappelijke pad. Dat bezit was eerder
eigendom van Johan den Hartog en was door Michiel de Gaassé als
deurwaarder vanwege een beslaglegging door de Hoogmogenden op 16
november 1715 uitgewonnen nadat er daarover een uitspraak was geweest
door de geachte heren van Heumen en Slingeland als afgevaardigden
daarvoor in de Raad van Staten d.d. 7 juli 1712 en zoals ten laste is gelegd
aan genoemde Johan de Hartog als gewezen collecteur van de franse
contributies hier voor het jaar 1707 en zoals op 19 november 1716 volgens
alle voorschriften daarvan ten overstaan van de heer drossaard en
schepenen alhier openbaar was verkocht om daaruit hetgene te verhalen dat
Johan de Hertog wegens de vijandelijke contributie aan deze gemeente was
verschuldigd. De verkopers in hun funktie beloven de verkoop gestand te
doen en alle lasten af te handelen, behalve jaarlijks de grondchijns die daar
op drukt. Als er later meer lasten op het bezit blijken te drukken dan zoals in
de verkoopcedullen staat vermeld, zal de koper dat door de gemeente
worden vergoed. De niet aflosbare rentes etc. tegen de penning 25, de
aflosbare volgens de brieven ervan en de korenpachten tegen 300 gulden
per Bosch mud, alles voor zover de koopsom strekt. Aldus gepasseerd ter
secretarie op 15 januari 1717, getekend : I. Elsevier, J. van Sevenhove, S.
Voltelen secretaris.
=================029===================
Aktennr : 029

Folio :
38-r
Soort akte : verkoop
Datum : 15-01-1717
Genoemde verkopers uit de vorige in de zelfde hoedanigheid verkopen aan
Zacharias Lomans de helft van een perceel land in totaal groot ca. 2
lopenzaad 10 roedes, alhier gelegen ter plaatse in de Tielenhoeve, b.p.
Jenneken Gijsbert Vuchts, het erf eerder eigendom van Bandert den Hertog.
Verder gelden de zelfde condities als in voorgaande akte. Datum en getuigen
als boven. Getekend : I. Elsevier, J. van Sevenhove, S. Voltelen secretaris.
=================030===================
Aktennr : 030
Folio :
38-v
Soort akte : verkoop
Datum : 15-01-1717
De zelfde verkopers uit de vorige akte in de zelfde hoedanigheid etc.
verkopen aan genoemde Zacharias Loman, het gedeelte op de Luijckberg
(?Luijsberg) alhier dat aan Johan den Hartog heeft toebehoord groot ca. 1
lopenzaad en 29 roedes zoals in het verpondingsboek, b.p. Jan Henrick
Vervoort, de gemeenschappelijke straat, de Hoogstraat daar, Adriaan
Martens. Datum en getuigen als hiervoor. Getekend : I. Elsevier, J. van
Sevenhove, S. Voltelen secretaris.
=================031===================
Aktennr : 031
Folio :
39-r
Soort akte : verkoop
Datum : 30-01-1717
Jan Thijs Cornelissen als man van Jenneken Henricks van de Ven wonend te
Schijndel voor een derde part, Gerritje Hendricx van de Ven wonend te Den
Dungen met haar voogd voor een derde part en Jenneken Dircks van der
Stappen zijnden halfzuster van genoemde Jenneken en Gerritje Hendriks van
de Ven wonend te Vught ook voor een derde part, verkopen aan Peter Rulens
van der Stappen een perceel land en daarop een huisje, groot ca. 1
lopenzaad, alhier te Gestel onder Gemonde, b.p. meester Dirck Looijen en
meer anderen, Jan Claessen van den Brandt, Aert Ariens van de Merendonck,
de gemeenschappelijke straat, zoals ze van hun moeder Adriaentie Jan
Lodewijcx hebben geerfd. De verkopers doen er afstand van en beloven de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve twee
jaarlijkse gewinchijnsen aan de heer of vrouw van Gestel, de ene van 10
stuivers op St. Michielsdag en de andere van 4 stuivers op St. Maartensdag,

verder nog een rente van 3 gulden aflosbaar met 50 gulden aan de heer
procureur de Bije in Den Bosch, verder nog 14 stuivers per jaar aan de
armen van St. Michielsgestel, verder de dorps en burenlasten. Aldus
gepasseerd ter secretarie op 30 januari 1717, getuigen als schepenen Robert
van Walcheren, Job Martin de Lange als gecommiteerde van de heer
drossaard Elsevier. Getekend : R. v. Walcheren, J.M. de Lange, S. Voltelen
secretaris.
=================032===================
Aktennr : 032
Folio :
40-v
Soort akte : verkoop
Datum : 30-01-1717
Gerrit Hendrick Cuijpers wonend in Den Dungen, verkoopt aan Willem
Hendricks ook woonachtig in Den Dungen, een perceel land groot ca. 1
lopenzaad en 5 roedes, alhier te Gestel in de Triest, b.p. Willem Janssen van
Hannen, Hendrick Smulders, Zebert Gerit van de Westelaecken en meer
anderen, de gemeijnte, zoals hij van de moeder van zijn vrouw heeft geerfd.
De verkoper doet afstand van het bezit en belooft de verkoop gestand te
doen en alle lasten af te handelen behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten, verder dienen de dijkservituten te worden
gerespecteerd etc. Aldus gepasseerd, datum en getuigen als voor. Getekend
: R. van Walcheren, J.M. de Lange en S. Voltelen secretaris.
=================033===================
Aktennr : 033
Folio :
41-v
Soort akte : verkoop
Datum : 02-02-1717
Wij Isaack Elsevier drossaard en Robert van Walcheren schepenen verklaren
dat voor ons is verschenen Mathijs van Osch de jonge weduwnaar van
Alegonda dochter van Thonis Janssen Locaerts, verwekt bij Wouterken
Wouter Lijten en verder Marieke Thonis Janssen Locaerts, zijnde de
schoonzuster van genoemde Mathijs, beiden wonend in Den Dungen, de
eerste comparant daarin voor twee derde deel en daarin door heren
schepenen alhier gemachtigd d.d. 30 november 1716 en de tweede
comparante voor een derde part, verkopen aan Franck Janssen van Boxtel
die alhier te Gestel woont, een perceel teulland, groot ca. 3 en een halve
lopenzaad en 10 en een halve roede, alhier te Gestel aan de Pleijn gelegen,
b.p. de loopgraaf daar, de koper, Frans Peter Haarwasser, Govert
Timmermans, zoals zij van Thonis Jans Locaerts hebben geerfd. De
verkopers doen er afstand van en beloven de verkoop gestand te doen en

alle lasten daarin af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten. Aldus gepasseerd ter secretarie, datum 2 februari
1717, getekend : I. Elsevier, R. van Walcheren, S. Voltelen secretaris.
=================034===================
Aktennr : 034
Folio :
43-r
Soort akte : verkoop
Datum : 26-03-1717
Anthonij Peters van Grinsven als man van Jenneken Janssen Huiberts
verkoopt aan Aelbert van der Camme alhier woonachtig een perceel teulland
groot ca. 1 lopenzaad, gelegen te Gestel aan de Landweer, b.p. Paulus van
Gerven, Cornelis Janssen Huijberts, Cornelis van Hannen, Jan Aerts van
Breda, zoals hij van de ouders van zijn vrouw heeft verkregen. De verkoper
doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten
daarin af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten. Gepasseerd ter secretarie op 26 maart 1717, getekend : I.
Elsevier, J.M. de Lange, R. van Walcheren, S. Voltelen secretaris.
=================035===================
Aktennr : 035
Folio :
44-r
Soort akte : verkoop
Datum : 03-04-1717
Jan Aert Broere wonend in Den Dungen verkoopt aan Jan Rutte van
Griensven inwoner van Den Dungen een perceeltje teulland groot ca. 20
roedes, alhier gelegen aan de Dungense Cant, b.p. Jan Janssen van
Griensven, Peter van Den Dungen, de koper zelf, de verkoper, zoals hij van
de ouders van zijn vrouw heeft geerfd. De verkoper doet er afstand van en
belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen behalve de
rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten. Aldus gepasseerd ter
secretarie datum 3 april 1717, getuigen als schepenen heer Jacob Biben en
Job Martin de Lange als gecommiteerden van de heer drossaard. Getekend :
J. Biben, J.M. de Lange, S. Voltelen secretaris.
=================036===================
Aktennr : 036
Folio :
45-r
Soort akte : verkoop
Datum : 08-05-1717
Eijmbert Eijmberts van den Oetelaer wonend te Schijndel als man van

Catalijn Tielemans, verkoopt aan Corstiaen Jacobs van den Oetelaer, wonend
op de Berselear onder St. Oedenrode, een perceeltje land groot ca. 40
roedes alhier te Gestel onder Gemonde gelegen aan de Loopstraat daar, b.p.
de kinderen van Jasper de Bresser, de gemeenschappelijke straat, zoals hij
van zijn vrouw heeft geerfd. De verkoper doet er afstand van en belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen, behalve de
rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten. Aldus gepasseerd ter
secretarie datum 8 mei 1717, getuigen als schepenen Jan Adriaen Ruijsch en
Rob van Walcheren als gecommiteerden van de drossaard Elsevier. Getekend
: J. A. Ruijsch, R. van Walcheren, S. Voltelen secretaris.
=================037===================
Aktennr : 037
Folio :
46-r
Soort akte : verkoop
Datum : 08-05-1717
Goijaert Cauwenberg en Jacob Rut Jacobs als aangestelde voogden over de
minderjarige kinderen van Laurens Daniels van Houtum verwekt bij Catalijn
Rut Jacobs daarin gemachtigd door schepenen alhier d.d. 26 maart 1717,
verkopen aan Aelbert van der Camme wonend te St. Michielsgestel, twee
percelen teulland aan elkaar gelegen samen groot ca. 4 lopenzaad, alhier te
Gestel in het Rotven, b.p. het kind van Thonis Hendrick Claessens, Jan
Thonis van Schijndel, Paulus Versteijnen, Jan Tijs Claassen, zoals de
kinderen door koop hebben verkregen het ene perceel van Adriaen Jan de
Snijder en het andere van Delis Jacob Smits. De verkopers doen er afstand
van en beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen,
behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten, verder volgens
de verkoopcedullen. Actum ut supra. Getekend : J. A. Ruijsch, R. van
Walcheren, S. Voltelen secretaris.
=================038===================
Aktennr : 038
Folio :
47-r
Soort akte : vernadering
Datum : 00-00-1717
Voor drossaard en schepenen verscheen Cornelis van den Broek als man van
Adriaentie Huijben van den Bogaert wonend te Gemonde in de baronie van
Boxtel en heeft kontant geld aangeboden dat haar eigendom is om daarmee
beroep te doen op het recht van vernadering als bloedverwante inzake een
erf met huis etc. gelegen alhier te Gestel aan de Dungense Cant, zoals
Adriaen Huijberts van den Bogaart zijnde de schoonbroer van Cornelis op 18
december j.l. had verkocht aan Ancem Jacobs van der Hofstad. De

comparant heeft in aanwezigheid van drossaard en schepenen het geld
gerestitueerd en heeft daarom het bezit ervan verworven. In marge :
doorgehaald (akte is doorgestreept en niet volledig afgemaakt)
=================039===================
Aktennr : 039
Folio :
48-r
Soort akte : verkoop
Datum : 07-10-1717
Ancem Jacobs van der Hofstad verkoopt aan Adriaen Huijberts van den
Bogaert thans in Den Dungen wonend, een zeker erf met een huis erop,
eerder een stuk heide van de gemeijnte, samen groot ca. 50 roedes, alhier
gelegen aan de Dungense Cant, b.p. de gemeenschappelijke straat, de
gemeijnte daar, Hendrick Snelders, zoals hij op 18 december j.l. voor
schepenen alhier had gekocht. De verkoper doet er afstand van en belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve een
gebuurchijns van 12 stuivers per jaar aan de heer of vrouwe van Gestel,
verder de dorps- en burenlasten. Getuigen als schepenen Robbert van
Walcheren en Job Martin de Lange, gepasseerd op 7 oktober 1717, getekend
: R. van Walcheren, J.M. de Lange, S. Voltelen secretaris.
=================040===================
Aktennr : 040
Folio :
48-v
Soort akte : verkoop
Datum : 07-10-1717
Ancem Jacobs van der Hofstadt verkoopt aan Hendrick Gerits van de
Westelaecken, wonend in Den Dungen, een akker teulland genoemd de
Huijsmansakker, groot ca. anderhalf lopenzaad, alhier te Gestel gelegen in
de Cleijne Molenstraat, b.p. de weduwe van Claes van Osch, de Cleijne
Molenstraat, Abraham Marcus, Maria weduwe van Frans de Smit, zoals hij
van de ouders van zijn vrouw heeft verkregen. De verkoper doet er afstand
van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen,
behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten en nog een deel
onderhoud van de Gestelse dijk. Getuigen als schepenen Robbert van
Walcheren, Job Martin de Lange, 7 oktober 1717. Getekend : R. van
Walcheren, J.M. de Lange, S. Voltelen secretaris.
=================041===================
Aktennr : 041
Folio :
49-r
Soort akte : vernadering

Datum : 04-11-1717
Voor schepenen is verschenen Jenneke dochter van Gerit Hendrick Cuijpers
verwekt bij Marie Peter Delis met haar voogd hierin en heeft kontant geld
aangeboden dat haar eigendom is om daarmee beroep te doen als
bloedverwante op het recht van vernadering inzake een perceel teulland
groot ca. 1 lopenzaad en 5 roedes gelegen te Gestel, zoals haar vader Gerit
Hendrick Cuijpers op 30 januari j.l.
voor heren schepenen hier aan Willem Hendricks die in Den Dungen woont
had verkocht. De comparante heeft in aanwezigheid van ons drossaard en
schepenen diens koopsom gerestitueerd en ze heeft daarom het bezit ervan
verworven. Actum ter secretarie 4 november 1717, getuigen heer Isaacq
Elzevier drossaard, Robbert van Walcheren en Job Martin de Lange als
schepenen. Getekend : Willem Hendriks (merkteken), I. Elsevier, R. van
Walcheren, S. Voltelen secretaris.
=================042===================
Aktennr : 042
Folio :
50-r
Soort akte : verkoop
Datum : 04-12-1717
Nicolaes Cornelis Groenendael die is getrouwd met Jenneken Francken van
den Brandt verkoopt aan Jan Jacobs van der Aa een woonhuis, bakhuis, tuin,
boomgaard en akkerland, samen groot ca. 4 lopenzaad, alhier te Gestel
onder Gemonde, b.p. Arnout Blommers, de gemeenschappelijke straat,
jonker Arnout van Breugel, zoals hij van de ouders van zijn vrouw heeft
geerfd. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te
doen en alle lasten af te handelen, behalve een jaarlijkse gewinchijns van 10
penningen op St. Maartensdag aan de heer van Herlaer, nog een gewinchijns
van 1 stuiver jaarlijks aan de rentmeester van de domeinen in Den Bosch op
St. Michieldag, nog een rente van 12 gulden 10 stuiver aflosbaar net 250
gulden aan de wijnkopers ... in Den Bosch, nog 6 gulden jaarlijks aflosbaar
met 125 gulden aan de weduwe van heer en meester Victor van Beugen,
verder de dorps- en burenlasten, getuigen als schepenen Robbert van
Walcheren, Job Martin de Lange als gecommiteerden van drossaard Elsevier.
Datum 4 december 1717. Getekend R. van Walcheren, J.M. de Lange, S.
Voltelen secretaris.
=================043===================
Aktennr : 043
Folio :
50-v
Soort akte : verkoop
Datum : 04-12-1717

Hendrick Adriaen Spierincks wonend te St. Oedenrode, verkoopt aan Lisbet
Hendrick Spierincks, wonend te Boxtel, de helft van een perceel teulland, in
totaal groot ca. 2 lopenzaad, alhier gelegen te Gestel onder Gemonde, b.p.
Hendrick van Nistelrooij, de gemeenschappelijke straat, Jan Aerts van
Overbeeck, zoals hij van zijn vader heeft geerfd. De verkoper doet er afstand
van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten daarin af te
handelen, behalve een rente van 21 stuivers per jaar aan het geestelijk
comptoir in Den Bosch, nog een gewinchijns van 2 stuivers 12 penningen
aan de domeinen van het land op St. Michielsdag, verder de dorps- en
burenlasten. Getuigen als schepenen Robbert van Walcheren en Job Martin
de Lange, datum 4 december 1717. Getekend R. van Walcheren, J.M. de
Lange, S. Voltelen secretaris.
=================044===================
Aktennr : 044
Folio :
51-r
Soort akte : verkoop
Datum : 22-01-1718
Jan van der Pol, schepen van St. Michielsgestel daarvoor gemachtigd zijnde
door Paulus van Gerven volgens onderhandse machtiging d.d. 21 januari
1718, verkoopt aan Anthonij Hendrick Smulders, wonend in Den Dungen, de
helft van een akker teulland waarvan de andere helft eigendom is van Jan
Gerits van de Westelaecken in totaal groot ca. 7 lopenzaad, alhier gelegen in
de Heijmans, b.p. Willem Hendrick Smits, de Heijman daar, Aelbert van der
Camme, de gemeenschappelijke straat, zoals genoemde Paulus van Gerven
door ruil had verkregen van Joseph Peters te Balcum (=Berlicum). De
verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle
lasten van zijn kant af te handelen behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten. Getuigen Isaack Elsevier drossaard en Johannes
Dircks van de Ven en Frans Janssen Haerwasser als schepenen, datum 22
januari 1718. Getekend : I. Elsevier, Johannes Dirck van de Ven
(merkteken), Frans Janssen Haerwasser, S. Voltelen secretaris.
=================045===================
Aktennr : 045
Folio :
52-r
Soort akte : machtiging
Datum : 21-01-1718
Kopie van de machtiging :
Ik ondergetekende Paulus van Gerven wonend in Den Dungen, verklaar
hierbij aan Anthony Hendrixck Smulders zijnde mijn zwager een akker

teulland te hebben verkocht waarvan de andere helft toehoort aan Jan Gerits
van de Westelaecken groot in totaal ca. 7 lopenzaad, gelegen te Gestel bij de
Heijman, b.p. de weduwe van Willem Hendrick Smits, de Heijman daar,
Aelbert van der Camme, de gemeenschappelijke straat, zoals ik middels ruil
heb verkregen van Joseph Pieter te Balcum. Omdat ik momenteel niet in
staat ben, machtig ik daarvoor Jan van der Pol thans schepen te St.
Michielsgestel om aldaar te Gestel dat bezit over te dragen zoals dat daar
hoort. Ik beloof deze machtiging na te komen wat daarin door de
gemachtigde wordt gedaan. Actum Den Dungen 21 januari 1718, in
aanwezigheid van Salomon Voltelen en Gosewinus de Bock, die hebben
ondertekend. Ondertekend : Paulus van Gerven, S. Voltelen, G.D. Bock. Na
kopiering is bevonden dat het in overeenstemming is met het origineel.
Getekend : S. Voltelen.
=================046===================
Aktennr : 046
Folio :
53-r
Soort akte : verkoop
Datum : 28-01-1718
Hendrick Snelders inwoner te Gestel verkoopt aan Janneken Mathijssen
Weijgergancks weduwe van Jan Janssen van Grinsven een erf met een huis
erop, samen groot ca. anderhalf lopenzaad, alhier te Gestel gelegen aan de
Dungense Cant, b.p. de verkoper zelf, de gemeenschappelijke straat, Adriaen
Huijberts van de Bogaert, zoals hij heeft gekocht van Theunis Jacob Jaspers.
De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en
alle lasten af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten. Getuigen hierbij Robbert van Walcheren, Frans Janssen
Haerwassers, schepenen. Datum 28 januari 1718. Getekend : R. van
Walcheren, Frans Janssen Haerwasser, S. Voltelen secretaris.
=================047===================
Aktennr : 047
Folio :
53-v
Soort akte : verkoop
Datum : 04-02-1718
Jan Janssen van Ale wonend te Boxtel verkoopt aan Adriaentie van der
Meijde, wonend in de stad Den Bosch, een perceeltje teulland groot ca. 4
lopenzaad, alhier gelegen te St. Michielsgestel onder Genomde aldaar aan de
Loopstraat, b.p. de heer Cremers, Marie weduwe van Peter Wouter Gerits, de
Loopstraat, zoals hij van de ouders van zijn vrouw heeft geerfd. De verkoper
doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af
te handelen behalve een jaarlijkse gewinchijns van 3 stuivers aan de heer

Cremer in Den Bosch op St. Michielsdag, verder de rechten aan de heer en
de dorps- en burenlasten. Getuigen hierbij Johannes Dircks van de Ven en
Frans Janssen Haarwasser als gecommiteerden van de heer drossaard
Elzevier, datum 4 februari 1718. Getekend : Johannes Dircks van de Ven
(merkteken), Frans Janssen Haerwassers, S. Voltelen secretaris.
=================048===================
Aktennr : 048
Folio :
54-v
Soort akte : verkoop
Datum : 04-02-1718
Jan Dircks van Sandbeeck inwoner van St. Michielsgestel verkoopt aan
Neesken Jan Claessen Spierinks weduwe van Jan Janssen van de
Merendonck (boven de akte staat Neesken Jan Thijssen, JT) alhier ook
woonachtig, een perceeltje teulland groot ca. 1 lopenzaad en 3 roedes alhier
gelegen op de Heesackers, b.p. Peter Aerts van Overbeeck, de weduwe van
Peter Dirck Schuurmans, meester Philip Mans, de gemeenschappelijke straat,
zoals hij van zijn ouders heeft geerfd. De verkoper doet er afstand van en
belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de
rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten. Getuigen als in de vorige
akte, datum 4 februari 1718. Getekend : Johannes Dircks van de Ven
(merkteken), Frans Janssen Haerwasser, S. Voltelen secretaris.
=================049===================
Aktennr : 049
Folio :
55-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 15-03-1718
Jan Dircks van de Ven die is getrouwd met Perijn Rutte van Geffen eerder
weduwe van Aert Haerwasser, inwoner alhier, belooft op onderpand van zijn
bezit en ook dat van zijn vrouw die daarmee instemt, welk bezit zij heeft
verkregen na dood van haar dochter Geertruijt verwekt bij genoemde Aert
Haerwasser in haar eerste huwelijk, verder op onderpand van zijn persoon,
om aan Huijbert Peter van Geffen wonend onder Den Dungen in de vrijdom
van de stad Den Bosch de som van 100 gulden te betalen, elke gulden van
20 stuivers, met de rente van 4 gulden per jaar, te voldoen in Den Dungen
per heden datum over een jaar, vrij van enige lasten, vanwege van hen
geleend geld. Als het genoemde geld dan niet zou worden terugbetaald
belooft de schuldenaar de rente van 4 gulden per jaar te blijven betalen
todat de hoofdsom is voldaan. Als men aflost of laat aflossen moet men dat
elkaar 3 maanden vooraf opzeggen. Getuigen als gecommiteerden van de
heer drossaard Elsevier waren Jan van der Pol en Frans Janssen Haarwasser.

Actum in de raadkamer alhier, datum 15 maart 1718. Getekend : Jan van de
Pol, Frans Janssen Haerwasser, S. Voltelen secetaris.
=================050===================
Aktennr : 050
Folio :
56-v
Soort akte : borgstelling
Datum : 15-03-1718
Vandaag heeft Jan Dircks van de Ven inwoner alhier op onderpand van zijn
persoon en bezit beloofd om aan Huijbert Peter van Geffen onder Den
Dungen een kapitaal van 100 gulden te betalen met een jaarlijkse rente van
4 gulden zoals blijkt uit de schepenbrief van Gestel. Vandaag verscheen
Johannes Dircks van de Ven als broer van genoemde Jan Dirck van de Ven
en Frans Peter Haarwasser beiden inwoners alhier en verklaren voor de
terugbetaling van dat geld elk voor de helft zich borg te stellen. Daarvoor
verbinden ze respectievelijk hun persoon en bezit en onderwerpen zich aan
het recht daarover. Als in de toekomst genoemde Huijbert Peters van Geffen
zijn geld niet in der minne van Jan Dirck van de Ven zou kunnen ontvangen,
zal daarvoor het genoemde bezit van Jan en het huis van Perijn Rutten van
Geffen als onderpand fungeren en wat er daarbij ontbreekt zullen deze
borgen bijpassen, ieder voor de helft maar de borgstelling zal niet langer dan
5 jaar duren. Getuigen hierbij Jan van der Pol en Frans Janssen Haarwasser
als gecommiteerden van de drossaard Elsevier. Actum ter secretarie hier, 15
maart 1718. Getekend : Jan van de Pol, Frans Jansse Haerwasser, S.
Voltelen secretaris.
=================051===================
Aktennr : 051
Folio :
57-v
Soort akte : copia registrura
Datum : 14-03-1714
Jan Dircks van de Ven die is getrouwd met Prijn weduwe van Aert
Haarwasser wonend te Gestel, heeft in haar eerste huwelijk bij Aert
Haarwasser twee kinderen verwekt en in haar tweede huwelijk is het
gebeurd dat vanwege achterstallige rentes aan het comptoir van het
episcopale bezit door de heer van Deurne beslag is gelegd op een zeker huis
en aanliggende erven te Gestel welk bezit genoemde Prijn en Aert
Haarwasser in hun huwelijk in eigendom hadden en dat genoemde Jan Dircks
dat bezit ten behoeve van de 2 minderjarige kinderen van Aert Haarwasser
had gekocht en dat daarna een van die twee kinderen zonder bezit is komen
te overlijden en de vraag is nu wie voor de ene helft van het bezit van het
overleden kind gerechtigd is.

Het antwoord daarop is dat het bezit voor een helft moet versterven op de
moeder van het overleden kind, zijnde de vrouw van Jan Dircks en voor de
andere helft op het andere kind dat uit het eerste huwelijk is verwekt
volgens artikel 16 van de stadscostumen van Den Bosch. *in sucessie notoir
en buijten contestatie zijnde* dat een kind of kinderen die sterven zonder
wettig nageslacht en als dat kind bezit heeft zal dat versterven op de vader
of de moeder als naaste erfgenaam, samen te delen met de hele moeder en
de broer of zuster die nog in leven is. Lager stond : Geadviseerd in Den
Bosch op 14 maart 1714. Ondertekend : Quir. Crollius en E.V. Tulleken.
Collata concordat. (uit de zinsconstructie blijkt m.i. dat het bezit bij de
gedwongen verkoop aan de stiefvader werd verkocht, dus ik begrijp niet dat
het bezit nu aan de moeder resp. het overleden kind toekomt, JT)
=================052===================
Aktennr : 052
Folio :
58-v
Soort akte : verkoop
Datum : 14-04-1718
Andries van Hedel inwoner en poorter van Den Bosch, verkoopt aan Jan Gerit
Dircks den Otter, inwoner van St. Michielsgestel, een perceel teulland groot
ca. 1 lopenzaad en 10 roedes, alhier te Gestel op de Haenwijcxe akkers, b.p.
señor Dirck Kivits, Huijbert Driessen van de Sande, een gemeenschappelijke
mestweg, zoals hij heeft gekocht van Dirck Kivits. De verkoper doet er
afstand van en belooft
de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten
aan de heer en de dorps- en burenlasten. Getuigen als schepenen als
gecommiteerden van de schout Elsevier, Job Martin de Lange en Jan van der
Pol, datum 14 april 1718. Getekend : J. M. de Lange, Jan van de Pol en S.
Voltelen secretaris.
=================053===================
Aktennr : 053
Folio :
59-v
Soort akte : verkoop
Datum : 30-04-1718
Wij Isaacq Elsevier drossaard, Johan van Sevenhoven, Job Martin de Lange,
Johannes Dircks van de Ven, Jan van der Pol en Frans Janssen Haerwasser,
schepenen, Bartholomeus Smulders en Ruth Claesse Groenendael
borgemeesters, Elias Jansse als kerkmeester, Hendrick Jacobs van Eijndoven
en Frans Martens van Cuijck als armmeesters, verder Anthony Pennincx,
Johannes van de Reijdt, Peeter van der Camme en Ruth Adriaense de Bever

als gezworenen, alle te St. Michielsgestel wonend, voor henzelf en ook
namens het corpus van Gestel, met instemming van de naaste
geinteresseerden hierbij d.d. 31 december 1716, ook vanwege een octrooi
van de raad van de Prinses van Auvergne etc. d.d. 23 augustus 1717, dragen
hierbij aan Jan Beeckmans zoon van Jan Janssen Beekmans verwekt bij
Dircksken Jan Diepens, een perceeltje gemeijntegrond of voorhoofd over van
Francis van Uden, van Zacharis Lomans en van Adriaen Martens alhier te
Gestel aan de Dungense Cant, van oudsher genaamd de Luijsbergh, groot
ca. anderhalve lopenzaad aldaar, b.p. Zacharias Lomans en meer anderen,
Anthony Peters van Grinsven, de gemeijnte. De koper mag daarop een
woonhuis timmeren. Wij als gemeente doen er afstand van en beloven deze
verkoop gestand te doen. Aldus gepasseerd in de raadkamer alhier, 30 april
1718. Getekend I. Elsevier, Johan van Sevenhoven, J.M. de Lange, Johannes
Diercks van de Ven (merkteken), Jan van de Pol, Frans Haerwasser,
Bartholomeus Smulders, Ruth Claessen Groenendael, Elias Janssen
(merkteken), Hendrick van Eijndoven, Anthony Pennincks, Johannes van der
Reijdt (merkteken), Frans Martens van Cuijck (merkteken), Ruth Adriaens de
Bever (merkteken), Peter van der Camme.
=================054===================
Aktennr : 054
Folio :
60-v
Soort akte : goedkeuring voor verkoop
Datum : 31-12-1716
Eerder heeft Jan Beeckmans zoon van Jan Janssen Beeckmans verwekt bij
Dircksken Jan Diepens als inwoner alhier verklaard van zin te zijn om op het
voorhoofd van Francis van Uden en van Sacharias Lomans en Adriaen
Martens gelegen te Gestel alhier aan de Dungense Cant, een huisje te
bouwen en een tuin daaraan te maken, zijnde dat voorhoofd een
*uijtgelaeden* zandberg, groot ca. anderhalf lopenzaad genoemd de
Luijsborgh, b.p. genoemde naburen, Willem Janssen van Best en het erf van
Snellers, Anthony de Groot Peters, verder de gemeenschappelijke straat. Wij
als naaste geinteresseerden gaan wat ons betreft daarmee akkoord om dat
perceel van uitgelegde zandbergen in te mogen nemen door genoemde Jan
Beeckmans onder voorwaarde van goedkeuring door de raad van het huis
van Bergen op Zoom etc. Actum te St. Michielsgestel 31 december 1716.
Ondertekend door Karsmans uit het molenhuis, Geert Janssen van den
Sande, Willem Janssen van Best, Francus Adriaen Martens Ondersteijn,
Adriaen Martens Ondersteijn, Adriaen Henrick Willems (merkteken), Jan den
Hertigh, Cornelis Gerits Vervoort, Hendrick Aelbert Paulsen van Sprangh
(merkteken), Hendrick Aerts van der Schoot (merkteken), Francis Antonis
van Uden, Hendrick Hendrick de Bever, Hendrik Willems van de Hoogstraete,
Anthony Peters van Griensven, Hendrick Snellen, Anthony Janssen van

Breugel (merkteken). Collata concordat cum suo originali. Ondertekend : S.
Voltelen.
=================055===================
Aktennr : 055
Folio :
61-v
Soort akte : verzoek aan de vrouwe van Herlaer aankoop perceel
Datum : 23-08-1717
Kopie van het verzoek aan drossaard en schepenen van St. Michielsgestel.
Hierbij verzoekt ondergetekende Jan Jansse Beeckmans zoon wijlen Dirksken
Jan Diepens inwoner van deze heerlijkheid omdat hij tegenwoordig geen
woning hier kan bekomen, het oog heeft laten vallen op een voorhoofd van
Francis van Uden, van Sacharias Lomans en Adriaen Martens groot ca.
anderhalf lopenzaad, alhier te Gestel gelegen aan de Dungense Cant, om
daarop een woonhuisje te timmeren en tuintje te maken, b.p. de genoemde
buren en verder Willem Jan van Best, Snellers, Anthony de Groote Peter, de
gemeenschappelijke straat daar die dit verzoek mede hebben ondertekend,
waarbij we beseffen dat hiervoor eerst goedkeuring nodig is van U
eerwaarde. De verzoeker vraagt U dit aan mij toe te staan om dat perceel in
te mogen nemen en daar het huisje op te bouwen etc. en dat perceel te
mogen afpalen. Was ondertekend, Jan Beeckmans. In de marge : gezien het
vezoek aan de schepenen en de instemming van de omwonenden, onder
voorbehoud van de goedkeuring door de vrouwe van Gestel, als markiezin
van Bergen op Zoom. Datum 9 januari 1717, present de heer drossaard en
schepenen, ondertekend door S. Voltelen secretaris.
Lager stond in de marge : Die van de raad van haar hoogheid de prinses van
Auvergne vrouwe van St. Michielsgestel etc. gezien het verzoek en
instemming van de omwonenden en het apostille van de drossaard en
schepenen en het advies van rentmeester Karsmans, besluiten om het
perceel in te mogen laten nemen etc. tegen betaling van een grondchijns van
5 stuivers aan de genoemde rentmeester op St. Michielsdag. Actum te Vught
23 augustus 1717, ondertekend door J.B. van Stapele. Collata concordat cum
suo originali. Getekend : S. Voltelen secretaris.
=================056===================
Aktennr : 056
Folio :
63-r
Soort akte : verkoop
Datum : 00-00-1718
Volgens de genoemde akte van 30 april 1718 hebben wij drossaard,

schepenen, borgemeester, kerkmeesters, armmeester en gezworenen,
namens het corpus en met instemming van de naaste omwonenden d.d. 14
februari 1715, en ook vanwege het octrooi van de raad van hare hoogheid de
Prinses van Auvergne d.d. 5 september 1716, zoals ons beide in origineel is
gebleken, aan Jan Dircks van der Aa verwekt bij Elisabeth Hendricks van
Deventer, die alhier woonachtig is, een plak gemeentegrond overgedragen
groot ca. een halve lopenzaad, zijnde het voorhoofd van de vader van de
koper, alhier aan de Dungense Cant, b.p. de gemeenschappelijke straat,
tegenover het huis van de vader van de koper, Marie weduwe van Frans de
Smith, het voorhoofd van Albert van der Cammen, Anneke weduwe van
Christiaen Huijberts van Schaackenraat, om daarop een woonhuis te bouwen
en een tuin te maken. Wij als corpus doen er afstand van en beloven de
verkoop gestand te doen. Datum en getuigen als boven. Getekend I.
Elsevier, S. van Sevenhoven, J.M. de Lange, Johannes Dirck van der Ven
(merkteken), Jan van de Pol, Frans Haerwasser, Bartholomeus Smulders, Rut
Claessen Groenendael, Elias Janssen (merkteken), Hendrick van Eijndhoven,
Frans Martens van Cuijck (merkteken), Anthony Pennincks, Joannes van de
Rijdt, Peeter van der Camme, Rutgh Adriaens de Bever (merkteken)
=================057===================
Aktennr : 057
Folio :
64-r
Soort akte : verzoek aan schepenen voor aankoop perceel
Datum : 30-06-1716
Verzoek aan de heren wethouders om een stukje land van de gemeijnte in te
moge nemen.
Hierbij verzoekt Dirck zoon van Jan Dircks van der Aa, verwekt bij Elisabeth
Hendricks van Deventer, inwoner alhier dat hij het oog heeft laten vallen op
het *voorhoofd* van het erf van zijn vaders huis groot ca. een half
lopenzaad, alhier gelegen aan de Dungense Cant om daarop een woonhuis te
mogen timmeren met een tuintje eraan, b.p. de gemeenschappelijke straat,
waar tegenover zijn vaders huis staat, Maria weduwe van Frans de Smith,
het voorhoofd van Aelbert van der Camme, Anneken weduwe van Christiaan
Huijberts van Schaakenraat, Hendrick van Zeelandt de jonge. Dit zal niet tot
enige rechten leiden van andere omwonenden, maar er is wel uw
instemming nodig, hetgeen hij hierbij verzoekt hem toe te staan en verzoekt
in ogenschouw te nemen de goedkeuring daarin van de omwonenden en
daarna het perceeltje te laten afpalen etc. Ondertekend: Dirck Janssen van
der Aa.
In marge : de heer drossaard en schepenen van Gestel in aanmerking
genomen hebbend wat er in het verzoek staat en ook de instemming daarin

van de omwonenden, keuren dit goed onder voorbehoud van goedkeuring
door de raad van de Prinses van Auvergne, als markiezin van Bergen op
Zoom, vrouwe van Gestel etc. Actum in de raadkamer van Gestel op 30 juni
1716, getuigen etc. Ondertekend : J. Elzevier. Lager stond : S. Voltelen
secretaris.
=================058===================
Aktennr : 058
Folio :
65-r
Soort akte : toestemming omwonenden
Datum : 13-02-1715
Akte van consent van de omwonenden op het voorgaande verzoek.
Dirck zoon Jan Dircks van der Aa verwekt bij Elisabeth Hendricks van
Deventer als inwoner alhier heeft ons verklaard dat hij van plan is om het
voorhoofd te willen kopen dat is gelegen bij diens vaders huis aan de
Dungense Cant en daarop een huisje wil timmeren met een klein tuintje op
dat perceeltje gemeijntegrond groot ca. een half lopenzaad, alhier gelegen
aan de Dungense Cant, b.p. de gemeenschappelijke straat, daar tegenover
het huis van diens vader, Maria weduwe van Frans de Smit, het voorhoofd
van Aalbert van der Camme, Anneken weduwe van Christiaen Huijberts van
Schaakenraat, Hendrick van Zeelandt de jonge. Daarin hebben diens vader,
diens zwager en broer al in toegestemd zoals blijkt uit de ondertekening, als
geerfden en naburen en wij vragen hem dus goedkeuring te willen geven
waarbij wij verklaren dat niemand van ons daarin enige hinder zal
ondervinden en daarin zal ook verder niemand rechten aan ontlenen, op
voorwaarde dat daarvoor goedkeuring wordt verkregen van de Prinses van
Auvergne als markiezin van Bergen op Zoom. Actum St. Michielsgestel 13
februari 1715, ondertekend door Jan Dircks van de Aa, Tijs Janssen van de
A, Jan Gerits Vervoort, Anneken weduwe van Christiaen Huijberts van
Schaakenraat (merkteken), Jan Hendrick Eijkemans, Hendrick van Seellandt,
Aelbert van der Camme, Abraham Marcus, Dirck Meeus van Venrooij,
Hendrick Gerit Cuijpers, Jan Beeckmans, Jan van der Steen, Anthonus Geurts
Strick (merkteken).
=================059===================
Aktennr : 059
Folio :
66-r
Soort akte : toestemming door de vrouwe van Herlaer
Datum : 05-06-1716
Kopie van het verzoek aan de Prinses van Auvergne, hertogin van Bouillon,
markiezin van Bergen op Zoom, gravin van Zwartbeeck, vrouwe van

Borgvliet, St. Michielsgestel, Oud- en Nieuw Herlaer etc.
Ondergetekende Dirck zoon Jan Dircks van der Aa verwekt bij Elisabeth
Hendricks van Deventer, inwoner alhier te Gestel, verklaart dat de heer
drossaard en schepenen en ook de omwonenden en geerfden voor wat hen
betreft, goedkeuring hebben gegeven om een plakje gemeijntegrond in te
nemen aan de Dungense Cant, zijnde het voorhoofd van de vader van
verzoeker, om daarop een woonhuisje te mogen bouwen en een tuin te
maken, zoals uit bijgevoegde stukken blijkt onder voorwaarde van Uw
toestemming, hetgeen hij hierbij verzoekt met de verplichting daarover aan
uwe hoogheid de jaarlijkse gebuurchijns te moeten betalen. Ondertekend :
Dirck Janssen van der Aa.
In marge : Apostille als volgt : is overhandigd aan de rentmeester Karsmans
om daarover te adviseren. Actum in de raad te Bergen op Zoom, d.d. 16
augustus 1716, ondertekend door Maure, verder voorzien van het cachet van
hare hoogheid in rode lak. Lager in de marge stond : Nadat er inspectie is
geweest, is bevonden dat het perceel van Hendrick van Zeelant dat achter
het perceel ligt jaarlijks een gewinchijns betaalt van 30 stuivers en omdat de
verzoeker een half lopenzaad zal innemen oordeelt de rentmeester dat de
verzoeker als gewinchijns daarvoor jaarlijks 15 stuivers zal betalen op St.
Michielsdag vooraleer het te boek wordt genomen en voordat hij er mag
bouwen met St. Michielsdag anno 1716. Ondertekend 26 augustus 1716 :
Karsmans. Lager stond : gezien het bericht van de drossaard, schepenen en
gezworenen die hebben ingestemd voor zover het hen aangaat en na het
bericht van de rentmeester van de Prinses, hebben wij goedkeuring gegeven
dat de verzoeker het stukje land mag innemen voor een jaarlijkse
gewinchijns van 2 hoenderen tegen 5 stuivers voor elk hoen aan de
genoemde rentmeester. Aldus gepasseerd in de raad te Bergen op Zoom d.d.
5 september 1716. Ondertekend Maure en was voorzien van het cachet van
de Prinses in rode lak.
=================060===================
Aktennr : 060
Folio :
67-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 17-05-1718
Thonis Aerts van Overbeeck wonend onder Boxtel en Gerit Dircks van
Pincxten wonend te St. Michielsgestel, beloven samen en elk afzonderlijk als
schuldenaars op onderpand van hun persoon en bezit om aan Michiel
Hendrick Clomp wonend te St. Oedenrode de som van 100 gulden te betalen,
elke gulden van 20 stuivers vanwege van hen geleend geld, samen met een
rente van 5 %. Ze zullen hem dat bedrag per heden datum over een jaar

voldoen in het woonhuis van deze Michiel Clompen, zonder enige belastingen
daarvan en het bedrag zonder uitstel te betalen. Als het genoemde geld dan
niet zou worden betaald blijft de rente doorlopen totdat de hoofdsom is
voldaan. Indien men laat aflossen moet dat de ander 6 maanden vooraf
worden opgezegd. Getuigen als schepenen Johan van Sevenhoven en Frans
Janssen Haarwasser. Gegeven te Gestel op 17 mei 1718, getekend : Teunis
Aerts van Overbeeck (merkteken), Gerit Dirck van Pincxten, J. van
Sevenhoven, Frans Haerwasser, S. Voltelen secretaris.
=================061===================
Aktennr : 061
Folio :
68-v
Soort akte : verkoop
Datum : 07-06-1718
Bandert Jan Claessen Gerits als man van Marie, verder Ale, nog Jan Roelofs
als man van Jenneken, Dirck Eijmberts als man van Jenneken, allen
meerderjarige kinderen van Lambert Jan Lamberts verwekt bij Anneken
Rijcken van den Oetelaer, elk voor een vijfde part, verkopen aan Jan
Franssen van den Oetelaer wonend te Gemonde op Berselaer, een morgen
land uit een groter stuk genoemd de Keersmaker, in totaal groot ca. 8
morgens alhier te Gestel gelegen op de Pettelaer, b.p. de Vaartgraaf daar, de
erfgenamen van Johan Santegoets, Lambert Thonisse de Laat, Jan Jan
Corsten van Hees, zoals ze van hun ouders hebben geerfd.
De verkopers doen er afstand van en beloven de verkoop gestand te doen en
alle lasten daarin af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten. Schepenen hierbij Johannes Dircks van de Ven en
Frans Jansse Haarwasser als gecommiteerden van de drossaard Elsevier.
Actum op de secretarie 7 juni 1718. Getekend : Johannes Dierck van de Ven
(merkteken), Frans Haerwasser en S. Voltelen secretaris.
=================062===================
Aktennr : 062
Folio :
69-v
Soort akte : verkoop
Datum : 06-07-1718
Adriaen Ariens van der Aa als man van Willemijn dochter van Gevert
Verouden, verkoopt aan señor Henrick van Engelen, inwoner en poorter van
de stad Den Bosch een perceel teulland groot ca. een half lopenzaad, alhier
te Gestel aan de Stockhoek gelegen, b.p. Thijs Jan Tijssen van den
Berselaer, de koper zelf, de heer van Berkel cum suis, de
gemeenschappelijke straat daar, zoals hij dat van de ouders van zijn vrouw
heeft geerfd. De verkoper doet afstand van het bezit en belooft de verkoop

gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen, behalve de rechten aan
de heer en de dorps- en burenlasten. Getuigen hierbij Jan van de Pol en
Frans Janssen Haarwassers als schepenen en gecommiteerden van de
drossaard Elsevier. Datum 6 juli 1718, getekend : Jan van de Pol, Frans
Haarwassers en S. Voltelen secretaris.
=================063===================
Aktennr : 063
Folio :
70-r
Soort akte : verkoop
Datum : 30-07-1718
Adriaen Rutten van de Berselaer verkoopt aan Jan Chielen van de Sande,
wonend te Gemonde onder Boxtel, een morgen land in een groter veld van 8
morgens, alhier te Gestel op de Pettelaer, b.p. de erfgenamen van Johan
Santegoets, de gemeenschappelijke vaartgraaf, Lambert Thonisse de Laat,
Jan Jan Corsten van Heesch, zoals hij van zijn ouders heeft geerfd. De
verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle
lasten daarin af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten. Getuigen als schepenen Adriaen Brocx en Pieter Driessen
Timmermans als gecommiteerden van drossaard Elsevier. Datum 30 juli
1718, getekend : A. Brocx, Peter Driessen Timmermans en S. Voltelen
secretaris.
=================064===================
Aktennr : 064
Folio :
70-v
Soort akte : verkoop
Datum : 29-09-1718
Adam Corsten van de Water verkoopt aan Luijcas Geurt Strackens, wonend
in Den Dungen, een perceel teulland groot ca. een half lopenzaad, alhier te
Gestel in het Bellenbroeck, b.p. Adriana van der Donck, Hilleke weduwe van
Jan Selis, Anthoiny Godschalcks, Mechel (?) Peter Denissen, zoals hen bij een
deling was toebedeeld. De verkoper doet er afstand van en belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten
aan de heer en de dorps- en burenlasten. Getuigen als schepenen Jan van de
Pas en Pieter Driessen Timmermans als gecommiteerden van drossaard
Elsevier. Datum 29 september 1718. Getekend : Jan van de Pol, Peter
Driessen Timmermans, S. Voltelen.
=================065===================
Aktennr : 065
Folio :
71-v

Soort akte : verkoop
Datum : 08-10-1718
Peter Willem Haerwasser verkoopt aan zijn broer Jan Willem Haerwasser,
inwoner van St. Michielsgestel, het vijfde part in 3 percelen teulland nog
onverdeeld zijnde alhier te Gestel. Het eerste is een perceeltje hooiland in
totaal groot een halve dagmaat, alhier in de Thederbeemden, b.p. de
erfgenamen van Andries Corsten van Aelst. Het tweede betreft een perceel
teulland genoemd de Willigenacker in totaal groot ca. twee en een halve
lopenzaad, alhier gelegen in de Herlaersche akkers, b.p. de weduwe van
d'Adena, de gemeenschappelijke mestweg, Stans Molenmaeckers. Verder
nog het derde vijfde part in een perceel teulland genaamd de Flaes groot ca.
2 lopenzaad, alhier gelegen op de Herlaersche akkers, b.p. Jan van de Water
en Jan Ariaens van den Oetelaer, de gemeenschappelijke straat daar, de
gemeenschappelijke mestweg, zoals hij van zijn ouders heeft geerfd. De
verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle
lasten af te handelen, behalve de rechten van de heer en de dorps- en
burenlasten. Getuigen als schepenen Job Martin de Lange en Pieter Driessen
Timmermans, als gecommiteerden door de drossaard Elsevier. Datum 8
oktober 1718. Getekend : J.M. de Lange, Pieter Driessen Timmermans, S.
Voltelen secretaris.
=================066===================
Aktennr : 066
Folio :
72-v
Soort akte : verkoop
Datum : 09-12-1718
Jenneken Everts de Bever met haar voogd verkoopt aan haar zuster
Thoniske die is getrouwd met Lambert Janssen Tielemans, een akker
teulland groot ca. 5 lopenzaad min 5 roedes, alhier te Gestel op de Wiel
gelegen, genoemd de Wielackker, b.p. meester Salomon Bel, jonker Dircks,
de erfgenamen van Coen Janssen van Hees, zoals zij van haar ouders heeft
geerfd. De verkoopster doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te
doen en alle lasten daarin af te handelen behalve 2 stuiver 8 penningen per
jaar als chijns aan de heer van Boxtel op St. Maartensdag, nog een
gewinchijns van zeven en een halve rist vlas aan de heer of vrouwe van
Gestel op St. Maartensdag, verder de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten. Getuigen Frans Janssen Haarwasser en Pieter Driesen
Timmermans als gecommiteerden van de heer drossaard Elsevier. Actum ter
secretarie op 9 december 1718. Getekend : Frans Haarwasser, Peter
Driessen Timmermans en S. Voltelen secretaris.
=================067===================

Aktennr : 067
Folio :
73-v
Soort akte : verkoop
Datum : 10-12-1718
Anthony Peters van Griensven verkoopt aan Jan Gerits van de Aa, wonend in
Den Dungen een perceel teulland groot ca. drievierde lopenzaad alhier
gelegen in de Tielenshoeve, b.p. Geurt Aert Huijben, Cornelis Janssen
Huijben, de weduwe van Leendert Slappen, Johanna Vervoort, zoals hij van
de ouders van zijn vrouw heeft geerfd. De verkoper doet er afstand van en
belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten van zijn kant af te
handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten.
Getuigen als schepenen Job Martin de Lange, Jan van der Pol, Frans Janssen
Haarwasser, als gecommiteerden van de drossaard Elsevier, datum 10
december 1718, getekend J. M. de Lange, Jan van de Pol, Frans Janssen
Haarwasser, S. Voltelen secretaris.
=================068===================
Aktennr : 068
Folio :
74-v
Soort akte : vernadering
Datum : 09-01-1719
Voor schepenen verscheen Hendrick Kivits inwoner en poorter van de stad
Den Bosch, en heeft kontant geld geboden dat zijn eigendom is om daarmee
beroep te doen op het recht van vernadering als bloedverwant inzake een
perceel teulland groot ca. 1 lopenzaad en 10 roedes, alhier gelegen te St.
Michielsgestel op de Haenwijcxe akkers, zoals Andries van Hedel wonend in
Den Bosch zijnde de oom van de comparant op 14 april 1718 voor schepenen
alhier heeft verkocht aan Gerit Dircks den Otter inwoner van St.
Michielsgestel. Hendrick heeft in aanwezigheid van drossaard en schepenen
de koopsom aan de eerste koper overhandigd en heeft daarom het bezit
verworven. Getuigen als schepenen Adriaen Brocx en Pieter Driessen
Timmermans. Actum ter secretarie alhier op 9 januari 1719, getekend A.
Brocx, Pieter Driessen Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================069===================
Aktennr : 069
Folio :
75-r
Soort akte : verkoop
Datum : 06-02-1719
Elisabeth Hendrick Spierincks met haar voogd wonend te Doveren (bij Aken)
in het land van Gulick, Johannes Broichaert als man van Marie Hendrick

Spierincks wonend te Aken en Johannes Widemans die is getrouwd met
Teuntje Janssen Spierinck die in Doveren woont, voor henzelf handelend en
ook voor Peter Janssen als man van Margriet Hendrick Spierincks, voor
Govert Caris als man van Cornelia dochter van Hendrick Spierincks, verder
Cornelis Bock als man van Barbara dochter van Hendrick Spierincks en
vanwege Christina Hendrick Spierincks samen daarin voor een helft en
verder Coenraet Peter Alen (?) als man van Maria Janssen Spierincks en van
Johannes zoon Aert Janssen Spierincks samen met genoemde Johannes
Widenan voor de andere helft, samen zijnde erfgenamen van Willem Willem
Spierincks die in zijn leven onder Gemonde woonde in de baronie van Boxtel,
die voor schepenen van Doveren een machtiging had gemaakt d.d. 3 februari
1719, verkopen aan meester Salomon Bel, koster en schoolmeester te
Gemonde, twee perceeljes hooiland, het ene groot ca. een dagmaat, gelegen
te Gestel onder Gemonde in de Wielbeemd, b.p. de weduwe van Hendrick
Hendricks Clompen, meester Dirck Loijen cum suis, Peter Janssen van Hees,
de rivier de Dommel. Het andere perceel is ca. een halve dagmaat alhier te
Gestel gelegen in de Dickenbos, b.p. Aelbert van der Camme, Mathijs
Janssen van de Merendonck, de erfgenamen van Corst Janssen van Hees, de
rivier de Dommel, zoals de verkopers van hun oom Willem Willem Spierincks
hebben geerfd. De verkopers doen er afstand van en beloven de verkoop
gestand te doen en alle lasten af te handelen behalve uit de percelen in de
Wielbeend jaarlijks een rente van 1 gulden uit een grotere rente van 3
gulden aan ... als rentmeester in Den Bosch, verder het derde part van een
gewinchijns van 5 en een halve stuiver per jaar aan de domeinen in Den
Bosch op St. Michielsdag, verder de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten. Getuigen als schepenen Adriaen Brocx en Pieter Driessen
Timmermans als gecommiteerden door de drossaard Elsevier. Datum 6
februari 1719, getekend : A. Brocx, Pieter Driessen Timmermans, S. Voltelen
secretaris.
=================070===================
Aktennr : 070
Folio :
77-r
Soort akte : verkoop
Datum : 06-02-1719
De genoemde verkopers uit de vorige akte (groep Spierincks) voor henzelf
en als gemachtigden verkopen aan Cornelia Cornelus van der Meijden en
haar zusters Adriaentie en Geertruijd een perceeltje hooiland alhier te St.
Michielsgestel onder Gemonde, ter plaatse genoemd Dochelen, b.p. jonker
Dircks, de vrouwe van St. Michielsgestel, Jan Hendricx van Zeland, Hendrick
Aerts van Grinsven, zoals de erfgenamen van hun oom Willem Willem
Spierincks hebben geerfd. De verkopers doen er afstand van en beloven de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten

aan de heer en de dorps- en burenlasten. Getuigen als schepenen Adriaen
Brocx en Peter Driessen Timmermans, als gecommiteerden van de drossaard
Elsevier. Gepasseerd ter secretarie, datum als boven. Getekend : A. Brocx,
Pieter Driessen Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================071===================
Aktennr : 071
Folio :
78-r
Soort akte : verkoop
Datum : 06-02-1719
De genoemde verkopers uit de vorige akte (groep Spierincks) voor henzelf
en als gemachtigden verkopen aan Peter Janssen van Heesch, inwoner te
Gemonde onder Boxtel, een perceel teulland genoemd de Reijacker, groot
ca. 2 lopenzaad, alhier gelegen te Gestel onder Gemonde, b.p. de
erfgenamen van Adriaen Janssen Vuchts, Jan Janssen van Heesch en meer
anderen, de heer Dirck Dortmans, de gemeenschappelijke straat, zoals ze
van hun oom hebben geerfd. De verkopers doen er afstand van en beloven
de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten
aan de heer en de dorps- en burenlasten. Actum ter secretarie alhier, datum
en getuigen als boven. Getekend : A.. Brock, Pieter Driessen Timmermans,
S. Voltelen secretaris.
=================072===================
Aktennr : 072
Folio :
79-r
Soort akte : verkoop
Datum : 06-02-1719
De genoemde verkopers uit de vorige akte (groep Spierincks) voor henzelf
en als gemachtigden verkopen aan Evert Schellekens, Adriaen Schellekens
en de 4 kinderen van Claes Schellekens, verder de 7 kinderen van Jan
Janssen Schellekens de oude, de 4 kinderen van Jan Jan Schellekens de
jonge en de 3 kinderen van Aert Rutten van den Berselaer, ieder voor een
zesde deel, allen inwoners van Gemonde, zowel in de plaats Boxtel als St.
Oedenrode wonend, de helft van 3 percelen. Eerstens een perceel teulland in
totaal groot ca. anderhalf lopenzaad alhier te St. Michielsgestel op de
Hogaart, b.p. Corstiaen van de Oetelaer, de gemeenschappelijke straat, de
weduwe van Jan Theunissen Toebacx, de rivier de Dommel. Nog een perceel
teulland genoemd de Hoensakker, groot in totaal ca. 2 lopenzaad, alhier
gelegen nabij de Wielse Hoeven b.p. de weduwe van Jan Theunissen
Toebacx, de erfgenamen van Corst Janssen van Heesch, Jan Daniels van der
Aa, de gemeenschappelijke straat. Tenslotte nog een perceel zowel teulland
als hooiland, samen groot ca. anderhalf lopenzaad, alhier gelegen in

d'Ochelen, b.p. het Gemeenen Landt en meer anderen, de kinderenb van Jan
Martens, de gemeenschappelijke straat zoals ze hebben geerdf van hun
oom. De verkopers doen afstand van dat bezit en beloven de verkoop
gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten aan de
heer en de dorps- en burenlasten. Actum ter secretarie, datum en getuigen
als voor. Getekend A. Brock, Pieter Driessen Timmermans, S. Voltelen
secretaris.
=================073===================
Aktennr : 073
Folio :
80-v
Soort akte : machtiging
Datum : 03-02-1719
Kopie van de machtiging :
Wij schepenen van het ambacht van Dooveren gelegen in het land van Gulick
verklaren dat voor ons zijn verschenen Peeter Janssen als man van Margriet
Hendrick Spierincks, Govaert Caris als getrouwd zijnde met Cornelia dochter
van genoemde Hendrick, verder Cornelis Bock als getrouwd zijnde met
Barbara dochter van genoemde Hendrick Spierincks en Christiana Spierincks
samen voor een helft, nog Coenraet Peters als getrouwd zijnde met Maria
Janssen Spierincks, Johannes zoon Aert Janssen Spierincks, daarin voor de
andere helft, samen als erfgenamen van Willem Willem Spierioncks die in
zijn leven in de baronie van Boxtel woonde in de parochie van Gemonde,
machtigen hierbij Johannes Brickhaerts zijnde hun zwager om namens hen in
de baronie Boxtel hetzij uit de hand of in het openbaar bepaalde percelen
land te verkopen die ze van genoemde Willem Spierincks en diens vrouw
Emken hebbeb geerfd. De gemachtigde moet handelen volgens de
voorschriften van de secretarie waar zulks geregistreerd zal worden, het geld
van de verkoop ontvangen, daarvoor kwiteren etc. en verder alles doen dat
rechtens nodig is en de opdrachtgevers zelf gedaan zouden hebben. De
opdrachtgevers beloven alles na te komen wat daarin door hun gemachtigde
zal worden gedaan. Actum te Dooveren 3 februari 1719, ondertekend door
Philippus Soerberich Scheffers , Herman Cililseleus (?) Scheffen.
=================074===================
Aktennr : 074
Folio :
81-v
Soort akte : verkoop
Datum : 11-02-1719
Gerrit Daemen Schellekens, wonend te Vught hiervoor gemachtigd zijnde
door heren schepenen van het dorp Vught, d.d. 23 januari 1719, verkoopt

aan Aelbert van der Camme, inwoner van St. Michielsgestel, een perceeltje
hooiland, groot ca. een morgen alhier te Gestel aan de Pettelaer, b.p. Frans
Peter Haerwasser, Jan Ooms de jonge, Gijsbert Spierincks, de erfgenamen
van Andries Corsten van Aelst, zoals hij van zijn ouders heeft geerfd. De
verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle
lasten daarin af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten. Getuigen als schepenen Adriaen Brocx en Pieter Driessen
Timmermans als gecommitreerden door de schout Elsevier. Actum 11
februari 1719, getekend A. Brocx, Pieter Driessen Timmermans, S. Voltelen
secretaris.
=================075===================
Aktennr : 075
Folio :
82-v
Soort akte : verzoek aan schepenen voor verkoop
Datum : 23-01-1719
Verzoekschrift om toestemming :
Aan de heren schepenen van de dingbank Vught en Cromvoirt.
Ondergetekende Gerit Daemen Schellekens wonend alhier, als weduwnaar
van Lisbeth Tijssen van Dijck, bij wie hij 3 kinderen heeft verwekt waarvoor
het nodig is een kapitaal van 100 gulden af te lossen aan mevrouw van
Berensteijn, welk geld hij had gebruikt om zijn huis tijdens zijn huwelijk op
te bouwen, verzoekt daarom om toestemming om een morgen hooiland te
mogen verkopen gelegen in de heerlijkheid St. Michielsgestel en als er
daarvan geld overschiet zal hij het gebruiken voor die kinderen. Was
ondertekend : Gerrit Daemen Schelleken (merkteken). Apostille in marge :
De schepenen stellen dit verzoek in handen van de naaste vrienden van
zowel vaders als moederszijde om nadere informatie. Actum 21 januari
1719, getuigen 2,3 en 4. Getekend : J.B. van Beverwijck secretaris 1719. Op
de achterkandt stond: Ondergetekende bloedverwanten van de minderjarige
kinderen verklaren dat verzoek zoals is gedaan dient te worden
goedgevonden en daarvoor de verzoeker te doen machtigen, mits dat het
restant geld wordt aangewend ten dienste van de minderjarige kinderen.
Actum 23 januari 1719, was ondertekend : Jan Thijssen van Dijck
(merkteken), Huijbert Gerrits (merkteken), J.B. van Beverwijck . Nog weer
lager stond : Gezien het verzoek en de verklaring van de familie autorizeren
wij de verzoeker om het perceel te mogen verkopen. Datum 23 januari 1719,
getuigen 2,3,4, en 5. Ondertekend J. B. van Beverwijck secretaris. 1719.
Collata concordat, S. Voltelen secretaris.
=================076===================
Aktennr : 076

Folio :
83-v
Soort akte : verkoop
Datum : 11-03-1719
Adam Corsten van de Waeter wonend in Den Dungen verkoopt aan Servaes
Corsten van den Waeter, ook wonend in Den Dungen, een perceeltje
groesland, groot ca. anderhalve lopenzaad, alhier te St. Michielsgestel in het
Bellenbroeck, b.p. Jan Hendrick Jan Arien Spierincks, Jan Ruth Michiels,
Jenneken weduwe van Jan Janssen van Grinsven, de gemeenschappelijke
straat, zoals hij van zijn ouders heeft geerfd. De verkoper doet er afstand
van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen,
behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten. Getuigen als
schepenen Aelbert van der Camme en Paulus Willems van der Heijde. Datum
11 maart 1719. Getekend : Aelbert van der Camme, Paulus Willems van der
Heijden, S. Voltelen secretaris.
=================077===================
Aktennr : 077
Folio :
84-r
Soort akte : verkoop
Datum : 16-03-1719
Gerit Hendrick Cuijpers wonend in Den Dungen verkoopt aan Jenneken
Adriaens van Triest, wonend in Den Dungen een perceel tuin en teulland
groot ca 28 roedes, alhier te Gestel gelegen in de Triest, b.p. Geurt Gerit
Geurts, Willem Hendrick Janssen, Willem Janssen van Hannen, Geerling
Adriaen Geerlings, zoals hij het van zijn ouders heeft geerfd. De verkoper
doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten
daarin af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten, getuigen als schepenen Jan van de Pol, Frans Peter Haerwasser.
Datum 16 maart 1719, getekend Jan van de Pol, Frans Peter Haerwassers, S.
Voltelen secretaris.
=================078===================
Aktennr : 078
Folio :
84-v
Soort akte : verkoop
Datum : 16-03-1719
Gerrit Hendrik Cuijpers wonend in Den Dungen, verkoopt aan Aelbert van der
Camme, inwoner alhier, een perceel teulland groot ca. een lopenzaad 28
roedes, alhier te Gestel gelegen op de Hoogstraat, b.p. Jan Hendrick Tijssen
Weijgergancks, de erfgenamen van Hendrick van den Brandt, de kinderen
van Laurens Daniels van Houtum, de gemeenschappelijke straat, zoals hij

had gekocht van Nelis Lamberts. De verkoper doet er afstand van en belooft
de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten
aan de heer en de dorps- en burenlasten. Datum en getuigen als boven.
Getekend : Jan van de Pol, Frans Peter Haerwasser, S. Voltelen secretaris.
=================079===================
Aktennr : 079
Folio :
85-r
Soort akte : verkoop
Datum : 06-04-1719
Claes Eijmberts van den Berselaer als man van Jenneken Janssen van den
Bichelaer, wonend te Hoog-Gemonde onder Boxtel, verkoopt aan Mechel
Gerit Jan Dircks van der Heijde weduwe van Hendrick van den Heuvel,
inwoonster alhier, een perceel teulland groot ca. 10 lopenzaad, alhier
gelegen te St. Michielsgestel onder Gemonde, b.p. de kerk daar en de
Cruijswegh, de heer majoor Piper, de weduwe van Aert Jaspers de Bresser,
de weduwe van Jan Theunisse Toebacx, zoals hij het ten dele van de ouders
van zijn vrouw heeft verkregen en ten dele gekocht van Aert Zegers van
Overbeeck. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand
te doen en alle lasten daarin af te handelen, behalve de rechten aan de heer
en de dorps- en burenlasten. Getuigen als schepenen Johannes Dircks van de
Ven en Jan van de Pol. Datum 6 april 1719, getekend : Jan van de Pol,
Johannes Dircks van de Ven (merkteken), S. Voltelen secretaris.
=================080===================
Aktennr : 080
Folio :
85-v
Soort akte : verkoop
Datum : 13-05-1719
Jan Willem Haerwassers wonend te St. Michielsgestel, verkoopt aan Goijaert,
Jan, Lambert en Marieke alle kinderen van Marieke Hartighs welke Goijaert in
haar eerste huwelijk is verwekt bij Corst Goijaert Schepens en de 3 laatste
verwekt in haar tweede huwelijk met Jan Goossens van Helmond, elk voor
een vierde part, een klein huisje met een aanliggend tuintje samen groot ca.
20 roedes, alhier te Gestel op Nieuw Herlaer, b.p. de erfgenamen van
Adriaen Hoefnagels, Huijbert Leermaeckers, Maria weduwe van Gijsbert
Elais, de gemeenschappelijke straat. Nog een perceeltje teulland genoemd
de Boonakker, groot ca. 4 lopenzaad, ter plaatse als hiervoor gelegen in de
Herlaerse akkers, b.p. oostwaarts de verkoper, weste lijk Aert de Vries,
zuidelijk de erfgenamen van Adriaen Hoefnagels, zoals hij had gekocht van
de erfgenamen van Stans Stanssen Molenmaeckers. De verkoper doet er
afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten daarin af te

handelen behalve uit het huisje met tuin jaarlijks een rente van 14 stuivers
aan de blok op de hoek van de Kerkstraat in Den Bosch, nog een stuiver 12
penningen aan de kerk alhier te Gestel, verder de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten. Getuigen als schepenen Jan van de Pol, Aelbert van
der Camme als gecommiteerden van de heer drossaard Elsevier. Datum 13
mei 1719. Getekend : Jan van de Pol, Aelbert van der Camme, S. Voltelen
secretaris. (boven de akte staat ruil, maar is hier verwekt als ware het een
verkoop, zie volgende ook)
=================081===================
Aktennr : 081
Folio :
86-v
Soort akte : verkoop
Datum : 13-05-1719
Goijaert en Lambert zoons en erfgenamen van Marieke Hartighs, welke
Goijaert is verwekt bij Corst Goijaert Schepens de eerste man van Merieken
en welke Lambert is verwekt door Jan Goossens van Helmond in het tweede
huwelijk van genoemde Marieke, ook handelend voor hun broer Jan en
zuster Marieke, alle inwoners te St. Michielsgestel, verkopen aan Jan Willem
Haerwasser, inwoner alhier, een erf met daarop een huisje groot ca. 24
roedes, alhier te St. Michielsgestel te Nieuw Herlaer, b.p. Adriaen Gerit
Spierincks, Huijbert Leermaekers, de straat daar, zoals ze hebben gekocht
van Hendrina dochter van Aert van Rooij. De verkopers doen afstand van het
bezit en beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten daarin af te
handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten,
getuigen als schepenen Jan van de Pol en Aelbert van der Cammen als
gecommiteerden van de drossaard Elsevier, datum als voor. Getekend : Jan
van de Pol, Aelbert van der Camme, S. Voltelen secretaris. (boven de akte
staat ruil, maar is hier verwerkt als ware het een eenzijdige verkoop, zie de
vorige akte ook)
=================082===================
Aktennr : 082
Folio :
87-v
Soort akte : verkoop
Datum : 03-06-1719
Willem Jan Diepens als man van Willemke Rutten van Grinsven verkoopt aan
Claes Martens van de Veerdonck, wonend in Den Dungen, een akker teulland
genoemd het Jan Geritsveldje, groot ca. een lopenzaad en 9 roedes, alhier te
St. Michielsgestel onder Gemonde in de Grote Molenstraat, b.p. Willem Dielis
Cuijoers, Anthony Godschalcx, Jan Peter Vuchts, de kinderen van Jan Dircks
van Grinsven, zoals hen in een kontrakt was overgedragen tussen de

kinderen van Wilbert Hendriks van den Oetelaer ter ener zijnde en genoemde
Willemke Rutten van Griensven, d.d. 4 februari 1713 opgemaakt voor
schepenen alhier. De verkoper doet afstand van het bezit en belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten
aan de heer en de dorps- en burenlasten. Getuigen waren Johannes Dircks
van de Ven en Jan van de Pol als gecommiteerden door de schout heer
Elsevier. Datum 3 juni 1719. Getekend : Johannes van de Ven (merkteken)
en Jan van de Pol en S. Voltelen secretaris.
=================083===================
Aktennr : 083
Folio :
88-v
Soort akte : verkoop
Datum : 03-06-1719
Gerrit Hendrick Cuijpers wonend te St. Michielsgestel onder Gemonde,
verkoopt aan Willem Hendrick Janssen, inwoner in Den Dungen, de helft van
een akker teulland in totaal groot anderhalf lopenzaad, alhier gelegen ter
plaatse genoemd de Triest, b.p. de verkoper zelf, de koper, Willem Janssen
van Hannen, Geerling Adriaen Geerlings, zoals hij van wijlen zijn oom heeft
geerfd. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te
doen en alle lasten daarin af te handelen, behalve een halve roede
dijkonderhoud op de dijk aan de Dungense Cant, verder de rechten aan de
heer en de dorps- en burenlasten. Datum en getuigen als boven. Getekend :
Johannes van de Ven (merkteken), Jan van de Pol, S. Voltelen secretaris.
=================084===================
Aktennr : 084
Folio :
89-v
Soort akte : verkoop
Datum : 15-06-1719
Hendrick Wilberts van den Oetelaer verkoopt aan zijn zwager Hendrik
Janssen van Beeck, inwoner van Gestel, een erf met een schuur erop, groot
ca. 6 roedes, alhier te Gestel gelegen, ter plaatse genoemd de Mugheuvel,
b.p. de gemeenschappelijke straat, de koper, zoals hem bij een deling was
toebedeeld tegen zijn andere broers en zusters. De verkoper doet er afstand
van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen
behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten. Getuigen als
schepenen Jan van de Pol en Aelbert van der Camme, als gecommiteerden
van de drossaard Elsevier. Datum 15 juni 1719, getekend : Jan van de Pol,
Aelberts van der Camme, S. Voltelen secretaris.
=================085===================

Aktennr : 085
Folio :
90-r
Soort akte : verkoop
Datum : 22-06-1719
Hendrick Jan Heijligers en Heijliger Jan Heijligers, elk voor een derde part
verkopen aan hun zwager Jan van Bilsen alhier wonend te Gestel, hun delen
van een huis, staande alhier onder Thede b.p. Hendrick van Brauheese,
Hermen Jan Rutten, de gemeenschappelijke straat. De verkopers doen
afstand van hun bezit en beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten
hierin af te handelen, behalve een gewinchijns van 4 stuivers per jaar (?)
aan de vrouwe van Gestel op St. Michielsdag en verder de rechten aan de
heer en de dorps- en burenlasten. Getuigen hierbij als schepenen waren
Frans Peter Haarwassers en Paulus Willems van der Heijde. Actum 22 juni
1719. Getekend : Frans Peter Haerwassers, Paulus Willems van der Heijde,
S. Voltelen secretaris.
=================086===================
Aktennr : 086
Folio :
91-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 26-06-1719
De heer Gijsbert Caersmans als rentmeester voor St. Michielsgestel en Ouden Nieuw Herlaer namens de Prinses van Auvergne, hertogin van Bouillon,
markiezin van Bergen op Zoom, gravinne van Zwabeeck, vrouwe van
Borgvliet, St. Michielsgestel, Oud- en Nieuw Herlaer etc. etc. gemachtigd om
vanwege hare hoogheid geld op te nemen, verkoopt (in dit geval bedoeld als
belooft, JT) aan meester Johan Ignatius van den Eeckaart een jaarlijkse
rente van 60 karolusguldens, elke gulden van 20 stuivers, steeds te betalen
op 26 juni en voor de eerste keer per a.s. 26 juni van het haar 1720 te
betalen in de stad Den Bosch, vrij van alle heffingen, op onderpand van de
heerlijkheid St. Michielsgestel en Oud Herlaer met alle eigendommen erbij
zoals water- en windmolens, hoeves, landerijen, dat eigendom is van hare
hoogheid, zowel leen- als chijnsgoed en nog op onderpand van 2 hoeves,
genoemd de Perwijtze hoeves, gelegen in het kwartier van Oisterwijk en nog
uit de twee kleine tienden te Osch in het kwartier van Maasland en alles wat
erbij hoort. De verkoper (=schuldenaar) belooft in zijn hoedanigheid afstand
te doen van zijn rechten daarin en op onderpand van de persoon en bezit
van hare hoogheid en de rente altijd te zullen betalen en alle lasten daarin af
te handelen, de onderpanden in goede staat houden voor de betaling van de
rente en verder daarvoor geen beroep te doen op oorlogs of hemelse
schades. De rente mag altijd worden afgelost tegen betaling van 1500
karolusguldens, elke gulden van 20 stuivers samen met de vervallen

termijnen. Wie van partijen wil aflossen of laten aflossen dient dat de ander
een half jaar vooraf op te zeggen. Deze rente komt in de plaats van een
andere rente van 60 gulden aflosbaar met 1500 gulden, die wijlen heer
Johan Ingenraat als rentmeester in diens leven voor deze heerlijkheid en als
gemachtigde voor wijlen Franchois Egon de Latour d'Auvergne, markies van
Bergen op Zoom als heer van St. Michielsgestel etc. uit de zelfde
onderpanden had beloofd aan joffrouw Johanna van Beugen weduwe van de
heer Anthony van der Vliert zoals blijkt uit schepenbrieven van de stad Den
Bosch d.d. 15 maart 1701, welke rente aan deze weduwe is afgelost op 23
maart van dit jaar 1719, volgens de aantekening van de heer van Heurne
secretaris in Den Bosch, zodat derhalve de nieuwe rente van hiervoor van
hetzelfde karakter is als de voorgaande. Getuigen hierbij als schepenen Jan
van der Pol en Paulus Willems van der Heijden als gecommiteerde van de
heer schout Elsevier. Datum 26 juni 1719, getekend : Jan van de Pol, Paulus
Willems van der Heijden, S. Voltelen secretaris.
=================087===================
Aktennr : 087
Folio :
93-v
Soort akte : verkoop
Datum : 14-07-1719
Adriaen Huijbert Eijckemans als man van Maria Corsten van den Brandt
verkoopt aan Gerit Gijsberts van Rooij, alhier wonend te Gestel een akker
teulland groot ca. 1 lopenzaad 29 roedes, gelegen te Gestel ter plaatse
genoemd de Brandse heijde, b.p. de voorkinderen van de koper, Gerit
Jacobs den Otter, Thijs Jan Dircks van der Aa, de Brantse heijde, zoals hij
van de ouders van zijn vrouw en in een deling toebedeeld heeft gekregen.
De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en
alle lasten af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten. Getuigen de heer Isaacq Elzevier drossaard en Frans Peter
Haerwassers als schepenen. Datum 14 juli 1719. Getekend : I. Elzevier,
Frans Peter Haerwasser, S. Voltelen secretaris.
=================088===================
Aktennr : 088
Folio :
94-v
Soort akte : verkoop
Datum : 12-08-1719
Pieter Janssen van Den Dungen als man van Jenneke Rutten van Griensven
inwoner te Gestel verkoopt aan Aelbert van der Camme het derde deel van
een hooiveld in totaal groot ca. 4 morgens, alhier gelegen aan de Pettelaer,
b.p. Gerit Gijsberts van Rooij, de Rooijse Buercamp (?), de *geer* (scherp

uitlopend stuk) daar, Jan Geurt Meulenbroeck, zoals hen was toebedeeld in
de deling alhier d.d. 11 april 1713, afkomstig van de grootouders van zijn
vrouw. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te
doen en alle lasten af te handelen behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten. Getuigen als schepenen Frans Peter Haarwasser en
Paulus Willem van der Heijden, datum 12 augustus 1719. Getekend : Francis
Peter Haarwassers, Paulus Willems van der Heijde, S. Voltelen secretaris.
=================089===================
Aktennr : 089
Folio :
95-r
Soort akte : dienstaantekening
Datum : 29-08-1719
Op 29 augustus is dit protocol bekeken door de heer van Nijeveen als
commissaris voor het zegel en de heer fiscaal van Schagen. Op 29 augustus
1719 waren daarbij aanwezig Frans Peter Haarwasser en Paulus Willems van
der Heijden als schepenen.
=================090===================
Aktennr : 090
Folio :
95-v
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
Hier volgen de transporten van de gemeenteheide verkocht op 22 augustus
1719 :
Frans Peter Haerwasser en Paulus Willems van der Heijde, schepenen hiertoe
in opdracht zijn daarvoor gemachtigd door de andere schepenenen d.d. 23
september 1719 in de volgende woorden:
Alzo op 22 augustus j.l. hebben heren wethouders van St. Michielsgestel na
daarvoor machtiging te hebben verkregen van de raad van hare hoogheid de
Prinses van Auvergne, markiezin van Bergen op Zoom, vrouwe van deze
heerlijkheid etc. etc. d.d. 30 juni 1716, met daarna nog 2 toestemmingen
door de zelfde raad d.d. 18
juli beiden van dit jaar 1719, met ook de instemming van de gequalificeerde
*geerfden* en de beedigde personen, samen het corpus
vertegenwoordigend, na de gebruikelijke zondagse afkondiging ervan, in het
openbaar verschillende percelen gemeijnteheide verkocht ter aflossing van
de schulden van de gemeente, waarbij is bepaald dat de verkoper voor elk
verkocht perceel voor heren schepenen alhier een overdracht zal laten
vastleggen. Daarin hebben wij Johannes Dircks van de Ven, Jan van der Pol,

Govaert Timmermans en Aelbert van der Camme alle als schepenen alhier,
mede in opdracht van de heer Elsevier drossaard, opdracht en machtiging
gegeven aan Frans Peter Haerwasser en aan Paulus Willems van der Heijde,
onze collegaschepenen om namens de gemeente voor elk verkocht perceel
daarvan een akte te laten passeren zoals gebruikelijk is. De opdrachtgevers
beloven alles na te komen wat door de gecommiteerden hierin zal worden
gedaan en hen daarvoor te vrijwaren. Akte is eigenhandig ondertekend.
Datum 23 september 1719. Was ondertekend door S. Voltelen secretaris.
Vanwege deze machtiging een perceel groesland groot ca. 5 lopenzaad en
een derde roede, alhier gelegen op de Thederheijde aan de Schoot bij de
Volmeer, b.p zuidwaarts en oostwaarts de heide, westwaarts het erf van van
de Loo, nadat het opbod heeft plaatsgehad op 22 augustus is Isaacq
Hermans Elsevier koper gebleven, alhier woonachtig die er het erfrecht van
krijgt. De verkopers als gemachtigden beloven de verkoop gestand te doen
maar de koper moet daarvan jaarlijks 4 stuivers als een recognitiechijns
betalen aan de heer of vrouwe van Gestel op St. Michielsdag. Verder is het
bezit vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten verder volgens de verkoopcedullen. Getuigen Johannes Dircks
van de Ven en Govaart Timmermans, datum 28 september 1719. Getekend :
Johannes Dirck van de Ven (merkteken) en Govaert Timmermans, S.
Voltelen secretaris.
=================091===================
Aktennr : 091
Folio :
97-v
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan heer Isaacq Herman
Elsevier ten behoeve van joffrouw Maria Christina Verster zijnde zijn vrouws
zuster een perceel heigrond groot ca. 4 lopenzaad, alhier gelegen op de
Thederheijden, b.p. het perceel gekocht door heer Elsevier zuidelijk, de
koper aan de noorkant, verder de gemeenschappelijke straat westelijk en de
heide oostelijk zoals op 22 augustus openbaar is verkocht. De verkopers in
hun funktie beloven de verkoop gestand te doen. De koper moet hieruit wel
jaarlijks een recognitiechijns betalen van 3 stuivers aan de heer of vrouwe
van Gestel op St. Michielsdag betalen, verder vrij van lasten behalve de
rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten, volgens de
verkooppcdedullen. Datum en getuigen als voor. Getekend : Johannes Dircks
van de Ven (merkteken), Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================092===================
Aktennr : 092

Folio :
98-v
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan heer Isaacq Herman
Elsevier ten behoeve joffrouw Maria Christina Verster, zijnde zijn vrouws
zuster, een stuk heigrond groot ca. 4 lopenzaad, alhier gelegen op de
Thederheijde, b.p. de koper aan de zuidzijde, Hendrick Jacobs van
Eijndhoven aan de noorkant, verder de gemeenschappelijke straat westelijk
en de heide oostelijk, zoals op 22 augustus openbaar is verkocht. De
verkopers in hun funktie beloven de verkoop gestand te doen. De koper
moet hieruit wel jaarlijks een recognitiechijns betalen van 3 stuivers aan de
heer of vrouwe van Gestel op St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve
de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten, verder volgens de
verkoopcedullen. Datum en getuigen als voor. Getekend : Johannes Dircks
van de Ven (merkteken) , Givaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================093===================
Aktennr : 093
Folio :
99-v
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan heer Isaacq Herman
Elsevier een stuk heigrond groot ca. 4 lopenzaad, alhier gelegen op de
Thederheijde, b.p. Sijmon van Vugt zuidelijk, de koper noordelijk, de
gemeenschappelijke straat westelijk en de heide oostelijk zoals op 22
augustus openbaar is verkocht. De verkopers in hun funktie beloven de
verkoop gestand te doen. De koper moet hieruit wel jaarlijks een
recognitiechijns betalen van 3 stuivers aan de heer of vrouwe van Gestel op
St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten, verder volgens de verkoopcedullen. Datum en
getuigen als voor. Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken),
Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================094===================
Aktennr : 094
Folio :
101-r
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan heer Isaacq Herman
Elsevier, alhier woonachtig, een stuk heigrond groot ca. 3 lopenzaad, alhier
gelegen op de Thederheijde, b.p. de koper aan de zuidzijde, de genoemde

heide aan de noord en oostklant, verder de gemeenschappelijek straat
westelijk, zoals op 22 augustus openbaar is verkocht. De verkopers in hun
funktie beloven de verkoop gestand te doen. De koper moet hieruit wel
jaarlijks een recognitiechijns betalen van 2 stuivers betalen aan de heer of
vrouwe van Gestel op St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve de
rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten, verder volgens de
verkoopcedullen. Datum en getuigen als voor. Getekend : Johannes Dircks
van de Ven (merkteken) , Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================095===================
Aktennr : 095
Folio :
101-v
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan heer Salomon Voltelen
secretaris alhier ten behoeve van Isaacq Herman Elsevier alhier woonachtig,
een stuk heigrond groot ca. 4 lopenzaad en 15 roedes, alhier gelegen op de
Thederheijde, b.p. de koper aan de noordkant, de genoemde heide aan de
zuid en oostkant, verder de heer Isaacq Elzevier aan de westkant, zoals op
22 augustus openbaar is verkocht. De verkopers in hun funktie beloven de
verkoop gestand te doen. De koper moet hieruit wel jaarlijks een
recognitiechijns betalen van 3 stuivers aan de heer of vrouwe van Gestel op
St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten volgens de verkoopcedullen. Datum en getuigen als
voor. Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken) , Govaert
Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================096===================
Aktennr : 096
Folio :
102-v
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Salomon Voltelen
secretaris alhier ten behoeve van heer Isaacq Elsevier, alhier woonachtig,
een stuk heigrond groot ca. 4 lopenzaad, alhier gelegen op de Thederheijde,
b.p. de koper aan de zuidzijde, joffrouw Maria Christina Verster noordwaarts,
verder de gemeenschappelijke oostelijk en de gemeenchappelijke weg
westelijk, zoals op 22 augustus openbaar is verkocht. De verkopers in hun
funktie beloven de verkoop gestand te doen. De koper moet hieruit wel
jaarlijks een recognitiechijns betalen van 3 stuivers aan de heer of vrouwe
van Gestel op St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve de rechten aan
de heer en de dorps- en burenlasten volgens de verkoopcedullen. Datum en

getuigen als voor. Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken),
Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================097===================
Aktennr : 097
Folio :
103-r
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Hendrick Jacobs van
Eijndoven, een stuk heigrond groot ca. 4 lopenzaad, alhier gelegen op de
Thederheijde zijnde het tweede stuk van de nieuwe steeg zuidelijk, b.p.
joffrouw Maria Christiana Verster zuidelijk, Willem Backers noordelijk, de
genoemde heide aan de oostkant, verder de gemeenschappelijke straat
westelijk, zoals op 22 augustus openbaar is verkocht. De verkopers in hun
funktie beloven de verkoop gestand te doen. De koper moet hieruit wel
jaarlijks een recognitiechijns betalen aan de heer of vrouwe van Gestel op
St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten volgens de verkoopcedullen. Datum en getuigen als
voor. Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken), Govaert
Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================098===================
Aktennr : 098
Folio :
103-v
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Andries van de Sande
ten behoeve van Willem Baeten, inwoner van Den Bosch, een stuk heigrond
groot ca. 4 lopenzaad, alhier gelegen op de Thederheijde , b.p. de nieuwe
steeg, Hendrick Jacobs van Eijndoven, de genoemde heide aan de oostkant,
verder de gemeenschappelijke straat westwaarts, zoals op 22 augustus
openbaar is verkocht. De verkopers in hun funktie beloven de verkoop
gestand te doen. De koper moet hieruit wel jaarlijks een recognitiechijns
betalen van 3 stuivers aan de heer of vrouwe van Gestel op St. Michielsdag,
verder vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten volgens de verkoopcedullen. Datum en getuigen als voor.
Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken), Govaert Timmermans,
S. Voltelen secretaris.
=================099===================
Aktennr : 099
Folio :
104-v

Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Willem Baeten, inwoner
van Den Bosch, een stuk heigrond groot ca. 3 en een halve lopenzaad, alhier
gelegen op de Thederheijde, b.p. de nieuwe steeg aan de zuidkant, Simon
van Vugt aan de noordkant, de genoemde heide aan de oostkant, verder de
gemeenschappelijke straat westwaarts, zoals op 22 augustus openbaar is
verkocht. De verkopers in hun funktie beloven de verkoop gestand te doen.
De koper moet hieruit wel jaarlijks een recognitiechijns betalen van 2
stuivers 8 penningen aan de heer of vrouwe van Gestel op St. Michielsdag,
verder vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten, verder volgens de verkoopcedullen. Datum en getuigen als
voor. Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken) , Govaert
Timmermans, S. Voltelen secretaris
=================100===================
Aktennr : 100
Folio :
105-r
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Gerard Lamberts van
Strijp, wonend in Den Bosch een perceel groesland genoemd de Voort, groot
ca. 6 lopenzaad en 15 roedes, alhier gelegen op Haenwijck, b.p. de vrouwe
van Oirschot, de gemeenschappelijke straat, Peter van der Camme, zoals op
22 augustus openbaar is verkocht. De verkopers in hun funktie beloven de
verkoop gestand te doen. De koper moet hieruit wel jaarlijks een
recognitiechijns betalen van 14 stuivers aan de heer of vrouwe van Gestel op
St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten volgens de verkoopcedullen. Datum en getuigen als
voor. Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken), Govaert
Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================101===================
Aktennr : 101
Folio :
105-v
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Gerard Lamberts van
Strijp, wonend in Den Bosch een perceel heide, groot ca. 3 lopenzaad en 1
roedes, alhier gelegen op de hoek van de Brandse heide, b.p. de genoemde
heide, zoals op 22 augustus openbaar is verkocht. De verkopers in hun

funktie beloven de verkoop gestand te doen. De koper moet hieruit wel
jaarlijks een recognitiechijns betalen van 3 stuivers aan de heer of vrouwe
van Gestel op St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve de rechten aan
de heer en de dorps- en burenlasten volgens de verkoopcedullen. Datum en
getuigen als voor. Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken),
Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================102===================
Aktennr : 102
Folio :
106-r
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Gerard Lamberts van
Strijp, wonend in Den Bosch een perceel heide, groot ca. 74 roedes, alhier
gelegen op de Brandtse heide, zijnde het achste perceel van de dijk af, b.p.
Cornelis Poudrooije westelijk, Jan Peters van Aerlebeeck oostelijk, het
voorhoofd daar van Gerit Jacob Laurens zoals op 22 augustus openbaar is
verkocht. De verkopers in hun funktie beloven de verkoop gestand te doen.
De koper moet hieruit wel jaarlijks een recognitiechijns betalen van 2
stuivers aan de heer of vrouwe van Gestel op St. Michielsdag, verder vrij van
lasten behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten volgens
de verkoopcedullen. Datum en getuigen als voor. Getekend : Johannes
Dircks van de Ven (merkteken), Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================103===================
Aktennr : 103
Folio :
106-v
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Gerard Lamberts van
Strijp, wonend in Den Bosch een perceel heide, groot ca. 2 lopenzaad 26 en
een derde roede, alhier gelegen op de Molenheide aan de Dungense Cant,
b.p. de windmolen aan de Dungense Cant noordelijk, Jan van der Steen cum
suis zuidwaarts, de genoende heide, de gemeenschappelijke weg
westwaarts, zoals op 22 augustus openbaar is verkocht. De verkopers in hun
funktie beloven de verkoop gestand te doen. De koper moet hieruit wel
jaarlijks een recognitiechijns betalen van 2 stuivers en 8 penningen aan de
heer of vrouwe van Gestel op St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve
de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten volgens de
verkoopcedullen. Datum en getuigen als voor. Getekend : Johannes Dircks
van de Ven (merkteken), Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.

=================104===================
Aktennr : 104
Folio :
107-r
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Adriaen Janssen van
Bilsen ten behoeve van Simon van Vughts, inwoner van Den Bosch, een
perceel heide, groot ca. 4 lopenzaad, alhier gelegen op de Thederheijde
zijnde het tweede stuk aan de noordkant van de nieuwe stege daar, b.p.
Willem Baeten zuidelijk, de heer Isaack Hermans Elzevier noordelijk, de
heijde oostelijk en de gemeenschappelijke weg westwaarts, zoals op 22
augustus openbaar is verkocht. De verkopers in hun funktie beloven de
verkoop gestand te doen. De koper moet hieruit wel jaarlijks een
recognitiechijns betalen van 3 stuivers aan de heer of vrouwe van Gestel op
St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten volgens de verkoopcedullen. Datum en getuigen als
voor. Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken), Govaert
Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================105===================
Aktennr : 105
Folio :
107-v
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Hendrick Jacobs van
Eijndoven ten behoeve van de armen alhier een perceel groes groot ca. 3
lopenzaad en 18 roedes, gelegen in Gestel op de Balck onder Haenwijck, b.p.
de armen van St. Michielsgestel, de Ruijmelse beemden, verder de gemeijnte
richting de Balck zoals op 22 augustus openbaar is verkocht. De verkopers in
hun funktie beloven de verkoop gestand te doen. De koper moet hieruit wel
jaarlijks een recognitiechijns betalen van 3 stuivers en 8 penningen aan de
heer of vrouwe van Gestel op St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve
de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten volgens de
verkoopcedullen. Datum en getuigen als voor. Getekend : Johannes Dircks
van de Ven (merkteken), Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================106===================
Aktennr : 106
Folio :
108-r
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719

De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Rijk Willem Bogaerts,
alhier te Gestel wonend, een perceel heide, groot ca. 3 lopenzaad en drie
roedes, alhier gelegen nabij de schutsboom, b.p. het voorhoofd van Adam
van Balcum westelijk, de koper oostelijk, de gemeijnte noordelijk, het
voorhoofd van Paulus Willems van der Heijde zuidelijk, zoals op 22 augustus
openbaar is verkocht. De verkopers in hun funktie beloven de verkoop
gestand te doen. De koper moet hieruit wel jaarlijks een recognitiechijns
betalen van 3 stuivers aan de heer of vrouwe van Gestel op St. Michielsdag,
verder vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten volgens de verkoopcedullen. Datum en getuigen als voor.
Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken), Govaert Timmermans,
S. Voltelen secretaris.
=================107===================
Aktennr : 107
Folio :
108-v
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Rijk Willem Bogaerts,
alhier te Gestel wonend, een perceel heide groot ca. 3 lopenzaad en 9
roedes, alhier gelegen nabij de schutsboom, b.p. de koper aan de westkant,
verder rondom in de gemeijnte, zoals op 22 augustus openbaar is verkocht.
De verkopers in hun funktie beloven de verkoop gestand te doen. De koper
moet hieruit wel jaarlijks een recognitiechijns betalen van 3 stuivers aan de
heer of vrouwe van Gestel op St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve
de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten volgens de
verkoopcedullen. Datum en getuigen als voor. Getekend : Johannes Dircks
van de Ven (merkteken), Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================108===================
Aktennr : 108
Folio :
109-r
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Jan Gerit Dircks den
Otter ten behoeve van zichzelf en ten behoeve van Gerit Gijsberts van Rooij,
beiden alhier te Gestel wonend, een perceel heide groot ca. 3 lopenzaad,
alhier gelegen binnendijks op de Brandtse heide, b.p. de dijk op de Brandse
heide, de koper, het voorhoofd van Merijke Eijmberts, zoals op 22 augustus
openbaar is verkocht. De verkopers in hun funktie beloven de verkoop
gestand te doen. De kopers moeten hieruit wel jaarlijks een recognitiechijns
betalen van 3 stuivers aan de heer of vrouwe van Gestel op St. Michielsdag

betalen, verder vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en de dorpsen burenlasten volgens de verkoopcedullen. Datum en getuigen als voor.
Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken), Govaert Timmermans,
S. Voltelen secretaris.
=================109===================
Aktennr : 109
Folio :
109-v
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Jan Gerrit Dircks den
Otter en aan Gerit Gijsberts van Rooij, beiden alhier te Gestel wonend, een
perceel heide groot ca. 3 lopenzaad, alhier gelegen op de Brandtse heide,
b.p. de kopers zelf, Hendrick Huijberts van de Merendonck cum suis, de
genoemde heide, het voorhoofd van Aert Cappeteijn, zoals op 22 augustus
openbaar is verkocht. De verkopers in hun functie beloven de verkoop
gestand te doen. De koper moet hieruit wel jaarlijks een recognitiechijns
betalen van 3 stuivers aan de heer of vrouwe van Gestel op St. Michielsdag,
verder vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten volgens de verkoopcedullen. Datum en getuigen als voor.
Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken), Govaert Timmermans,
S. Voltelen secretaris.
=================110===================
Aktennr : 110
Folio :
110-r
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Hendrick van de
Merendonck ten behoeve van hemzelf en ten behoeve van Jan Jan Arien
Spierincks, beiden alhier te Gestel wonend, een perceel heide groot ca. 3
lopenzaad alhier gelegen op de Brandtse heide, b.p. Jan Gerit Dircks den
Otter cum suo, de koper zelf, de heide en het voorhoofd van N.N., zoals op
22 augustus openbaar is verkocht. De verkopers in hun funktie beloven de
verkoop gestand te doen. De koper moet hieruit wel jaarlijks een
recognitiechijns betalen van 3 stuivers aan de heer of vrouwe van Gestel op
St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten volgens de verkoopcedullen. Datum en getuigen als
voor. Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken), Govaert
Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================111===================

Aktennr : 111
Folio :
110-v
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Hendrick van de
Merendonck ten behoeve van hemzelf en ten behoeve van Jan Jan Arien
Spierincks, beiden alhier te Gestel wonend, een perceel heide groot ca. 3
lopenzaad alhier gelegen op de Brandtse heide, b.p. de kopers zelf, de
genoemde heide, het voorhoofd van N.N., zoals op 22 augustus openbaar is
verkocht. De verkopers in hun funktie beloven de verkoop gestand te doen.
De koper moet hieruit wel jaarlijks een recognitiechijns betalen van 3
stuivers aan de heer of vrouwe van Gestel op St. Michielsdag, verder vrij van
lasten behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten volgens
de verkoopcedullen. Datum en getuigen als voor. Getekend : Johannes
Dircks van de Ven (merkteken), Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================112===================
Aktennr : 112
Folio :
111-r
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Hendrick van de
Merendonck ten behoeve van hemzelf en ten behoeve van Jan Jan Arien
Spierincks, beiden alhier te Gestel wonend, een perceel heide groot ca. 3
lopenzaad alhier gelegen op de Brandtse heide, b.p. de kopers zelf, Cornelis
Poudrooije, de Brandse heide en het voorhoofd van N.N., zoals op 22
augustus openbaar is verkocht. De verkopers in hun funktie beloven de
verkoop gestand te doen. De koper moet hieruit wel jaarlijks een
recognitiechijns betalen van 3 stuivers aan de heer of vrouwe van Gestel op
St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten volgens de verkoopcedullen. Datum en getuigen als
voor. Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken), Govaert
Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================113===================
Aktennr : 113
Folio :
111-v
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Cornelis Poudrooije,
vorster alhier, een perceel heide, groot ca. 3 lopenzaad alhier gelegen op de

Brandtse heide, b.p. Hendrick Huijberts van de Merendonck cum suo, de
koper zelf, de heide en het voorhoofd van Gerrit van Rooij, zoals op 22
augustus openbaar is verkocht. De verkopers in hun funktie beloven de
verkoop gestand te doen. De koper moet hieruit wel jaarlijks een
recognitiechijns betalen van 3 stuivers aan de heer of vrouwe van Gestel op
St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten volgens de verkoopcedullen. Datum en getuigen als
voor. Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken), Govaert
Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================114===================
Aktennr : 114
Folio :
112-r
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Cornelis Poudrooije,
vorster alhier een perceel heide, groot ca. 3 lopenzaad alhier gelegen op de
Brandtse heide, b.p. de koper zelf, de heer van Strijp, de heide en het
voorhoofd van Gerrit Jacob Laurens, zoals op 22 augustus openbaar is
verkocht. De verkopers in hun funktie beloven de verkoop gestand te doen.
De koper moet hieruit wel jaarlijks een recognitiechijns betalen van 3
stuivers aan de heer of vrouwe van Gestel op St. Michielsdag, verder vrij van
lasten behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten volgens
de verkoopcedullen. Datum en getuigen als voor. Getekend : Johannes
Dircks van de Ven (merkteken), Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================115===================
Aktennr : 115
Folio :
112-v
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Jan Peters van
Aerlebeeck, alhier woonachtig, een perceel heide groot ca. 48 roedes, alhier
gelegen op de Brandtse heide, b.p. de heer van Strijp, Mathijs van Osch cum
suis, de heide en het voorhoofd van Aelbert van der Camme, zoals op 22
augustus openbaar is verkocht. De verkopers in hun funktie beloven de
verkoop gestand te doen. De koper moet hieruit wel jaarlijks een
recognitiechijns betalen van 1 stuiver aan de heer of vrouwe van Gestel op
St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten volgens de verkoopcedullen. Datum en getuigen als
voor. Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken), Govaert
Timmermans, S. Voltelen secretaris.

=================116===================
Aktennr : 116
Folio :
113-r
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Jan van der Steen, aan
Aelbert van der Camme en aan Jan van de Pol elk voor een derde deel, een
perceel heide groot ca. 2 lopenzaad en 29 en een derde roede, alhier gelegen
op Molenheijde aan de Dungense Cant nabij de windmolen, b.p. de heer van
Strijp, de kopers cum suis, de heide en de gemeenschappelijke weg daar
westwaarts, zoals op 22 augustus openbaar is verkocht. De verkopers in hun
funktie beloven de verkoop gestand te doen. De koper moet hieruit wel
jaarlijks een recognitiechijns betalen van 2 stuivers en 8 penningen aan de
heer of vrouwe van Gestel op St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve
de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten volgens de
verkoopcedullen. Datum en getuigen als voor. Getekend : Johannes Dircks
van de Ven (merkteken), Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================117===================
Aktennr : 117
Folio :
113-v
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Aelbert van der Camme,
aan Jan van der Steen en aan Jan van der Pol elk voor een derde deel, een
perceel heide groot ca. 3 lopenzaad en 6 roedes, alhier gelegen op
Molenheijde aan de Dungense Cant nabij de windmolen, b.p. de kopers zelf,
de heide aan de oostkant en de gemeenschappelijke weg daar westwaarts,
zoals op 22 augustus openbaar is verkocht. De verkopers in hun funktie
beloven de verkoop gestand te doen. De kopers moeten hieruit wel jaarlijks
een recognitiechijns betalen van 3 stuivers aan de heer of vrouwe van Gestel
op St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en
de dorps- en burenlasten volgens de verkoopcedullen. Datum en getuigen als
voor. Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken), Govaert
Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================118===================
Aktennr : 118
Folio :
114-r
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719

De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Aelbert van der Camme,
aan Jan van der Steen en aan Jan van der Pol elk voor een derde deel een
perceel heide, groot ca. 3 lopenzaad en 7 roedes, alhier gelegen op
Molenheijde aan de Dungense Cant nabij de windmolen, b.p. de kopers zelf,
de nieuwe stege daar, de heide aan de oostkant en de gemeenschappelijke
weg westwaarts, zoals op 22 augustus openbaar is verkocht. De verkopers in
hun funktie beloven de verkoop gestand te doen. De kopers moeten hieruit
wel jaarlijks een recognitiechijns betalen van 3 stuivers aan de heer of
vrouwe van Gestel op St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve de
rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten volgens de
verkoopcedullen. Datum en getuigen als voor. Getekend : Johannes Dircks
van de Ven (merkteken) , Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================119===================
Aktennr : 119
Folio :
114-v
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Aelbert van der Camme,
aan Jan van der Steen en aan Jan van der Pol elk voor een derde deel, een
perceel heide, groot ca. 2 lopenzaad en 26 en een derde roede, alhier
gelegen op Molenheijde aan de Dungense Cant nabij de windmolen, b.p. de
nieuwe stege daar, de kopers zelf, de heide aan de oostkant en de
gemeenschappelijke weg daar westwaarts, zoals op 22 augustus openbaar is
verkocht. De verkopers in hun funktie beloven de verkoop gestand te doen.
De kopers moeten hieruit wel jaarlijks een recognitiechijns betalen van 2
stuivers en 8 penningen aan de heer of vrouwe van Gestel op St.
Michielsdag, verder vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten volgens de verkoopcedullen. Datum en getuigen als
voor. Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken), Govaert
Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================120===================
Aktennr : 120
Folio :
115-r
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Aelbert van der Camme,
aan Jan van der Steen en aan Jan van der Pol elk voor een derde deel, allen
inwoners te Gestel, een perceel heide, groot ca. 2 lopenzaad en 8 en een
derde roede, alhier gelegen op Molenheijde aan de Dungense Cant nabij de

windmolen, b.p. de kopers zelf, de heide, de gemeenschappelijke weg daar
westwaarts, zoals op 22 augustus openbaar is verkocht. De verkopers in hun
funktie beloven de verkoop gestand te doen. De kopers moeten hieruit wel
jaarlijks een recognitiechijns betalen van 2 stuivers aan de heer of vrouwe
van Gestel op St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve de rechten aan
de heer en de dorps- en burenlasten volgens de verkoopcedullen. Datum en
getuigen als voor. Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken),
Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================121===================
Aktennr : 121
Folio :
115-v
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Aelbert van der Camme
ten behoeve van Jan van Tongeren wonend te Gemonde onder Boxtel, een
perceel heide groot ca. 28 roedes, alhier gelegen aan het Heselaer, b.p. de
koper zelf, de gemeenschappelijke straat daar, de gemeijnte, zoals op 22
augustus openbaar is verkocht. De verkopers in hun funktie beloven de
verkoop gestand te doen. De koper moet hieruit wel jaarlijks een
recognitiechijns betalen van 1 stuiver aan de heer of vrouwe van Gestel op
St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten volgens de verkoopcedullen. Datum en getuigen als
voor. Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken), Govaert
Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================122===================
Aktennr : 122
Folio :
116-r
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
De zelfde verkopers gecommiteerden verkopen aan Aelbert van der Camme,
inwoner alhier, een perceel groes beplant met bomen zijnde het voorhoofd
van Aelbert zelf, groot ca. 22 roedes, alhier gelegen aan de Dungense Cant
tegenover het huis van genoemde Aelbert, b.p. de gemeenschappelijke
straat daar, de gemeijnte, Dirck Janssen van der Aa, Paulus Versteijnen,
zoals op 22 augustus openbaar is verkocht. De verkopers in hun funktie
beloven de verkoop gestand te doen. De koper moet hieruit wel jaarlijks een
recognitiechijns betalen van 5 stuivers aan de heer of vrouwe van Gestel op
St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten volgens de verkoopcedullen. Datum en getuigen als
voor. Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken), Govaert

Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================123===================
Aktennr : 123
Folio :
116-v
Soort akte : verkoop
Datum : 23-09-1719
Goijaert en Marie beiden meerderjarige kinderen van Corst Schepens
verwekt bij Marie Hartigh welke laatste Marie vergezeld is van haar voogd,
verkopen aan Gerard Lamberts van Strijp, inwoner van Den Bosch, de helft
van een weiland waarvan de koper de andere helft in bezit heeft, alhier
gelegen aan de Brandtse heide, b.p. de vrouwe van Asten, Lambert Thonisse
de Laet, de weduwe van heer Cornelis van Strijp, de gemeijnte, zoals de
verkoopsters van hun ouders hebben geerfd. De verkopers doen er afstand
van en beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten van hun kant af te
handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten.
Datum en getuigen als boven. Getekend : Johannes Dircks van de Ven
(merkteken), Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================124===================
Aktennr : 124
Folio :
117-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 06-10-1719
Huijbert Driessen van de Sande en zijn zuster Anneken wonend te St.
Michielsgestel met de voogd voor Anneken, samen ook handelend voor hun
beider zuster Maria Driessen van de Sande, beloven aan Salomon Voltelen
secetaris alhier ten behoeve van vrouwe Johanna van Grave weduwe van de
heer Cornelis van de Merendonck, vrouwe van Bruel wonend in de stad Den
Bosch, een kapitaal van 600 gulden, elke gulden van 20 stuivers, met een
rente van 4 % per jaar op onderpand van hun erf met huis, schuur, tuin en
aanliggend land alhier te Ruijmel, b.p. Jan Gerit Leenderts, de
gemeenschappelijke straat, Jacomijna weduwe van Goijaert van de Sande,
verder nog op onderpand van een akker teulland genoemd de Wegacker,
groot ca. 3 en een halve lopenzaad, alhier gelegen bij de Midackerse dijk,
b.p. Merijke weduwe van Eijmbert Willem Rutten, de Ruijmelse beemden.
Nog op onderpand van een akker teulland groot ca. 1 lopenzaad, alhier
gelegen op de Haenwijcxe akkers, b.p. Hendrick Kivits, de kinderen van
Lijsken Melten (?), de kinderen van Jan Corsten, de gemeenschapplijke
straat. Nog op onderpand van een weiland groot ca. 2 scharen, alhier
gelegen in de Houw, b.p. Aelbert van Eijl, de gemeijnte, de vrouwe van St.
Michielsgestel, Adriaen Ariens Stercke. De schuldenaars beloven dat bedrag

per heden datum over een jaar in de stad Den Bosch terug te betalen, vrij
van alle heffingen. Het geld is verschuldigd vanwege van haar geleend geld,
dat aan de vader van de schuldenaars werd geleend toen hij leefde en aan
hen als schulenaars is uitgereikt geweest. Als het geld niet op de gestelde
dag wordt terugbetaald zal de rente blijven doorlopen totdat de hoofdsom is
voldaan en men onderwerpt zich daartoe aan de rechtspraak voor schepenen
van Den Bosch, waarvoor de vrouwe van Bruel 2 procureurs zal benoemen.
Getuigen als schepenen Frans Peter Haerwasser en Paulus Willems van der
Heijde, mede als gecomitteerden van drossaard Elsevier. Datum 6 oktober
1719, getuigen Frans Peter Haerwassers, Paulus Willems van der Heijden, S.
Voltelen secretaris.
=================125===================
Aktennr : 125
Folio :
119-r
Soort akte : verkoop
Datum : 28-10-1719
Cornelis Keijsers wonend te Orthen verkoopt aan Anthony Pennincks ten
behoeve van vrouwe Johanna van Grave weduwe van de heer Cornelis van
Merendonck een perceeltje teulland groot ca. 1 lopenzaad en 10 roedes
alhier gelegen op de Heesacker, b.p. de koopster, Gerit Daemen Schellekens,
de weduwe van Peter Janssen Lijten, zoals hij van zijn ouders heeft geerfd.
De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en
alle lasten daarin af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten. Getuigen hierbij heer drossaaard Elzevier en Jan van
de Pol als schepen. Datum 28 oktober 1719. Getekend : I. Elzevier, Jan van
de Pol, S. Voltelen secretaris.
=================126===================
Aktennr : 126
Folio :
119-v
Soort akte : verkoop
Datum : 10-11-1719
Gerit Willems Haerwasser verkoopt aan zijn broer Adriaen Willems
Haerwasser het vijfde part van 3 percelen land onverdeeld alhier te Gestel
gelegen. Eerstens betreft het een perceeltje hooiland in totaal groot ca. een
halve dagmaat, alhier gelegen in de Theder beemden, b.p. de erfgenamen
van Corsten van Aelst. Verder betreft het een perceel teulland genoemd de
Willigenacker, in totaal groot ca. 2 en een halve lopenzaad alhier gelegen op
de Herlaerse akkers, b.p. het erf van de weduwe d'Adema, de
gemeenschappelijke mestweg, Stans Molenmaeckers. Verder betreft het een
vijfde part in een perceel teulland genoemd de Flaes, in totaal groot ca. 2

lopenzaad, alhier gelegen op de Herlaerse akkers, b.p. Huijbert Leermaecker,
Jan Ariens van den Oetelaer, de gemeenschappelijke straat, de
gemeenschappelijke mestweg, zoals hij dat van zijn ouders heeft geerfd. De
verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle
lasten daarin af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten. Getuigen als schepenen Aalbert van der Camme en Paulus
Willems van der Heijde, mede als gecommiteerden van drossaard Elsevier.
Datum 10 november 1719. Getekend : Aelbert van der Cammen, Paulus
Willems van der Heijden, S. Voltelen secretaris.
=================127===================
Aktennr : 127
Folio :
120-v
Soort akte : verkoop
Datum : 18-11-1719
Anneken dochter van Gijsbert Peters van den Broeck weduwe van
Bartholomeus Roeters, wonend te Boxtel met haar voogd hierin, verkoopt
aan Peter Dircks van Avendonck, ook wonend te Boxtel, een morgen
hooiland in een groter veld van 3 morgens alhier gelegen op de Pettelaer,
b.p. de heer van Deurne, Peter Jan Theeuwen Leijtens cum suis, zoals ze van
haar ouders had geerfd. De verkoopster doet afstand van het bezit en belooft
de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten
aan de heer en de dorps- en burenlasten. Getuigen als schepenen Govert
Timmermans en Paulus Willems als gecommiteerden door de drossaard
Elsevier. Datum 18 november 1719. Getekend : Govaert Timmermans,
Paulus Willems van de Heijden, S. Voltelen secretaris.
=================128===================
Aktennr : 128
Folio :
121-r
Soort akte : verkoop
Datum : 16-12-1719
Francois Hoefnagel voor de ene helft en Dirck van der Steen als man van
Peternella Hoefnagel voor de andere helft verkopen aan señor Jacob
Schuurmans, wonend in de stad Den Bosch, een perceel weiland groot ca. 2
en een halve schaarweide, alhier te Gestel gelegen bij Nieuw Herlaer in de
Thederbeemden, b.p. de weduwe van Jan van Delft cum suis, de kinderen
van Willem Haerwasser en meer anderen, de weduwe van d'Adema, de
weduwe van Jan Hoefnagel, zoals de eerste comparant van zijn ouders had
geerfd en de tweee comparant van de ouders van zijn vrouw, elk voor een
derde part en waarvan ze het andere derde part hebben geerfd van hun
broer resp. zwager Arnoldus Hoefnagel. De verkopers doen afstand van het

bezit en beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten daarin af te
handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten.
Getuigen als schepenen Govert Timmermans, Frans Peter Haerwasser en
Paulus Willems van der Heijde ook als gecommiteerden van drossaard
Elsevier. Datum 16 december 1719. Getekend : Govert Timmermans, Frans
Peter Haerwasser, Paulus Willems van der Heijde, S. Voltelen secretaris.
=================129===================
Aktennr : 129
Folio :
122-r
Soort akte : verkoop
Datum : 24-02-1720
Frans Janssen Haerwassers verkoopt aan Jenneken weduwe van Gerrit Dircks
den Otter inwoonster alhier, de helft van een perceel groesland, in totaal
groot ca. een schaarweide, alhier gelegen te Gemonde in het Varrenbroeck,
b.p. Francis van Uden, de kinderen van Goijaert Janssen van Heesch,
Theunis Hendricks Venrooij, de weduwe van Willem Meulenbroeck, zoals hij
van zijn ouders had geerfd. De verkoper doet er afstand van en belooft de
verkoop gestand te doen
en alle lasten daarin af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten. Getuigen de drossaard en schepen, datum 24 februari
1720. Getekend : I. Elsevier, J. van Sevenhoven, Jan van de Pol, S. Voltelen
secretaris.
=================130===================
Aktennr : 130
Folio :
123-r
Soort akte : verkoop
Datum : 24-02-1720
Adriaen van der Meulen als man van Catarina dochter van Joost Cluijtmans,
verkoopt aan Jan Willem Haerwassers inwoner alhier, een tiende die van
oudsher de Smaltiende van Frans de Loos wordt genoemd, eigendom van
genoemde Adriaen onder St. Michielsgestel, zoals de verkoper die in de
deling met zijn zwager Bernardus Cluijtmans heeft verkregen. De verkoper
doet er afstand van en belooft de verkoop altijd gestand te doen en alle
lasten daarin af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten. Getuigen hierbij waren de drossaard, de president en
schepenen alhier. Datum 24 februari 1720. Getekend : I. Elsevier, J. van
Sevenhoven, Jan van de Pol, S. Voltelen secretaris. (in marge : de
verkoopprijs zonder kosten is 156 gulden)
=================131===================

Aktennr : 131
Folio :
123-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 13-05-1720
Wilbort Thonis Snelders wonend te Schijndel belooft aan Peter Zegerts
wonend te Schijndel een bedrag van 90 karolusguldens, elke gulden tegen
20 stuivers, op onderpand van en voor het vruchtgebruik van een hooibeend
in totaal groot ca. anderhalve morgen, alhier te Gestel gelegen in de Theder
beemden, b.p. de heer Jan Adriaen Ruijsen, zoals Wilbort dat van de vader
van zijn vrouw zijnde Jan Jacobs heeft geerfd. De schuldenaar belooft het
geld per heden datum over 4 jaar in Schijndel terug te betalen, vrij van alle
lasten, vanwege geleend geld. Indien hij het geld op dat moment niet zou
terugbetalen, zal de geldschieter voor de jaarlijkse rente ervan de
hooibeemd zolang mogen blijven gebruiken totdat de schuld is afgelost.
Getuigen als schepenen Job Martin de Lange en Johan van Noordt als
gecommiteerden van de drossaard Elsevier. Datum 13 mei 1720, Getekend :
J. M. de Lange, J. van Noordt, S. Voltelen secretaris.
=================132===================
Aktennr : 132
Folio :
124-v
Soort akte : verkoop
Datum : 15-06-1720
Jacob Jansse van Boxtel wonend te Schijndel verkoopt aan Willem Franssen
van der Schoot ook wonend te Schijndel, een perceel teulland groot ca.
anderhalve lopenzaad, alhier te Gestel gelegen onder Gemonde, b.p. Gijsbert
Karsmans, heer en meester Franchois Chatvelt, de H. Geest in Den Bosch, de
gemeenschappelijke straat, zoals hij middels een legaat van zijn vader heeft
geerfd volgens de akte opgemaakt voor notaris Willem Mans d.d. 27 februari
1702 en na diens overlijden verkregen. De verkoper doet er afstand van en
belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve
een gewinchijns van 3 hoenderen per jaar te voldoen met 15 stuivers op St.
Michielsdag aan de heer of vrouwe van Gestel, verder ca. 20 voeten dijk te
onderhouden op de dijk hier te Nieuw Herlaer nabij de grote *popelendoom*
(=populier) daar op die dijk staande, waarvan de koper wel de helft van die
popelenboom als inkomsten heeft, verder de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten na te moeten komen. Getuigen als schepenen Job
Martin de Lange en Johan van Noort. Datum 15 juni 1720. Getekend : J.M.
de Lange, J. van Noort, S. Voltelen secretaris.
=================133===================
Aktennr : 133

Folio :
125-v
Soort akte : verkoop
Datum : 15-06-1720
Merijcke Jan Rijcken van den Brandt weduwe van Jan Theunis Toebacx met
Peter Toebacx en Jan Everts de Bever als bij testament benoemde voogden
over haar minderjarige kinderen verwekt bij wijlen haar man, ook vanwege
de bevoegheid daarin volgens het testament dat zij en haar man eerder
hebben gemaakt voor notaris Willem Mans d.d. 16 juni 1714, verkoopt aan
Aelbert van der Camme inwoner alhier, een perceel teulland groot ca. 7
lopenzaad alhier te Gestel gelegen achter de Brantse Hoeve aan het einde
van de Grote Molenstraat, b.p. de grote Molenstraat, de erfgenamen van Jan
Hendricks op de Mugheuvel, de erfgenamen van heer Johan Pittens, zoals
haar bij de deling met haar broers en zusters was toebedeeld. De
verkoopster doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en
alle lasten daarin af te handelen, behalve dat de koper het hek moet
onderhouden staande aan het perceel, verder 7 roeden dijkonderhoud te
doen in de Gerit Aertsdijk naast het land van Pittens, verder de rechten aan
de heer en de dorps- en burenlasten. Datum en getuigen als boven.
Getekend : J.M. de Lange, J. van noort, S. Voltelen secretaris.
=================134===================
Aktennr : 134
Folio :
126-v
Soort akte : verkoop
Datum : 15-06-1720
Jan Mertens Ondersteijn inwoner te St. Michielsgestel daarin gemachtigd
door Willem Jans de Cort ook inwoner te Gestel, volgens machtiging d.d. 14
mei 1720 verkoopt aan Aelbert van der Camme inwoner alhier, het vijfde
part van een perceel weiland in totaal groot ca. ruim 2 morgens, alhier
gelegen in het Bellenbroeck, b.p. Jan van der Pol, de kinderen van Jan Dircx
van Grinsven, de gemeenschappelijke pad daar, zoals Willem dat van zijn
vader heeft geerfd. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop
gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen, behalve een vijfde deel
van een jaarlijkse rente van 25 stuivers aan het geestelijk comptoir van Den
Bosch, verder de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten. Datum
en getuigen als boven. Getekend : J.M. de Lange, J. van Noort, S. Voltelen
secretaris.
=================135===================
Aktennr : 135
Folio :
127-v
Soort akte : machtiging

Datum : 14-05-1720
Kopie van een autorizatie :
Ik ondergetekende Willem Janssen de Cort machtig hierbij Jan Martens
Ondersteijn zijnde mijn stiefvader om namens mij voor drossaard en
schepenen te St. Michielsgestel het vijfde part over te dragen van een zeker
weiland, in totaal ruim 2 morgens groot, gelegen te Gestel in het
Bellenbroek, b.p. Jan van der Pol, de kinderen van Jan Dircks van Grinsven,
zoals ik dat van mijn vader heb geerfd, ten behoeve van Aalbert van der
Cammen, inwoner van Gestel. De gemachtigde dient daarvoor waarborg te
beloven en alles te doen wat in de zaak nodig is en ik zelf ook voor ogen
gehad zou hebben. Ik beloof alles na te komen wat daarin door mijn
gemachtigde zal worden gedaan. Datum 14 mei 1720 in aanwezigheid van
Salomon Voltelen secretaris hier, was ondertekend : Willem de Cort. (collata
concordat cum suo originali, getekend : S. Voltelen secretaris)
=================136===================
Aktennr : 136
Folio :
128-r
Soort akte : verkoop
Datum : 16-07-1720
Wouter van Geldrop als voogd over de minderjarige Elizabeth dochter van
Pieter Willems van Vorstenbosch voor een helft, daarin verder gemachtigd
door Andries van Vorstenbosch zijnde de broer van Elisabet daarin voor de
andere helft, beiden wonend in Den Bosch, waarbij Wouter gemachtigd is
door schepenen van Gestel d.d. 21 mei j.l., verkopen aan Wouter van Hassel
ook inwoner van Den Bosch, een streep teulland eigendom van genoemde
Andries en Elisabeth ieder voor de helft, groot ca. 2 lopenzaad, alhier te
Gestel gelegen in de Vogelsang, b.p. Franck en Wouter van Boxtel oostelijk,
Meriekle Gerit Spierincks westelijk, Jan Ariens zuidelijk, Jan Everts de Bever
noordelijk. De verkopers doen er afstand van en beloven de verkoop gestand
te doen en alle lasten daarin af te handelen, behalve de rechten aan de heer
en de dorps- en burenlasten. Getuigen als schepenen Job Martin de Lange en
Johannes Dircks van de Ven als gecommiteerden van de drossaard Elsevier.
Actum ter secretarie 16 juli 1720. Getekend : J.M. de Lange, Johannes Dircks
van de Ven (merkteken), S. Voltelen secretaris.
=================137===================
Aktennr : 137
Folio :
129-r
Soort akte : verkoop
Datum : 24-08-1720

De heer Theodorus van Hedel, inwoner en poorter van de stad Den Bosch,
verkoopt aan Wouter en Franck Janssen van Boxtel, beiden inwoners van St.
Michielsgestel een bepaalde houtbussel groot ca. 14 lopenzaad, alhier te
Gestel gelegen aan de Pleijn, b.p. Jan Santegoets en meer anderen, Hendrick
Corsten van den Brandt, westelijk aan de gemeenschappelijke straat, de
gemeenschapploijke mestweg aan de oostkant, zoals hem in de deling met
de andere erfgenamen van juffrouw Johanna van Campen was toebedeeld.
De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en
alle lasten daarin af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten. De koper moet wegen onderhouden en anderen laten
wegen. Getuigen als schepenen Job Martin de Lange en Jan Paters als
gecommiteerden van drossaard Elzevier. Datum 24 augustus 1720.
Getekend : J.M. de Lange, Jan Paters, S. Voltelen secretaris.
=================138===================
Aktennr : 138
Folio :
130-r
Soort akte : verkoop
Datum : 24-09-1720
Gerard Lambertus van Strijp, inwoner van Den Bosch verkoopt aan Jan van
der Steen, inwoner alhier, een perceel heidegrond groot ca. 2 lopenzaad en
26 en een derde roede, alhier gelegen op de Molenheijde aan de Dungense
Cant, b.p. de windmolen daar noordelijk, de koper zuidelijk, genoemde heide
aan de oostkant en de gemeenschappelijke weg daar westelijk, zoals de
verkoper van de gemeente Gestel had gekocht volgens de brief d.d. 28
september 1719. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop
gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen, behalve een
recognitiechijns van 2 stuivers 8 penningen aan de heer of vrouwe van
Gestel elk jaar op St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve de rechten
aan de heer en de dorps- en burenlasten. Getuigen als schepenen Job Martin
de Lange en Jan Paters als gecommiteerden van de drossaard Elsevier.
Datum 24 september 1720. Getekend : J.M. de Lange, Jan Paters, S.
Voltelen secretaris.
=================139===================
Aktennr : 139
Folio :
131-r
Soort akte : verkoop
Datum : 30-10-1720
Hendrick Jacobs van Eijndhoven inwoner te Gestel verkoopt aan Sijmon
Vughts en Willem Baeten, beiden inwoners en poorters van de stad Den

Bosch, een perceel heigrond groot ca. 4 lopenzaad, alhier gelegen op de
Thederheide, zijnde het tweede stuk van de Nieuwe steeg zuidwaarts, b.p.
joffrouw Maria Christina Verster zuidelijk, de kopers aan de noordkant, de
gemeenschappelijke heide aan de oostkant en de gemeenschappelijke weg
westelijk, zoals hij dat van de gemeente Gestel had gekocht voor heren
schepenen hier d.d. 28 september 1719. De verkoper doet er afstand van en
belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve
een jaarlijkse recognitiechijns van 3 stuivers aan de heer of vrouwe van
Gestel op St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve de rechten aan de
heer en de dorps- en burenlasten alles volgens de verkoopcedullen. Getuigen
als schepenen Johan van Sevenhoven en Job Martin de Lange als
gecommiteerden van drossaard Elsevier. Datum 30 oktober 1720, getekend :
J. van Sevenhoven, J.M. de Lange, S. Voltelen secretaris.
=================140===================
Aktennr : 140
Folio :
132-r
Soort akte : belening
Datum : 11-11-1720
Francis Hoefnagel wonend te Nieuw Herlaer, draagt aan Hendrick Jacobs van
Eijndhoven, inwoner alhier, een weide of hooiland over, genoemd de
Brugbeemd, groot ca. een dagmaat, gelegen te Nieuw Herlaer bij de
Hooijbrug, b.p. de weduwe van Gijsbert Elias, de rivier de Dommel, de
weduwe van Jan van Delft cum suis, de gemeenschappelijke straat, zoals
hem bij de deling van het bezit van zijn ouders was toebedeeld tussen hem
en zijn zwager Dirck van der Steen, voolgens een schepenbrief hier d.d. 12
september j.l. Hij draagt dat bezit in vorm van een belening over en belooft
de overdracht gestand te doen, maar Franscis kan het bezit de
eerstkomende twee jaar wel aflossen en terugkopen tegen betaling van 150
gulden, mits men dat elkaar een maand vooraf opzegt. Getuigen als
schepenen Job Martin de Lange en Govert Timmermans als gecommiteerden
van drossaard Elsevier. Datum 11 november 1720. Getekend : J.M. de
Lange, Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================141===================
Aktennr : 141
Folio :
132-v
Soort akte : verkoop
Datum : 11-11-1720
Francis Hoefnagel wonend te Nieuw Herlaer, verkoopt aan Hendrick Jacobs
van Eijndhoven inwoner alhier, de onverdeelde helft van een weide genoemd
de Biese, groot ca. 6 morgens, gelegen te Nieuw Herlaer bij de molensluis,

b.p. Peter van der Camme, de sluiswiel, de sluisdijk daar, de Balckgraaf. Het
bezit is leenroerig aan het leenhof van Oud Herlaer en heeft hij van zijn
vader Adriaen Hoefnagels geerfd. De verkoper doet er afstand van en belooft
de verkoop gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen, behalve
jaarlijks een rente van 7 gulden in een grotere rente van 15 gulden aan
Theuwen Jans of ten behoeve van de blok van het Hintamereind in Den
Bosch aflosbaar met totaal 300 gulden. Verder moet de koper omdat de
weide leengoeid is dat laten verheffen, verder vrij van lasten behalve de
rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten. Datum en getuigen als
boven. Getekend : J.M. de Lange, Govaert Timmermans, S. Voltelen
secretaris
=================142===================
Aktennr : 142
Folio :
133-r
Soort akte : verkoop
Datum : 05-12-1720
Jan Bisschop wonend te Buren als getrouwd zijnde met Petronella van Will,
eerder weduwe van Joseph Pompen, is gemachtigd door genoemde
Petronella en Willem Pompen volgens een akte te Buren voor schout en
schepenen daar d.d. 7 oktober j.l. en luidt als volgt : Wij Willem de Leeuw,
substituut schout, Dirck Boleé en Johan Knijf als schepenen van Buren
verklaren dat voor ons is verschenen Pieternella van Will, tegenwoordig
echtgenote van Jan Bisschop eerder weduwe van Joseph Pompen en verder
Willen Pompen inwoners van deze stad, ons wel bekend, welke Pieternel is
vergezeld van haar voogd in deze. Pieternel namens haarzelf en vanwege de
machtiging van haar overleden man als aangestelde voogdes over haar 2
minderjarige kinderen Hendrikus en Willem Joseph Pompen zoals is
gepasseerd voor de subschout en schepenen van deze stad (Buren) d.d. 10
oktober 1715 en Willem Pompen die in het testament van Pieternella door
haar en haar man was aangesteld als voogd over deze 2 minderjarige
kinderen in de plaats van wijlen Engel Pompen, volgens een akte d.d. 17 mei
1720, verklaren dat ze genoemde Jan Bisschop hierbij machtigen om namens
hen de boedel af te handelen en vorderingen te innen die ten voordelen van
die kinderen zijn en een kapitaal af te lossen dat op het huis in Buren drukt,
en daarvoor 2 percelen land te verkopen en zoals dat verder van nut is,
welke bezit nu in de Meierij van Den Bosch ligt, het ene onder het *kerspele*
van Leent (waarschijnlijk Lint) en het andere onder St. Michielsgestel, de
gemachtigde dient daarvan de koopsom te ontvangen er kwijting voor te
geven, het bezit officieel over te dragen en alles daarin te doen wat rechtens
nodig is. De gemachtigden beloven alles na te komen wat daarin door hun
gemachtigde zal worden gedaan maar de gemachtigde dient er later wel
rekenschap over af te leggen. Als oorkonde opgenaakt en voorzien van het

zegel van de substituutschout en dat van de schepenen. Ondertekend door
de substituut-secretaris 7 oktober 1720. Lager stond : Willem de Leeuw.
Daaronder de zegels.
Daaronder : De onverdeelde helft van 3 lopenzaad teulland waarvan de
andere helft eigendom is van de moeder, alhier te Thede gelegen, b.p.
Johanna van Grave weduwe van heer Cornelis van de Merendonck, Adam
van Balcum, de gemeenschappelijke straat, zoals Petronella van Will van
haar ouders heeft geerfd wordt nu verkocht aan Wouter Cornelissen Maat,
inwoner alhier. De verkoopster doet er afstand van en belooft de verkoop
gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de helft van 3 stuivers
en 10 penningen als gewinchijns aan de heer of vrouwe van Gestel op St.
Michielsdag, verder moet de koper zorgen voor het onderhoud van een
veertiende deel van het ene hoofd van de grote brug bij de Plaets hier aan
de westkant van de brug naast Herlaer. Verder moet de koper een weg laten
gebruiken naar het land van Adam van Balcum zoals van oudsher gebruik is,
verder vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten. Getuigen als schepenen Job Martin de Lange en Govert
Timmermans als gecommiteerden door de drossaard alhier. Actum ter
secretarie op 5 december 1720. Getekend : J.M. de Lange, Govaert
Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================143===================
Aktennr : 143
Folio :
136-r
Soort akte : verkoop
Datum : 05-12-1720
De verkoper uit de vorige akte (Bisschop) verkoopt aan Adriaen Ariens
Stercke wonend te Vught, de helft van een onverdeeld perceel teulland van 6
lopenzaad, waarvan de andere helft aan de koper toekomt, alhier gelegen te
Gestel onder Thede, b.p. Andries Olijslager, de gemeenschappelijke straat,
zoals Peteronella van Will van haar ouders had geerfd. De verkoper doet er
afstand van en belooft vanwege zijn vrouw en haar 2 minderjarige kinderen
verwekt bij Joseph Pompen zijnde haar eerste man, de verkoop gestand te
doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten. Datum en getuigen als boven. Getekend : J.M. de
Lange, Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================144===================
Aktennr : 144
Folio :
137-r
Soort akte : verkoop
Datum : 06-01-1721

Cornelis Pudrooije vorster alhier, verkoopt aan Gerit Gijsberts van Rooij,
inwoner alhier, twee percelen heigrond aan elkaar gelegen groot ca. 6
lopenzaad, alhier gelegen op de Brandtse heide, b.p. Jan Arien Spierincks,
Gerard Lamberts van Strijp, de genoemde heide, de nieuwe gegraven dijk
daar, het voorhoofd van de koper, verder Gerit Jacob Laurens, zoals de
koper dat op 28 september 1719 van de gemeente St. Michielsgestel had
gekocht. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te
doen en alle lasten af te handelen, behalve jaarlijks twee recognitiechijnsen
van elk 3 stuivers aan de heer of vrouwe van Gestel op St. Michielsdag,
verder vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten. Getuigen als schepenen Johannes Dircx van de Ven en Jan van
der Pol als gecommiteerden van de drossaard. Actum ter secretarie op 6
januari 1721. Getekend : Johannes van de Ven (merkteken) , Jan van de Pol,
S. Voltelen secretaris.
=================145===================
Aktennr : 145
Folio :
137-v
Soort akte : verkoop
Datum : 06-01-1721
Jan Janssen Ooms de jonge wonend onder Schijndel, verkoopt aan Luijcas
Geurt Strackens, wonend in Den Dungen, een stuk akkerland met de
houtwas en de vennen, groot ca. 3 lopenzaad, alhier te Gestel gelegen ter
plaatse genoemd het Rotven, b.p. Adriaen Thonissen opt Hooge en meer
anderen, de gemeenschappelijke straat, Paulus Versteijnen, Hendrick
Aelberts van Sprang. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop
gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten aan de
heer en de dorps- en burenlasten. Er moet overpad aan anderen worden
verleend zoals van oudsher. Datum en getuigen als boven, getekend :
Johannes van de Ven (merkteken), Jan van de Pol, S. Voltelen secretaris.
=================146===================
Aktennr : 146
Folio :
138-v
Soort akte : verkoop
Datum : 15-01-1721
Jan Janssen van Hees wonend te Gemonde onder Boxtel, verkoopt aan Jan
Willems van Pincxten, inwoner te Gestel, een erf met een huis erop, groot
ca. 7 lopenzaad, gelegen te Gestel in de herdgang van Gemonde, b.p.
Thonissen Rijcken Clomp, de gemeenschappelijke straat, Anneke weduwe
van Goossen Gerit Wouters en meer anderen, zoals hij van de ouders van

zijn vrouw heeft geerfd. De verkoper doet er afstand van en belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve 3
gewinchijnsen aan de heer of vrouwe van Gestel, de ene van 3 stuivers, de
tweede van 6 chijnshoenderen die worden betaald met 1 gulden 10 stuivers
per jaar beide te betalen op St. Michielsdag, de derde chijns van 4 duiten per
jaar te betalen op St. Maartensdag, verder vrij van lasten behalve de rechten
aan de heer en de dorps- en burenlasten. Getuigen als schepenen Johannes
Dircks van de Ven en Govaert Timmermans als gecommiteerden van de
drossaard. Actum 15 januari 1721. Getekend : Johannes Dircks van de Ven
(merkteken), Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================147===================
Aktennr : 147
Folio :
139-r
Soort akte : vernadering
Datum : 15-01-1721
Voor schepenen verscheen Wilbort Hendricx Clomp inwoner alhier onder
Gemonde en heeft kontant geld aangeboden dat zijn eigendom is, om
daarmee beroep te doen op het recht van vernadering als bloedverwant
inzake het erf met het huis daarop samen groot ca. 7 lopenzaad zoals
vandaag is getransporteerd aan Jan Janssen van Hees door Jan Willems van
Pincxten. De comparant heeft de eerste koper zijn geld gerestitueerd in
aanwezigheid van die koper en heeft daarom het erf en huis in bezit
verkregen. Datum en getuigen als boven. Getekend : Johannes Dircks van de
Ven (merkteken), Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================148===================
Aktennr : 148
Folio :
140-r
Soort akte : verkoop
Datum : 28-01-1721
Geertije weduwe van Hendrick Smulders wonend in Den Dungen met haar
voogd hierin als oudste erfgename van de boedel van Hendrick Laurens van
der Heuvel volgens de resolutie van de heer drossaard, de presidentschepen
alhier te Gestel d.d. 11 mei j.l. verkoopt aan Aelbert van der Cammen
inwoner alhier, een erf met een huis erop, samen groot ca. 1 lopenzaad 4
roedes, alhier te Gestel aan de Dungense Cant, b.p. de kinderen van Lowies
Leenderts, de weduwe van Dirck Meeus Venrooij, Anthony Godschalcks, de
gemeenschappelijke straat, zoals Hendrick Laurens van Heuvel in eigendom
had. De verkoopster doet er afstand van en belooft op onderpand van haar
persoon en bezit de verkoop gestand te doen en alle lasten daarin af te
handelen, voor zover de koopsom strekt, maar de koper moet hieruit

jaarlijks een gewinchijns betalen van 5 duiten aan de heer of vrouwe van
Gestel, nog een jaarlijkse rente van 2 stuivers en 2 penningen aan de
rentmeester van het geestelijk comptoir in Den Bosch, nog een jaarlijkse
rente van 3 stuivers 8 penningen aan de kerk te Gestel, verder een roede
dijk te moeten onderhouden aan de Gestelse dijk. Als het gebeurt dat er
meer lasten op het bezit drukken zal dat aan de koper worden vergoed, voor
de erfelijke rentes tegen de factor 25 en de aflosbare rentes volgens de
brieven ervan en de korenpacht tegen 300 gulden voor een Bosch mud
rogge, voor zover het de koopsom niet overstijgt. Verder is het bezit vrij van
lasten behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten.
Getuigen als schepoenen Johan van Noordt en Jan van de Pol als
gecommiteerden van de de heer drosssaard Elsevier. Datum 28 januari
1721, getekend : J. van Noort, Jan van de Pol, S. Voltelen secretaris.
=================149===================
Aktennr : 149
Folio :
141-r
Soort akte : belening
Datum : 08-02-1721
Peter Willems wonend te Schijndel draagt aan Michiel Hendricks Clomp,
wonend in de parochie Gemonde onder St. Oedenrode twee stukken teulland
over aan elkaar gelegen, samen groot ca. 3 lopenzaad, alhier gelegen te
Gestel onder Gemonde aan de Caart, ter plaatse genoemd de Prange, b.p.
Gerrit Damen Schellekens, Anneke weduwe van Goossen Gerit Wouters,
Margriet weduwe van Hendrick Clomp, Wilbort Hendricx Clomp, de
gemeenschappelijke straat, zoals hij heeft geerfd van zijn ouders. Hij draagt
het bezit over in de vorm van een belening en doet er afstand van.
Genoemde Peter en met hen Jan Faassen als inwoner van Gestel, beloven de
overdracht gestand te doen voor de eerstkomende 4 jaar, maar het perceel
mag wordenb afgelost en teruggekocht tegen betaling van 150 guldens, elke
gulden van 20 stuivers, mits men elkaar dat 3 maanden vooraf opzegt.
Getuigen als schepenen Johannes Dircks van de Ven en Jan van der Pol als
gecommiteerden van de drossaard. Actum 8 februari 1721, getekend :
Johannes Dircks van de Ven (merkteken), Jan van de Pol, S. Voltelen
secretaris.
=================150===================
Aktennr : 150
Folio :
141-v
Soort akte : verkoop
Datum : 03-04-1721
Adriaen Willem Haarwasser verkoopt aan zijn broer Jan Willem Haarwasser

en aan zijn zwager Andries van de Sande, ieder voor de helft de twee vijfde
delen van 3 percelen land nog onverdeeld zijnde, gelegen te Gestel. Eerst
een perceel hooiland groot in totaal ca. een halve dagmaat, alhier in de
Thederbeemden, b.p. de erfgenamen van Andries Corsten van Aelst. Verder
een perceel teulland genoemd de Willegenakker groot in totaal ca. twee en
een halve lopenzaad, alhier gelegen op de Herlaerse akkers, b.p. de weduwe
d'Adema, de gemeenchappelijke mestweg, de weduwe van Stans
Molenmaeckers. Verder nog de twee vijfde parten van een perceel teulland
genoemd de Flaas in totaal groot ca. 2 lopenzaad, alhier gelegen op de
Herlaerse akkers, b.p. Huijbert Leermaekers, Jan Ariens van den Oetelaer,
de gemeenschappelijke straat, de gemeenschappelijke mestweg, zoals hij
voor een helft van zijn ouders heeft geerfd en voor de andere helft gekocht
van zijn broer Gerit Willem Haerwasser. De verkoper doet er afstand van en
belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Getuigen
als schepenen Johannes Dircks van de Ven en Govert Timmermans.
Gepasseerd ter secretarie op 3 april 1721. Getekend : Johannes van de Ven
(merkteken), Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================151===================
Aktennr : 151
Folio :
143-r
Soort akte : verkoop
Datum : 01-05-1721
Haersken Peters van de Broeck met haar voogd, verder Jan Gerits van de
Broeck en Rut Peter Martens samen erfgenamen van Jan Peters van den
Broeck en van diens vrouw Jenneken Geurts, verkopen aan Anthony
Godschalks inwoner van Middelrode, een perceel teulland groot ca. 3
lopenzaad alhier te Gestel gelegen ter plaatse genoemd de Hogen Hoeck,
b.p. Jan Peters van Pincxten, de weduwe van de edele heer Frederick Willem
van Coenen te Zegenwerp, in diens leven overste van een regiment soldaten
te voet in dienst van de koning van Pruissen, de gemeenschappelijke
Theesestraat, de gemeijnte genoemd de Thederheijde, zoals ze hebben
geerfd van Jan Peters van den Broeck en diens vrouw Jenneken Geurts. De
verkopers doen er afstand van en beloven de verkoop gestand te doen en
alle
lasten van hun kant af te handelen, behalve een jaarlijkse rente van 4
gulden en een stoter aan het geestelijk comptoir in Den Bosch, nog een
halve roede dijk te moeten onderhouden op de Halderse dijk, alles volgens
de verkoopcedullen, verder de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten. Getuigen als schepenen Johannes van de Ven, Jan van de Pol
en Goort Timmermans als gecommiteerden van de drossaard Elzevier.
Datum 1 mei 1721, getekend Johannes Dirck van de Ven (merkteken), Jan
van de Pol, Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.

=================152===================
Aktennr : 152
Folio :
144-r
Soort akte : verkoop
Datum : 01-05-1721
Haersken Peters van de Broeck met haar voogd, verder Jan Gerits van de
Broeck als erfgenamen van Jan Peters van den Broeck en van diens vrouw
Jenneken Geurts, verkopen aan Rut Peter Martens wonend te St. Oedenrode
de helft van een perceel teulland groot ca. anderhalve lopenzaad, alhier te
Gestel gelegen aan de Pleijn, b.p. Aelbert van der Eijl, de erfgenamen van
Jan Corsten, zoals ze die helft van Jan Peters van de Broek en van Jenneken
na hun dood hebben geerfd. De verkopers doen er afstand van en beloven de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten
aan de heer en de dorps- en burenlasten. Datum en getuigen als boven.
Getekend : Johannes van de Ven (merkteken), Jan van de Pol, Govaert
Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================153===================
Aktennr : 153
Folio :
144-v
Soort akte : verkoop
Datum : 01-05-1721
Haersken Peters van de Broeck met haar voogd en Ruth Peter Martens hun
mede-erfgenaam wonend in St. Oedenrode, als erfgenamen van Jan Peters
van de Broeck en diens vrouw Jenneken Geurts, verkopen aan Jan Gerits van
den Broeck hun derde part van een perceel teulland in totaal groot ca. 3
lopenzaad en 13 roedes, alhier gelegen te Gestel in de Vogelsang, b.p.
Govaert Timmermans, de gemeenschappelijke Pettelaersestraat, de weduwe
van Gerit Diercks den Otter, Meeus Jan Thijssen, zoals ze dat derde part
hebben geerfd na dood van Jan Peters van den Broeck en diens vrouw
Jenneken. De verkopers doen er afstand van en beloven de verkoop gestand
te doen en alle lasten af te handelen, behalve het derde part van een rente
van 11 stuiver aan Adam Schouw in Den Bosch, verder moet de koper het
derde part onderhouden van het hek en de hekpost waartegen het hek sluit,
voor aan het paadje aan de Pettelaarse straat volgens de verkoopcedullen
ervan, verder vrij van lasten behalve de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten. Datum en getuigen als boven. Getekend : Johannes van de Ven
(merkteken), Jan van Pol, Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================154===================
Aktennr : 154

Folio :
145-v
Soort akte : verkoop
Datum : 01-05-1721
Dielis Reijnders wonend te Rosmalen verkoopt aan Gerit Janssen
Schellekens, inwoner van St. Michielsgestel, het derde part van een erf met
een huis erop, in totaal groot ca. 3 lopenzaad en 6 roedes, alhier gelegen
aan het Heseleer, b.p. señor Aelbert van Eijl, Willem Nelis Spierincks, señor
Adriaan Nicolen, de gemeenschappelijke straat daar. Nog het derde part van
een perceeltje teulland groot in totaal een en drievierde lopenzaad, alhier
gelegen ter plaatse genoemd de Stempel, b.p. Jan Daniels van der Aa,
Leendert Claessen Schellekens, de vrouwe van Oirschot, zoals hij dat van de
ouders van zijn vrouw had geerfd en hen was toebedeeld. De verkoper doet
afstand van het bezit en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af
te handelen behalve een jaarlijkse rente van 2 gulden 10 stuivers aan
Reijnier van Roermonde wonend te Osch of aan diegene die daarin is
gemachtigd, aflosbaar met 50 gulden, verder vrij van lasten behalve de
rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten. Datum en getuigen als
boven, getekend : Johannes van de Ven (merkteken), Jan van de Pol,
Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================155===================
Aktennr : 155
Folio :
146-v
Soort akte : verkoop
Datum : 27-05-1721
Sepert van Vlijmen als gemachtigde daarin volgens de machtiging door Jan
Joris Sibben wonend te Amsterdam gepasseerd voor schepenen van de
dingbank Vught op 8 augustus 1720, verkoopt aan Willem van Brunschot,
inwoner van Vught een perceel hooibeend alhier te Gestel gelegen in de
Theederbeemden, zoals Jan Sibbe van zijn ouders heeft geerfd. De verkoper
doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten
daarin af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten. Schepenen als getuigen Jan van der Pol en Govert Timmermans
als gecommiteerden van de heer drossaard Elzevier, datum 27 mei 1721.
Getekend : Jan van de Pol, Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================156===================
Aktennr : 156
Folio :
147-r
Soort akte : machtiging
Datum : 08-08-1721

Kopie van de autorizatie:
Voor heren schepenen van de dingbank Vught verscheen Jan Sibbe wonend
te Amsterdam, die machtiging geeft aan Sepert van Vlijmen,
meestertimmerman en inwoner alhier om namens hem de huurgelden te
innen waarop de comparant recht heeft zowel te Vught als elders, alsmede
het beheer over zijn bezit te voeren, te verkopen of te verhuren, zoals die
dat het best zal oordelen. De opdrachtgever belooft alles na te komen wat
daarin door zijn gemachtigde zal worden gedaan. Aldus gepasseerd ter
secretarie van Vught op 8 augustus 1721. In aanwezigheid van Willem
Bijerkens en Ariaen van Wonsel als schepenen die de minuutakte hebben
ondertekend naast mij als secretaris. Quod attestor, ondertekend : J.B. van
Beverwijck secretaris 1720.
=================157===================
Aktennr : 157
Folio :
148-r
Soort akte : verkoop
Datum : 16-06-1721
Nicolaes Cornelis Groenendael inwoner te Gestel onder Gemonde, verkoopt
aan Merijke weduwe van Eijmbert Willem Rutten een perceel teulland groot
ca. 4 lopenzaad, alhier gelegen aan het Heselaer, b.p. de weduwe Vervoort,
Jenneken Everts de Bever, Jan van Prooijen, de gemeenschappelijke straat,
zoals hij van de ouders van zijn vrouw heeft geerfd. De verkoper doet er
afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten daarin af te
handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten.
Getuigen hierbij als schepenen Johannes Dircks van de Ven en Govaert
Timmermans als gecommiteerden van de heer drossaard, actum 16 juni
1721. Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken), Govaert
Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================158===================
Aktennr : 158
Folio :
148-v
Soort akte : verkoop
Datum : 24-06-1721
Jenneke Gerrit Cuijpers met haar voogd verkoopt aan Willem Janssen van
Hannen wonend in Den Dungen, een perceel teulland groot 1 lopenzaad en 5
roedes, alhier te Gestel gelegen in de Triest, b.p. de koper zelf, Hendrick
Smulders, Zebert Gerrits van de Westelaecken met meer anderen, de
gemeijnte daar, zoals zij middels recht van vernadering op 4 november 1717
had verkregen van Willem Hendricks wonend in Den Dungen. De verkoopster

doet er afstand van en belooft alle lasten van haar kant daarin af te
handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten.
Getuigen als schepenen Jan van der Pol en Govaert Timmermans, als
gecommiteerden van de heer drossaard. Datum 24 juni 1721, getekend : Jan
van de Pol, Govaert Timmermans, S. Voltelen secretaris.
=================159===================
Aktennr : 159
Folio :
149-v
Soort akte : verkoop
Datum : 02-08-1721
149-v)
Pieter Driessen Timmermans als man van Johanna Goverts van de Ven
verkoopt aan Jan van der Steen, inwoner van Gestel, een stukje akkerland
met een grasdriesje, samen groot ca. 2 lopenzaad, alhier gelegen te Gestel
aan het Heselaer ter plaatse genoemd de Kijfakker, b.p. Dirck Willem Rutten,
de erfgenamen van Hendrick Roelofs, Wouter Gerit Wouter Bastiaens, de
gemeenschappelijke straat, zoals hij van de ouders van zijn vrouw had
geerfd. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te
doen en alle lasten af te handelen, behalve dat de koper de waterlopen moet
onderhouden zoals van ouds, verder de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten. Verder is voorwaarde dat het bezit te aanvaarden is per a.s. St.
Maartensdag anno 1721. Getuigen als schepenen Johannes Dierck van de
Ven, Jan van der Pol en Govaert Timmermans, actum 2 augustus 1721.
Getekend : Johannes Dircks van de Ven (merkteken), Jan van de Pol,
Govaert Timmermans, S. van Voltelen secretaris.
=================160===================
Aktennr : 160
Folio :
150-r
Soort akte : verkoop
Datum : 04-10-1721
Jan Dircks van Sandbeeck en Ruth Dircks van Sandbeeck beiden binnen
Gestel wonend, ieder voor de helft, verkopen aan joffrouw Gerdina Caron,
inwoonster van Den Bosch, een perceel teulland groot ca. 1 lopenzaad, alhier
te Gestel op de Heesacker, b.p. de erfgenamen van de heer Martinel, de heer
van Asten, Jan Santegoets, Gerit Willems van Griensven zoals ze dat van hun
zuster Maria Dircks van Sandbeeck hadden geerfd. De verkopers doen
afstand van het bezit en beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten
daarin af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten. Getuigen als schepenen Johan van Noordt, Jan van der Pol en
Johannes Dircks van de Ven als gecomitteerden van de heer drossaard.

Actum 4 oktober 1721. Getekend : J van Noort, Jan van de Pol, Johannes
Dircks van de Ven (merkteken), S. Voltelen secretaris.
=================161===================
Aktennr : 161
Folio :
151-r
Soort akte : verkoop
Datum : 10-12-1721
Mathijs Janssen Spierincks wonend in Den Dungen, verkoopt aan Wouter van
Hassel, inwoner en poorter van de stad Den Bosch, een perceel teulland
groot ca. 2 lopenzaad en 28 roedes, alhier gelegen te St. Michielsgestel, ter
plaatse genoemd den Heijmans, b.p. de weduwe van Claes van Osch, de
weduwe van Daniel van Osch, de erfgenamen van Geerling Hendrick Broere,
Ansum Jacobs van der Hofstadt, uit een groter perceel dat leenroerig is aan
het leenhof van het huis van Herlaer, zoals hij van de ouders van zijn vrouw
heeft geerfd. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand
te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten. Getuigen als schepenen Jan van der Pol en Johannes
Dircks van de Ven als gecomitteerden van de heer drossaard. Actum ter
secretarie op 10 december 1721. Getekend : Jan van de Pol, Johannes van
de Ven (merkteken), S. Voltelen secretaris.
=================162===================
Aktennr : 162
Folio :
152-r
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 19-12-1721
Voor schepenen van Gestel als gecommiteerden van de heer drossaard is
verschenen Adriaentie Thonisse Strick weduwe van Caspar van der Camme,
die thans is gehuwd met Jan van der Pol die ook hier aanwezig is en hier
woonachtig zijn en verklaren afstand te doen van het recht van
vruchtgebruik waarop zij als langstlevende recht heeft inzake en bepaald erf
met een huis erop, gelegen alhier aan de Dungense Cant, b.p de weduwe
van Christiaen Huijberts van Schaakenraadt, de gemeenschappelijke straat,
Hendrick van Zeeland de jonge. Verder ook inzake een zeker tuintje dat voor
het huis ligt tegenover de straat. Ze doet er afstand van ten behoeve van
haar zoon Anthony uit haar eerste huwelijk met Casper van der Camme, en
belooft dat afstanddoen na te zullen komen. Genoemde Jan van der Pol als
haar tegenwoordige man stemt in met de voorgaande overdracht ook.
Getuigen hierbij als schepenen Johan van Noordt en Jacob Elzevier, datum
19 december 1721, Getekend : J van Noort, J. Elsevier, S. Voltelen
secretaris.

=================163===================
Aktennr : 163
Folio :
153-r
Soort akte : verkoop
Datum : 13-01-1722
Aert Hendricks van de Weteringh wonend in Den Dungen verkoopt aan
joffrouw Adriana Mechtildis van den Eeckert, inwoonster alhier, een perceel
hopland genoemd de Nieuwe Weijde, groot ca. anderhalve lopenzaad, alhier
te Gestel gelegen op de Mugheuvel, b.p. Anneken Willem Corsten Voochts,
Jan van de Mugheuvel, de straat daar, de mestweg, zoals hij zelf heeft
gekocht van de kinderen van Wilbort Hendrick van den Oetelaer. De
verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle
lasten af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en
burenlasten. Getuigen hierbij als schepenen Jan van de Pol en Johannis
Dircks van de Ven, actum 13 januari 1722. Getekend : Jan van de Pol,
Johannes van de Ven (merkteken), S. Voltelen secretaris.
=================164===================
Aktennr : 164
Folio :
153-v
Soort akte : verkoop
Datum : 17-01-1722
Francis Hoefnagel wonend te Nieuw Herlaer verkoopt aan Hendrick Jacobs
van Eijnhoven, inwoner alhier, de onverdeelde helft van een weiland
genoemd de Biese, in totaal groot ca. 5 tot 6 morgens, alhier te Gestel
gelegen te Nieuw Herlaer bij de molensluis, b.p. Peter van der Camme, de
sluiswiel daar, de sluisdijk tot aan de Balckgraaf. Het perceel is leenroerig
aan het leenhof van Oud Herlaer en heeft hij van zijn vader Adriaen
Hoefnagel geerfd waarvan de koper al de andere helft in bezit heeft. De
verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle
lasten af te handelen, behalve jaarlijks daaruit de helft van een rente van 15
gulden aan de blok van het Hinthamereind in Den Bosch te betalen, in totaal
aflosbaar met 300 gulden. Omdat het bezit leengoed is moet de koper de
helft ook op zijn kosten laten verheffen, verder vrij van lasten behalve de
rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten. Getuigen als schepenen
Jan van der Pol en Johannes Dircks van de Ven, datum 17 januari 1722.
Getekend : Jan van de Pol, Johannes Dircks van de Ven (merkteken), S. van
Voltelen secretaris.
=================165===================
Aktennr : 165

Folio :
154-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 17-01-1722
Francis Hoefnagel wonend te Nieuw Herlaer belooft aan Adriaen Willems van
Haren ten behoeve van diens broer Jan Willems van Haren te Vught wonend,
de som van 200 karolusguldens te betalen, elke gulden van 20 stuivers,
samen met een rente van 4 %, te voldoen per heden datum over een jaar in
de stad Den Bosch vrij van enige heffingen, vanwege van Jan van Haren
geleend geld. Indien Jan Willems van Haren het geld langer wil uitlenen zal
de rente blijven doorlopen totdat de hoofdsom is voldaan en als er wordt
afgelost dient men dat elkaar 3 maanden vooraf op te zeggen. Datum en
getuigen als boven. Getekend : Jan van de Pol, Johannes Dircks van de Ven
(merkteken), S. Voltelen secretaris.
=================166===================
Aktennr : 166
Folio :
155-v
Soort akte : verkoop
Datum : 27-03-1722
Ruth Spierincks wonend in Den Bosch, verkoopt aan Aelbert van der Camme,
inwoner alhier, een hooiveld groot ca. anderhalve morgen alhier te Gestel
gelegen nabij de Meijdoorn, b.p. Jenneke weduwe van Jan Janssen van
Grinsven de Cleijne, Marten Huijbert van de Merendonck, Philip Mans, de
kinderen van Lambertje Mulders, zoals hij van zijn broer Willem Spierincks
heeft geerfd. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand
te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten. Getuigen als schepenen Jan van de Pol en Johannes
Dircks van de Ven, datum 27 maart 1722. Getekend : Jan van de Pol, Jan
Dircks van de Ven (merkteken), S. Voltelen secretaris.
=================167===================
Aktennr : 167
Folio :
156-r
Soort akte : verkoop
Datum : 27-03-1722
Frans Peter Haerwassers als man van ELizabeth Brocx verkoopt aan Cornelis
Vercamp en aan Jasper van Emmerick ten behoeve van de minderjarige
kinderen van de heer Johan Vercamp, in diens leven licentiaat in de rechten,
welke kinderen zijn verwekt bij joffrouw Maria van Emmerick, een weide of
hooiland groot ca. 3 morgens en 69 roedes, gelegen te Gestel ter plaatse
genoemd de Horsick, b.p. Jan Rutten Michiels aan de oostkant, de weduwe

van Adriaen Brocx westelijk, de Horcxse straat aan de noordkant en Nelis
Lamberts cum suis aan de zuidkant, zoals hem was toebedeeld in het bezit
van de ouders van zijn vrouw, voor schepenen van Gestel d.d. 10 november
1702. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te
doen. De verkoper en met hem Peter Francken van den Brandt als man van
de voordochter van genoemde verkoper, beloven samen en hoofdelijk
afstand te doen van het recht van *ordinis divisionis et excusionis* en deze
overdracht na te komen en alle lasten daarin af te handelen, vrij van lasten
behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten. Getuigen als
schepenen Jan van der Pol en Johannis Dircks van de Ven als
gecommiteerden van de drossaard. Actum 27 maart 1722. Getekend : Jan
van de Pol, dit merk is van Joahnnes van de Ven (merkteken), S. Voltelen
secretaris.
=================168===================
Aktennr : 168
Folio :
157-r
Soort akte : verkoop
Datum : 00-00-1722
Jefken Jacobs van Deursen met haar voogd, inwoonster alhier verkoopt aan
Jan Aert Broere, wonend in Den Dungen, een perceel tuin groot ca. 13
roedes, alhier te Gestel gelegen aan de Dungense Cant, b.p. de koper zelf,
Adriaen Cuijck, Jan Thonissen van Beeck, zoals ze had verkregen en gekocht
van de erfgenamen van Huijbert Aert Huijben. De verkoopster doet er
afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te
handelen behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten.
Getuigen hierbij als schepenen (akte is doorgestreept en niet afgemaakt, in
marge : justa deletio, JT)
=================169===================
Aktennr : 169
Folio :
157-v
Soort akte : verkoop
Datum : 13-05-1722
Adriaen Franssen inwoner alhier verkoopt aan Aelbert van der Camme,
inwoner alhier, een perceeltje hooiland groot een vierde van een
schaarweide, alhier gelegen te Ruijmel, b.p. Dries Willems, de weduwe van
Jan Evers de Bever, Gerit Gijsberts van Rooij, de armen alhier, zoals hij heeft
geerfd van Arike Dries Thonissen van Rosmalen. De verkoper doet er afstand
van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen,
behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten. Getuigen als
schepenen Jan van der Pol en Johannes Dircks van de Ven als

gecommiteerden van de drossaard hier, datum 13 mei 1722. Getekend : Jan
van de Pol, Johan Dircks van de Ven (merkteken), S. Voltelen secretaris.
=================170===================
Aktennr : 170
Folio :
158-r
Soort akte : verkoop
Datum : 16-06-1722
Willem Jan Corsten de Bruijn inwoner te Schijndel, met zijn moeder Marie
weduwe van Jan Corsten de Bruijn, waarvoor hij ook optreedt, hierin voor
twee vierde parten, verder zijn broer Gerard Jan Corsten de Bruin alhier te
Gestel wonend, voor een vierde part en Jan Rutten van der Stappen als man
van Anneken Jan Corsten de Bruijn wonend onder Boxtel ook voor een vierde
part, verkopen aan Creijn Peter Bastiaens zijnde de vrouw van Anthony
Peters van Erp, inwoonster alhier, de helft van een erf met een huis erop met
tuin en teulland, in totaal groot ca. anderhalf lopenzaad, alhier te Gestel te
Ruijmel, b.p. Jan Paulus van Bers, het minderjarig kind van de koper, Jan
Hendrick Eijckenmans, de gemeenschappelijke straat, zoals de verkopers
hadden gekocht van Jan Boere. De verkopers doen er afstand van en
beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve
daaruit jaarlijks aan joffrouw Huijgermans de helft van een rente van 5
gulden 10 stuivers te betalen, in totaal af te lossen met 100 gulden, verder
de helft van een gewinchijns van een hoen of 5 stuivers aan de heer van
Gestel op St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve de rechten aan de
heer en de dorps- en burenlasten. Getuigen als schepenen Jan van der Pol en
Johannes Dircks van de Ven, datum 16 juni 1722. Getekend : Jan van de Pol,
Johannes van de Ven(merkteken), S. Voltelen secretaris.
=================171===================
Aktennr : 171
Folio :
159-r
Soort akte : verkoop
Datum : 29-06-1722
Johannes Meeuwisse Bosch geboortig van Bilsen, is gemachtigd volgens een
machtiging door Meuwis Bosch door Wirick Bosch en Anna en Godefroijd
Bosch met Willem Bosch als gezamenlijke erfgenamen van wijlen Dirck van
Mil (verderop is het Null), welke machtiging is gepasseerd voor heren
schepenen van de stad Bilsen d.d. 15 juni 1722 en welke machtiging als
volgt luidt : (Extract uit het schepenregister van het hooggerecht van de stad
Bilsen)
Beckers en Moffart, schepenen verklaren dat voor hen zijn verschenen

Meeuwis Bosch, Wirick Bosch, Anna en Godfroijs Bosch, samen met Willem
Bosch als erfgenamen van wijlen Dirck van Null, die was getrouwd met
Cornelia Bosch zijnde de tante en oudtante van de comparanten, die hierbij
machtiging geven aan Willem Bosch die in Amelsvoort woont en aan
Johannes Bosch geboortig van Bilsen, om bezit te nemen van de erfenis van
Dirck van Null om dat bezit verder te delen met andere erfgenamen als die
er zijn. Ze geven aan Willem en aan Jan Bosch de bevoegdheid om het bezit
te verkopen of te bezwaren, het geld ervan de innen en alles daarbij te doen
dat ze zelf ook gedaan zouden hebben als opdrachtgevers. De gemachtigden
moeten hen later wel verantwoording afleggen. Ze beloven alles na te komen
wat daarin door hun gemachtigden zal worden gedaan. Ondertekend door
Hub Janssen secretaris en S. Regsum substituut. In de marge was het wapen
van de stad Bilsen gedrukt op een rode ouwel overdekt met een papieren
rug.
Op grond van deze machtiging verkoopt Johannes Meeuwisse Bosch samen
met Willem Bosch zijnde diens oom, waarvoor hij thans handelt bij
afwezigheid van deze oom, de helft van een perceel teulland groot in totaal
ca. 6 lopenzaad, alhier te Gestel gelegen aan de Dungense Cant nabij de
Keer daar, b.p. Anthony Vught, Marijken Geurt Strackens, Peter van den
Broecxk, de dijk daar, zoals deze erfgenamen hebben geerfd van genoemde
Dirck van Mil (er staat nu van Mil, JT), aan Gerit Gerit Boumans als soldaat
te paard onder de blauwe garde van zijne hoogheid de Prins van Oranje. De
verkopers doen er afstand van en beloven de verkoop gestand te doen en
alle lasten daarin af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten. Getuigen als schepenen Jan van de Pol en Johannes
Dircks van de Ven als gecommiteerden van de drossaard, actum 29 juni
1722. Getekend : Jan van de Pol, Johannes van de Ven, S. Voltelen
secretaris.
=================172===================
Aktennr : 172
Folio :
160-v
Soort akte : verkoop
Datum : 04-07-1722
Wij drossaard, president en schepenen, borgemeesters, kerkmeesters,
armmeesters en gezworenen van St. Michielsgestel voor henzelf als ook het
gehele corpus vertegenwoordigend met instemming van de geinteresseerde
*geerfden* d.d. 30 mei 1719, mede ook gemachtigd met het octrooi van de
raad van de Prinses van Auvergne als vrouwe van Gestel d.d. 12 juli 1719,
zoals origineel is gebleken, verkopen aan Jan van der Pol, als echtgenoot
daarvoor het vruchtgebruik en Anthony Caspers van der Cammen daarin
voor het erfrecht, een deel van de gemeijnte grenzend aan het erf waarop

een huis en brouwerij staat, waarvan de vrouw van van der Pol het
vruchtgebruik heeft en Anthony het erfrecht, alhier te Gestel gelegen aan de
Dungense Cant, b.p. het huis en de woning van Anneken weduwe van
Christiaen Huijberts van Schaackenraat zuidelijk, de gemeijnte. De koper kan
daarmee zijn erf vergroten en 3 tredes westwaarts uitleggen naar de tuin
van Hendrick van Zelandt de jonge toe en 17 voet noordwaarts maar mag er
niet meer dan 9 voet breedte op *betimmeren*. De verkopers beloven de
verkoop gestand te doen en de koper moet hieruit jaarlijks een chijns gaan
betalen van 3 stuivers aan de heer of vrouwe van Gestel, verder vrij van alle
lasten behalve de rechten van de heer en de dorps-en burenlasten. Aldus
gedaan in de raadkamer datum 4 juli 1722 (doorgestreept en niet
ondertekend JT). In marge : Omdat de leden van het corpus deze akte niet
wilden ondertekenen is de overdracht geroijeerd.)
=================173===================
Aktennr : 173
Folio :
162-r
Soort akte : verkoop
Datum : 11-07-1722
Anthony Willems van de Merendonck verkoopt aan Michiel Hendricks Clomp,
wonend te Gemonde onder St. Oedenrode, een perceel teulland groot ca.
anderhalf lopenzaad, alhier te Gestel gelegen onder Gemonde in de Driessen,
b.p. de armen van St. Michielsgestel, Corstiaen Jacobs cum suis, de weduwe
van majoor Piper, Thijs Nelissen van der Donck, zoals hij van zijn zijn zuster
heeft geerfd. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand
te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten aan de heer en de
dorps- en burenlasten. Getuigen als schepenen Jan van der Pol en Johannis
Dircks van de Ven als gecommiteerden van de drossaard. Datum 11 juli
1722, getekend : Jan van de Pol, Johannes van de Ven (merkteken), S.
Voltelen secretaris.
=================174===================
Aktennr : 174
Folio :
162-v
Soort akte : verkoop
Datum : 02-08-1722
Frans Peter Haerwasser inwoner alhier met nog Peter Francken van den
Brandt als man van de voordochter van Frans verkopen aan Aert Peter
Cappiteijn, inwoner van St. Michielsgestel, een perceel weiland groot ca. 3
scharen, alhier gelegen aan de Pettelaerse straat, b.p. de weduwe van
Gijsbert Spierincks, Frans Janssen Haerwasser, Adriaen Goijaert
Timmermans, de Pettelaerse straat, zoals Frans dat van zijn ouders heeft

geerfd. De verkopers doen afstand van het bezit en beloven de verkoop
gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de rechten aan de
heer en de dorps- en burenlasten. De verkopers zullen het weiland voor dit
seizoen 1722 nog gebruiken om daarvan het hout te kappen dat kapbaar is
die daarvan de helft krijgen. Getuigen als schepenen waren meester Gerard
Vinck en Jan van de Pol als gecommiteerden van de drossaard. Datum 2
augustus 1722, getekend Gerrit Vink, Jan van de Pol, S. Voltelen secretaris.
=================175===================
Aktennr : 175
Folio :
163-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 05-09-1722
Frans Janssen Haarwasser en Hendrick Peters van de Meijde, Franck van den
Brandt en Jan Thijssen van den Berselaar allen inwoners alhier, beloven
samen en hoofdelijk op onderpand van hun persoon en bezit om aan Jan
Dircks van Sandtbeeck als armmeester van St. Michielsgestel ten behoeve
van de armentafel de som van 200 karolusguldens te betalen, elke gulden
van 20 stuivers met een rente van 4 %, terug te betalen per heden datum
over een jaar, vrij van alle heffingen etc. vanwege het feit dat de
eerstgenoemde schuldenaar 200 gulden schuldig was aan Frans Peter
Haarwassers volgens de obligatie gepasseerd in Den Dungen voor notaris
Willem Man d.d. 9 februari 1715 en dat genoemde Frans Peter Haarwasser
die som weer aan de armen schuldig was zodat die eerste obligatie daarmee
is komen te vervallen en is afgelost, zoals zowel Frans Peters en Frans
Janssen Haerwasser hier aanwezig zijnde dat bevestigen. Als het geld met
instemming van wethouders langer uitgeleend zou worden dan blijft de rente
doorlopen totdat de hoofdsom is voldaan. Wie er wil aflossen of laten
aflossen dient dat de ander 3 maanden vooraf op te zeggen. Getuigen hierbij
waren heer Isaack Elsevier, Johan van Sevenhove, Johan van Noort, Gerard
Vinck en Jan van de Pol, resp. drossaard, presidentschepen en schepenen.
Actum ter secretarie op 5 september 1722. Getekend : I. Elsevier, J. van
Sevenhove, J. van Noord, Gerard Vink, Jan van de Pol, S. Voltelen secretaris.
=================176===================
Aktennr : 176
Folio :
164-v
Soort akte : verkoop
Datum : 29-09-1722
Jefken Jacobs van Deurse met haar voogd verkoopt aan Jan Aert Broere,
wonend in Den Dungen, een perceel tuin groot ca. 13 roedes, alhier gelegen
te Gestel aan de Dungense Cant, b.p. de koper zelf, Adriaen Puijck (?), Jan

Thonissen van Beeck, zoals de verkoopster had gekocht van Huijbert Aert
Huijben en ze doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen.
Het bezit is vrij van alle lasten behalve de rechten aan de heer en de dorpsen burenlasten. Getuigen als schepenen waren Jan van den Pol, Aelbert van
der Camme en Johannes Dircks van de Ven als gecommiteerde van de
drossaard. Datum 29 september 1722, getekend : Jan van de Pol, Aelbert
van der Camme, Johannis van de Ven (merkteken), S. Voltelen secretaris.
=================177===================
Aktennr : 177
Folio :
165-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 12-10-1722
Pieter Franck van den Brandt en met hen Frans Peter Haerwasser en Elisaeth
Brocx diens vrouw, resp. schoonvader en schoonmoeder van genoemde
Pieter, alle wonend te St. Michielsgestel, hebben samen en hoofdelijk op
onderpand van hun persoon en bezit beloofd aan joffrouw Maria van Vechel
wonend in de stad Den Bosch, een kapitaal van 200 karolusguldens te
betalen, elke gulden 20 stuivers, met een rente van 4 gulden 10 stuiver voor
elke 100 gulden, per heden datum over een jaar en binnen de stad te
voldoen, vrij van alle lasten, vanwege door Peter Francken van den Brant
ontvangen geld. Als het geld op die datum niet wordt betaald, beloven ze
elk en samen de rente te zullen blijven betalen totdat de schuld is afgelost.
Wie wil aflossen of afgelost wil hebben dient dat de ander 3 maanden vooraf
op te zeggen. De schuldenaars onderwerpen zich daartoe aan het *ingebod*
van de stad Den Bosch. Getuigen als schepenen waren Jan van der Pol,
Aelbert van der Camme en Johannes Dircks van de Ven als gecommiteerden
van de drossaard hier. Actum 12 oktober 1722. Getekend : Jan van de Pol,
Aelbert van der Camme, Johannes van de Ven (merkteken), S. Voltelen
secretaris.
=================178===================
Aktennr : 178
Folio :
166-r
Soort akte : verkoop
Datum : 09-11-1722
Peter Adriaen Peters van Den Dungen inwoner alhier te Gestel voor zichzelf
en als testamentaire voogd over zijn minderjarige broer Jan Adriaen Peters
van Den Dungen, verder Gerit Peters van Den Dungen wonend in Den
Dungen als medevoogd middels testament benoemd over deze Jan Adriaen
Peters van Den Dungen, samen hierin voor twee vierde parten, verder
Anneken Adriaen Peters van Den Dungen met haar voogd voor een vierde

part en nog Jan Willem Jongmans als man van Ariaentie dochter Adriaen
Peters van den Dungen ook voor een vierde part, welke twee laatste
personen in Den Bosch wonen, alle zijnde kinderen en erfgenamen van
genoemde Adriaen Peter Adriaens van Dungen en wijlen diens vrouw
Catharina, daarin gemachtigd door de heren drossaard en presidentschepen
alhier d.d. 1 november 1721, verkopen aan Eijmbert Hendrick Veroude
wonend in Den Dungen, een erf met een huis erop en tuin samen groot ca. 1
lopenzaad alhier gelegen te Gestel aan de Dungense Cant tegenover het
Wout daar, b.p. de weduwe van Geerling Hendrick Broere, de
gemeenschappelijke straat, Jan Rutte van Griensven, Cornelis Janssen van
Griensven. Nog verkopen ze twee veldjes alhier gelegen nabij het genoemde
huis van hiervoor, samen aan elkaar en samen groot ca. anderhalve
lopenzaad, b.p. Cornelis Janssen van Griensven, Hendrick Eijmbert Veroude,
Jan Rutte van Griensven, de weduwe van Geerling Hendrick Broere, zoals de
kinderen dat bezit van hun ouders hebben geerfd. De verkopers doen
afstand van het bezit en beloven de verkoop gestand te doen behalve de
rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten. De minderjarige Jan
Adrien Peters die hier ook aanwezig is en 19 jaar oud is, stemt met deze
verkoop in. Getuigen als schepenen Jan van der Pol, Aelbert van der Camme
en Johannes Dircks van de Ven als gecommiteerden van de drossaard.
Datum 9 november 1722, getekend : Jan van de Pol. Aelbert van de Camme,
Johannes van den Ven (merkteken), S. Voltelen secetaris.
=================179===================
Aktennr : 179
Folio :
167-v
Soort akte : verkoop
Datum : 13-03-1723
Dirck van der Steen als man van Peternella Hoefnagels wonend in Den
Dungen, verkoopt aan Cornelis Poedrooijen, vorster alhier, een perceel
teulland, groot ca. 2 lopenzaad en 10 roedes, alhier gelegen nabij Nieuw
Herlaer bij de windmolen, b.p. Hermanus Martinel, de weduwe d'Adema, de
rivier de Dommel, de gemeenschappelijke straat, zoals hij dat van de ouders
van zijn vrouw heeft geerfd. De verkoper doet er afstand van en belooft de
verkoop gestand te doen. Het bezit is vrij van lasten behalve rechten aan de
heer en de dorps- en burenlasten. Getuigen als schepenen waren Johan van
Sevenhove en Johan van Noordt, mede als gecommiteerden van de
drossaard. Datum 28 november 1722. Getekend : J. van Sevenhoven, J.v.
Noort, S. Voltelen secretaris.
In marge :
Bij deze verkoop had Dirck van der Steen als verkoper geen melding
gemaakt van een gebuurchijns van 3 gulden en beide partijen koper en
verkoper hebben daarover overeenstenming bereikt en het bedrag ervan is

op de koopsom in mindering gebracht en de koper zal voortaan die
gebuurchijns betalen. Datum 13 maart 1723, J. van Sevenhoven, J. van
Noort, S. Voltelen secretaris.
=================180===================
Aktennr : 180
Folio :
168-v
Soort akte : vernadering
Datum : 26-03-1722
Verschenen is Jasper van Emmerick inwoner, koopman en poorter van Den
Bosch die verklaarde als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen de
heer meester Johan Vercamp met diens medevoogd Cornelis Vercamp, die
door Peter Janssen Ondersteijn die in Den Dungen woont gevraagd is omdat
Peter een dichtere graad van bloedverwantschap heeft dan Elisabeth Brocx
als echtgenote van Frans Peter Haerwasser en door de dienaar van de
groene roede werd gevraagd om vandaag ten behoeve van Peter Janssen
Ondersteijn een weiland hier te laten vernaderen gelegen te Gestel op de
Horsick, welk weiland Frans Peter Haerwassers als echtgenoot van zijn vrouw
aan de comparanten had verkocht ten behoeve van genoemde minderjarige
kinderen van de heer Johan Vercamp volgens de verkoop d.d. 27 maart 1722
alhier voor schepenen. De comparant verklaart daarvoor naar hier te zijn
gekomen om afstand te doen, maar omdat Peter Janssen Ondersteijn die
hier aanwezig is verklaart dat daarvoor ook de 40ste penning betaald moet
worden en hij als comparant zulks niet kan voldoen vanwege het overlijden
van de heer van Vrijberge als ontvanger van de 20ste en 40ste penning in
Den Bosch en er thans nog geen nieuw comptoir is waar de 40ste penning
wordt ontvangen. Daarom heeft de comparant ermee ingestemd, daarvoor
ook handelend voor zijn medevoogd Cornelis Vercamp, om de vernadering
van het weiland toe te staan en om daarvan later alsnog een behoorlijk akte
te mogen ontvangen en hij verklaart verder voor zijn koopsom te zijn
gerestitueerd door genoemde Peter Janssen Ondersteijn. Actum 26 maart
1722, getekend : Jan van de Pol, Aelbert van der Camme, S. Voltelen
secretaris.
=================181===================
Aktennr : 181
Folio :
169-r
Soort akte : verkoop
Datum : 06-04-1723
Maria Peter Delise weduwe wijlen Gerrit Hendrick Cuijpers, met haar voogd
hierin, verkoopt aan Margriet weduwe van Theunis Jans Spierincks wonend in
Den Dungen, een perceel teulland groot ca. 3 lopenzaad, alhier te Gestel op

de Logt, b.p. Hendrick Aelberts van Sprang, Thoniske weduwe van Gijsbert
Spierincks, de weduwe van Willem Delissen van der Steen, Wouter van
Hassel in den Heijman (=de Heijman is een perceel land) en meer anderen,
zoals ze van wijlen de oom van haar man heeft geerfd. De verkoopster doet
er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten daarin af
te handelen, behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten
etc. Getuigen als schepenen Jan van der Pol en Aelbert van der Camme.
Actum ter secretarie datum 6 april 1723, getekend : Jan van de Pol, Aelbert
van der Camme, S. Voltelen secretaris.
=================182===================
Aktennr : 182
Folio :
170-r
Soort akte : vernadering
Datum : 22-04-1723
Verschenen is hier Peter Janssen Ondersteijn wonend in Den Dungen, en
heeft kontant geld aangeboden dat zijn eigendom is om als naaste
bloedverwant beroep te doen op het recht van vernadering, inzake een
weiland of hooiland groot ca 3 morgens en 69 roedes, alhiert te Gestel
gelegen ter plaatse genoemd de Horsick, zoals Frans Peter Haerwasser als
man van Elisabeth Brocx op 27 maart 1722 voor schepenen alhier had
verkocht aan de heer Cornelis Vercamp en aan Jasper van Emmerick ten
behoeve van de minderjarige kinderen van de heer Johan Vercamp in zijn
leven licentiaat in de rechten, verwekt bij joffrouw Maria van Emmerik. De
comparant heeft de eerste koper diens koopsom gerestitueerd volgens de
akte alhier ter secretarie gepasseerd op 26 maart j.l., maar hij heeft het
recht van vernadering daarin behouden ondanks dat er is gewijgerd.
Getuigen als schepenen waren Jan van der Pol en Johannis Dircks van de
Ven als gecommiteerden van de drossaard. Datum 22 april 1723. Getekend :
Jan van de Pol, Johannis van de Ven (merkteken), S. Voltelen.
=================183===================
Aktennr : 183
Folio :
170-v
Soort akte : verkoop
Datum : 03-05-1723
Petronella dochter van Peter Schellekens verwekt bij Geertruij van de Mare
(Mares?) wonend in Den Bosch met haar voogd hierin verkoopt aan Johannes
van de Vaart, inwoner en poorter van Den Bosch een perceel akkerland
genoemd de Pijpersheijde, groot ca. 2 lopenzaad, alhier gelegen te Gestel
aan het Heselaer, b.p. Jan Daniels van der Aa, het erf van het Geefhuijs van
Den Bosch, de gemeenschappelijke straat, zoals ze van haar ouders heeft

geerfd. De verkoopster doet afstand van het bezit en belooft de verkoop
gestand te doen en alle lasten hierin af te handelen, behalve de rechten aan
de heer en de dorps- en burenlasten. Getuigen als schepenen Aelbert van
der Camme en Johannes Dircks van de Ven als gecommiteerden van de
drossaard hier. Actum 3 mei 1723, getekend : Aelbert van der Camme,
Johannes van de Ven (merkteken), S. Voltelen secretaris.
=================184===================
Aktennr : 184
Folio :
171-r
Soort akte : verkoop
Datum : 19-06-1723
Anthonij Pennincks inwoner alhier, verkoopt aan zijn zuster Maria Pennincks
een erf met een huis erop, groot ca. 7 roedes gelegen alhier in de Plaets
nabij de kerk, b.p. señor van Boxtel, de gemeenschappelijke straat, zoals hij
het heeft gekocht van Adriaen Brocx. De verkoper doet er afstand van en
belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de
rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten. Getuigen hierbij als
schepenen Aelbert van der Camme en Johannes Dircks van de Ven, als
gecomitteerden van de drossaard alhier. Datum 19 juni 1723, getekend :
Aelbert van der Cammen, Johannes van de Ven (merkteken), S. Voltelens.
=================185===================
Aktennr : 185
Folio :
171-v
Soort akte : verkoop
Datum : 29-06-1723
De heer Arnoldus Everardus van Grave wonend te Utrecht verkoopt aan
Jacomeijn Marten Teeuwen Leijten weduwe van Goijaert Wouters van de
Sande, een erf met een huis erop samen groot ca. 3 lopenzaad, alhier te
Gestel onder Ruijmel gelegen, b.p. Jan Geurt Leenderts, de
gemeenschappelijke straat, de koopster zelf, zoals dat eerder eigendom was
van Huijbert Driessen van den Sande en diens twee zusters en op 19 april in
Den Bosch werd uitgewonnen en aan hen werd verkocht. De verkoper doet
er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen maar de verkoper
houdt het woonhuis met de stal en heeft daarvan het recht om het af te
mogen breken en daar weg te voeren. De koopster is verplicht jaarlijks
daaruit een grondchijns van 4 stuivers 8 penningen te betalen aan de heer
van Gestel en moet het derde part onderhouden van het Ruijmelsche hek en
het vierde part van het hoofd van de kleine brug naast de Randelrooij en een
deel van de Halderse dijk. Verder moet de koopster tevreden zijn met de
eerdere garantie en diverse lasten af te moeten lossen, zoals aan de

verkoper was beloofd in (of voor ?) diverse schepenbrieven van Den Bosch,
zonder dat de verkoper daarin verder gehouden zal zijn. Omdat de koopster
de koopsom van 200 karolusguldens niet heeft voldaan, moet de koopster en
met haar haar schoonzoon en borg Pieter Marten Schuurmans hoofdelijk
beloven op onderpand van hun persoon en bezit, inclusief het voorgaande
bezit in deze akte ook, over een jaar deze 200 gulden te betalen met een
rente van 4 %. Deze voorwaarde beloven de koopster en haar schoonzoon te
zullen voldoen en men onderwerpt zich hiervoor aan de rechtspraak en aan
het recht van ingebod van de stad Den Bosch. Getuigen hierbij Jan van de
Pol, Aelbert van der Camme en Johannes Dircks van de Ven als
gecommiteerde van de drossaard. Datum 29 juni 1723. Getekend Jan van de
Pol, Aelbert van der Camme, Johannes van de Ven (merkteken), S. Voltelen
secretaris.
In marge :
Op 15 maart verscheen joffrouw Anna van Grave en verklaart vanwege het
overlijden van haar neef heer Arnoldus Everardus van Grave dat de vrouwe
van Bruel zijnde haar zuster van dit bedrag 100 gulden heeft ontvangen en
zijzelf ook 100 gulden met de rente en stemt in met doorhaling. Getuigen
hierbij als schepenen Jan van de Pol en Adriaen Brocx, getekend : Jan van de
Pol, Adriaen Brox en S. Voltelen secretaris.
=================186===================
Aktennr : 186
Folio :
173-r
Soort akte : verkoop
Datum : 10-07-1723
Jan van der Steen, inwoner alhier is daarin gemachtigd door Pieter Driessen
Timmermans d.d. 10 mei j.l. gepasseerd in de stad Delft, voor notaris
Franchois Boogert zoals hierna.
Vandaag 10 mei 1723 verscheen voor mij Franchois Bogert notaris bij het
Hof van Holland geadmitteerd en residerend in de stad Delft, Pieter Driesse
Timmermans thans wonend buiten de Rotterdamse Poort van deze stad, mij
notaris wel bekend, die verklaart machtiging te geven aan Jan van der Steen
wonend te St. Michielsgestel in de Meierij van Den Bosch om namens hem in
het openbaar of onderhands 3 percelen land te verkopen gelegen te Gestel,
n.l. een akker teulland groot ca. 4 lopenzaad, ter plaatse genoemd de Spuijt,
b.p. de hoeve van het Schildersgasthuis in Den Bosch, de weduwe van Jan
Everts de Bever, de gemeenschappelijke straat. Het tweede perceel is een
akker teulland, groot ca. 2 en een halve lopenzaad, alhier gelegen op de
Heesacker, b.p. de weduwe Adriaen Brocx, Hendrick van Zeelandt. Verder
nog een veld hooiland groot ca. een morgen alhier gelegen ter plaatse
genoemd de Pettelaer, b.p. joffrouw van Berckel, Dielis Wouters van

Oorschot. De gemachtigde mag de percelen officieel overdragen, het geld
ontvangen en afstand van het bezit doen, met het geld verder de schulden
afbetalen en de verlopen rentes voor zover die er zijn. De gemachtigde mag
de percelen deels of geheel ook verhuren zoals het die het beste voorkomt
en daarin doen wat nodig is en dat de opdrachtgever zelf zou hebben
gedaan. De comparant belooft alles na te komen wat daarin door de
gemachtigde zal worden gedaan, behoudens dat die daarvan later
verantwoording af moet leggen. Aldus verleden te Delft in aanwezigheid van
Jan van Dijk en Thomas van Schaack, die de minuut naast de comparant
hebben ondertekend. Getekend : Francois Boogert notaris.
Het genoemde hooiland eigendom van Pieter Driesse Timmermans groot ca.
een morgen alhier op de Pettelaer, b.p. joffrouw van Berckel, Dielis Wouters
van Oorschot, de loopgraaf daar, de gemeenschappelijke Pettelaerse straat,
zoals de verkoper heeft geerfd van de ouders van zijn vrouw, verkoopt hij
aan Frans Janssen de Smit, wonend in Den Dungen. De verkoper in zijn
hoedanigheid doet afstand van het bezit en belooft de verkoop gestand te
doen en alle lasten daarin af te handelen. Getuigen waren Jan van der Pol en
Aelbert van der Camme, als gecommiteerden van de drossaard. Datum 10
juli 1723, getekend : Jan van de Pol, Aelbert van de Camme.
=================187===================
Aktennr : 187
Folio :
174-v
Soort akte : verkoop
Datum : 12-07-1723
Jenneken Rijnier de Wijs met haar voogd verkoopt aan Neesken Jan Claessen
Spierincks weduwe van Jan van de Merendonck, inwoonster alhier, het
onverdeelde vierde part van twee en een halve schaar land, alhier te Gestel
gelegen nabij de Plaets en de grote brug daar, b.p. de heer Coenen en meer
anderen, de rivier de Dommel, de gemeenschappelijke straat, zoals ze voor
het zesde part van haar grootvader had verkregen, voor het twaalfde part
van haar twee broers Robbert en Hendrick Rijnoer de Wijs en samen voor
een vierde part geerfd. De verkoopster doet afstand van het perceel en
belooft de verkoop gestand te doen behalve de dorpslasten en andere
servituten. Getuigen als schepenen Albert van der Cammen en Johannes
Dircks van de Ven als gecommiteerden van de officier. Datum 12 juli 1723,
getekend Aelbert van de Camme, Johannis van de Ven (merkteken).
=================188===================
Aktennr : 188
Folio :
175-r
Soort akte : verkoop

Datum : 04-08-1723
De weledele heer meester Jacob Dirck Zweerts de Landas, heer van Oirschot,
regerend schepen van de hoofdstad Den Bosch, daarin gemachtigd door de
schepenen van Den Bosch, als appointement gesteld op het verzoek van de
hoogwelgeboren heer Hendrick van de Rouwenoort, heer van den Ulenpas,
etc. als gemachtigde van de hoogedele vrouwe Mechteldt van Heert,
douariere (weduwe) van de edele heer Schimmelpenninck van der Ooijen, in
leven ontvanger van de gemeene middelen over het kwartier van Peelland in
de Meierij in Den Bosch d.d. 30 juli j.l., verkoopt aan heer en meester Gerard
Vink, commies van de landsmagazijnen in Den Bosch, twee percelen
haverland, alhier te Gestel over de Brandse heijde gelegen, nabij het goed
van de heer van Asten, zoals door notaris Gerard Lamberts van Strijp, die
het kantoor van de ontvanger Schimmelpenninck had waargenomen op 2
augustus j.l. openbaar was verkocht om daarop een som geld te verhalen die
genoemde van Strijp volgens zijn administratie had te vorderen. De verkoper
als gemachtigde belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten daarin af
te handelen, maar de vermelde chijns blijft op het bezit drukken en verder
de lasten van het land en van het dorp. Getuigen als schepenen Jan van der
Pol en Aelbert van der Camme als gecommiteerden van de drossaard. Datum
4 augustus 1723, getekend : Jan van de Pol, Aelbert van der Camme, S.
Voltelen secretaris.
=================189===================
Aktennr : 189
Folio :
176-r
Soort akte : verkoop
Datum : 04-08-1723
De zelfde verkoper (de heer Zweerts) uit de vorige akte en als gemachtigde
zoals hiervoor, verkoopt aan heer en meester Gerard Vink, commies van de
landsmagazijnen in Den Bosch, de helft van een weiland gelegen aan de
voorgaande twee klavervelden, alhier gelegen, b.p. de heer van Asten,
Lambert Thonisse de Laat en meer anderen, de koper, de gemeijnte daar,
zoals genoemde notaris van Strijp had verkregen van Goijaert en Marie
Corsten Schepens op de zelfde datum en om de zelfde reden (uitwinning).
De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te
handelen, behalve de land- dorps- en burtenlasten etc. Datum en getuigen
als boven. Getekend : Jan van de Pol, Aelbert van de Cammen, S. Voltelen
secretaris.
=================190===================
Aktennr : 190
Folio :
176-v

Soort akte : verkoop
Datum : 04-08-1723
De zelfde verkoper (de heer Zweerts) uit de vorige akte en als gemachtigde
zoals hiervoor, verkoopt aan heer en meester Gerard Vink, commies van de
landsmagazijnen in Den Bosch, een perceel teulland groot groot ca. 3
lopenzaad en 1 roede, genoemd het Groot Hemelrijck, alhier gelegen op de
hoek van de Brandse heijde, tegenover de hoeve van de koper, zoals
genoemde notaris van Strijp had verkregen van Goijaert en Marie Corsten
Schepens op de zelfde datum en zoals die dat perceel van de gemeente
Gestel in het jaar 1719 hadden gekocht en om de zelfde reden (uitwinning)
was verkocht. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten
af te handelen, behalve een jaarlijkse recognitiechijns van 3 stuivers en
behalve de land- dorps- en burenlasten etc. Datum en getuigen als boven.
Getekend : Jan van de Pol, Aelbert van de Cammen, S. Voltelen secretaris.
=================191===================
Aktennr : 191
Folio :
177-r
Soort akte : verkoop
Datum : 07-08-1723
De zelfde verkoper (de heer Zweerts) uit de vorige akte en als gemachtigde
zoals hiervoor, verkoopt aan Johannes Dircks van de Ven inwoner alhier, een
perceel groesland groot groot ca. 6 lopenzaad en 15 roedes, alhier gelegen
op Haenwijck, b.p. de vrouwe van Oirschot, de gemeenschappelijke straat,
Peter van der Camme, zoals genoemde notaris van Strijp had verkregen van
Goijaert en Marie Corsten Schepens op de zelfde datum en zoals die dat
perceel van de gemeente Gestel in het jaar 1719 hadden gekocht en om de
zelfde reden (uitwinning) was verkocht. De verkoper belooft de verkoop
gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve een jaarlijkse
recognitiechijns van 14 stuivers en behalve de land- dorps- en burtenlasten
etc. Nadat zulks is gebeurd is deze Johannes Dircks van de Ven verschenen
en draagt het perceel weer over aan genoemde verkoper. (boven de akte
staat ten behoeve van de heer van Oirschot= Zweerts). Getuigen als
schepenen Jan van der Pol en Aelbert van der Cammen als gecommiteerden
van de drossaard. Datum 7 augustus 1723, getekend : Jan van de Pol,
Aelbert van de Cammen, S. Voltelen secretaris.
=================192===================
Aktennr : 192
Folio :
177-v
Soort akte : verkoop
Datum : 07-08-1723

De zelfde verkoper (de heer Zweerts) uit de vorige akte en als gemachtigde
zoals hiervoor, verkoopt aan heer en meester Gerard Vinck, commies van de
landsmagazijnen in Den Bosch, een perceel nieuw teulland, groot groot ca.
74 roedes, alhier gelegen op de Brandse heijde, binnendijks daar, zijnde het
achtste deel vanaf de dijk daar van de nieuwe erven die in het jar 1719 door
de gemeente zijn verkocht en zoals genoemde notaris van Strijp had
verkregen van Goijaert en Marie Corsten Schepens op de zelfde datum en
om de zelfde reden (uitwinning) was verkocht, b.p. Gerit Gijsberts van Rooij
westwaarts, Jan Peters van Aerlebeeck oostwaarts, eerder eigendom van
notaris van Strijp. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle
lasten af te handelen, behalve een jaarlijkse recognitiechijns van 2 stuivers
aan de heer of vrouwe van Gestel en behalve de land- dorps- en burenlasten
etc. Datum en getuigen als boven, getekend Jan van de Pol, Aelbert van de
Cammen, S. Voltelen secretaris.
=================193===================
Aktennr : 193
Folio :
178-v
Soort akte : verkoop
Datum : 20-09-1723
Aert Dircks van Venrooij, Bartholomeus Dircks van Venrooij, Willem Willems
Gerits van den Dungen als man van Sijke Dircks van Venrooij en Laurens
Lowies Leenderts als man van Maria Dircks van Venrooij, ieder voor een
vijfde deel, samen nog handelend voor de 4 minderjarige kinderen van
Thonis Dircks van Venrooij, zijnde hun broer, zwager resp. als kinderen
verwekt bij 2 verschillende huwelijken, twee kinderen verwekt bij Geertje (?)
Gerits van Oorschot zijn eerste vrouw en de andere 2 kinderen in diens
tweede huwelijk bij Heijlken Gerit Straecken die nog in leven is, welke 4
kinderen een vijfde deel toekomt, verkopen aan Hendrick Peters van Geffen,
inwoner van Den Dungen een akker teulland genoemd de Delissenakker,
groot ca. 4 lopenzaad, alhier gelegen te St. Michielsgestel op de Hoogstraat,
b.p. Anthony Corstiaens Godschalck, Gerit Willems van Griensven, de
verkopers zelf, Thonis Henricks van Venrooij, welke 2 eerste comparanten
van hun ouders hadden geerfd en de 2 laatste van de ouders van hun vrouw
en de genoemde minderjarige kinderen van hun grootouders hadden geerfd.
De verkopers doen afstand van het bezit en beloven de verkoop gestand te
doen behalve de rechten aan de heer en de dorps- en burenlasten, verder de
dijk te moeten onderhouden. Getuigen Jan van der Pol en Johannes Dircks
van de Ven, datum 20 september 1723. Getekend : Jan van de Pol, Johannes
Dircks van de Ven, S. Voltelen secretaris.
=================194===================

Aktennr : 194
Folio :
179-v
Soort akte : verkoop
Datum : 20-09-1723
De zelfde verkopers uit de vorige akte (Venrooij) ieder voor een vijfde deel
verkopen aan Aelbert van der Camme, inwoner en schepen hier, een perceel
teulland groot ca. 2 lopenzaad, alhier gelegen in St. Michielsgestel in de
Cleiejne Molenstraat, b.p. de koper zelf, Anthony Godschalcks, de Cleijne
Molenstraat. De verkopers doen afstand van het bezit en beloven de
verkoop gestand te doen. Het perceel is vrij van lasten behalve de rechten
van de heer en de dorps- en burenlasten zoals van schouwen, dijkonderhoud
etc. Datum en getuigen als boven. Getekend: Jan van de Pol, Johannes van
de Ven, S. Voltelen secretaris.
=================195===================
Aktennr : 195
Folio :
180-r
Soort akte : verkoop
Datum : 25-10-1723
De zelfde verkopers uit de vorige akte (Venrooij) ieder voor een vijfde deel
verkopen aan Anthony Godschalcs, wonend in Den Dungen, een erf met een
huis erop, tuin, boomgaard etc. groot ca. 1 lopenzaad, alhier gelegen in St.
Michielsgestel aan de Dungense Cant, b.p. Aelbert van de Camme, Jan Gerit
Vervoort, de koper zelf, de gemeenschappelijke straat. De verkopers doen
afstand van het bezit en beloven de verkoop gestand te doen, behalve de
gewinchijns van jaarlijks 1 stuiver 12 penningen aan de heer van Gestel op
St. Michielsdag uit een grotere chijns. De koper moet een deel van de
Herlaerse dijk onderhouden volgens de dijkcedullen verder de dorps- en
burenlasten. Datum 25 oktober 1723, getuigen als schepenen Aelbert van
der Camme en Johannes Dircks van de Ven als gecommiteerden van de
drossaard. Getekend: Aelbert van der Camme, Johannes van de Ven, S.
Voltelen secretaris.
=================196===================
Aktennr : 196
Folio :
180-v
Soort akte : verkoop
Datum : 25-11-1723
Johannes Dircks van de Ven regerend schepen en inwoner hier, als
gemachtigde volgens de machtiging door de drossaard, president en
schepenen hier, als vaderlijk oom en voogd over de 2 minderjarige kinderen

van wijlen zijn broer Jan verwekt bij diens vrouw Perijn Rutte d.d. 16 oktober
1723, verkoopt aan Andries Vorstenbosch gehuwd met Maria dochter van
genoemde Perijn Rutte van Geffen, alhier wonend, het vierde part van een
erf met een huis erop, in totaal groot ca. 5 lopenzaad, alhier gelegen aan het
Heselaer, b.p. Willem van Ginhoven, het Geefhuis van Den Bosch, Johannes
Dircks van de Ven, de gemeenschappelijke straat. Nog het vierde part van
een perceel teulland en aanliggend hooiveld, in totaal groot ca. 3 en een
halve lopenzaad, alhier op de Sleebeecken, b.p. Jan Daniels van der Aa, de
armen van Gemonde, de weduwe van Jan Willems Vercuijlen, de Loopgraaf
daar. Nog ook het vierde part van een zeker perceeltje teulland in totaal
groot ca. 28 roedes, alhier gelegen in de Loick, b.p. Jan van Tommelen, de
erfgenamen van meester Dirck Looijen, de heer Henricus de Decquere, Jan
Daniels van der Aa, zoals deze 2 kinderen van genoemde Perijn Rutte van
Geffen voor een vierde part hebben geerfd. De overdracht vindt plaats
vanwege een overeenkomst tussen hen als verkopers ter ener zijde en
Huijbert Peters van Geffen en de koper in deze als partij ter andere zijde,
nadat de drossaard, president en schepenen alhier d.d. 5 maart 1723 waren
overeengekomen met het appointenent daarna d.d. 16 oktober j.l. door
schepenen etc. nadat er door vrienden daarover was geadviseerd. Daarmee
zou een schuld van 100 gulden zijn gekwiteerd welk bedrag Huijbert Peters
van Geffen was verschuldigd aan genoemde Jan Dircks van de Ven, zijnde de
vader van genoemde minderjarige klinderen, zoals die was vastgelegd voor
schepenen van Gestel d.d. 15 maart 1718 en inclusief de rente ervan. Verder
dat daarbij Andries Vorstenbosch die is getrouwd met Maria dochter van
genoemde Perijn Rutte van Geffen in haar eerste huwelijk met Aert Peter
Haerwasser als koper hierin, de schuld van 100 gulden tot zijn last zou
nemen zoals in die overeenkomst werd afgsproken. De verkopers doen
afstand van het bezit en beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten
af te handelen, behalve lands- dorps- en burenlasten. Getuigenals schepenen
Jan van der Pol en Aelbert van der Cammen, actum in de raadkamer op 25
november 1723. Getekend Jan van de Pol, Aelbert van der Camme.
=================197===================
Aktennr : 197
Folio :
182-r
Soort akte : verkoop
Datum : 08-01-1724
Willem Hendricks van den Heuvel wonend in Boxtel, verkoopt aan Michiel
Hendricx Clomp, wonend te Gemonde een perceel teulland groot ca. 2 en
een halve lopenzaad, alhier te Gestel, ter plaatse genoemd het Rullaer, b.p.
de koper van hierna, de weduwe van Hein Vale (?), Aert Ariens van de
Merendonck, de gemeenschappelijke straat, zoals de verkoper van zijn
ouders heeft geerfd. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop

gestand te doen en alle lasten af te handelen. Het perceel is vrij van lasten
behalve de heerlijke rechten en de dorps- en burenlasten etc. Getuigen
hierbij Jan van der Pol, Aelbert van der Cammen en Johannes Dircks van de
Venne, als gecommiteerden van de drossaard. Datum 8 januari 1724,
Getekend : Jan van der Pol, Aelbert van de Camme, Johannis van de Ven
(merkteken), S. Voltelen secretaris.
=================198===================
Aktennr : 198
Folio :
182-v
Soort akte : verkoop
Datum : 21-01-1724
Hendrick van der Steen, inwoner alhier, verkoopt aan Hendrick Jacobs van
Eijndhoven, inwoner alhier, een akker teulland groot ca. anderhalf
lopenzaad, alhier te Gestel op Haenwijck, b.p. de weduwe van Frans Janssen
Haerwasser, de gemeenschappelijke straat, de gemeenschappelijke
mestweg, zoals hij van zijn zoon Hendrick heeft geerfd. De verkoper doet er
afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te
handelen. De koper moet een halve roede dijk onderhouden op de Helderse
dijk en een zevende part van het hoofdt van de grote brug in de Plaets hier,
verder de lands- en burenplichten nakomen. Datum 21 januari 1724
getuigen als boven. Getekend Jan van de Pol, Aelbert van de Cammen,
Johannis van de Ven (merkteken), S. Voltelen secretaris.
=================199===================
Aktennr : 199
Folio :
183-r
Soort akte : verkoop
Datum : 14-02-1724
Merten Peters van de Ven wonend in Den Dungen, als man van Heijlken Jan
Rutte verkoopt aan Anthony Godschalcks, wonend in Den Dungen, een
perceel teulland groot ca. 1 lopenzaad en 5 roedes, alhier te Gestel gelegen
in de Triest, b.p. Adriaen Peter Janssen, de koper zelf, Zebert Gerits van de
Westelaecken, de gemeenschappelijke straat, zoals hij van de oom van zijn
vrouw heeft geerfd. De verkoper doet afstand van het bezit en belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Het bezit is vrij van
alle lasten behalve de lands- dorps- en burenlasten, getuigen hierbij waren
Jan van de Pol, Aelbert van der Camme en Johan Dircks van de Ven als
gecommiteerden van de heer officier. Datum ter secretarie alhier op 14
februari 1724, getekend Jan van de Pol, Aelbert van der Camme, Johannes
van de Ven (merkteken), S. Voltelen secretaris.

=================200===================
Aktennr : 200
Folio :
183-v
Soort akte : verkoop
Datum : 14-02-1724
Peter Langenoven wonend in Den Dungen, als man van Marie Peter Martens,
verkoopt aan zijn zwager Marten Peter van de Ven, wonend in Den Dungen,
een perceel teulland groot ca. een vierde lopenzaad, alhier gelegen te St.
Michielsgestel aan de Brantse heijde, b.p. Peter Gijsbert van Rooij, de
weduwe van Frans Janssen Haerwassers, joffrouw Berckel, de Brantse heide
daar, zoals hij van de ouders van zijn ouders heeft geerfd. De verkoper doer
er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te
handelen, behalve jaarlijks een gewinchijns van 4 duiten aan de heer van
Herlaer jaarlijks op St. Michielsdag, verder behalve de lands- dorps- en
burenlasten. Datum en getuigen als boven. Getekend Jan van de Pol, Aelbert
van der Camme, Johannes Dircks van de Ven (merkteken), S. Voltelen
secretaris.
=================201===================
Aktennr : 201
Folio :
184-r
Soort akte : verkoop
Datum : 21-02-1724
Hendrick Franssen van der Aa wonend in Den Dungen, verkoopt aan Servaes
Corsten van de Water, ook inwoner van Den Dungen, een perceel teulland
groot ca. 3 lopenzaad, alhier te Gestel in het Rotven, b.p. Neesken weduwe
van Jan Jacobs van Hees, de heide daar, Jan Dircks, zoals hij dat van zijn
ouders had geerfd. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop
gestand te doen en alle lasten af te handelen. Het perceel is vrij van lasten
behalve de rechten van de heer, de lands- dorps- en burenlasten. Getuigen
als schepenen Jan van der Pol en Johannes Dircks van de Ven als
gecommiteerden door de officier. Actum ter secretarie hier, datum 21
februari 1724. Getekend : Jan van de Pol, Johannes van de Ven, S. Voltelen
secretaris.
=================202===================
Aktennr : 202
Folio :
185-r
Soort akte : vernadering
Datum : 03-03-1724
Voor ons verscheen Lambert Reijnier de Wijs wonend in Udenhout en heeft

kontant geld aangeboden dat zijn eigendom is, om als bloedverwant beroep
te doen op het recht van vernadering inzake het vierde part van een
onverdeelde weide, in totaal groot ca. 2 een halkve schaar, alhier gelegen
nabij de Plaets bij de grote brug, zoals Jenneke Renier de Weijs de zuster
van de comparant op 12 juli 1723 voor schepenen alhier had verkocht aan
Neesken Jan Claessen Spierincks weduwe van Jan Janssen van de
Merendonck. De comparant heeft de koopster haar koopsom gerestitueerd
en die doet daarom afstand van haar vierde deel ten gunste van de
comparant. Datum 3 maart 1724, in aanwezigheid van schepenen Jan van
der Pol, Aelbert van der Cammen en Johannes Dircks van de Ven.
=================203===================
Aktennr : 203
Folio :
185-v
Soort akte : verkoop
Datum : 11-03-1724
Adriaen en Annamarie, beiden meerderjarige kinderen van Joost Govaerts
van de Ven, verwekt bij Adriaentie Paulusse van der Linden, welke Adriaentie
vergezeld is door haar voogd, ieder voor een derde part en vanwege het
minderjarige kind van haar broer Paulus Joosten van de Ven daarin
gemachtigde volgens de machtiging voor schepenen alhier door de
drossaard, president en schepenen d.d. 4 februari j.l., op een verzoek van
Adriaen en Annemarie Joosten van de Ven van die zelfde datum, daarin voor
het andere derde part, verkopen aan hun aangetrouwde oom Lambert
Verstegen wonend in Hoogeloon, een erf met een huis erop, alhier in de
Plaets, b.p. Laurens van Momfoirt, de gemeijnte daar genoemd de Laeck, de
gemeenschappelijke straat, zoals de verkopers hebben geerfd na dood van
hun grootvader Govaert Adriaens van de Ven en hen in de deling van diens
bezit was toebedeeld zoals hier voor schepenen gepasseerd. De verkopers
doen er afstand van en beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af
te handelen, behalve een jaarlijkse rente van 2 gulden 10 stuivers aan het
klooster van de Kruisbroeders in Uden, aflosbaar met 50 gulden, nog een
rente van 9 en een halve stuiver aan de kerk hier en 5 stuivers aan het
geestelijk comptoir in Den Bosch, verder een gewinchijns van 2 penningen
per jaar op St. Michielsdag, verder vrij van lasten behalve de lands- dorpsen burenlasten, alles volgens de verkoopcedullen d.d. 2 maart j.l. Getuigen
hierbij Job Martin de Lange, Aelbert van der Camme en Johan Dircks van de
Ven als gecommiteerden van de heer officier. Datum 11 maart 1724,
getekend : J.M. de Lange, Johannes Dircks van de Ven (merkteken), Aelbert
van de Camme.
=================204===================
Aktennr : 204

Folio :
186-v
Soort akte : verkoop
Datum : 11-03-1724
De verkopers uit de vorige akte (kinderen van Joost Govaerts van de Ven),
voor hun twee derde parten en vanwege het minderjarige kind van hun broer
Paulus Joosten van de Ven voor een derde, verkopen meester Philips Mans
ten behoeve van de heer predikant Hendrick Reijnhart Sohnius bedienaar
van het Goddelijk woord hier, hun deel van een plakje land genoemd de
Randelrooij, alhier gelegen in de Plaets tussen de grote en de kleine brug,
langs de gemeenschappelijke straat, b.p. de rivier de Dommel, het Wielken
daar, Neesken weduwe van Jan Janssen van de Merendonck. De verkopers
doen er afstand van en beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af
te handelen, behalve de lands- dorps- en burenlasten, verder alles volgens
de verkoopcedullen d.d. 2 maart j.l. Datum en getuigen als boven. Getekend
J.M. de Lange, Johannes Dircks van de Ven (merkteken), Aelbert van de
Camme.
=================205===================
Aktennr : 205
Folio :
187-v
Soort akte : verkoop
Datum : 18-03-1724
Wij drossaard, president en schepenen, borgemeesters, kerkmeesters,
armmeesters, verpondingsbeurders, gezworenen van de gemeente Gestel,
voor onszelf en als corpus ook namens de geerfden en inwoners met
toestemming daarvan d.d. 30 mei 1719, en ook vanwege de toestemming
van de raad van de prinses van Auvergne als vrouwe van Gestel d.d. 12 juli
1719, verkopen aan Anthony Caspers van der Cammen en aan Anneken
weduwe van Christiaen Huijberts van Schaakenraad, een deel van de
gemeijnte met het huis erop, staande en gelegen te Gestel aan de Dungense
Cant, b.p. noordelijk en oostelijk de gemeenschappelijke straat, westelijk
Hendrick van Zeeland de jonge, zuidelijk Dirck Jan Dircks van der Aa. De
koper mag daar zijn brouwerij 9 voet breed uitbreiden en zal verder daar
mogen betimmeren en beplanten en van de gemeijnte 17 voet breed
innemen als hij dat wil richting het westen naast het erf van Hendrick van
Zeeland de jonge tot de sloot toe van deze Hendrick maar er moet daar wel
een voetpad blijven, zoals Anneken weduwe van Christiaen Huijberts van
Schaakenraad daar haar erf kan uitleggen aan de westkant van haar huis,
zodat er naast de sloot van Hendrick van Zeeland een voetpad overblijft en
zuidelijk tot zover er een voetpad blijft langs de noordkant van het erf van
Dirck Jan Dircks van der Aa. De verkopers beloven de verkoop gestand te
doen en zullen de rechten van de koper garanderen. Anthony moet er wel

jaarlijks een recognitiechijns van betalen van 3 stuivers aan de heer of
vrouwe van Gestel en de weduwe van Christiaen Huijberts van Schakenraad
een chijns van een halve stuiver, verder de lands-dorps- en burenlasten.
Actum in de raadkamer alhier 18 maart 1724. Getekend : I. Elsevier, J. van
Sevenhoven, Gerard Vink, J.M. de Lange, I. Elsevier, Aelbert van de Camme,
Johannes Dircks van de Ven (merkteken), Adriaen Brocx borgemeester,
Marten Eijmberts borgemeester, Jan Franssen Smits borgemeester, Frans
Mertens van Cuijck (merkteken) armmeester, Elias Janssen kerkmeester
(merkteken), Adriaen Janssen van de Meer armmeester (merkteken), Peter
van der Kammen gezworene, Rut Adriaens de Bever gezworene (merkteken),
Adriaen Hendricks van de Broeck verpondingsbeurder (merkteken), Adriaen
Huijbert Eijkenmans verpondingsbeurder, S. Voltelen secretaris.
=================206===================
Aktennr : 206
Folio :
189-r
Soort akte : verkoop
Datum : 03-04-1724
Jan van der Steen inwoner alhier, gemachtigd door Pieter Driessen
Timmermans als man van Johanna Govers van de Ven d.d. 10 mei 1723,
zoals in dit protocol vermeld op folio 173, verkoopt aan Lambert Verstegen,
wonend te Hoogeloon een perceel teulland groot ca. 4 lopenzaad, alhier
gelegen ter plaatse genoemd de Speijt, b.p. de hoeve van het
Schildersgasthuis in Den Bosch, de gemeenschappelijke pad of mestweg, de
weduwe van Jan Evers de Bever. Nog een perceel teulland groot ca. 2 en een
halve lopenzaad, genoemd de Gestelse akker, alhier gelegen op de
Heesackers, b.p. Hendrick van Zeeland de oude, de weduwe van Adriaen
Brocx, de weduwe van Henrick Weijgergancx, de gemeenschappelijke straat,
zoals Pieter Driessen Timmermans van de ouders van zijn vrouw had geerfd.
De verkoper doet afstand van het bezit en belooft de verkoop gestand te
doen en alle lasten af te handelen, behalve de dorps- en burenlasten etc.
Getuigen als schepenen Job Martin de Lange, Isaack Elzevier de jonge,
Aelbert van der Cammen, Johannes Dircks van de Ven als gecommiteerden
van de heer officier. Datum 3 april 1724, getekend J.M. de Lange, I. Elzevier,
Aelbert van der Camme, Johannes Dircks van de Ven (merkteken), S.
Voltelen.
=================207===================
Aktennr : 207
Folio :
189-v
Soort akte : verkoop
Datum : 03-04-1724

Ruth Dirks van Sandbeeck inwoner alhier, verkoopt aan Aelbert van der
Cammen inwoner alhier, een halve morgen hooiland in een groter veld,
genoemd de Geer, alhier gelegen aan de Pettelaer, b.p. Anthony Godschalks,
de Bultcamp daar, de weduwe van Gijsbert Spierincks, Govert Timmermans,
zoals hij van zijn ouders heeft geerfd. De verkoper doet afstand van het bezit
en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen. Het
bezit is vrij van lasten behalve de lands- dorps- en burenlasten. Getuigen als
schepenen Job Martin de Lange, Isaak Elzevier de jonge en Johannes Dircks
van de Ven, datum als boven. Getekend : J.M. de Lange, I.Elzevier,
Johannes Dircks van de Ven (merkteken), S. Voltelen. Datum als voor.
=================208===================
Aktennr : 208
Folio :
190-v
Soort akte : machtiging tot uitwinning
Datum : 08-04-1724
Voor ons is verschenen de heer Isaaq Elzevier de jonge en Jan van der Pol
onze collegaschepenen, verder Marten Eijmbrecht Willem Rutte als
borgemeester alhier voor dit jaar 1724, gemachtigd door een resolutie van
de heer drossaard, president en schepenen d.d. 8 april j.l., hebben
ondervonden dat Adriaen Huijberts Eijckemans als collecteur voor de
verpondingen en de koningsbede alhier voor het jaar 1723, door de resolutie
van 31 maart en van 1 april 1724 een bedrag van 364 gulden 16 stuivers en
15 penningen heeft ontvangen, maar dat hij dat niet aan het comptoir van
het land heeft betaald of zeer weinig en dat ook zijn roerend bezit door
uitwinning maar een bedrag van ...(niet ingevuld bedrag) heeft opgebracht
en nadat de kosten van uitwinning ervan zijn afgetrokken er niet veel zal
overblijven, zodat wij om verdere schade te voorkomen besloten hebben dat
op alle bezit van genoemde Adriaen Huijbert Eijckemans onder St.
Michielsgestel en Gemonde, beslag wordt gelegd en zal worden uitgewonnen
om na 3 zondagse afkondigingen openbaar te verkopen en we machtigen
daarvoor heer Isaak Elsevier de jonge en Jan van der Pol onze collegaschepenen, Evert Eijmbert Willem Rutte als borgemeester voor het jaar 1724
samen om de verkoop te regelen en alles daarin te doen wat volgens de
secretarie alhier gebruikelijk is en daarvan later bewijs van te overleggen.
Getekend : J. Elsevier, J. van Sevenhoven, Aelbert van der Cammen en
Johannes Dircks van de Ven met zijn handmerk etc. Datum 8 april 1724
=================209===================
Aktennr : 209
Folio :
191-v
Soort akte : verkoop
Datum : 16-06-1724

Jan Aerts van Breda wonend onder Schijndel op de Denneboomse Hoeve als
man van Jenneken Aelbert Schoenmakers, verkoopt aan Isaack Janssen van
Casteren wonend in Den Dungen, een perceel heide groot ca. een halve
morgen, alhier te Gestel aan de Landweer gelegen, b.p. Anthony Corstiaen
Godschalks, Adriaen van Tongeren, de kinderen van Aert Hendrick Broere,
het minderjarig kind van Nelis Voogts, zoals hij het van de oudrs van zijn
vrouw heeft verkregen.
geerfd. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te
doen en alle lasten af te handelen. Het bezit is vrij van lasten behalv de
rechten aan de heer, de lands- dorps- en burenlasten. Getuigen hierbij als
schepenen Isaaq Elsevier drossaard, Isaac Elsevier de jonge als schepen.
Datum 16 juni 1724, getekend : I. Elsevier, I. Elzevier.
=================210===================
Aktennr : 210
Folio :
192-r
Soort akte : verkoop
Datum : 26-06-1724
Joseph Nieubol als man van Marie Janssen Bersen inwoner van Den Bosch,
verkoopt aan Corstiaen van de Merendonck, inwoner alhier, een perceeltje
teulland groot ca. anderhalve lopenzaad, alhier te Gestel gelegen op de
Clopberg, b.p. Laurens Brocx, Thonisken Beerse, Adriaen Jacobs Groenedael,
Hendrik Canters, zoals hij het van de ouders van zijn vrouw heeft geerfd. De
verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen. Het
bezit is vrij van lasten behalve de lands- dorps- en burenlasten. Getuigen
hierbij de heer Elsevier drossaard en Issaq Elsevier de jonge en Jan van de
Pol als schepenen. Datum 26 juni 1724, getekend : I. Elzevier, I. Elzevier,
Jan van de Pol.
=================211===================
Aktennr : 211
Folio :
192-v
Soort akte : verkoop
Datum : 03-07-1724
Johannis Peters van Exel wonend te Boxtel, verkoopt aan de heer drossaard
Isaacq Elsevier, ook raad van de hoofdstad Den Bosch, een erf met een
huisje erop, samen groot ca. 1 lopenzaad en 13 roedes, alhier te Gestel
onder Thede, b.p. Jan van Bilsen, Hendrick Lamberts van Brauheze, de
gemeenschappelijke Theese straat. De verkoper doet afstand van het bezit
en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen behalve
jaarlijks een gewinchijns van 15 stuivers en 6 penningen uit een grotere

rente van 4 gulden 12 stuivers en 8 penningen aan de heer van Herlaer op
St. Michielsdag, verder lands- dorps- en burenlasten. Getuigen hierbij als
schepenen Aelbert van der Cammen, Jan van der Pol en Johannes Dircks van
de Ven, datum 3 juli 1724, getekend : Aelbert van der Cammen, Jan van de
Pol, Johannes van de Ven, S. Voltelen secretaris.
=================212===================
Aktennr : 212
Folio :
193-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 26-08-1724
Cornelis Poudrooijen inwoner alhier belooft als schuldenaar om per heden
datum over een jaar aan Wouter van Hassel inwoner, poorter en koopman te
Den Bosch, een bedrag van 1500 gulden te betalen samen met een rente
van 4 % in de stad Den Bosch te voldoen zonder enige lasten daarop, deels
vanwege geleverde waren en deels vanwege geleend geld. Indien het geld op
dat moment niet wordt betaald, belooft de schuldenaar daarvan de rente te
blijven betalen totdat de hoofdsom is voldaan. Bij aflossing dient er 3
maanden vooraf te worden opgezegd en de schuldenaar onderwerpt zich
daarvoor aan het recht van ingebod van de stad Den Bosch. Getuigen als
schepenen waren Job Martin de Lange, Isaack Elsevier de jonge als
gecommiteerden van de drossaard. Datum 26 augustus 1724, getekend :
J.M. de Lange, I. Elsevier, S. Voltelen secretaris.
=================213===================
Aktennr : 213
Folio :
194-r
Soort akte : verkoop
Datum : 09-09-1724
Jan Janssen van Helmondt wonend te Nieuw Herlaer, ook handelend voor
zijn broer Lambert Janssen van Helmondt, verkoopt aan Corstiaen van de
Merendonk, alhier wonend, het derde part van een perceel teulland, in totaal
groot ca. 2 lopenzaad, alhier te Gestel gelegen te Ruijmel, b.p. Claes van
Helvoirt, Anthony Peters van Overbeeck, de heer en meester Gerard Vink, de
gemeenschappelijke straat, zoals hij en zijn broer het hebben geerfd van hun
halfzuster Maria Corsten Schepens. De verkoper doet afstand van het bezit
en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve
de lands- dorps- en burenlasten. Getuigen als schepenen hierbij Job Martin
de Lange, Isaacq Elsevier de jonge, als gecommiteerden van de heer officier.
Datum 9 september 1724, getekend : J. M. de Lange, I. Elsevier, S. Voltelen
secretaris.

=================214===================
Aktennr : 214
Folio :
194-v
Soort akte : verkoop
Datum : 27-11-1724
Peter Janssen Ondersteijn wonend in Den Dungen verkoopt aan Petronella
Adriaen van Griensven weduwe van Henrick Janssen Weijgergancks, ook
inwoonster in Den Dungen, een perceel weiland of hooiland groot ca. 3
morgens 69 roedes, alhier gelegen op de Horsick, b.p. oostelijk Jan Rutte
Michiels, westelijk de weduwe van Adriaen Brocx, noordelijk de Horcksestraat
en zuidelijk Nelis Lamberts cum suis zoals hij vanwege vernadering heeft
verkregen van Cornelis Vercamp en van Jaspar van Emmerick als voogden
over de minderjarige kinderen van Johan Vercamp, verwekt bij Maria van
Emmerick op 22 april 1723 zoals blijkt uit de schepenbrief van Gestel. De
verkoper doet er afstand van en het perceel is vrij van lasten behalve de
rechten aan de heer en de lands- dorps- en burenlasten. Getuigen als
schepenen waren Isaaq Elsevier de jonge en Aelbert van der Cammen, als
gecommiteerden van de heer drossaard. Actum ter secretarie 27 november
1724. Getekend : I. Elsevier, Aelbertus van der Cammen.
=================215===================
Aktennr : 215
Folio :
195-v
Soort akte : verkoop
Datum : 26-02-1725
Jenneken Janssen van de Wetering weduwe van Ruth Michielsen wonend in
Den Dungen met haar voogd hierin, verkoopt aan Hendrick Aelberts van
Sprang, inwoner alhier te Gestel, de helft van een akker teulland waarvan de
andere helft eigendom is van Jan Janssen van Griensven samen groot ca. 10
lopenzaad en 2 roedes alhier te Gestel aan de Dungense Cant, b.p. Joffrouw
van den Eeckaert, de gemeenschappelijke straat, Anthony Godschalcks,
welke akker leenroerig is aan het leenhof van Oud Herlaer, zoals de
verkoopster deze helft heeft geerfd bij dood van wijlen haar broer Jan
Janssen van de Wetering. De verkoopster doet afstand van het bezit en
belooft de verkoop gestand te doen. De koper moet het bezit laten verheffen
en daarvan de kosten betalen, verder de lands- dorps- en burenlasten.
Getuigen hierbij als schepenen waren Aelbert van der Cammen en Jan van
der Pol. Gegeven 26 februari 1725, getekend : I. Elzevier, Jan van de Pol,
Aelbert van de Cammen, S. Voltelen secretaris.
=================216===================
Aktennr : 216

Folio :
196-v
Soort akte : verkoop
Datum : 07-04-1725
Wij drossaard, president en schepenen, borgemeesters, kerkmeesters,
armmeesters, verpondingsbeurders, gezworenen van de gemeente Gestel,
voor onszelf en als corpus ook namens de geerfden en inwoners met
toestemming daarvan d.d. 16 december 1721 en ook vanwege de
toestemming van de raad van de prinses van Auvergne als vrouwe van
Gestel d.d. 1 maart 1723, verkopen aan meester Gerard Vink commies van
de landsmagazijnen in Den Bosch en regerend schepen alhier, een perceel
heidegrond van de gemeijnte groot ca. 18 lopenzaad, zoals de gezworenen
en een landmeter zullen opmeten om in te laten graven. De verkopers
beloven de verkoop gestand te doen en de koper moet hieruit jaarlijks een
recognitiechijns van 12 penningen voor elk lopenzaad betalen. Verder moet
de koper aan het einde van het perceel een behoorlijke rijweg aanleggen
waarlangs de omwonenden op hun land kunnen komen. Verder mag de
koper op zijn perceel niet meer dan een rij bomen langs de sloot planten en
zal ook geen rechten hebben op een voorhoofd. Verder moet de koper alle
kosten betalen die met de overdrachtr van het bezit te maken hebben ten
behoeve van de gemeente Gestel en wel 62 gulden dat hij als borgemeester
pro rato in mindering mag brengen op hetgeen dat daarvan op 4 april is
opgelegd te betalen. Datum op 7 april 1725, getekend I. Elsevier, J. van
Sevenhove, J.M. de Lange, I. Elsevier, Jan van de Pol, Aelbert van der
Cammen, Johannes van de Ven (merkteken), Huijbert van de Bogaert
borgemeester, Jan Gerits den Otter, Frans Martens van Cuijck (merkteken),
Ruth de Bever (merkteken) als gezworene, Peeter van der Cammen, Adriaen
Janssen van der Meer (merkteken). Jan Peters van Pincxten, Elias Janssen
kerkmeester (merkteken), Claes Cornelis Groenendael, S. Voltelen
secretaris.
=================217===================
Aktennr : 217
Folio :
197-v
Soort akte : verkoop
Datum : 20-04-1725
Gijsbert Carsmans rentmeester voor de domeinen van St. Michielsgestel
(namens de heer van Herlaer JT) en als zodanig gemachtigde door de
leenmannen van het leenhof van Oud Herlaer, d.d. 6 november 1716,
verkoopt aan Johannes Dircks van de Ven, inwoner alhier, een perceeltje
land beplant met eikenbomen, groot ca. 26 roedes, alhier in de heerlijkheid
nabij de schutsboom, b.p. Paulus Willems van der Heijde, de
gemeenschappelijke weg, meester Gerard Vink, de weduwe van Frans Peter

Haerwasser, zoals het in het jaar 1680 eigendom was van de 5 kinderen van
Hendrik Willems en werd verlaten en op 22 december 1716 door de
verkopers na de vereiste openbare aankondigingen is verkocht volgens de
verkoopcedullen. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop
gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen, voor de vaste rentes
tegen de penning 25 en de aflosbare volgens de brieven ervan en de
rogpachten tegen 300 gulden per Bossche mud voor zover de lasten de
koopsom niet overstijgen. De koper moet jaarlijks een chijnshoen blijven
betalen aan de heer van Herlaer jaarlijks op St. Michielsgestel te betalen met
5 stuivers, verder de lands- dorps- en burenlasten. Daarna is hier
verschenen genoemde Johannes Dircks van de Ven en verkoopt het
genoemde bezit opnieuw aan genoemde Gijsbert Carsmans met de zelfde
condities. Getuigen Isaak Elsevier drossaard en als schepenen Job Marten de
Lange en Aelbert van der Camme. Datum 20 april 1725. Getekend : I.
Elsevier, J.M. de Lange, Aelbert van der Cammen, S. Voltelen secretaris.
=================218===================
Aktennr : 218
Folio :
199-r
Soort akte : verkoop
Datum : 07-05-1725
Joost Bernardt van Berckel wonend te Enschot bij Oisterwijk en Jan van den
Bogert wonend te Heukelom bij Oisterwijk zijn aangestelde voogden over de
minderjarige kinderen van wijlen Peter Gerit Wagemaeker en daarvoor
gemachtigd door een vonnis van de heren schepenen van de dingbank
Oisterwijk d.d. 6 maart 1725 en wel als volgt.
Wij als schepenen gezien het verzoek van Anthony Stockermans d.d. 27
september 1724, met het antwoord daarop verkregen vanwege Joost
Bernardt van Berckel en van Jan van den Bogert als voogden over de 3
minderjarige kinderen van wijlen Peter Gerit Wagemakers en ook gehoord
hebbend het rapport van de heren commissarissen en verder ook gelet op
hetgene van belang is in de zaak, veroordelen de *rescribenten*
(verweerders) om een schepenbelofte d.d. 26 oktober 1721 te voldoen zoals
is aangehecht en die na te komen en vervolgens het bezit over te dragen
gelegen in de Cleijne heij hier, en het bezit gelegen te St. Michielsgestel,
waarvan de verzoeker voor de helft het vruchtgebruik heeft zoals in zijn
verzoek is vermeld. Wij geven beide voogden daarvoor machtiging om zulks
te doen en de kosten daarvoor te vergoeden. Aldus besloten in volle
schepenbankvergadering behalve de president, datum 6 maart 1725.
In opdracht van de schepenen getekend door J. Althoff.
Op grond van die machtiging dragen de voogden aan Anthony Stockermans

wonend te Oisterwijk de helft over van een perceel teulland in totaal groot
ca. 4 lopenzaad, alhier te St. Michielsgestel onder Ruijmel, ter plaatse
genoemd de Locaert, b.p. Thijs van Osch cum suis, Jenneken weduwe van
Peter Martens en verder Faes Dircks. De verkopers doen er afstand van en
beloven de verkoop gestand te doen. De verkrijger moet hiertuit wel de
lands- dorps- en burenlasten betalen en nakomen. Getuigen als schepenen
op datum 7 mei 1725. Getekend : P. Mans, Johannes van de Ven
(merkteken), Jan Peters van Pincxten, S. Voltelen.
=================219===================
Aktennr : 219
Folio :
200-r
Soort akte : vernadering
Datum : 25-06-1725
Voor schepenen is verschenen Anneken dochter van Hermen Roscam
verwekt bij Margriet Janssen Beersen alhier te Gestel wonend, met haar
gekozen voogd en heeft kontant geld aangeboden dat haar eigendom is om
daarmee beroep te doen als bloedverwante inzake een perceel teulland alhier
gelegen op de Clopberg, zoals Joseph Nieubol als man van Maria Janssen
Beersen zijnde de zuster van de moeder van de comparante (tante dus van
Anneken, JT) had verkocht op 26 juni 1724 voor drossaard en schepenen te
Gestel aan Corstiaen van de Merendonck, inwoner alhier. De comparante
heeft de eerste koper diens koopsom gerestitueerd en heeft daarom de
eigendom van het genoemde perceel verkregen. Aldus gepasseerd 25 juni
1725, ten overstaan van de heer drossaard Elsevier en de presidentschepen
Philip Mans. Getekend : I. Elsevier, P. Mans, S. Voltelen secretaris.
=================220===================
Aktennr : 220
Folio :
200-v
Soort akte : uitwinning
Datum : 10-07-1725
Wij Hendrick van Eijndoven en Jan Peters van Pincxten schepenen alhier,
verklaren dat voor ons is verschenen Simon Tobie als landsdeurwaarder en
vorster te Boxtel die daarin gemachtigd is door de heer Alard Johan
Ganseneb alias Tengnagel, als raad- en rentmeester van de episcopale en
andere geestelijke goederen van de stad en meijerij Den Bosch d.d. 9 juli
1725, woordelijk aldus :
De deurwaarder Simon Tobie als raad- en rentmeester van de episcopale en
andere geestelijke goederen over de stad en Meijerij van Den Bosch, is
gemachtigd door de resolutie van de Raad van State om voor de secretarieen

van Boxtel, Liempde en St. Michielsgestel te verschijnen om daar middels
uitwinning het volgende bezit te transporteren, dat bij openbare verkoop
tegen het hoogste bod te verkopen zoals dat bij uitwinning gebruikelijk is.
Datum Den Bosch 9 juni 1725. Getekend : A.J.G.G. Tengnagel. Lager stond :
Te Michielsgestel het huis, tuin en aanliggend erf eerder eigendom van Peter
van der Stappen, aan de procureur Hendrik de Bije, een zeker erf met een
huisje erop groot ca. 1 lopenzaad, gelegen te Gestel onder Gemonde, b.p.
Jan Claessen van den Brandt, señor Johan Paijmans, Aert van de
Merendonck, de gemeenschappelijke straat, eerder eigendom van Peter
Rulens van der Stappen en door de deurwaarder Simon Tobie daarvoor
gemachtigd zijnde door rentmeester Tengnagel publiek is geveild en daarna
door drossaard en schepenen van Boxtel door uitwinning verkocht aan de
heer Hendrick de Bije notaris en procureur in Den Bosch voor een bedrag van
429 gulden met de slagen om daarop een schuld van 89 gulden als
achterstallige landhuur te verhalen met de kosten van de executie zoals blijkt
uit de verkoopcedullen d.d. 9 april j.l.. Het bezit wordt verkocht aan heer
Willem Tempelaar ten behoeve van genoemde heer Hendrick de Bije. De
verkoper doet afstand van het bezit en belooft alle lasten daarin af te
handelen, behalve een jaarlijkse rente van 14 stuivers aan de armen van St.
Michielsgestel, verder een gewinchijns van 10 stuivers aan de heer van
Gestel, nog de grond- en gewinchijnsen als die erop drukken, verder alle
gebuurlijke lasten en dorpslasten etc. Als er meer of minder lasten op
zouden blijken te drukken zal men dat met elkaar verrekenen, de vaste
rentes tegen de penning 25 en de aflosbare volgens de brieven ervan, de
rogpacht tegen 300 gulden per Bosch mud en wel voor zover de hoogte van
de koopsom maximaal. Datum 10 juli 1725. Getekend Jan Peters van
Pincxten, Hendrick van Eijndoven, S. Voltelen secretaris.
=================221===================
Aktennr : 221
Folio :
202-r
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 08-08-1725
Verschenen is Jan Dircks van der Aa, weduwnaar van Ale Goijaerts Simon
Benniers zijn eerste vrouw, inwoner alhier te Gestel en doet afstand van van
het recht van vruchtgebruik als langstlevende inzake een erf met een huis
erop, met tweederde van de tuin, waarvan het resterende derde deel
eigendom is van de erfgenamen van Agneeske Goijaert Benniers, zijnde de
zuster van zijn eerste vrouw. Het perceel is totaal groot ca. 4 lopenzaad en
11 roedes, alhier gelegen aan de Dungense Cant ter plaatse genoemd aan de
Linde, b.p. Jan Thonissen van Beeck, de gemeenschappelijke straat, Aelbert
van der Cammen, Paulus Versteijnen en Jan Broere, zoals hij had gekocht
van Jenneken dochter van Jacob Monen en van Peter Anthonissen van

Griensven, volgens de schepenbrief van Gestel d.d. 25 oktober 1680. Hij
doet er afstand van ten behoeve van zijn kinderen Mathijs en Geurtie
verwekt bij zijn eerste vrouw en belooft dit altijd na te zullen komen.
Getuigen als schepenen Johannes Dircks van de Ven en Jan Peter van
Pincxten als gecommiteerden van de officier. Datum 8 augustus 1725.
Getekend : Johannis Dircks van de Ven (merkteken), Jan Peters van
Pincxten, S. Voltelen secretaris.
=================222===================
Aktennr : 222
Folio :
202-v
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 08-08-1725
Eerder heeft vandaag Jan Dircks van der Aa, weduwnaar van Ale Goijaerts
Simon Benniers zijn eerste vrouw, inwoner alhier te Gestel afstand van het
recht van vruchtgebruik gedaan als langstlevende inzake een erf met een
huis erop, met tweederde van de tuin, waarvan het resterende derde deel
eigendom is van de erfgenamen van Agneeske Goijaert Benniers, zijnde de
zuster van zijn eerste vrouw. Het perceel is totaal groot ca. 4 lopenzaad en
11 roedes, alhier gelegen aan de Dungense Cant ter plaatse genoemd aan de
Linde, b.p. Jan Thonissen van Beeck, de gemeenschappelijke straat, Aelbert
van der Cammen, Paulus Versteijnen en Jan Broere, zoals hij had gekocht
van Jenneken dochter van Jacob Monen, als weduwe van Peter Anthonissen
van Griensven, volgens de schepenbrief van Gestel d.d. 25 oktober 1680 en
het vruchtgebruik is overgedragen aan zijn kinderen Mathijs en Geurtie
verwekt bij zijn eerste vrouw. Daarna is hier verschenen Mathijs Jan Dircks
van der Aa wonend in Den Duingen verder Jan Gerits Vervoort als man van
Geurtie Jan Dircks van de Aa inwoners te Gestel en verkopen voor hun twee
derde delen het erf en huis van hiervoor aan Aelbert van der Cammen ook
alhier wonend. De verkopers doen afstand van het bezit en beloven de
verkoop gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen, behalve een
grondchijns van 15 stuivers aan de heer van Herlaer en 28 stuivers of 4 pond
paijment per jaar aan de kerk van Den Dungen, verder alle burenlasten etc.
Datum en getuigen als boven. Getekend : Johannes Dircks van de Ven, Jan
Peters van Pincxten, S. Voltelen secretaris.
=================223===================
Aktennr : 223
Folio :
203-v
Soort akte : verkoop
Datum : 18-08-1725
Mathijs Janssen van de Merendonck als man van Adriaentie Wouter van

Oorschot, verkoopt aan Cornelia van der Meijden wonend onder Gemonde in
Boxtel, een perceel teulland groot ca. 1 lopenzaad en 10 roedes, alhier
gelegen ter plaatse genoemd de Craaijensteijnse Hoeve, b.p. de weduwe van
Jan Everts de Bever, de koopster zelf, de gemeenschappelijke straat, zoals
hij van de oom van zijn vrouw heeft geerfd. De verkoper doet er afstand van
en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen behalve
de lands- dorps- en burenlasten. Getuigen als schepenen Job Martin de
Lange, Johannes Dircks van de Ven als gecommiteerden van de heer officier.
Datum 18 augustus 1725. Getekend : J.M. de Lange, Johannes van de Ven,
S. Voltelen secretaris.
=================224===================
Aktennr : 224
Folio :
204-r
Soort akte : verkoop
Datum : 02-11-1725
Hendrik en Jan, beiden meerderjarige zoons van Jan Thonissen van Beeck
verwekt bij Haarsken Hendrick Spierincks, verder Dirck Jacobs den Otter als
man van Marie ook dochter van genoemde Jan Thonis van Beeck en van
Haarsken, nog Neesken Jan Thonissen van Beeck, zijnde de meerderjarige
zuster van de comparanten samen met haar voogd, de twee eersten wonend
te Gestel en de twee anderen onder Den Dungen, ieder daarin voor een
vierde deel, verkopen aan Hendrick Aarts van Griensven wonend in Den
Dungen, een akker teulland groot ca. 2 lopenzaad en 22 roedes, alhier
gelegen in de Cleijne Molenstraat, b.p. de koper zelf, Aelbert van der Camme
cum suis, Wouter van Tuijl, zoals ze dat van hun ouders hebben geerfd. De
verkopers doen er afstand van en beloven de verkoop gestand te doen. Het
bezit is vrij van lasten behalve de lands- dorps- en burenlasten. De koper
moet overpad verlenen aan Wouter van Tuijl. Getuigen hierbij als schepenen
Philip Mans, Aelbert van der Cammen, Johannis Dircks van de Ven als
gecommiteerden van de officier. Datum 2 november 1725. Getekend : P.
Mans, Aelbert van der Cammen, Johannis van der Ven (merkteken), S.
Voltelen secretaris.
=================225===================
Aktennr : 225
Folio :
205-r
Soort akte : verkoop
Datum : 19-11-1725
De zelfde verkopers uit de vorige akte (van Beeck), verkopen aan Jan Aert
Broeren inwoner van Den Dungen een erf met een huis erop, met tuin en
aanliggend land groot ca. anderhalf lopenzaad, alhier gelegen aan de

Dungense Cant, b.p. de koper zelf, Anneken weduwe van Christiaen
Huijberts van Schaakenraat, zoals ze van hun ouders hebben geerfd. De
verkopers doen er afstand van en beloven de verkoop gestand te doen. De
koper dient hieruit jaarlijks 2 gewinchijnsen te betalen, de ene van een duit
en de andere van 3 chijnshoenderen ofwel 5 stuivers. De koper moet de
chijnsen op zijn eigen naam laten afwinnen, welke chijns jaarlijks op St.
Michielsdag wordt betaald. Verder moet de koper een roede dijk
onderhouden op de Gestelse dijk aan de Dungense Cant. Het perceel is vrij
van lasten behalve de rechten aan de heer en de lands- dorps- en
burenlasten. Getuigen waren hierbij meester Philip Mans en Jan Peters van
Pinxten, als gecommiteerden van de heer officier. Datum 19 november 1725,
getekend : P. Mans, Jan Peters van Pincxten, S. Voltelen secretaris.
=================226===================
Aktennr : 226
Folio :
205-v
Soort akte : uitwinning
Datum : 11-12-1725
Wij Isaacq Elzevier, Philip Mans en Job Martin de Lange, resp. drossaard,
presidentschepen en schepen, verklaren dat voor ons is verschenen Willem
Ginhoven, landsdeurwaarder in Den Bosch, als gemachtigde door meester
Daniel de Lobel, ontvanger van de landsverpondingen over St. Michielsgestel,
volgens de machtiging door hen persoonlijk ondertekend en ook gemachtigd
door de resolutie van de Raad van Staten der verenigde nederlanden d.d. 18
oktober 1725 met de volgende inhoud :
Ontvangen een *missive* van de heer de Lobell in Den Bosch d.d. de 16e,
om beslag te leggen op het bezit van Leendert Philipsen gelegen te St.
Michielsgestel, door hen bij uitwinning verkocht om daarop een bedrag van
158 gulden 12 stuivers en 8 penningen te verhalen vanwege achterstallige
verpondingslasten door hem comparant te vorderen voor het jaar 1722,
waarbij vrijwillig is goedgevondem om de ontvanger daarvoor te machtigen
mits dat daarbij aan alle voorschriften wordt voldaan. Was geparafeerd heer
Wijffliet. Daaronder stond : komt overeen met het origineel, getekend Joh.
van Renesse bij afwezigheid van de secretaris. Verder : een zeker huis
schuur en aanliggend erf groot ca. 3 en een halve lopenzaad en 3 roedes,
alhier te Gestel gelegen ter plaatse genoemd de Beeckant, b.p. de kinderen
van Mathijs Cornelissen Vugts, joiffrouw van Vechel, Willem Rijcke, de
gemeenschappelijke straat. Verder de helft van 4 lopenzaad gelegen ter
zelfder plaatse, b.p. Petronella Geurt Schelleken, de kinderen van Mathijs
Cornelissen Vughts, de schutterij van St. Antonis, de Beeckgraaf. Verder nog
2 lopenzaad, land ter zelfder plaatse gelegen, b.p. de kinderen van Mathijs
Cornelis Vughts, Willemke Compeer, de heer Tengnagel, de Beekgraaf daar,

welke bezittingen eerder eigendom waren van Leendert Philipssen, en door
genoemde deurwaarder Willem van Ginhoven in opdracht van genoemde
ontvanger de Lobell in het openbaar tegen het hoogste bod zijn verkocht in
aanwezigheid van de heer drossaard, preseident en schepenen alhier te
Gestel op 14 september j.l. aan de heer Martinus de Leeuw, inwonend
poorter van Den Bosch voor de som van 340 gulden met de slagen
inbegrepen, om daarop de schuld van genoemde 158 gulden 12 stuivers en 8
penningen te verhalen, zoals blijkt uit de verkoopcedullen d.d. 17 september
1725. De verkoper belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten hierin
af te handelen, behalve daaruit jaarlijks 5 hoenderen als gewinchijns te
betalen met een gulden en 5 stuivers aan de heer van Herlaer, verder alle
burenlasten en lands- en dorpslasten etc. Als er meer of minder lasten op
drukken zullen ze dat met elkaar verrekenen, de vaste rentes tegen de factor
25 en de aflosbare volgens de brieven ervan en de rog tegen 300 gulden per
Bosch mud rogge, maar voor niet meer dan de koopsom.Ondertekend door
de drossaard en de presidentschepen. Datum 11 december 1725. Getekend
I. Elzevier, P. Mans, S. Voltelen secretaris.
=================227===================
Aktennr : 227
Folio :
207-v
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 29-03-1726
Willemke Rutte Cluijtmans weduwe van Hendrick Hendricks van Osch met
haar voogd, verder Eijmbert Gijsberts van der Horst die is gehuwd met
Cornelia dochter van genoemde Willemke verwekt bij genoemde Hendrick,
beiden wonend te Gestel, beloven ieder en samen op onderpand van hun
personen en bezit aan Salomon Voltelen secretaris alhier ten behoeve van
Wouter van Hasseld inwoner en koopman in Den Bosch, een kapitaal van 50
gulden te betalen, samen met een rente van 2 gulden per heden datum over
een jaar en binnen Den Bosch te voldoen vanwege geleend geld. Als ze het
geld niet op de gestelde dag betalen, zullen de schuldenaars de rente blijven
betalen totdat de hoofdsom is voldaan. Indien de termijn wordt verlengd of
er wordt afgelost dient men dat elkaar 6 maanden vooraf op te zeggen. Ter
meerdere zekerheid onderwerpen de schuldenaars zich aan het recht van
ingebod van de stad en Den Bosch. Getuigen hierbij waren Philip Mans en
Job Martin de Lange. Datum ter secretarie op 29 maart 1726. Getekend : P.
Mans, J.M. de Lange, S. Voltelen secretaris.
=================228===================
Aktennr : 228
Folio :
208-r
Soort akte : verkoop

Datum : 06-04-1726
Jan Aert Broeren als man van Marie Rut Michiels, wonend in Den Dungen
verkoopt aan Laurens Willem Brocx, inwoner te Gestel, een perceel teulland
groot ca. 2 lopenzaad 20 roedes, alhier gelegen te Gestel te Thede aan de
hoge heikant daar, b.p. Anthony Corstiaen Godschalks, Hendrick Canters, de
koper zelf, de gemeijnte daar zoals hij van de ouders van zijn vrouw heeft
geerfd. De verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te
doen. Het perceel is vrij van lasten behalve de lands- dorps - en burenlasten.
Getuigen als schepenen Philip Mans en Job Martin de Lange als
gecommiteerden van de heer officier. Datum 6 april 1726. Getekend : P.
Mans, J. M. de Lange, S. Voltelen secretaris.
=================229===================
Aktennr : 229
Folio :
208-v
Soort akte : verkoop
Datum : 24-05-1726
Jenneke Ariens van Triest meerderjarige dochter wonend in Den Dungen met
haar voogd hierin, verkoopt aan Anthony Hendricks van Venrooij, wonend in
Den Dungen, een perceel tuin en teulland groot ca. 28 roedes, alhier te
Gestel gelegen in de Triest, b.p. Geurt Gerit Geurts, Hilleken weduwe van
Delis van Osch, zoals ze door koop heeft verkregen van Gerit Hendrick
Cuijpers volgens de schepenbrief van Gestel d.d 16 maart 1719. De
verkoopster doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen. Het
bezit is vrij van lasten behalve de rechten aan de heer, de lands- dorps- en
burenlasten. Getuigen hierbij waren als schepenen Philip Mans en Job Martin
de Lange als gecommiteerden van de heer officier, datum 24 mei 1726,
getekend P. Mans, J.M. de Lange, S. Voltelen secretaris.
=================230===================
Aktennr : 230
Folio :
209-r
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 07-06-1726
Verschenen is hier Willem Jan Diepen weduwnaar van Marijke Janssen de
Visser, zijn eerste vrouw, inwoner alhier en doet afstand van zijn recht van
vruchtgebruik als langstlevende inzake de helft van 2 percelen teulland, aan
elkaar gelegen, in totaal groot ca. 2 lopenzaad alhier gelegen in de Horricxe
hoeve, b.p. Hendrick Huijberts van de Merendonck, Jan Janssen Spierincks,
joffrouw van de Eeckaart, Jan van de Mughovel, zoals hij eerder van zijn
ouders heeft geerfd en tot nu in gebruik heeft gehad. Hij doet er afstand van

ten behoeve van zijn 4 dochters verwekt bij zijn eerste vrouw, die hier
aanwezig zijn, met name Dircksken getrouwd met Jan Huijbert Cuijpers,
Marie getrouwd met Jan Thonisse de Laat, Anneken die is gehuwd met
Willem Janssen van de Sande en Jenneke die wel meerderjarig is maar nog
ongetrouwd, allen inwoners te St. Michielsgestel. Willem als vader belooft
deze overdracht gestand te doen. Getuigen als schepenen Aelbert van der
Cammen en Johannes Dircks van de Ven die zijn gecommiteerd door de heer
officier, datum 7 juni 1726. Getekend : Aelbert van der Camme, Johannes
Dirckx van de Ven (merkteken), S. Voltelen secretaris.
=================231===================
Aktennr : 231
Folio :
209-v
Soort akte : afstand vruchtgebruik
Datum : 07-06-1726
Willem Jan Diepen weduwnaar van Marijke Janssen de Visser, zijn eerste
vrouw, inwoner alhier heeft afstand van zijn recht van vruchtgebruik als
langstlevende gedaan inzake de helft van 2 percelen teulland, aan elkaar
gelegen, in totaal groot ca. 2 lopenzaad alhier gelegen in de Horricxe hoeve,
b.p. Hendrick Huijberts van de Merendonck, Jan Janssen Spierincks, joffrouw
van de Eeckaart, Jan van de Mughovel, zoals hij eerder van zijn ouders heeft
geerfd en tot nu in gebruik heeft gehad, waarvan de andere helft qua
erfrecht zijn eigendom is en hij heeft geerfd na dood van Jan Beeckmans
zijnde de zoon van zijn zuster, welk vruchtegebruik hij had afgestaan aan
zijn 4 dochters verwekt bij zijn eerste vrouw, die hier aanwezig zijn, met
name Dircksken getrouwd met Jan Huijbert Cuijpers, Marie getrouwd met
Jan Thonisse de Laat, Anneken die is gehuwd met Willem Janssen van de
Sande en Jenneke die wel meerderjarig is maar nog ongetrouwd, volgens de
brief van Gestel van vandaag. Voor ons zijn nu verschenen Jan Thonissen de
Laat en Willem Janssen van de Sande beiden vanwege hun vrouw en verder
Jenneken meerderjarige dochter van genoemde Willem Jan Diepens en diens
eerste vrouw, ieder voor een vierde part, nog samen handelend voor Jan
Huijbert Cuijpers die is getrouwd met Dirckske ook voor een vierde part en
verkopen aan Jan Gerits Vervoort, inwoner te St. Michielsgestel, de heflt van
de eerdergenoende 2 percelen land van hierboven en verder verkoopt Willem
Jan Diepens de andere helft van deze 2 percelen. De verkopers doen er
afstand van en beloven de verkoop gestand te doen en alle lasten af te
handelen behalve de lands- dorps- en burenlasten. Datum en getuigen als
boven. Getekend Aelbert van de Cammen, Johannes Dircks van de Ven
(merkteken), S. Voltelen secretaris.
=================232===================
Aktennr : 232

Folio :
210-v
Soort akte : ruil
Datum : 10-07-1726
De heer Jan Adriaen Ruijsch oudschepen en raad van de stad Den Bosch,
draagt in de vorm van een ruil aan Jan Janssen Meijs, inwoner alhier, de
helft van een veld hooiland over genoemd de Wielbeemd, waarvan de andere
helft eigendom is van Corst Driessen van Aelst, alhier gelegen in de
Thederbeemden. Nog een perceel teulland groot ca. 3 lopenzaad en 15
roedes, alhier gelegen op de Herlaerse akkers, b.p. Corstiaen van de
Merendonck oostwaarts, Jan Willem Haerwasser westwaarts, het O.L.
Vrouwenland noordwaarts, Frans Hoefnagels aan de zuidkant. Nog een zeker
perceel teulland genoemd het Clootjen, alhier gelegen op de Herlaerse
akkers, b.p. oostwaarts Adriaen Stercke, Gerit Willems van Rooij aan de
westkant, mevrouwe d' Adema noordwaarts en de erfgenamen van Andries
Corsten van Aelst zuidelijk, zoals hij heeft gekocht van jonker Lambert
Milling van Gerve te Veghel voor de ene helft en van jonker Lambert Milling
van Gerve oudschout te Helmond voor de andere helft, welk tweede perceel
ook van de oud schout van Helmond tegen juffrouw Catarina van de Velde
werd verkregen. De heer Ruijsch belooft de overdracht gestand te doen en
alle lasten af te handelen, behalve de lands- dorps- en burenlasten. Getuigen
als schepenen Aelbert van der Cammen en Henrick van Eijndoven als
gecommiteerde van de heer officier. Datum 10 juli 1726. Getekend : Aelbert
van der Cammen, Hendrick van Eijndoven, S. Voltelen secretaris.
=================233===================
Aktennr : 233
Folio :
211-r
Soort akte : ruil
Datum : 10-07-1726
Jan Janssen Meijs inwoner alhier draagt aan de heer Jan Adriaen Ruijsch, in
de vorm van een ruil, een erf over met een huis erop, groot ca. een half
lopenzaad, gelegen bij het kasteel van Nieuw Herlaer tegen de tuin van de
verkrijger, b.p. oostelijk de sluiswiel, aan de westkant de verkrijger,
noordelijk vrouwe d'Adama, de verkrijger en de rivier de Dommel zuidelijk.
Het perceel is leenroerig aan het leenhof van Oud Herlaer, zoals hem in een
deling was toebedeeld in het bezit van de ouders van zijn vrouw volgens de
brieven d.d. 18 september 1725. Jan Janssen Meijs belooft de ruil gestand te
doen en alle lasten af te handelen. De verkrijger moet het perceel op zijn
eigen kosten laten verheffen en het achtste deel onderhouden van de brug
over de Dommel te Nieuw Herlaer bij het huis van joffrouw Martinel en nog
het achtste part in het Brantshek bij de tuin van de kinderen van Adriaen
Hoefnagel, verder de lands- dorps - en burenlasten. Datum en getuigen als

boven. Getekend: Aelbert van de Camme, Hendrick van Eijndoven, S.
Voltelen secretaris.
=================234===================
Aktennr : 234
Folio :
212-r
Soort akte : verkoop
Datum : 22-10-1726
Hendrick Hendricks van den Heuvel de jonge wonend op de Berselaer onder
St. Oedenrode, verkoopt aan Jacob Faver, *gegareerd * soldaat wonend te
Boxtel, een perceel teulland groot ca. 2 en een halve lopenzaad, alhier
gelegen te St. Michielsgestel, onder Gemonde ter plaatse genoemd het
Rullaer, b.p. Michiel Hendricks Clomp, Neesken weduwe van Jan Thijsse van
de Merendonck, de gemeenschappelijke straat, Aert Ariens Willems van de
Merendonck, zoals hij het van zijn ouders had geerfd. De verkoper doet er
afstand van en belooft de verkoop gestand te doen. Het perceel is vrij van
lasten behalve de lands- dorps- en burenlasten. Getuigen waren Aelbert van
de Cammen en Johannes Dircks van de Ven, schepenen als gecommiteerden
van de heer officier. Datum 22 oktober 1726, getekend : Aelbert van der
Cammen, Johannes van de Ven (merkteken), S. Voltelen secretaris.
=================235===================
Aktennr : 235
Folio :
213-r
Soort akte : verkoop
Datum : 02-11-1726
Johanna van Esch weduwe van Jacob Pellemans wonend te Maaseik met haar
voogd hierbij, verkoopt aan Margriet weduwe van Hendrick van de Lusdonck
zijnde haar zuster (boven de akte wordt ze aangeduid als Griet Philips. JT),
alhier wonend, het vierde part van een akker teulland in totaal groot ca. 2
lopenzaad en 24 roedes alhier gelegen aan het Heselaer, b.p. Adriaen Jacobs
Groenendael, de weduwe van Hendrick Clomp, de weduwe van Adriaen Nicol,
de erfgenamen van Hendrick Goijaerts, zoals ze van haar ouders had geerfd.
De verkoopster doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen
en alle lasten af te handelen behalve de lands- dorps- en burenlasten.
Getuigen Hendrick Jacobs van Eijndoven en Jan Peters van Pincxten als
gecommiteerden van de heer officier. Datum 2 november 1726, getekend
Hendrick van Eijndoven, Jan Peters van Pincxten, S. Voltelen secretaris.
=================236===================
Aktennr : 236
Folio :
213-v

Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 15-01-1727
Jan Janssen Spierincks en zijn broer Hendrick Janssen Spierincks, inwoners
alhier beloven samen en hoofdelijk op onderpand van hun persoon en bezit,
aan Henrick Willems van de Oetelaer wonend onder Schijndel en aan Aert
Adriaens van Boxtel wonend op Hoog Gemonde onder Boxtel, beiden dekens
van de schutterij van St. Anthonis te Gemonde ten behoeve van deze
schutterij, een kapitaal van 115 gulden, elke gulden van 20 stuivers, met de
rente ervan tegen 5 % per overmorgen over een jaar terug betalen, zijnde
de 17e januari over een jaar binnen Gemonde, vrij van alle lasten, vanwege
geleend geld door Jan Janssen Spierinks zijnde hun grootvader van het
genoemde gilde geleend, volgens de notariele obligatie d.d. 1 mei 1643
opgenaakt voor notaris J. van den Heuvel. Indien het geld op die dag niet
wordt terugbetaald zal de vermelde rente blijven doorlopen totdat de
hoofdsom is voldaan. Indien er wordt afgelost dient men dat elkaar 6
maanden vooraf op te zeggen. Getuigen hierbij meester Philip Mans en
Hendrick van Eijndoven als schepenen. Datum 15 januari 1727, getekend :
P. Mans, Hendrick van Eijndoven, S. Voltelen secretaris.
=================237===================
Aktennr : 237
Folio :
214-v
Soort akte : verkoop
Datum : 20-01-1727
Hendrick, Jan en Adriaen, meerderjarige zoons van Jan Chielen van den
Berselaer, ieder voor een zesde part, Michiel Clomp, wonend op het
Berselaer en Jan Janssen van Hees wonend op Hoog Gemonde, als
aangestelde voogden over Jan en Marie, minderjarige kinderen van
genoemde Jan Chielen van de Bersealer, samen voor twee zesde parten,
verder Eijmbert Bastiaens van de Ven wonend onder Schijndel en Jan
Janssen van de Sande wonend onder Boxtel als aangestelde voogden over de
2 minderjarige kinderen van Aert ook zoon van genoemde Jan Chielen van
de Berselaer, in diens leven verwekt bij Marie Bastiaens van de Ven daarin
voor het resterende zesde part, verkopen aan Wilbort Hendricks Clomp,
inwoner alhier onder Gemonde, een perceel teulland met de houtwas etc.
groot ca. 4 lopenzaad, alhier gelegen ter plaatse genaamd aan de Caart, b.p.
de weduwe van Willem Laurens van de Schoot, Jan de Bever, het grote
gasthuis van Den Bosch, Lisbeth Goossens, zoals deze kinderen en
kindskinderen hebben geerfd van Jan Chielen Aerts van de Berselaer zijnde
resp. hun vader en grootvader. De voogden zijn hierin gemachtigd door een
machtiging van schepenen d.d. 7 december 1726 volgens het extract uit het
resolutieboek van schepenen van Schijndel ondertekend door J. van Oerle

secretaris. De verkopers doen afstand van het bezit en beloven de verkoop
gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve daaruit jaarlijks de
grondchijns van 12 stuivers 8 penningen aan de heer van Gestel te betalen,
verder de lands- dorps- en burenlasten, alles volgens de verkoopcedullen
ervan, opgemaakt voor de heer officier en schepenen van Schijndel d.d. 28
december 1726. Getuigen hierbij Philip Mans en Johannes Dircks van de Ven
als schepenen en gecommiteerden van de heer officier. Datum 20 januari
1727. Getekend P. Mans, Johan van de Ven (merkteken), S. Voltelen
secretaris.
=================238===================
Aktennr : 238
Folio :
216-r
Soort akte : verkoop
Datum : 00-00-1727
Jan Willem Haerwasser inwoner alhier verkoopt aan Adriaen Gerrit Spierincks
het vierde part van een akker teulland (akte is niet afgemaakt en
doorgestreept).
=================239===================
Aktennr : 239
Folio :
216-r
Soort akte : verkoop
Datum : 15-02-1727
Aert Dircks van Venrooij wonend in Den Dungen, verkoopt aan Jan van der
Steen, inwoner alhier, een perceeltje teulland groot ca 1 lopenzaad, alhier te
Gestel gelegen op de Horrick, b.p. de kinderen van Thonis van Venrooij,
verder rondom in de gemeijnte, zoals hij het van zijn ouders heeft geerfd. De
verkoper doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle
lasten af te handelen, behalve een roede dijkonderhoud tussen de grote en
de kleine brug in de Plaats hier en het halve hek en de hekpost aan het
genoemde land, verder de lands- dorps- en burenlasten. Getuigen hierbij
Philip Mans en Hendrick van Eijndoven als schepenen en gecommiteerden
van de officier. Datum 15 februari 1727, Getekend : P. Mans, Hendrick van
Eijndoven, S. Voltelen secretaris.
=================240===================
Aktennr : 240
Folio :
216-v
Soort akte : verkoop
Datum : 18-04-1727

Jenneke van Venrooij weduwe van Adriaen Brocx alhier woonachtig, met
haar hierbij gekozen voogd, daarin gemachtigd zijnde middels het besloten
testament door haar en wijlen haar man samen voor schepenen alhier
gemaakt d.d. 23 oktober 1719, en na het overlijden van haar man geopend
op 29 september 1721 voor schepenen alhier, verder ook met toestemming
van haar meerderjarige kinderen hierin, verkoopt aan Hendrick van de
Westelaecken wonend in Den Dungen, een perceel teulland groot ca. 3
lopenzaad, alhier gelegen op de Horsick, b.p. de weduwe van Huijbert
Geurts, Piertje weduwe van Hendrick Weijgergancks, Hendrick Janssen van
Vechel, de gemeenschappelijke straat. Nog een akker teulland groot ca. 2
lopenzaad alhier gelegen op de Logt. b.p. Geurt Gerrit Geurts, Jan Gerits
Vervoort, Aelbert van der Camme, de mestweg daar, zoals zij van haar
ouders heeft geerfd. Ze belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten
van haar kant af te handelen, behalve dat de koper uit het eerste perceel op
de Horsick een gewinchijns moet blijven betalen van 22 stuivers 6 penningen
aan de heer van Gestel op St. Michielsdag en verder de lands- dorps- en
burenlasten alles volgens de verkoopvoorwaardes ervan d.d. 2 april j.l.
Getuigen als schepenen Job Martin de Lange als gecommiteerde voor de
officier en Philip Man. Datum 18 april 1727, getekend P. Mans, J.M. de
Lange, S. Voltelen secretaris.
=================241===================
Aktennr : 241
Folio :
218-r
Soort akte : verkoop
Datum : 12-05-1727
Nicolaes Laurens van Houtum meerderjarige zoon van Laurens Daniels van
Houtum verwekt bij Catalijn Ruth Jacobs, in leven inwoner van St.
Michielsgestel hierin voor een zesde part, Cornelis Janssen van Griensven als
man van Adriaentie ook dochter van genoemde Laurens Daniels van Houtum
en van Catalijn Ruth Jacobs wonend in Den Dungen, ook voor een zesde
part, Mathijs Zeger Smits wonend te Middelrode als man van Barber dochter
van Laurens Daniels van Houtum en van genoemde Catalijn ook voor een
zesde part, en Goijaert Cauwenberg wonend in Den Dungen, als aangesteld
voogd over Ruth, Jenneken en Peternel ook kinderen van genoemde Laurens
en Catalijn nog minderjarig zijnde, voor de resterende drie zesde parten,
daarvoor gemachtigd zijnde door de drossaard, president en schepenen
alhier d.d. 22 maart 1727, verkopen aan Johannes Dircks van de Ven,
schepen alhier, hun rechten in een erf met 2 huizen erop en andere
bouwsels, samen groot ca. 7 lopenzaad, alhier gelegen aan de Dungense
Cant tegenover de windmolen daar, b.p. Wouter Thonisse Spierincks,
Anthony Corstiaen Godschalks, de weduwe van Willem Delisse van der
Steen, de gemeenschappelijke straat, zoals de verkopers dat van hun ouders

hebben geerfd. De verkopers doen er afstand van en beloven de verkoop
gestand te doen en alle lasten af te handelen behalve een gewinchijns van 2
blanken aan de heer van Gestel op St. Michielsdag, en verder de landsdorps- en burenlasten etc. Nadat zulks is gebeurd is hier genoemde
Johannes Dircks van de Ven gekomen en heeft het genoemde bezit weer
verder verkocht en overgedragen aan Cornelis Janssen van Griensven van
hiervoor die op zijn beurt ook weer belooft de verkoop gestand te doen etc.
Getuigen hierbij waren Job Martin de Lange als gemachtigde voor de officier
en Jan Peters van Pinxcten als schepenen. Datum 12 mei 1727, getekend :
J.M. de Lange, Jan Peters van Pincxten, S. Voltelen secretaris.
=================242===================
Aktennr : 242
Folio :
219-v
Soort akte : vernadering
Datum : 06-06-1727
Verschenen is hier Jan Janssen Spierincks als man van Marie Arien Jansse
wonend in Den Dungen en heeft kontant geld aangeboden dat zijn eigendom
is om daarmee beroep te doen op het recht van vernadering, inzake twee
percelen teulland alhier te Gestel in de Horricxe Hoeve aan elkaar gelegen,
zoals Willem Jan Diepens cum suis op 7 juni 1726 alhier voor schepenen had
verkocht aan Jan Gerits Vervoort wonend in St. Michielsgestel. De comparant
heeft de eerste koper diens koopsom gerestitueerd en de comparant heeft de
2 percelen daarmee in eigendom verkregen. Aldus ter secretarie op 6 juni
1727, met getuigen Philip Mans, Job Martin de Lange als gecomiteerden voor
de officier en Johanes Dircks van de Ven als schepen. Getekend : P. Mans,
J.M. de Lange, Johannes Dircks van de Ven (merkteken) en S. Voltelen
secretaris.
=================243===================
Aktennr : 243
Folio :
220-r
Soort akte : verkoop
Datum : 24-06-1727
Jacob Faver, *gegageert * (huursoldaat) soldaat wonend onder Boxtel,
draagt aan aan Hendrick Hendricks van de Heuvel de jonge een akker
teulland over, groot ca. 2 en een half lopenzaad, alhier gelegen onder
Gemonde ter plaatse genoemd het Rullaer, b.p. Michiel Hendrick Clomp,
Neesken weduwe van Jan Janssen van de Merendonck, Aert Willem van de
Merendonck, de gemeenschappelijke straat, zoals deze akker hen in belening
was gegeven voor een bedrag van 90 gulden op 22 oktober j.l. voor
schepenen hier, hetgeen hij hierbij bekent ondanks dat zulks in de eerdere

overdracht niet was vermeld, maar dat deze 90 gulden nu door Hendrick zijn
teruggegeven. Hij draagt het perceel met alle brieven ervan nu over aan
Henrick over die daarvan weer het volle erfrecht heeft. Jacob belooft de
overdracht gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve de landsdorps- en burenlasten. Getuigen Philip Mans, Job Martin de Lange als
gemachtigde voor de officier, verder Jan Peters van Pinxten als schepenen.
Datum 24 juni 1724 (jaartal moet zijn 1727, JT). Getekend : P. Mans, J.M.
de Lange, Jan Peters van Pincxten en S. Voltelen secretaris.
=================244===================
Aktennr : 244
Folio :
220-v
Soort akte : verkoop
Datum : 04-08-1727
Anneke Jan Thomasse wonend te Gestel met haar voogd verkoopt aan
Marten van den Heuvel als armmeester van Gemonde ten behoeve van de
armen daar, een perceeltje teulland groot ca. 14 roedes, alhier gelegen
onder Gemonde, b.p. de kerk van Gemonde, Johan Paijemans in Den Bosch,
een hooibeend daar genoemd d'Ochelen, de erfgenamen van Peter
Casteleijn, zoals ze heeft gekocht van Jan Claessen van de Morselaer cum
suis, volgens schepenbriven van Den Bosch d.d. 8 maart 1704 in het boek
van secretaris Teffelen. De verkoopster doet er afstand van en belooft de
verkoop gestand te doen en alle lasten daarin af te handelen, behalve de
lands- dorps- en burenlasten. Getuigen hierbij Job Marin de Lange in
opdracht van de officier, verder Aelbert van der Cammen als shepenen.
Datum 4 augustus 1727, getekend : J.M. de Lange, Aelbert van der Camme,
S. Voltelen secretaris.
=================245===================
Aktennr : 245
Folio :
221-v
Soort akte : verkoop
Datum : 02-09-1727
Andries Vorstenbosch als man van Marie Aert Haerwasser wonend te Uden,
verkoopt aan zijn broer Johannes Vorstenbosch wonend in Den Dungen, een
erf met een huis erop groot ca. 8 en een halve lopenzaad gelegen alhier aan
het Hesealer, b.p. Willem Ginhoven, het Geefhuis van Den Bosch, Johannes
Dircks van de Ven, de gemeenschappelijke straat. Nog een perceel teulland
en aanliggend hooibeekcxke groot ca. 3 en een halve lopenzaad, alhier
gelegen op de Slebeecken, b.p. Jan Daniels van der Aa, de armen van
Gemonde, Willemijn weduwe van Jan Janssen van Breugel, de loopgraaf
daar. Nog verkoopt hij een perceeltje teulland groot ca. 28 roees alhier

gelegen op het Loick, b.p. Jan van Tommelen, Willem Ginhoven, Henricus de
Decquere, Jan Daniels van der Aa, zoals de verkoper dat voor drievierde part
van de ouders van zijn vrouw had geerfd en voor een vierde had gekocht van
de kinderen van Jan Dircks van de Ven volgens de brief d.d. 25 november
1723. De verkoper doet afstand van het bezit en belooft de verkoop gestand
te doen en alle lasten af te handelen, behalve 4 duiten gewinchijns aan de
heer van Gestel. Verder is het vrij van lasten behalve de lands- dorps- en
burenlasten. Getuigen de heer drossaard Elzevier en Philip Mans als
presidentschepen. Datum 2 september 1727. Getekend : I. Elzevier, P. Mans
en S. Voltelen secretaris.
=================246===================
Aktennr : 246
Folio :
222-v
Soort akte : verkoop
Datum : 11-09-1727
Jan Peter Ondersteijn wonend in Den Dungen als man van Willemijn Janssen
van de Wetering, verkoopt aan Anthony Gijsbert Vuchts de onverdeelde helft
van een perceel teulland in totaal groot ca. 4 lopenzaad en 20 roedes, alhier
te St. Michielsgestel gelegen in de Doncqsestraat, b.p. Hendrick Jans van
Griensven zuidelijk, de kinderen van Jan Arien Spierincks aan de noordkant,
Aert van Griensven oostelijk en Willem Thijssen Meulenbroecks westelijk,
zoals hij van de broers van zijn vrouw bij testament had geerfd. De verkoper
doet er afstand van en belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af
te handelen. Het bezit is vrij van lasten behalve de lands- dorps- en
burenlasten. Getuigen hierbij de heer Isaacq Elzevier drossaard en Philip
Mans schepen. Datum 11 september 1727. Getekend : I Elzevier, P. Mans, S.
Voltelen secretaris.
=================247===================
Aktennr : 247
Folio :
223-r
Soort akte : verkoop
Datum : 28-10-1727
Willem en Francois, beiden meerderjarige zoons van Jan Willem Goossens
verwekt bij Anneke Jacobs van Deurse, inwoners van St. Michielsgestel, die
ook handelen voor hun broer Jacob verkopen aan Anthony Gijsbert Vugts,
wonend in Den Dungen de helft van een perceel teulland in totaal groot ca. 3
lopenzaad en 26 roedes, waarvan de koper al de andere helft heeft dat die
heeft gekocht van Jan Peter Ondersteijn, volgens de brief van 11 september
j.l., alhier gelegen te St Michielsgestel aan de Dunbgense Cant in de Doncqse
straat, b.p. Hendrick Aerts van Griensven zuidelijk, de kinderen van Jan

Arien Spierincks aan de noordkant, Aert van Griensven oostelijk en Willem
Thijssen Meulenbroeck westelijk, zoals ze van hun ouders hebben geerfd. De
verkopers doen er afstand van en beloven de verkoop gestand te doen en
alle lasten af te handelen behalve 2 roedes en 2 voet dijk te moeten
onderhouden van de dijk aan de Dungense Cant, volgens de dijkcedullen.
Het bezit is vrij van lasten behalve lands- dorps- en burenlasten. Getuigen
hierbij Job Martin de Lange, mede in opdracht van de officier, en verder
Hendrick Jacobs van Eijndoven schepen. Datum 28 oktober 1727. Getekend :
J.M. de Lange, Hendrick van Eijndoven, S. Voltelen secretaris.
=================248===================
Aktennr : 248
Folio :
224-r
Soort akte : schuldbekentenis
Datum : 26-11-1727
Anthony Casper van der Cammen en Hendrik Aelberts van Sprang zijnde
diens zwager, beiden inwoners van St. Michielsgestel beloven samen en
hoofdelijk als schuldenaars op onderpand van hun persoon en bezit, om aan
Anthony Janssen van Griensven ook inwoner alhier, de som van 300 gulden
te betalen, elke gulden van 20 stuivers, met de rente van 4 %, vanwege
geleend geld terug te betalen per heden datum over een jaar alhier of binnen
de stad Den Bosch, vrij van enige lasten. Het geld is uitgeleend aan Anthony
van der Cammen. Indien op de genoemde datum het geld niet wordt
terugbetaald zal de rente blijven doorlopen totdat de hoofdsom is voldaan.
Als er wordt afgelost dient men dat elkaar 3 maanden vooraf op te zeggen.
Verder is afspraak dat als het geld niet ineens wordt betaald dat het dan in 2
termijnen mag worden terugbetaald in 2 achtereenvolgende jaren, elk jaar
de helft op de vervaldag met ook de rente. Getuigen hierbij waren Philip
Mans mede als gemacgtigde door de officier en Hendrik van Eijndoven als
schepen. Datum 26 november 1727. Getekend : P. Mans, Hendrick van
Eijndoven, S. Voltelen secretaris.
=================249===================
Aktennr : 249
Folio :
225-r
Soort akte : verkoop
Datum : 10-01-1728
Jan Peters Ondersteijn als man van Willemijn Janssen van de Wetering,
wonend in Den Dungen, verkoopt aan Mathijs Janssen Spierincks ook
woonachtig in Den Dungen een akker teulland groot ca. 3 lopenzaad en 6
roedes, alhier gelegen te Gestel op de Donck, b.p. de kinderen van Louwies
Leenderts, Francois Jan Willem Gerits, Engel weduwe van Hendrick Zeben

van de Westelaecken, de gemeenschappelijke straat, zoals hij heeft geerfd
van de ouders van zijn vrouw. De verkoper doet afstand van het bezit en
belooft de verkoop gestand te doen en alle lasten af te handelen, behalve
jaarlijks een zester rogge aan het groot gasthuis in Den Bosch, Bossche maat
uit een grotere pacht van een half mud op Maria Lichtmisdag, verder de
lands- dorps- en burenlasten. De koper kan het bezit pas met a.s. St.
Maartensdag aanvaarden en hoeft daarom de koopsom ook niet eerder te
voldoen dan per die datum. Getuigen hierbij Isaaq Elzevier drossaard, Philip
Man en Job Martin de Lange als schepenen. Datum 10 januari 1728,
getekend : I. Elzevier, P. Mans, J.M. de Lange en S. Voltelen secretaris.
=================250===================
Aktennr : 250
Folio :
226-r
Soort akte : verkoop
Datum : 10-01-1728
Anthony Janssen Toebacx en Jan Henrick Clomp als man van Marie Janssen
Toebacx voor henzelf handelend en ook voor hun minderjarige zuster resp.
schoonzus Helena Toebacx, daarvoor gemachtigd zijnde door de drossaard
en schepen van St Michielsgestel per vandaag, verkopen ieder voor hun deel
aan Adriaen Jan Schellekens wonend in de parochie van Gemonde in de
jurisdictie van Schijndel, een derde part van een dagmaat hooiland alhier te
Gestel gelegen in de Wielbeemd achter Zegenwerp, b.p. Salomon Bel, Thonis
de Bresser, Peter van Hees, de rivier de Dommel, zoals ze van hun ouders
hebben geerfd. De verkopers doen er afstand van en beloven de verkoop
gestand te doen. De koper moet hieruit jaarlijks een gewinchijns betalen van
3 oort aan de domeinen van het land in Den Bosch op St. Michielsdag en
verder de lands- dorps- en burenlasten. Getuigen hierbij waren Job Martin de
Lange als gemachtigde voor de officier, Aelbert van der Cammen en Henrick
van Eijndoven als schepenen. Datum ut supra. Getekend : J.M. de Lange,
Aelbert van der Camme, Hendrik van Eijndoven en S. Voltelen secretaris.
Datum als voor.
=================251===================
Aktennr : 251
Folio :
228-r
Soort akte : inhoudsopgave
Datum : 00-00-1714
Register van namen in dit boek gespasseerd, waarvan de schuldbrieven zijn
gemerkt met een B, de andere zijn transportbrieven van vast bezit.
1. Jenneke Dirck Jacobs, folio 1

2. Aelbert van der Cammen, folio 2 verso
3. Peter Jansssen van Heesch, folio 4
4. Aelbert van der Cammen, folio 5 verso
5. Lambert Verstegen, folio 6 verso
6. Aelbert van der Cammen, folio 7 verso
7. Jan Janssen van Schijndel bij vernadering, folio 9
8. Jan Huijberts van de Merendoncq, folio 10
9. De heer majoor Piper, folio 11
10. Idem, folio 13
11. Jan Huijberts van de Merendonck, folio 14
12. Jenneke Dirck Jacobs, folio15
13. Neeske weduwe van Jan Thijsse van de Merendonck, folio 16
14. Aelbert van der Cammen, folio 18 verso
15. De heer Johan van Sevenhoven, folio 19 verso
16. Jan Corsten van de Water, folio 20 verso
17. Johannes Dircks van de Ven, folio 21 verso
18. Hendrick Gerits van de Westelaar, folio 26
19. Ancem Jacobs van der Hofstad, folio 28 verso
20. De kinderen van Marie Hertigh, folio 29 verso
21. Thijs Jan Thijssen van de Merendonck, folio 31 verso
22. Meester Dirck Looijens huisvrouw, folio 33 verso
23. Cornelis Poudrooijen, folio 35
24. Zacharias Loomans, folio 36
25. Peter Rulens van der Stappen, folio 39
26. Willem Hendriks, folio 40 verso
27. Franck Jansse van Boxtel, folio 41 verso
28. Aelbert van der Cammen, folio 43
29. Jan Rutte van Griensven in Den Dungen, folio 44
30. Corstiaen Jacobs van den Oetelaer, folio 45
31. Aelbert van der Cammen, folio 46
32. Adriaen Huijberts van den Bogaart, folio 47 verso
33. Hendrick Gerits van de Westelaken, folio 48 verso
34. Jenneken Gerit Hendrick Cuijpers bij vernadering, folio 49
35. Jan Jacobs van der Aa, folio 50
36. Lijsbeth Hendrick Spierincks, folio 50 verso
37. Anthony Hendrick Smulders, folio 51
38. Jenneke Mathijs Weijgergancks wed. van Jan Jansse van
Griensven, folio 53
39. Adriaaantje van der Meijde, folio 53 verso
40. Neeske Jan Thijsse, folio 54 verso
41. Huijbert Peters van Geffen ten laste van Jan Dircks van de Ven,
folio 55 verso (B)
42. Jan Gerit Dircks den Otter, folio 58 verso
43. Jan Beeckmans, folio 59 verso

44. Dirck Jansse van der Aa, folio 63
45. Michiel Hendrick Clomp ten laste van Thonis Aerts van Overbeek
en Gerit Dircks van Pincxten, folio 67 verso (B)
46. Jan Jansse van den Oetelaer, folio 68 verso
47. Hendrik van Engelen, folio 69 verso
48. Jan Chielen van de Sande, folio 70
49. Luijcas Geurts Strackens, folio 70 verso
50. Jan Willem Haarwasser, folio 71 verso
51. Lambert Jansse Tielemans huisvrouw, folio 72 verso
52. Jan Gerits van der Aa, folio 73 verso
53. Hendrick Kivits bij vernadering, folio 74 verso
54. Meester Salomon Bel, folio 75
55. Cornelia, Adriaantje en Geertruij van der Meijde, folio 77
56. Peter Jansse van Heesch, folio 78
57. Evert Schellekens cum suis, folio 79
58. Aelbert van der Cammen, folio 81 verso
59. Servaas Corsten van de Water, folio 83 verso
60. Jenneken Adriaense van Triest, folio 84
61. Aelbert van der Cammen, folio 84 verso
62. Mechel Gerit Jan Dircks van der Heijde weduwe van Hendrick van
den Heuvel, folio 85
63. Goijaert Corsten Schepens cum suis bij erfmangeling, folio 85
verso
64. Jan Willem Haarwasser bij erfmangeling, folio 86 verso
65. Claes Martens van de Veerdoncq, folio 87 verso
66. Willem Hendrick Jansse, folio 88 verso
67. Hendrick Janssen van Beek, folio 89 verso
68. Jan van Bilsen, folio 90
69. Meester Johan Ignatius van den Eeckaart ten laste van de vrouwe
van Gestel etc., folio 91 (B)
70. Gerit Gijsberts van Rooij, folio 93 verso
71. Aelbert van der Cammen, folio 94 verso
72. De heer Isaacq Hermanus Elzevier, folio 95 verso
73. Idem voor de zuster van zijn vrouw, folio 97 verso
74. Idem voor de zelfde zuster van zijn vrouw, folio 98 verso
75. Idem voor zichzelf, folio 99 verso
76. Idem voor zichzelf, folio 101
77. De heer drossaard Elzevier, folio 101 verso
78. De zelfde heer drossaard Elzevier, folio 102 verso
79. Hendrick Jacobs van Eijndoven, folio 103
80. Willem Bakkers, folio 103 verso
81. De zelfde Willem Bakkers, folio 104 verso
82. Gerardus Lambertus van Strijp, folio 105
83. Idem van Strijp, folio 105 verso

84. Idem van Strijp, folio 106
85. Idem van Strijp, folio 106 verso
86. Sijmon Vughts, folio 107
87. De armen van Gestel, folio 107 verso
88. Rijck Bogaarts, folio 108
89. Idem, folio 108 verso
90. Jan Gerit Dircks den Otter cum suis, folio 109
91. Idem cum suis, folio 109 verso
92. Hendrick van de Merendonck cum suo, folio 110
93. Idem cum suo, folio 110 verso
94. Idem cum suo, folio 111
95. Cornelis Poudroije, folio 111 verso
96. De zelfde Poudroije, folio 112
97. Jan Peters van Aerlebeek, folio 112 verso
98. Jan van der Steen cum suis, folio 113
99. Aelbert van der Cammen cum suis, folio 113 verso
100. De zelfde, folio 114
101. De zelfde cum suis, folio 114 verso
102. De zelfde, folio 115
103. Jan van Tongeren, folio 115 verso
104. Aelbert van der Cammen, folio 116
105. Gerardus Lambertus van Strijp, folio 116 verso
106. De vrouwe van Bruel ten laste van Huijbert en Anneke Driesse
van de Sande, folio 117 (B)
107. Mevrouw Merendonck, folio 119
108. Adriaan Willem Haarwasser, folio 119 verso
109. Peter Dircks van Avendonck, folio 120 verso
110. Señor Jacobus Schuurmans, folio 121
111. Jenneke weduwe van Gerit Dircks den Otter, folio 122
112. Jan Willem Haarwasser, folio 123
113. Peter Zegers te Schijndel ten laste van Wilbort Thonis Snelders
te Schijndel, folio 123 verso (B)
114. Willem Fransse van der Schoot, folio 124 verso
115. Aelbert van der Cammen, folio 125 verso
116. De zelfde van der Cammen, folio 126 verso
117. Wouter van Hassel, folio 128
118. Wouter en Franck Jansse van Boxtel, folio 129
119. Jan van der Steen, folio 130
120. Sijmon Vugts en Willem Bakkers, folio 131
121. Hendrick Jacobs van Eijndoven, folio 132
122. De zelfde van Eijndoven, folio 132 verso
123. Wouter Cornelis Maat, folio 133
124. Adriaen Ariens Stercke, folio 136
125. Gerit Gijsberts van Rooij, folio 137

126.
127.
128.
129.
130.

Luijcas Geurt Strackens, folio 137 verso
Jan Willems van Pincxten, folio 138 verso
Wilbort Hendrick Clomp bij vernadering, folio 139
Aalbert van der Cammen, folio 140
Michiel Hendricks Clomp ten laste van Peter Willems wonend te
Schijndel, folio 141 (B)
131. Jan Willem Haarwasser en Andries van de Sande, folio 141
verso
132. Anthony Godschalck, folio 143
133. Ruth Peter Martens, folio 144
134. Jan Gerits van den Broek, folio 144 verso
135. Gerit Janssen Schelleken, folio 145 verso
136. Willem van Brunschot, folio 146 verso
137. Merijke weduwe van Eijmbert Willem Rutte, folio 148
138. Willem Jansse van Hannen, folio 148 verso
139. Jan van der Steen, folio 149 verso
140. Juffrouw Gerdina Caron, folio 150
141. Wouter van Hassel, folio 151
142. Juffrouw Adriana Mechtildis van den Eeckaart, folio 153
143. Hendrick Jacobs van Eijndoven, folio 153 verso
144. Jan Willems van Haren ten laste van Francis Hoefnagel te
Nieuw-Herlaer, folio 154 verso (B)
145. Aalbert van der Cammen, folio 155
146. De minderjarige kinderen van de heer Johan Vercamp, folio 156
147. Aalbert van der Cammen, folio 157 verso
148. Creijn Peters Bastiaans, folio 158
149. Gerit Gerits, folio 159
150. Michiel Hendriks Clomp, folio 162
151. Aert Peters Cappeteijn, folio 162 verso
152. De armen van Gestel ten laste van Frans Jansse Haarwsser cum
suis, folio 163 verso (B)
153. Jan Aert Broere, folio 164 verso
154. Juffrouw Maria van Vechel ten laste van Pieter Francke van den
Brandt cum suis, folio 165 (B)
155. Eijmbert Hendricks Veroude, folio 166
156. Cornelis Poudroije ten laste van Dirck van der Steen nomine
uxoris, folio 167 verso
157. Peter Jansse Ondersteijn bij vernadering, folio 168 verso en 172
158. Margriet weduwe van Theunis Janssen Spierincks, folio 169
159. Johannes van der Vaart, folio 170 verso
160. Maria Pennincks, folio 171
161. Meijntje Goijaarts van de Sande, folio 171 verso
162. Jan Fransse de Smit, folio 173
163. Neeske Spierincks weduwe van Jan van de Merendonck, folio

174 verso
164. Heer en meester Gerard Vinck, folio 175
165. Idem, folio 176
166. Idem, folio 176 verso
167. De heer van Oirschot, folio 177
168. De heer en meester Gerard Vinck, folio 177 verso
169. Hendrick Peters van Geffen, folio 178 verso
170. Aalbert van der Cammen, folio 179 verso
171. Anthony Godschalck, folio 180
172. Andries Vorstenbosch, folio 180 verso
173. Michiel Hendriks Clomp, folio 182
174. Hendrick Jacobs van Eijndhoven, folio 182 verso
175. Anthony Godschalck, folio 183
176. Marten Peters van de Ven, folio 183 verso
177. Servaas Corste van de Water, folio 184
178. Lambert Reijnier de Wijs bij vernadering, folio 185
179. Lambert Verstege, folio 185 verso
180. De heer predikant Sohnius, folio 186 verso
181. Anthony Casper van der Cammen en Anneken weduwe van
Corstiaan Huijberts van Schakenraat, folio 197 verso
182. Lambert Verstegen, folio 189
183. Aalbert van der Cammen, folio 189 verso
184. De heer Arnoldus Everhardus van Grave, folio 190 verso
185. Isaacq Jansse van Casteren, folio 191 verso
186. Corstiaen van de Merendonck, folio 192
187. De heer drossaard Elzevier, folio 192 verso
188. Wouter van Hassel, folio 193 verso
189. Corstiaen van de Merendonck, folio 194
190. Peternella Adriaans van Griensven weduwe van Hendrick Jansse
Weijgergancks, folio 194 verso
191. Hendrik Aalberts van Sprang, folio 195 verso
192. De heer en meester Gerard Vinck, folio 196 verso
193. De heer rentmeester Kaarsmans, folio 197 verso
194. Anthonij Stockermans te Oisterwijk, folio 199
195. Anneke Roskam, bij vernadering, folio 200
196. De procureur Hendrick de Bije, folio 200 verso
197. Aalbert van der Cammen, folio 202 verso
198. Cornelia van der Meijden, folio 203 verso
199. Hendrik Aarts van Griensven, folio 204
200. Jan Broere, folio 205
201. De heer Martinus de Leeuw, folio 205 verso
202. Wouter van Hasselt, folio 207 verso
203. Laurens Brocx, folio 208
204. Anthonij Hendriks van Venrooij, folio 208 verso

205.
206.
207.
208.
209.
210.

Jan Gerits Vervoort, folio 209 verso
Jan Jansse Meijs, folio 210 verso
De heer Johan Adriaan Ruijsch, folio 211
Jacob Faver, folio 212
Griet Philipse, folio 213
St. Antoniusgilde te Gemonde ten lasten van Jan en Hendrick
Spierincks, folio 213 verso
211. Wilbort Hendricks Clomp, folio 214 verso
212. Jan van der Steen, folio 216
213. Delis Hendriks van de Westelaken, folio 216 verso
214. Cornelis Jansse van Griensven, folio 218
215. Jan Jansse Spierincks bij vernadering, folio 219 verso
216. Hendrik Hendriks van den Heuvel de jonge, folio 220
217. De armen van Gemonde, folio 220 verso
218. Johannes Vorstenbosch, folio 221 verso
219. Anthonij Vugts, folio 222 verso
220. Idem, folio 223
221. Anthonij Jansse van Griensven ten laste van Anthonij Caspers
van der Cammen en Hendrik Aalbers van Sprang, folio 224 (B)
222. Mathijs Jansse Spierincks, folio 225
223. Adriaan Jan Schellekens, folio 226
======================================
Einde van dit protocol.
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