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REGISTER OP DIT ARCHIEFBESTAND 
gevolgd door het tekstbestand 
 
FAMILIENAMEN en kloosterorden [voor de genealogen] 
Absolons, Abtenhuijsen van, Amende, Anker van den, Aslem/Aslom van, Asperen van, 
Aussems, Baillet, Bak de, Bakers, Bakkers, Barhuijsen van, Bauee of Bauw, Bax, Beek van, 
Benetru, Benthem van, Beresteijn,  Berg van den, Bergen van, Berger, Berkel van, Bernaards, 
Beugen van, Bever de, Beverst van, Bibbelaar van den, Bichelaer van den, Bierens, Bilsen 
van, Bloemarts, Blotenburg, Boelands, Boer van den, Bogaart van den, Bon, Boom de, Born, 
Borssele van der Hooge, Bosch van den, Bowier, Brede van, Bree van, Breemer, Broekhoven 
van, Bruggen van [der], Bruystens, Caeberg, Cameron, Campen van, Canners, Capucijnen, 
Cassemajor de, Casteren van, Chombach, Chrystie, Clandisie, Clercq, Cluse van der, Coen, 
Comans, Convent van Sint Geertrui, Convent van de Zwarte Zusters, Coolen, Copes, Copier, 
Couwenberg, Cras, Crollius, Cronenburg, Curtius, Daams, Dalms,Damen, Deutecom van, 
Deutz, Dijk van, Dongen van, Donker, Drieschoor van, Drunen van, Durene, Eck van, 
Eelkers, Engelenburg, Esch [van] , Espendonk van, Esser, Ewijck van, Faassen, Fanckweert, 
Fierlants, Forestier d’orges, Forme la, Franssen, Fraters van ‘sBosch, Fresne de, Gansneb gen. 
Tengnagel, Gast, Geenhoven van, Gemert van, Gerwen van, Gevers, Gils van, Goossens, 
Graaf[f] van de, Graef de,  Gratfenried, Grim, Grinsven van, Grobbendonk, Gualtherie, 
Habraken, Haeven van der, Hak, Hamel, Hanswijk van, Haren van, Hasselt van, Hedel van, 
Heeren, Heeswijk van, Heijden van der, Heinsbergen van, Helst van der, Hendriks/Hendrikx, 
Heurn van, Heuvel van den, Hoeven van der, Hilbrants, Hofmans, Hofsteede van de, 
Hogerlinden van, Holt van, Hoornbeek van, Hornes de, Hornkens, Horst van der,  Hoven van, 
Huiberts, Hulst van, Jans, Janssen, Jeanette, Jeger de, Jezuïeten, Jong de, Joordens, Joosten, 
Kampen van, Kerkhof van de, Kessel van, Kort de, Krol, Kruisbroeders, Kuchlinus, Kuffelir 
van, Laefs, Lamberts, Leefdael van, Leemput[ten] van den, Leenders, Leenderts, Leijtens, 
Lelie de, Lemmers, Leu de Wilhem, Lieshout van, Ligtevelde, Limburg Stirum van, Lobell 
de, Luinmen van, Lytens, Maas, Man de, Marca, Meijer, Mele de, Melissen, Metz, Michels, 
Miel van, Mijs, Mil van, Molegraef, Morrion, Motte de la, Nederburg, Nicols, Niel van, 
Ni[e]vervaart van, Nouwhuis van, Oetelaer van den, Oever van den, Oijen van, Oliviers, 
Orthen van, Oudart, Overstijn, Paelen van der, Parre van, Pas van de, Paugé de, Pauls, 
Pauwels, Pauweter, Peelmans, Pels, Pevels van, Pieck van Thienhoven, Piper, Plemp of 
Plimp, Priems, Prinsen, Put van der, Raisen, Ravenschot van, Rave[n]st[e]ijn van, Reij de 
carle, Remmens, Rijp van, Rijsterborg, Rivier van, Rooij de, Rooij van, Ros, Rosen, 
Rosendaal van, Rotterdam, Rozendaal, Rubens, Ruijsch, Rutten, Sangei/Saugei, Santegoets, 
Santvoort van, Sarrasijn, Schenk, Schilders van Vrijbergen, Schmeling de, Schonius, 
Schrassert, Schuijl, Schuphoven, Scott, Sengers, Siepkens, Simons, Smits, St. Ambrosiusgilde 
[Loon op zand], St. Hubrechtsgilde [Drunen], St. Jorisgilde [Bergeijk], St.Jorisgilde [Eersel], 
St.Jorisgilde [Lommel], St. Katharinagilde [Valkenswaard], St.Sebastianusschutterij 
[Oirschot], Sughelin, Suiskens, Sweerts, Swinkels, Tabbers, Teeuwens, Tempelaer, 
Tengnagel,  Thomas, Thooft, Tilburg van, Timmermans, Tollinus,Tongeren van, Tukkelens, 
Tulleken, Twiller, Utrecht van, Valkenaar, Ven van de, Verheijden, Verhellouw, 



Versantvoort, Versfelt, Verster, Versterre, Vervoort, Vis de, Vlierden van, Vos, Voskuijl, 
Vregge, Vug[t]s, Werk van der, Weveringh van Holy, Wijgaars, Wijnands, Willems, 
Woerkom, Wolterus, Wouter[s], Ygroms, Zinieels [dubieus], Zoerendonck van, Zusters van 
Orthen, Zutphen van, Zwarte Zusters    
 
GEOGRAFISCHE NAMEN [voor lokale onderzoekers] 
Aarle Rixtel, Aken, Alem, Antwerpen, Arnhem, Asten, Baarschot, Bakel, Beek en Donk, 
Beers, Bergeijk, Berghem, Berkel, Berlicum, Berlo, Berne, Best, Blaarthem, Bladel, Boxtel, 
Brabant, Breda, Breugel, Broekhoven, Caathoven/Kaathoven, Cranendonk, Cromvoirt, Den 
Dungen, Den Haag, Deurne, Deuteren, Diessen, Dinther, Dommelen, Drunen, Duizel, Eersel, 
Eindhoven, Enschot, Epen, Erp, Esch, Fijnaart, Gansoijen, Geffen, Gelderland, Geldermalsen, 
Geldrop, Gelre, Gemert, Gemonde, Gerwen, Gestel [bij Eindhoven], Giersbergen, 
Ginderdoor, Goirle, Grave, Guy, Haaren, Hapert, Heerde, Hees [onder Eersel], Heesch, 
Heeswijk, Helmond, Helvoirt, Henegouwen, Herlair, ’s-Hertogenbosch, Heukelom, Heusden 
van, Hilvarenbeek, Hintham, Hoge en Lage Mierde, Holland, Hoog Casteren, Hoogeloon, 
Hulsel, Jekschot, Kasteren, Keerbergen, Kempenland, Kerkoerle, Kessel, Kleinder Liempde, 
Knegsel, Lennisheuvel, Liempde, Lier, Lierop, Lieshout, Liessel, Lith, Lithoijen, Litzoun, 
Lommel, Loon, Loon op Zand, Maasland, Meerveldhoven, Middelbeers, Middelrode, Mierlo, 
Minderbroeders, Moergestel, Nederwetten, Nemelaer, Nieuwkuijk, Nispen, Nistelrode, 
Nuenen, Nuland, Oerle, Oirschot, Oisterwijk, Ommel, Onsenoort, Oostelbeers, Opwetten, 
Orthen, Oss, Overijssel, Paland, Peel, Peelland, Puffelijk vgl. Puiflijk, Putten [op de Veluwe], 
Riel, Riethoven, Roosendaal, Rosmalen, Rossum, Rucphen, Schaft, Schijndel, Sint 
Michielsgestel, Sint Oedenrode, Someren, Son, Sprang, Steensel, Stiphout, Stratum, Strijp, 
Tiel, Tilburg, Tongelre, Udenhout, Valkenswaard, Veen, Veghel, Veldhoven, Veluwe, 
Venloon, Vessem, Vlaanderen, Vlierden, Vught, Waalwijk, Westelbeers, Westerhoven, 
Wintelre, Woensel, Yseren, Zandoerle, Zeelst, Zutphen 
 
TOPONIEMEN [huis-, straat- en veldnamen voor 
toponiemenonderzoekers] 
de Aa, den Anker, den Antwerpschen Wagen, Baselaarsklooster, Berwoutstraat, Besselaar, 
Beursestraat, Bodem van Elde, den Boerenmouw, het Bont Paardje, Boschveld, het Broek, 
Broekstraat, Casteren, Catharinaberg, Colse watermolen, Cox, Crevecoeur, Croij, Dieze, de 
Domeinwaag, de Drie Gulden Kroonen, de Gulden Poort, de Drie Hekelen, de Drie 
Molenijzers, de Drie Romens, de Drie Stokvisschen, de Drie Zwaantjes, polder van der 
Eijgen, de Ekster/Exter, het Gasthuisstraatje, Gasthuisveld, Geerlingse Brug, Genneper 
watermolen, de Gerichtsplaats bij de Vughterpoort, Gevangenpoort, het huis van Grimbergen, 
het huis Gorkum, den Groenenberg, de Groene Schild, Groot Gasthuis, Grote Kerk, de Grote 
Waag, de Gulden Boedem, het Guld[en] Harnas, de Gulden Helm, den Gulden Nobel, den 
Gulden Schoen, de Gulde[n] Zon, ter Haage, het Half Varken, polder van den Ham, Haven, 
ter Heijns, den Helm, Helvoirtse heide, den Hemel, Hertogswetering, Hinthamereind, 
Hinthamerpoort, het Hof van Holland, hoeve te Hoff, Hoge Steenweg, het Hoog Hemaal, 
Hooidonk, de Hopwagen, Huis van Heukelom, Isabelle Bolwerk, Karrestraat, de 
Karsenboom/Kersenboom, de Keersop, Keizerstraat, Kerkstraat, het Klaverblad, Klein 
Begijnhof, het Klein Paradijs, Klein Weeshuis [te Stratum], Kleine waag, de Kolf, 
Kolperstraat, Koorstraat, de Korenbrug, de Korte Korenstraat, Kortestraat, Korte Putstraat, 
Kouwatersklooster, de Kroon van Vrankrijk, Kruisbroederspoort, Kruispoort, Kruisstraat, ’t 
Krullestraatje, Laag Hemaal, het Lam, den Lammerenberg, Lange Putstraat, de Leers, den 
Lindenboom, Linsterstege, Lithse Tol, Lithoijense Dijk, Lithoijense Steeg, de Luijard, Maas, 
Maren, in ’t Marensveld, Markt, de Meulenbrug/Molenbrug, Minderbroedersstraat, 
Molenbolwerk, Moonsgasthuis, de Moriaan, in den Mortel, de Muntel, Nieuwe Haven, 



Nieuwstraat, O.L.Vrouwe Hage, de Ooijevaar, Orthenbinnenpoort, Ortheneind, Orthenpoort, 
Orthenstraat, het huis Ouden Aller, d’Oude Bazeldonck, Oude Botermarkt, Oude Dieze, Oude 
Gracht, Oude Maas, Papenhulst, het Paradijs, den Paushoed, de Paustoren, Pensmarkt, 
Peperstraat, de Petterlaar, Pettelaarschans, den Pijnappel, huis de Pluim, Postelstraat, 
Putstraat, Ridderstraat, het huis Rodenburg, de Rogbloem, den Rooden Haan, de Roode Hand, 
de Roode Poort, den Rooden Schoen, den Ro[o]senkrans, de Rooster, Rulstraatje, de 
Sam[p]son, de Schagt, de Schans, den Schild, Schilderstraat, Schoordijk, het Schutlaken, Sint 
Jorisstraat, het huis Spanjen, de Stad Frankfort, de Stad van Haarlem, Stadhuis, St. Albrechts 
Bolwerk, St. Annencapelle, St. Anthonisstraat, St.Anthonycapel [ook: Sint Teuniskapel], , 
St.Barbara, St.Corneliskapelle, St.Kornelishekel, ter Steen, op de Steenweg, St.Eloijskapelle, 
de Steur, St. Franciscus, St. Jacobsstraat, St.Janspoort, St. Jorisstraat, Stratumse watermolen, 
Strijp[t]s heitje, Tolbrugstraat, Torenstraat, de Twee Oorkussens, Twee Straatjes van Best, 
Uilenburg, Uilenburgstraatje, de Valk, Van Boxtelsgasthuis, ’t Veergat, den Vergulden 
Rooster, den Vergulden Steur, Verwerstraat, de Vier Heemskinderen, den Vingerhoed, 
Visbrug, Vismarkt, Visstraat, het Vleeshuis, Vollerstraat, Voorste Dystelberg, Vughterendijk, 
Vughterpoort, Vughterstraat, de Waag, de Waereld, de Wal, het Wapen van Amsterdam, het 
Wapen van Zeeland, Waterstraat, Weversplaats, in de Wildeman, achter ‘t Wild Varken, het 
Wild Wijf, Windmolenberg, den Witte[n] Hond, den Witte Lavoir, den Witten Schild, 
Wolf[s]winkelse Watermolen, Wymelbergsebrug, in de Zadelstraat, Zandkantse molen, 
buitengoed Zionsburg, de Zwaan, den Zwarten Arend, de Zwarte Ruiter, Zwingelbrug,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tekestbestand van inventarisnummer 144 
 
In dit repertorium wordt duidelijk aangegeven uit welk verbandboek de gegevens komen en is 
het originele document dus snel op te zoeken en in te zien op BHIC. Vooral voor aspecten van 
de lokale historie van veel Brabantse plaatsen is dit een mooie archiefbron!   
 

128 25.05.1605 tot en met 29.11.1613 
129 11.12.1613 tot en met 08.10.1622 
130 23.03.1623 tot en met 28.04.1629 
131 14.01.1630 tot en met 02.07.1646 
132 11.06.1646 tot en met 10.02.1653 + 16.12.1664 tot en met 29.08.1665 
133 08.12.1653 tot en met 08.02.1664 met oudere akten vanaf 1649 
134 21.04.1668 tot en met 30.07.1696 
135 26.11.1696 tot en met 20.05.1701 
136 20.10.1701 tot en met 15.09.1718 
137 28.05.1719 tot en met 24.06.1727 
138 22.09.1722 tot en met 10.07.1739 [met index] 
139 18.09.1739 tot en met 10.06.1755 
140 22.04.1765 tot en met 07.10.1771 
141 07.10.1771 tot en met 30.12.1778 
142 30.01.1779 tot en met 22.12.1787 
143 08.04.1788 tot en met 02.07.1794 
 

Repertorium op de verbandboeken 
 
Verbandboek no.1 
 

• houten brug voor het huis het Half Verken aan de Hoge Steenweg in ’s-
Hertogenbosch voor een cijns van 5 schellingen artois – 25.5.1605 

• consent voor Orthen voor verhuur van de gemeijnt voor 8 jaren tegen een 
recognitiecijns van 4 schellingen artois – 20.7.1605 

• gelofte van Tilburg en Goirle een erfcijns van 2 st. te betalen vanwege een octrooi tot 
verkoop van 300 bunder  gemeijnt – 2.5.1606 

• verklaring omtrent waaggeld voor goederen naar Aken en andere plaatsen en tonnen 
zeep vanuit Holland – 26.1.1607 

• attestatie dat bepaalde personen voor 2000 gulden gegoed zijn – 23.2.1607 
• attestatie van de paalmeesters der stad ’s-Hertogenbosch over de waarde en de 

reparatie van een huis en nog drie andere woningen – 15.3.1607 
• oculaire inspectie en meting t.b.v. rentmeester Fierlants van een bepaalde muur – 

10.4.1607 
• interrogatie i.v.m. bastaardgoederen – 11.4.1607 
• oculaire inspectie van een valbrugje en palen inde Dieze – 2.5.1607 
• gelofte van een cijns van 3 stuivers uit het huis ‘den Witte Lavoir’ op de hoek van 

de Kolperstraat i.v.m. het uitspringen van de muur die 6 duimen uitspringt 
straatwaarts – 4.5.1607 

• attestatie van de paalmeesters over de vernieuwde uitstek van het huis ‘de Ekster’ op 
de Markt op de hoek van de Kerkstraat – 18.5.1607 

• gelofte van een cijns van 3 stuivers uit een gemaakt ‘blijkers-uitslag’ van 6 palen in de 
Oude Dieze – 12.7.1607 



• attestatie over een stuk land ‘ d’Oude Bazeldonck ’ dat vanwege de fortificatie is 
afgegraven -2.8.1607 

• interrogatie i.v.m. bastaardgoederen – 13.10.1607 
• idem – 13.11.1607 
• idem - 4.12.1607 
• interrogatie van de door de gemeente Heeswijk opgenomen penningen – 16.2.1608 
• interrogatie van de door Son verkochte stukken gemeynt – 27.3.1608 
• idem t.a.v. door Bakel opgenomen penningen – 13.3.1608 
• idem t.a.v. bastaardgoederen – 31.7.1608 
• idem – 18.8.1608 
• gelofte van een erfcijns van 2 ponden artois uit de goederen van het convent van 

Ommel en over een aan het convent verleend octrooi om enige goederen te mogen 
verkopen – 18.8.1608 

• oculaire inspectie van een dam in de Maas die door de ingezetenen van Maren is 
gelegd in een arm van die stroom – 15.5.1612 

• oculaire inspectie van de hoogte van het water in de visserij in de polder van der 
Eijgen mede i.v.m. het stellen van netten – 15.5.1612 

• inspectie te Lith van twee kribben die in de Maas zijn gelegd – 12.6.1613 
• transactie tussen de rentmeester der domeinen en de regenten van Lithoijen inzake de 

verhuur door de regenten van de Linsterstege en de wiel – 26.6.1613 
• interrogatie t.a.v. bastaardgoederen – 7.1.1609 
• gelofte van een erfcijns van 12 schellingen artois uit een oliemolen binnen de stad ’s-

Hertogenbosch – 4.2.1609 
• interrogatie t.a.v. bastaardgoederen – 3.2.1609 en 11.3.1609 
• gelofte van een erfcijns van 4 stuivers van een hoefstal op het Hinhamerinde – 

10.4.1609 
• gelofte van een erfcijns van 3 stuivers voor een octrooi om een perceeltje van 

landerijen te Duizel aan de pastorie te mogen transporteren – z.d. 
• attestatie i.v.m. schade te Lommel door de oorlog en hoeveel penningen men heeft 

moeten opnemen – 10.10.1609 
• informatie te Maren inzake de armoede van dit dorp – 28 en 29.12.1609 
• informatie over fraude van de gruit – 10.5.1610 
• interrogatie t.a.v. bastaardgoederen – 19.4.1610 
• consent tot het stellen van twee hoefstallen in de Vughterstraat – 25.6.1610 
• informatie t.a.v. bastaardgoederen – 15.3.1610 
• informatie i.v.m. het stellen van een slagoliemolen binnenshuis op ’t Hinthamereind – 

9.7.1610 
• gelofte van een erfcijns van een caplun (?) door het convent Catharinaberg te 

Oisterwijk – 4.3.1610 
•  informatie i.v.m. bastaardgoederen – 8.7.1610 
• betaling vn een erfcijns te Hilvarenbeek van 2 schellingen 3 penningen artois voor 

iedere verkochte bunder uit de gemeynt – 4.12.1610 
• idem te Son – 18.12.1610 
• idem te Helmond – 10.1.1611 
• schouw en informatie over een gat gelopen in de weg te Rosmalen 12.1, 3.2 en 

26.2.1611 
• informatie over verkochte heivelden te Tilburg – 13.1.1611 
• een erfcijns van 20 stuivers uit de pastorie te Dinther – 15.1.1611 



• betaling van een erfcijns te Mierde van 4 stuivers voor iedere verkochte bunder – 
24.1.1611 

• betaling van 4 stuivers voor iedere verkochte bunder te Sint Oedenrode – 1.2.1611 
• een erfcijns voor het stellen van een slagoliemolen binnenshuis op het Hinthamereind 

– 25.2.1611 
• een erfcijns i.v.m. het stellen van twee noodstallen in de Vughterstraat – 12.4.1611 
• aaantekening van rentmeester en leenmannen vanwege het afhouwen van enige 

plantage in de buurt van de windmolen te Tilburg en te Oisterwijk – 10.3.1611 
• een erfcijns vanwege een verleend octrooi aan Jan Lytens Jansz. te Stratum met 

permissie om het bruggeld te verhogen – 12.4.1611 
• informatie i.v.m. bastaardgoederen – 4.6.1611 
• inspectie van een uitstek aan het achterhuis genaamd ‘de Luijpard’ – 21.7.1611 
• informatie over het afbranden van de kerk van Gerwen, armoede van de ingezetenen 

en de penningen die het corpus nog schuldig is – 26.7.1611 
• informatie i.v.m. bastaardgoederen – 26.7.1611 
• een erfcijns van 3 pond artois tot 4 grote Vlaamsen gedaan door Rogier van 

Broekhoven voor het oprichten van een windmolen bij de ‘Paustoren’ in de stad – 
17.8.1611 

• een recognitiecijns van 4-10-0 gedaan door Eijmbertus van den Oetelaer voor het 
oprichten van een windmolen op de rivier te Sint Oedenrode – 19.8.1611 

• informatie i.v.m. bastaardgoederen – 31.8.1611 
• informatie of de ingezetenen van Oerle tolvrij zijn – 26.9.1611 
• een recognitiecijns van 1 stuiver voor de uitstek aan het huis ‘de Luijpard’ – 

29.9.1611 
• vonnis van leenmannen tussen de pachter van de gruit en Louis Simons brouwer – 

29.10.1611   
• contradictie tegen het voors. vonnis – 4.11.1611 
• informatie i.v.m. bastaardgoederen – 4.11.1611 
• een erfcijns voor die van Strijp bij Eindhoven i.v.m. elke verkochte bunder uit de 

gemeynt – 4.11.1611 
• informatie over bastaardgoederen – 9.4.1612 
• akte van afpaling van verkochte percelen te Heukelom en Enschot – z.d. 
• een recognitiecijns door Jan Hendrik van Rivier heer van Yseren voor het gebruik van 

het derde waterrad in de watermolen te Heukelom – 26.6.1612 
• akte waarbij die van Oirschot zien af van het octrooi om 400 bunder uit hun gemeynt 

te verkopen – 30.10.1612 
• informatie over bastaardgoederen – 30.1.1613 
• informatie over het misgewas in het jaar 1611 en de schade voor de pachter van de 

gruit – 13.7.1613 
• informatie over bastaardgoederen – 6.8.1613 
• een erfcijns van de commandeur van Gemert van 2 ponden artois inzake een zekere 

amortisatie op de hoeve te Erp genaamd het goed ‘te Hoff’ – 20.8.1613 
• een cijns van 3 ponden artois uit de windmolen aan de Hinthamerpoort – 20.8.1613 
• een erfcijns van 3 ponden artois voor de heer Jan Daams te Oirschot voor het 

oprichten van zijn school en gasthuis aldaar – 23.8.1613 
• aantekening dat rentmeester en leenmannen als daar toe bij hunne hoogheden 

gecommitteerd den schepenstoel van Schijndel veranderd en beëdigd hebben – 
10.9.1613 



• een erfcijns voor de gemeente Schijndel van 6 ponden artois voor het recht om op alle 
voorhoofden gemeentewaarts alle soorten van bomen 40 voeten te mogen planten – 
10.9.1613 

• verkoping van de nalatenschap van een bastaard – 13.9.1613 
• informatie i.v.m. een bastaard – 4.10.1613 
• idem 23.10.1613 
• jura van rentmeester en leenmannen voor twee dagen vacatie te Schijndel – 

23.10.1613 
• informatie over de tolvrijheid van die van Mierde – 29.11.1613 

 
Verbandboek no.2 
 

• informatie i.v.m. een bastaard – 11.12.1613 
• informatie over de tolvrijheid van die van Mierde – 18.12.1613 
• een erfcijns van 10 schellingen artois uit een windmolen binnen de stad – 17.1.1614 
• informatie over een bastaard – 17.1.1614 
• de ontvanger der lenen te ’s-Hertogenbosch doet de eed op zijn commissie en stelt 

borgen – 17.1.1614 
• aantekening m.b.t. de surseance inzake de verkoping van heide tegen de regenten van 

Sint Oedenrode – 23.1.1614 
• vonnis interlocutoir tussen Gozewijn van Haren contra Christina Wouter van de Ven – 

4.2.1614 
• informatie over een som van 12.000 gulden ter restauratie van de Lithoijense Dijk – 

29.1.1614 
• informatie over een bastaard – 6.3.1614 
• transport van een hoeve te Keerbergen leenroerig aan de Vrouwe van Keerbergen 

gedaan door Hans Berger aan Francois van Tilburg – 5.3.1614 
• informatie over een bastaard – 11.4.1614 
• een erfcijns van 6 ponden artois gedaan door de heer van Kessel voor het oprichten 

van een vogelkooi te Kessel – 14.4.1614 
• informatie over een bastaard – 28.4.1614 
• informatie ingewonnen over de bruggen te Sint Michielsgestel en hoeveel die gekost 

hebben – 2.6.1614 
• informatie over een bastaard – 7.6.1614 
• akte van afpaling van een stuk gemeente te Schijndel – 4.6.1614 
• een recognitiecijns voor die van Orthen van 4 ponden artois voor het gebruik der 

gemeente voor een periode van 8 jaren – 7.6.1614 
• informatie over de polder van den Ham door regering en poldermeesters – 16.6.1614 
• transport van een rente van tweemaal 6 gulden op de domeinen door Willem Gerards 

Versantvoort aan Willem Oliviers [dubieus] – 11.7.1614 
• de heemraden van Lithoijen verzuimden de nieuwe steeg en achterdijk te maken – 

30.8.1614 
• inspectie oculair i.v.m. de oprichting van een luifel – 11.8.1614 
• recognitiecijns van 8 ponden artois voor de commandeur van Gemert voor het octrooi 

om aldaar een school te mogen stichten – 6.9.1614 
• vonnis tussen Augustijn Pauweter en Hendrik Joordens – 6.11.1614 
• een erfcijns voor die van Strijp bij Eindhoven van 3 stuivers voor iedere te verkopen 

bunder gemeynt – 15.9.1614 



• afpaling van landerijen te Loon – 12.9.1614 
• idem van landerijen te Strijp bij Eindhoven – z.j. 
• informatie over een bastaard – 18.9.1614 
• afpaling van landerijen te Erp – 1.10.1614 
• transport van een rente van 12 gulden door jonker Richard van Vlierden aan Hendrik 

Lodewijk de Bever – 2.8.1622 
• een erfcijns van 0-1-8 voor het vernieuwen van een luifel en stellen van een ijzeren 

tralie aan het huis de Samson  - 13.10.1614 
• akte van borgtocht van Lucas Bierens voor Nikolaas Bloemarts mr. particulier der 

munten ter somme van 3000 gl. – 30.10.1614 
• een erfcijns van 2 stuivers voor het maken van een uitstek op de hoek 

Kerkstraat/Markt – 14.11.1614 
• transport van een rente van 6-5-0 op de domeinen door Augustijn Pauweter aan de 

blok van de Vughterstraat – 14.11.1614 
• vernieuwing van de borgtocht gedaan voor Thomas Maas ontvanger der licenten te ’s-

Hertogenbosch – 29.11.1614 
• vonnis interlocutoir tussen Michiel Jan Michels en Michiel Franssen over verkochte 

gronden van erven waaruit de cijns in kwestie gepretendeerd werd – 5.12.1614 
• informatie over de personen Lambert en Rijnder Ygroms en de molen die door hen is 

gesteld omtrent de Muntel – 11.12.1614 
• transport  van de helft van een rente van 12 vlaamse ponden op de domeinen gedaan 

door Anna dochter van Mathijsz. Mathijssen van Zoerendonk aan Catharina Michiel 
Wijnands – 23.12.1614 

• transport van een rente van 2-0-0 op de domeinen gedaan door mr. Herman Tollinus 
aan Moonsgasthuis – 25.4.1615 

• informatie over een bastaard – 25.4.1615 
• transport van een rente – 26.6.1619 
• transport van een huis gedaan door de rentmeester aan Maijken Hendriks – 19.7.1615 
• afpaling en meting van percelen te Oisterwijk – 4.8.1615 
• een erfcijns van 6 rijnsgulden gedaan door het convent te Oisterwijk voor het octrooi 

om enige goederen te mogen verkopen – 4.8.1615 
• afpaling en meting van landerijen te Haaren – 5.8.1615 
• informatie over een bastaard – 18.8.1615 
• cijns van 1 stuiver uit het huis ‘het Wild Wijf’ bij de Kruispoort – 28.8.1615 
• consent voor de paters Capucijnen om een brug over de Dieze te mogen leggen – z.d. 
• een cijns van 10 ponden artois gedaan door de conventualen van Onze Lieve Vrouw 

ter Haage bij Eindhoven voor het octrooi om enige goederen te mogen verkopen – 
9.9.1615 

• informatie over een bastaard – 11.9.1615 
• transport van een erfje aan Peter en Jan Aalbert Hendriks – 4.12.1615 
• vonnis interlocutoir tussen de ingezetenen van Heesch en de pachter van de houtschat 

– 6.11.1615 
• informatie over een bastaard – 26.11.1615 
• transport van een rente door Heilwich Zinieels (?) aan een gasthuis – 8.1.1616 
• een erfcijns van 1 stuiver door Rogier van Broekhoven voor het maken van een uitstek 

– 8.1.1616 
• een erfcijns van tweemaal 12-0-0 uit twee oliemolens alhier – 8.1.1616 



• akte waarbij jonker Goddart Oudart te Rixtel die bekend heeft de belening der 
heerlijkheid afgedaan te hebben; hij houdt de hoge jurisdictie zijn leven lang – 
24.2.1616 

• transport van een rente van 12 gl. op de domeinen door Jan Wouters Eelkers aan 
Matthijs van den Anker – 28.3.1616 

• informatie over een bastaard – 19.3.1616 
• transport van een rente van 25 gl. door Francis Pauweter aan Francois Fierlandts – 

28.3.1616 
• informatie over een bestaard – 14.5.1616 
• informatie te Eindhoven over het aldaar geheven weggeld en hoe de straten en 

bruggen ‘ontramponeerd’ zijn en behoorden gerepareerd te worden – 9.6.1616 
• transport van een rente van 50 gl. op de domeinen – 20.1.1617 
• een erfcijns van 1 stuiver voor het leggen van een pompput op de straat alhier – 

20.1.1617 
• een erfcijns van 10 ponden artois voor het leggen van een puts en het zetten van een 

ijzeren tralie – 20.1.1617 
• vonnis tussen de ingezetenen van Heesch teen de pachter van de houtschat en 

publicatie op het kerkhof – 20.6.1617 
• afgaan der tocht in de helft van de gruit te Oirschot gedaan door de weduwe Jan Johan 

de Jeger ten behoeve van Jo. Godefroy de Jeger – 9.2.1617 
• Godefroij de Jeger transporteert die helft aan de hertog – 9.2.1617 
• een erfcijns van 3 ponden artois uit een putsteiger en trap aan de Postelstraat – 

27.2.1617 
• informatie over een bestaard – 25.2.1617 
• een erfcijns van 1 stuiver artois voor het maken van een luifel, kelder, trap, zitbank en 

uitstek binnen ‘sBosch – 27.2.1617 
• informatie over een bastaard – 27.2.1617 
• transport vaneen rente op de domeinen met de cassatie van dien – 3.3.1617 
• een cijns van 2 stuivers voor het maken van een uitstek aan het huis ‘de Groene 

Schild’ in de Vughterstraat – 18.4.1617 
• aantekening voor de vorster van Bergeijk om alle vreemde beesten te schutten en te 

arresteren – 10.6.1617 
• recognitiecijns te betalen door de stad Eindhoven voor een octrooi om weggeld te 

mogen heffen – 21.6.1617 
• informatie over een bastaard – 13.7.1617 
• recognitiecijns door die van Lithoijen van 6 ponden artois om hun straten en stegen te 

mogen verhuren – 18.1.1618 [zie verbandboek 5] 
• transport van een rente van 25 gl. op de domeinen – 31.1.1618 
• recognitiecijns van 6 ponden artois voor een vogelkooi te Nuland – 31.1.1618 
• informatie over een bastaard 5 en 10.2.1618 
• informatie over een riool en vuile sloot waarin de stallen van de kloosters van de 

Capucijnen en Uilenburg hun vuil water lozen – 16.3.1618 
• informatie over een bastaard – 23.4.1618 
• inspectie oculair van de gevel door Gerard Stuivers voor zijn huis op te richten – 

28.4.1618 
• idem over een pothuis voor het huis van Rutger Jansen Boelands – 28.4.1618 
• een cijns van 10 stuivers artois door die van Beers voor een octrooi om de boeten voor 

het schutten van beesten te mogen verhogen – 4.5.1618 



• een cijns van 8 stuivers artois voor een octrooi voor Hilvarenbeek om een 
slagoliemolen te mogen gebruiken – 4.7.1618 

• cijns van 6 ponden artois voor een octrooi voor oprichting van een vogelkooi te 
Rosmalen – 28.6.1618 

• een cijns van 6 ponden artois voor een vogelkooi te Rosmalen – 28.6.1618 
• transport van een deel van een rente op de domeinen – 9 juni 1618 
• inspectie oculair en certificatie betreffende de Schoordijk te Alem – 27.6.1618 
• een erfcijns van 20 stuivers Brabants om een stenen brug te mogen leggen bij het huis 

‘de Kroon van Vrankrijk’ alhier op de Markt – 14.8.1618 
• transport van het recht op twee renten op de domeinen – 14.8.1618 
• transport van de gehele erfenis en nalatenschap van een bastaard aan naaste vrienden 

in totaal 200 gulden artois – 28.8.1618 
• informatie op de goederen van Gerard van de Kerkhof dienende tot justificatie van een 

akte van borgtocht voor Cornelis van de Leemputten muntmeester te ’s-
Hertogenbosch – 5.9.1618 

• een erfcijns van 2 st. voor het zetten van twee stenen pilaren aan de deur van het huis 
‘Agter ’t Wild Varken’- 8.10.1618 

• informatie over een bastaard – 13.9.1618 
• vonnis interlocutair tussen Dirk van Oetelaar en Wouter Willemsz. pachter van de 

houtschat te Schijndel – 22.11.1618 
• inspectie oculair van een luifel, huisje en twee keldermonden buiten kennisgeving 

gemaakt aan een huis inde Orthenstraat – 9.1.1619 
• informatie over een bestaard – 23.23.1619 
• een erfcijns van 12 st. artois voor het oprichten van een oliemolen achter het huis ‘het 

Bont Paardje’ alhier – 23.3.1619 
• borgtocht voor de pachter van de tol te Lith – 28.3.1619 
• consent voor het stellen van een pothuisje op de Markt – 29.4.1619 
• informatie over een stuk land onder de Schans te Hintham gegraven – 29.4.1619 
• informatie over penningen gedurende de troebelen van de oorlog opgenomen door die 

van Oirschot – 28.6.1619 
• informatie over een bastaard – 16.8.1619 
• een erfcijns van 6 st. voor het maken van een kelder onder de straat en van een leuning 

onder de zooi aan een huis in de Kolperstraat eertijds genaamd ‘In St. 
Franciscus’- 17.8.1619 

• een erfcijns van 1 st. voor het maken van een pothuis aan het huis ‘de Zwarte Ruiter’ 
op de Vismarkt – 17.8.1619 

• transport van de erfenis en nalatenschap van een bastaard – 19.8.1619 
• een erfcijns van 12 st. voor het oprichten van een rosoliemolen te Vught – 27.4.1620 
• een erfcijns van 20 st. voor het oprichten van een rosmolen te Diessen – 3.9.1619 
• een erfcijns van 10 st. voor het stellen van een rosoliemolen te Baarschot – 3.9.1619 
• een erfcijns 1 st. voor het maken van een pothuis in de Orthenstraat – 24.9.1619 
• informatie over een bastaard – 10.9.1619 
• een cijns van 4 st. te betalen door die van Westelbeers voor elke te verkopen bunder 

uit de gemeynt – 24.9.1619 
• een erfcijns van 1-10-0 voor de restauratie van de watermolen te Someren – 24.9.1619 
• een cijns van 4 st. voor Oirschot voor iedere te verkopen bunder uit de gemeynt – 

28.11.1619 
• een erfcijns van 8 st. voor het verzetten van een oliemolen te Oss – 2.12.1619 



• een erfcijns van 24 pond voor het stellen van een olieslagmolen te Schijndel – 
15.1.1620 

• een erfcijns van 1-10-0 gedaan door die van Boschveld om een molen te stellen ter 
droogmaking van hun velden en nog een 2e molen – 24.1.1620 

• een cijns te betalen door Helvoirt voor iedere te verkopen bunder van de gemeijnt – 
15.1.1620 

• een cijns van 10 st. voor het leggen van een houten brug over de Dieze achter het huis 
‘Het Lam’ over de Grote Waag – 27.4.1620 

• vertijdenis op een rente na een scheiding en deling voor de schepenen van ‘sBosch – 
23.5.1620 

• een erfcijns van 20 st. voor het 4e waterrad in de molen te Woensel – 22.1.1620 
•  informatie over een bastaard – 22.6.1620 
• inspectie i.v.m. de scheiding van een huis, erf, blekerij en oude grondslag aan ‘de 

Drie Hekelen’ alhier – 24.10.1620 
• inspectie oculair van een keldermond aan de Korenbrug alhier – 27.10.1620 
• informatie over een bestaard – december 1620 
• inspectie van een keldermond, luifel en uitstek aan het huis ‘den Roosenkrans’ 

tegenover het vleeshuis – 27.11.1620 
• informatie over een bastaard – 4.12.1620 
• transport van een rente op de domeinen – 18.1.1621 
• erfscheiding en deling van renten op de domeinen – 4.1.1621 
• een erfcijns van 10 pond voor het opstellen van een water-, vol- en korenmolen in het 

Isabelle Bolwerk alhier gedaan door gouverneur Grobbendonk – 12.1.1621 
• een erfcijns van 10 pond voor het maken van een vogelkooi in den Ham door 

gouverneur Grobbendonk – 12.1.1621 
• informatie over een bastaard – 19.1.1621 
• meting van dijken in de polder van het Boschveld en over wat het gekost heeft – 16 

en 29.3.1621 
• akte van borgtocht voor de pachter van de Lithse Tol – 9.4.1621 
• een cijns van 4 st. voor het maken van een hoefstal aan het huis ‘den Lindenboom’ 

op de Vughterendijk – 18.6.1621 
• cijns van 2 schelling voor het uitzetten van een muur op de Weversplaats – 28.1.1622 
• 10 schellingen voor het inspringen van 2 voet in de rivier in het naken van 2 sluisjes 

op de blijkerij vgl. blekerij bij de Oude Dieze – 3.12.1621 
• 10 stuivers voor het maken van een keldermond aan het huis bij de Korenbrug – 

3.12.1621 
• een erfcijns van 4 st. voor het maken van een keldermond, luifel en uitstek aan het 

huis ‘den Rosenkrans’ tegenover het vleeshuis – 3.12.1621 
• 5 st. voor het betimmeren van een muur bij het Klein Begijnhof – 7.12.1621 
• 20 schellingen door Peter Peelmans te betalen voor de stichting van een studiebeurs – 

28.1.1622 
• transport van de nalatenschap van een bastaard – 15.1.1622 
• informatie over een bastaard – 28.1 en 6.7.1622 
• informatie over het Klein Weeshuis te Straaten [mogelijk Stratum bij Eindhoven] 

en zijn goederen – 9.7.1622 
• 2 schellingen voor een keldermond in de Hinthamerstraat tegenover de St.Jakobsstraat 

– 19.7.1622 
• 3 pond artois voor het plaatsen van een windmolen aan de Orthenpoort – 19.8.1622 



• borgtocht – 21.7.1622 
• 20 st. vanwege een volmolen te Sint Michielsgestel 
• transport van een rente van 20 gl. op de domeinen – 18.8.1622 
• vonnis interlocutair tussen de pachter van de gruit en Jan Pauwels – 29.8.1622 
• informatie van een bestaard – 29.9.1629 
• drie gl. Brabants door de abdij van Berne voor het octrooi om goederen te mogen 

verkrijgen – 30.9.1629 
• 2 st. voor een keldermond aan het huis ‘de Karsenboom’ aan de Zwingelbrug aan 

het Hinthamereind – 23.12.1622 
• 6 st. voor een octrooi voor Stratum bij Eindhoven om een klein weeshuis te mogen 

stichten – 16.9.1622 
• 2 st. artois voor een keldermond op het Hinthamereind tegenover de 

St.Annencapelle – 28.9.1622 
• som van 2-10-0 door de regenten van Nuenen en Gerwen voor een octrooi om 6 

bunders en 3 lopensen en 1 roede gemeynt te mogen verkopen – 8 oktober 1622 
 
Verbandboek no.3 
 

• transport van een rente van 17 gl. op de domeinen – 23.3.1623 
• transport van rente van 50 pond op de domeinen – 23.3.1623 
• informatie over een bastaard – 23.3 en 11.8.1623 
• verband van 12 gl. i.v.m. de vogelkooi te Rosmalen – 20.9.1623 
• informatie over een bastaard  - 5.10.1623 
• informatie en verklaring i.v.m. een zekere pachthof behoord hebbende aan het convent 

der Fraters te ’s-Hertogenbosch onder de Pettelaarschans gegraven en hoeveel die 
waard is – 19.10.1623 

• transport van een rente van 6 pond 12 st. op de domeinen – 23.10.1623 
• informatie over een bastaard – 4.11.1623 
• transport van een rente van 20-16-10 op de domeinen – 21.12.1623 
• idem van 900-0-0 
• ‘keurbusse’ van de munt van ’s-Hertogenbosch door de rentmeester der domeinen 

bezegeld – 8.3.1623 
• transport van een rente van 9-10-0 op de domeinen – 2.4.1624 
• informatie over de jaarlijkse onkosten van de dijk van de polder van het Bossche 

Veld en inspectie in loco – 23.4.1624 
• informatie over bastaarden – 30.5.1624 
• aantekening op de rescriptie van de pachter van de gruit vanwege een rekest van 

Jacques van Leemput commissaris – 17.5.1624 
• transport van 2 renten op de domeinen waarvan een van 37-0-0 – 30.3.1624 
• verband van een herencijns te Someren – 23.7.1624 
• inspectie oculair en informatie over een vogelkooi te Sint Michielsgestel onbekwaam 

voor de vangst vanwege de musketterijen en de tromslag van de Pettelaarschans – 
21.6.1624 

• recognitiecijns van 3 gl. voor het oprichten van een oliemolen te Veghel – 22.6.1624 
• het convent der Fraters te ’s-Hertogenbosch geeft aan de rentmeester ten behoeve 

van Zijne Majesteit alle percelen land van zijn pachthof bij de Pettelaarschans 
waarvoor Z.M. een rente had geconstitueerd van 250 gl. op de domeinen – 14.8.1624 



• eefcijns van 3 st. artois om een pomp uit de Dieze te trekken aan het huis en de 
Vughterstraat tegenover de Kruisbroederspoort – 28.8.1624 

• aantekening in de procedure communicatoir tussen de pachter van de gruit en Jacques 
van Leemputte - - 28.8.1624 

• klacht van de onderrentmeester van de houtschat in het kwartier Oisterwijk omdat die 
van Haaren hun gemeente verhuren om te vlaggen en te turven – 28.8.1624 

• boete van 12 gl. i.v.n. de vorige notitie  - idem 
• inspectie i.v.m. het maken van een houten poort tussen twee huizen op het Ortheneind 

– z.d. 
• 10 st. artois voor het uitspringen van de gevel van een huis bij ’t Veergat – 4.10.1624 
• 25 st. artois voor het verzetten van een oliemolen te Hilvarenbeek – 28.11.1624 
• informatie naar de mate waarin die van Vught de vijand hebben moeten rantsoeneren – 

29.11.1624 
• afstand doen van jonker Rogier van Broekhoven van zijn recht op de olie- en 

volmolen van Woensel t.b.v. Aart Dirks van den Boer – 3.1.1625 
• inspectie ter plaatse van het metselwerk dat de Paters Jezuïeten hebben laten 

uitvoeren achter hun erf in den Mortel – 9.5.1624 
• transport van een rente van 10 gl. op de domeinen – 14.1.1625 
• recognitiecijns van 2 st. voor een keldermond, pothuis, tralie en verleggen van de zooi 

of waterloop aan het huis ‘de Waereld’ aan de Markt – z.d. 
• akte waarbij men constateert dat de vader van een jongeman die een ander heeft dood 

gestoken blijkens de verslagen een bastaard was – de verzoening is gemaakt ten 
bedrage van 100 gl.  

• informatie over een poort, weg en brug betreffende het convent van Sint Geertrui – 
17.11.1624 

• transport van een rente op de domeinen – 10.7.1625 
• informatie over een bastaard – 17.7.1625 
• transport van een rente van 22-12-2 op de domeinen – 2.8.1625 
• informatie n.a.v. geslagen palen in de Dieze achter het huis ‘de Roode Poort’ in de 

Hinthamerstraat – 21.8.1625 
• transport van een rente van 12-10-0 op de domeinen – 19.9.1625 
• recognitiecijns van 24 gl. voor het gebruik van een vogelkooi te Rosmalen – 23.9.1625 
• transport van 25 gl. en 12 gl. jaarlijks op de domeinen – 26.9.1625 
• verband gedaan door die van Casteren i.v.m. betaling van 6 st. voor iedere te verkopen 

bunder uit de gemeynt – 6.10.1625 
• informatie over een bastaard – 3 en 9.12.1625 en 22.1.1626 
• akkoord tussen Oerle, Knegsel, Vessem, Hoog Casteren en Wintelre met de 

rentmeester, om in hun gemeynten te mogen turven en moeren voor een som van 110 
gl. – 12.2.1626 

• informatie over een bastaard – 14.2 en 20.2.1626 
• erfcijns van 20 st. artois door die van Oerle, Knegsel, Vessem, Hoog Casteren en 

Wintelre voor de verhoging van de boeten van het schutten van beesten – 4.3.1626 
• transport van 6-0-0 op de domeinen – 18.3.1626 
• vernadering hiervan – 22.9.1626 
• transport van 2 renten op de domeinen – 18.3.1626 
• informatie over het stift Hooidonk hoe dat het is verbrand, welke juffrouwen er in 

wonen en hoeveel haar inkomsten bedragen – 27.3.1626 



• Paul Pauls landmeter van Brabant doet de eed op zijn commissie in handen van de 
rentmeester – 7.11.1626 

• informatie over bastaarden – 5, 6, en 8.8.1626 
• transport van 3/5 van 1/3 van een rente van 100 gl. op de domeinen – 18.8.1626 
• verband van 3 gl. door de kerkmeesters van Best voor de oprichting van de pastorij, 

kosterij en ‘schoolderij’ – 12.9.1626 
• erfcijns van 15 st. voor het overlaten van een bepaald huisje in de St.Anthonisstraat 

afkomstig van een bastaard – 10.10.1626 
• provisioneel consent van de rentmeester i.v.m. het maken van een brug over de Dieze 

achter het huis ‘de Gulden Helm’ op de Hoge Steenweg – 20.10.1626 
• transport van een rente van 31-0-0 op de domeinen – 14.12.1626 
• 20 st. artois voor de visserij op de Aa te Erp – 10.11.1626 
• opdracht van ¼ in de cijnzen van Vessem, Wintelre en Knegsel aan de domeinen van 

Brabant  - 4.12.1626 
• transport van een perceel gemeynt door die van Haaren – 15.12.1626 
• transport van een rente van 13 gouden kronen op de domeinen – 8.1.1627 
• vernadering van 2 renten op de domeinen voor schepenen van ’s-Hertogenbosch – 

18.2.1627 
• verband van een kapoen voor het vernieuwen van een houten brug achter het huis 

‘den Helm’ op de Hoge Steenweg – 19.3.1627 
• transport van een rente van 9 gouden kronen op de domeinen – en een van 18-15-0 – 

26.3.1627 
• informatie over bastaarden 18.1, 9.2, 13.3, 19.3, 8.4 en 15.5.1627 
• verband van twee kapoenen voor het verzetten van een oliemolen te Oss – 3.7.1627 
• informatie over een bastaard 13.8.1627 
• 4 st. artois voor het leggen van een pomp in de Vughterstraat – 23.8.1623 
• 4 pond artois uit een huisje aangelag en weiland te Someren uit de nalatenschap van 

een bastaard – 23.8.1627 
• 10 pond artois door het convent van O.L.Vrouwe Hage te Eindhoven voor een 

octrooi om goederen te mogen verkrijgen – 10.9.1627 
• Mathijs van den Anker griffier van de tolkamer die secretaris van de stad is geworden 

confereerde de rentmeester het griffierambt op Francois Fierlandts met beëdiging in de 
leenkamer  - 14.9.1627 

• informatie over bastaarden op 25.8 en 26.11.1627 
• transport van een rente van 12-0-0 op de domeinen – z.d. 
• informatie over een beemd door de pastoor van Vessem geïncorporeerd – 15.2.1628 
• informatie over een huis op de Windmolenberg bekwaam om er een klooster van te 

maken – 22.3.1622 
• informatie over een bastaard 19.4.1628 
• informatie over een keldermond aan de Markt – 6.4.1628 

 
• boete voor die van Riethoven en Broekhoven voor het onbehoorlijk verkopen van hun 

gemeynt – 26.4.1628 
• informatie over een bastaard – 27.4.1628 
• 10 st. jaarlijks door het convent van de Zusters van Orthen voor het verzetten van 

hun windmolen op St.Albrechts Bolwerk bij de Vughterpoort – 27.4.1628 
• informatie over een hoefstal omtrent de Vughterpoort – 12.5.1628 



• boete voor die van Heukelom omdat ze zonder afpaling en te boekbrenging stukken 
gemeynt hadden verkocht – 13.5.1628 

• transport van een bastaard-nalatenschap – 18.5.1623 
• transport van een rente van 8-0-0 op de domeinen – 23.6.1628 
• boete voor het zonder goedkeuring leggen van een brug te Oisterwijk – 19.9.1628 
• boete voor de ingezetenen van Beek bij Aarle omdat zij enige percelen gemeynt 

hadden geïncorporeerd – 9.10.1628 
• 6 st. per jaar voor het uitzetten van een muur – 20.11.1628 
• boete voor die van Riel voor het onbehoorlijk verkopen van hun gemeynt – 

30.10.1628 
• 6 st. per jaar door het gilde of de schutterij van St.Sebastianus te Oirschot ter 

verkrijging van schuttersdoelen – 10.2.1629 
• boete voor Jan Anthonis Priems te Enschot die eigenhandig een waterloop heeft 

verlegd – 27.3.1629 
• boete voor die van Someren omdat ze stukken uit hun gemeynt zonder voorafgaande 

afpaling hebben verkocht  - 4.4.1629 
• borgtocht door Martin van Hoornbeek voor Carel van Kampen die aangenomen had, 

op eigen risico, de penningen van het kantoor der domeinen te Antwerpen te leveren – 
24.4.1629 

• 2 pond artois voor het maken van een tweede waterrad aan de oliemolen te Opwetten – 
24.4.1629 

• boete voor Goyart Hornkens te Erp wegens het incorporeren van onafgepaalde 
gemeynt – 28.4.1629 

 
Verbandboek no.4 
 

• 6 st. voor het uitzetten van een hoek muur aan het huis ‘de Vier Heemskinderen’ op 
de hoek van de Korte Korenstraat – 14.1.1630 

• 10 st. voor het leggen van een muur en het maken van een pothuis in de Orthenstraat 
tussen de twee straatjes van Best – 14.1.1630 

• 3 gl. per maand voor het stellen van een huisje op de Visbrug – 21.1.1630; deze 
verbandbrief is teniet gedaan  

• 10 st. voor het leggen van een brug over de Dieze achter het huis van Jan van Niel op 
de Steenweg – 20.5.1630 

• geding of rol van Jan van Drunen contra Mathijs Canners schout te Loon – borgtocht 
van Guilliam de Absolons voor dezelfde Canners – 20.6.1630 

• 3 st. voor het verleggen van een muur in het straatje lopende naar de 
Kruisbroeders – 17.8.1630 

• informatie of die van Loon tolvrij zijn – 17.8.1630 
• Jura van de voorschreven informatie – z.d. 
• borgtocht voor een arrest et judicatum solvi – z.d. 
• informatie over fraude van de gruit – z.d. 
• vonnis tussen Adriaan van Drunen pachter van de landtol en Abraham Fanckweert – 

9.8.1630 
• 6 st. voor het overnemen van een ledig erf omtrent de St.Janspoort – 16.9.1630 
• borgtocht voor een gearresteerde wagen hooi – 3.9.1630 
• aantekening op het rekest van Jan Goossen te Sprang door de pachter van de landtol 

aangeslagen - - z.d. 



• informatie Jan Marco/Marca bierbrouwer alhier contra de pachter van de gruit – 
16.9.1630 

• borg t.b.v. de rentmeester voor Lambert Schenk pachter van de Waag – 5.12.1630 
• vonnis tussen Adriaan Janssen van Drunen pachter van de tol en Jan Mathijs Camers 

of Canners – 7.12.1630 
• vonnis tussen Adriaan Janssen van Drunen pachter van de tol en Jan Willemsz. te 

Tilburg – 12.12.1630 
• vonnis tussen gemelde pachter en verschillende personen – 13 en 20.12.1630 
• procuratie om een leen in Gelderland te ontvangen – 23.12.1630 
• protest n.a.v. het niet overzenden van stukken van de Raad van Brabant alvorens dat 

de kosten betaald zijn – 27.1.1631 
• commissie van Andries de Fresne rentmeester der domeinen – 26.5.1631 [er staat 

1641] 
• akkoord tussen de pachter van de tol en enige ingezetenen van Tilburg over fraude 

rond de tol waarvoor een proces hangende was – 22.4.1631 
• vonnis tussen Adriaan van Drunen pachter van de tol en diverse personen – 28.4.1631 
• akkoord over fraude tussen de pachters van de tol en de rentmeester der domeinen 

enerzijds en de regenten van Loon anderzijds – 24.5.1631 
• 6 st. voor een muur aan het huis ‘Gorkum’ genaamd gelegen op de hoek van het 

Uilenburgstraatje 8 duimen te mogen uitzetten – z.d. 
• 6 st. voor het stellen van een deur aan het huis naast de brouwerij van de 

Minderbroeders – 23.5.1631 
•  8 st. aan het huis genaamd ‘de Gulden Boedem’ naast het straatje van Best in de 

Orthenstraat voor het maken van twee uitstekken – 26.5.1631 
• vonnis tussen Paul Pels en de pachter van de landtol – 24.10.1631 
• transport van een rente van 1/5 in 1/3 van 100 gl. – 22.11.1631 
• borgtocht pro judicato terzake van de tol – 20.12.1631 
• vonnis tussen Francois Anthonisz. van Kessel en de pachter van de landtol – 

27.4.1632 
• verband van 1 gl. uit het huis ‘het Half Varken’ op de Hoge Steenweg voor een 

uitstek op de brug achter het huis – 19.7.1632 
• recognitiecijns van 3 gl. voor het stellen van een korenwindmolen op het bolwerk bij 

de Vughterpoort – z.d. 
• Jacques Sarrasijn door de Raad van State aangesteld als deurwaarder der domeinen – 

6.8.1631 
• vonnis tussen de rentmeester en Tieleman de Vis als Maasschipper vanwege een arrest 

– 10.5.1633 
• 10 st. voor het leggen van een brug aan het huis ‘het Guld Harnas’- 10.7.1633 
• 1 st. voor het verleggen van een riool uit een huis in de Orthenstraat – 20.6.1633 
• 3 st. uit het huis ‘de Drie Gulde[n] Kroonen’ bij de Korenbrug voor het maken van 

een keldermond – 13.6.1633 
• borgtocht terzake van de domeinwaag – 23.3.1633 
• borgtocht inzake een arrest voor Tieleman de Vis – 20.5.1633 
• transport van een rente van 100 gl. op de domeinen  en een van 50 gl. – 23.6.1633 
• vernadering van de rente van 50 gl.  
• 4 gl. voor het maken van een vogelkooi in ’t Marensveld – 14.11.1633 
• verheffing van een achterleen van Mierlo nl. een stuk land van 50 lop. gelegen te Beek 

bij Aarle alsmede betaling van heergewei – 22.7.1633 



• verheffing van een leen op de Donk bij Beek bij Aarle nl. een stuk akkerland groot 2 
bunder alsmede de vernieuwing van eed, hulde en manschap – z.d. 

• tussenkomst van leenmannen in een zaak van contraventie van de gemeente van 
Heukelom – 19.10.1633 

• vonnis tussen Abraham Huiberts gruitpachter en Johannes Joosten en Johan van Hedel 
bierstekers- 26.10.1633 

• 2 st. voor het maken van een hek voor het huis ‘de Gulde[n] Poort’ op de Markt – 
14.11.1633 

• vonnis tussen de pachter van de landtol en Gijsbert Bernaards te Tilburg – 3.1.1634 
• 8 gl. voor een vogelkooi te Maren – z.d. 
• borgtocht pro judicato inzake de tol – 30.1.1634 
• transport van een rente van 50 gl. op de domeinen – 20.2.1634 
• vonnis tussen de pachter van de landtol en Gijsbert Bernaards te Tilburg i.v.m. het niet 

aangeven van een gekocht paard op het domeinkantoor – 2.3.1634 
• transport van een rente van 27 gl. op de domeinen – 14.3.1634 
• 3 st. per bunder geaccordeerd voor die van Helmond – 30.3.1634 
• transport van een rente van 6 Vlaamse ponden op de domeinen – 10.7.1634 
• erfgewincijns van een kapoen voor iedere te verkopen bunder gemeynt te Riel – 

12.6.1634 
• transport van 1/3 in een rente op de domeinen – 10.7.1634 
• vonnis definitief tussen de pachter van de landtol Adriaan Janssen van Drunen en 

Gijsbert Bernaards te Tilburg – 30.6.1634 
• 3 st. voor het maken van een luifel en uitstek aan het huis ‘den Zwarten Arend’ op 

de Markt – 11.12.1634 
• verband voor het maken van een uitstek en het slaan van palen in de Dieze achter het 

huis ‘den Gulden Nobel’ in de Postelstraat – 7.8.1634 
• 3 st. voor het maken van een keldermond aan het huis ‘de Vier Heemskinderen’ op 

de Kruisstraat – 7.8.1634 
• 5 st. voor een pothuisje aan genoemd huis – idem 
• transport van 2/3 in 25 gl. op de domeinen – idem 
• verband van 1-5-0 uit het huis van de Heer van Baarschot staande in de Vughterstraat 

voor het maken van twee uitstekken over de Dieze, sekreet en watertrap – 2.7.1635 
• 3 st. wegens een steiger achter het huis ‘de Steur’ op de Vismarkt – 27.11.1634 
• vonnis m.b.t. de erfgenamen van Gijsbert Bernaards en de pachter van de tol – 

14.9.1634 
• transport van 2/4 in 6-5-0 op de domeinen – 28.9.1634 
• transport van een rente van 9 kronen op de domeinen – 27.10.1634 
• verband van 6-0-0 voor een vogelkooi te Maren – 27.11.1634 
• verband van 5 st. door de stad ’s-Hertogenbosch om haat vismarkt te mogen verleggen 

- - z.d. 
• 6 st. voor het verzetten van twee hoefstallen aan een huis aan de Vismarkt – 

11.12.1634 
• commissie voor Jan van Drieschoor als griffier van de leen- en tolkamer – 13.9.1633  
• procuratie ter verheffing van een leen aan het Huis van Heukelom – 9.10.1634 
• transport van 1/3 in een rente op de domeinen – 25.2.1635 
• idem van 5/12 in 25 gl. – 12.3.1635 
• idem van 45-0-0 op de domeinen – 23.5.1635 
• idem van 9-0-0 op de domeinen – z.d. 



• verklaring van de deurwaarder der domeinen dat hij ter instantie van de tollenaars een 
Maasschip had gearresteerd en dat de magistraat der stad het arrest heeft ontslagen en 
het schip heeft laten varen – 7.8.1636 

• transport van een rente van 50 gl. op de domeinen – 2.7.1635 
• idem van 12 gl. 10.4.1636 
• verband van 1-5-0 voor het uitzetten van een gevel aan het huis ‘de Moriaan’ op de 

Markt 
• transport van een rente van 10 gouden kronen op de domeinen – 28.4.1636 
• idem van 9-7-6 – 3.3.1637 
• idem van 7-16-3 – 23.12.1637 
• idem van 50 gl. – 31.5.1638 
• die van Strijp hebben wel een octrooi gehad maar niets afgepaald en toch stukken uit 

de gemeynt verkocht hebben een boete gekregen – 7.6.1638 
• borgtocht voor Cornelis van Oijen koopman te Tiel wiens schip vanwege tolfraude in 

arrest is genomen – 1.1.1639 
• borgtocht voor de regenten van Vessem in gijzeling zittende vanwege de wanbetaling 

van een recognitiecijns – 2.12.1638 
• vonnis vanwege een getimmerd pothuisje tussen de geburen – 5.1.1639 
• borgtocht voor de regenten van Vessem – 1.3.1639 
• goedkeuring van de leenmannen om aan het hoekhuis op de brug tegenover het 

Minderbroedersconvent, naast ‘den Paushoed’ een muur over de Dieze uit te zetten 
als ook de wenteltrap in de muur, neerslaande vensters en luifel over het water te 
maken – 18.7.1639  

• transport van twee renten van 32 en 28 gl. op de domeinen – 13.11.1639 
• compositie ten overstaan van de leenmannen tussen Andries van Kessel en de 

rentmeester over het maken van twee vensters en een luifel in de 
Minderbroedersstraat zonder voorafgaand goedkeuring te vragen – 17.10.1639 

• borgtocht pro judicato wegens enige voerlieden van deze stad op Antwerpen wonende 
te Hilvarenbeek die de tol niet hadden willen voldoen – 25.11.1639 

• attestatie van Gerard van Aast commies van het kantoor der domeinen en Ott Jansz. 
van Lieshout en Hendrik van Beverst executeurs van het kantoor inzake de verkoop 
van stukken gemeynt in welke plaats dan ook zonder octrooi, afpaling of te 
boekstelling in een cijnsboek – 24.3.1640 

• transport van een rente van 0-18-0 op de domeinen – 24.4.1640 
• idem van 27 gl. – 14.5.1640 
• borgtocht voor de regenten van Orthen die enige netten uit de visserij van de 

erfgenamen van Lambert Remmens hebben doen lichten – 19.9.1640 
• aantekening op een rekest van de erfgenamen van Lambert Remmens – 18.10.1640 
• transport van enige nieuwe erven door particulieren aan particulieren – 27.10.1640 
• procuratie van de Heer van Palandt op Hendrik van der Horst rentmeester te Rossum – 

16.11.1640 
• transport van een rente van 10-0-0 – 26.11.1640 
• idem van 12-0-0 – idem 
• idem van 50 gl. – 16.5.1640 
• idem van 24-0-0 – 14.11.1641 
• resolutie van de Staten Generaal van 9.8.1642 waarbij de heemraden van het Hoog 

Hemaal gelast worden het Schutlaken aan en in de Hertogswetering weer te 
repareren en dat het bij ontstentenis door de rentmeester gedaan zou worden – z.d. 



• bestek van het bovenstaande 
• borgtocht voor Frans Leendert door de pachter van de tol gearresteerd – 14.9.1643 
• transport van een rente van 12-0-0 op de domeinen – 27.4.1644 
• 4 st. per te verkopen bunder gemeynt voor de regenten van Oirschot – 14.7.1635 
• cijns van 3 st. voor het uitzetten van een muur, deur, venster, luifel en pothuis aan het 

huis in de Zadelstraat tegenover ‘het Gulden Harnas’ – 27.10.1636 
• octrooi verleend door de SG voor Vught om stukken uit hun gemeynt te mogen 

verkopen – 2.1.1635 
• 4 st. per te verkopen bunder voor de regenten van Oss – 27.11.1636 
• verband van 1-5-0 voor het verzetten van een uitstek over de Dieze aan het huis ‘op de 

Meulenbrug’ in de Vughterstraat – 11.5.1637 
• 2 st. voor het in de richting van de straat zetten vaneen schoorsteen aan de zijmuur van 

het huis ‘den Zwarten Ruiter’ op de Vismarkt – 21.5.1637 
• verband van 6 gl. voor het leggen van een vogelkooi te Maren – 28.5.1637 
• authorisatie van de rentmeester op de deurwaarder om metselwerk te bekijken dat op 

de haven achter de barakken is begonnen zonder goedkeuring – 6.8.1637 
• relaas van de deurwaarder – 8.8.1637 
• nadere authorisatie aan de deurwaarder om het metselwerk te verbieden – 3.9.1637 
• relaas van de deurwaarder – 14-16.9.1637 
• conventie tussen de magistraat en de rentmeester over bovengenoemd onderwerp – 

13.8.1637 
• verband van 1 gl. uit het bovenvermelde metselwerk – 2.2.1639 
• verband van 1 gl. uit ieder der overige barakken 2.2, 23.10.1639 en 16.4.1640 
• verband van 3 st. voor metselwerk aan het huis ‘den Vergulden Steur’ aan de 

Vismarkt – 2.2.1639 
• 16 st. voor een pothuis en een kelderdeur aan een huis op de Hoge Steenweg – 

2.3.1639 
• verband van 1-5-0 voor het uitzetten van een muur en een wenteltrap, het maken van 

neerslaande vensters, en een luifel aan het huis op de hoek van de brug over de 
Minderbroedersstraat naast ‘den Paushoed’- 23.7.1639 

• 12 st. voor het maken van een neerslaand venster, kelderdeur, luifel, sekreetriool en 
pothuis aan het huis ‘het Wapen van Zeeland’ in de Vughterstraat – 10.8.1639 

• 2 st. voor het maken van een pothuis aan het huis ‘het Hof van Holland’ op de 
Nieuwe Haven – 24.10.1639 

• 6 st. voor een noodstal aan het huis op de Vismarkt naast ‘den Zwarten Ruiter’- 
z.d. 

• 6 st. voor een uitstek over de Dieze en een sekreet aan het huis op de Haven bij de 
watermolen – 6.2.1640 

• 4 st. uit het huis ‘het Paradijs’ op de Markt voor het maken van een pothuis – 
20.2.1640 

• het leggen van een brug achter de brouwerij ‘den Rooden Schoen’ omtrent de 
Koornbrugge – z.d. 

• 2 st. voor een hekwerk voor het huis inde Orthenstraat bij de Kruispoort – 24.4.1640 
• 8 penn. wegens een hekwerk voor het huis ‘den Vingerhoed’ bij de 

St.Anthonycapel in de Hinthamerstraat – z.d. 
• 10 st. voor een luifel aan een huis in ’t Krullestraatje – 5.8.1641 
• 4 st. voor een pothuis aan het huis ‘de Moriaan’ aan de Markt – z.d. 



• 2 st. voor een steiger op de Dieze aan het huis ‘den Rooden Schoen’ omtrent de 
Koornbrug – 6.5.1641 

• 6 st. voor twee hoefstallen aan een huis ter noordzijde van de Verwerstraat – z.d. 
• consent om aan het huis op de hoek van de Koorn- en Karrestraat een luifel en 

hoekpaal te maken en bovendien uitslaande vensters – 15.7.1641 
• 6 st. i.v.m. bovengenoemd onderwerp – 29.7.1641 
• 2 st. voor een pothuis aan het huis ‘het Wapen van Amsterdam’ in de Beursestraat 

– 26.1.1642      
• 6 st. voor het zetten van een steiger op de Dieze achter het huis ‘het Wild Wijf’ in de 

Vughterstraat – 27.1.1642 
• 3 gl. voor een uitstek aan een huis aan de Molenbrug over ’t water – z.d. 
• 23 st. voor het bemetselen van een bepaald erf achter de barakken op de Haven – 

27.1.1642 
• 1 st. voor een pothuis op de Nieuwe Haven – z.d. 
• kwestie tussen twee geburen over een opslaan toegevouwen venster door rentmeester 

en leenmannen gedecideerd – 19.2.1642 
• consent tot het stellen van een stoep, bank, balie, hekwerk, en om een sekreet onder de 

straat te leggen aan een huis in de Verwerstraat en 6 st. voor dit consent – 7.3.1642 
• 2 st. voor een pothuis op de zuidzijde van de Haven – z.d. 
• 3 st. voor een luifel aan het huis ‘de Stad van Haarlem’ in de noordzijde van de 

Verwerstraat – 2.7.1642 
• 1 st. voor het stellen van een schoorsteen straatwaarts in op de hoek van het 

Gasthuisstraatje – 2.3.1643 
• 6 gl. door die van Helmond om hun accijnzen te mogen verhogen – z.d. 
• 6 st. artois voor het betimmeren van een erf op Crevecoeur – 23.8.1644 
• 5 st. voor idem 
• 6 st. voor idem  
• revocatio produratorii door de regenten van Dinther – 31.1.1643 
• 3 st. voor een luifel aan het huis ‘de Roode Hand’ in de Verwerstraat – 13.4.1643 
• 2 st. voor twee stenen banken aan een huis in de Berwoutstraat – 15.2.1644 
• attestatie gegeven door de pachters van de grote tol dat wanneer kooplieden hun ossen 

door Brabant in compagnie naar de Liersche markt drijven, dat men dan ten 
tolcomptoire alleen doet aantekenen de naam van een der kooplieden van die 
compagnie, niettegenstaande ieder een apart admiraliteitspaspoort heeft en dat zij uit 
die drift verkopende niet gehouden zijn van de mindere quantiteit biljetten te halen – 
29.6.1643 

• 10 st. voor het maken van een luifel en keldermond aan de noordzijde van de 
Orthenstraat – z.d. 

• 6 st. voor het stellen van een deur en venster aan de Markt op de hoek van de 
Minderbroeders – 15.2.1644 

• Lazarus van Zonst leenman geworden i.p.v. Otto Copes die tot pensionaris van de stad 
is gepromoveerd en het leenmanambt heeft verlaten, doet zijn eed in handen van de 
rentmeester der domeinen ten overstaan van de leenmannen – 23.5.1644 

• 5 st. voor een luifel en stoep aan het huis ‘den Pijnappel’ in de Orthenstraat – 
11.6.1644 

• 3 st. voor een noodstal aan het huis ‘den Antwerpschen Wagen’ op de 
Vughterendijk – 23.5.1644 

• 6 st. voor een hoefstal inde Karrestraat – 30.5.1644 



• 6 st. voor een hoefstal op de Vughterendijk – z.d. 
• 2 st. voor een stoep, paal en twee stenen bollen – 1.8.1644 
• transport van een rente van 50 gl. op de domeinen – 1.8.1644 
• 8 gl. voor een vogelkooi te Rosmalen 
• aan Frans Blom wordt gepermitteerd aan zijn huis achter de Minderbroeders stoepen, 

luifels en bruggen te maken zonder cijns – 28.9.1644  
• 1 gl. voor een omheining achter het Baselaarsklooster  - 27.9.1644 
• 6 gl. voor een vogelkooi onder Rosmalen – 22.2.1645 
• transport van een bepaald goed door een particulier aan een nader – z.d. 
• transport van een rente van 15 gl. op de domeinen – 30.12.1644 
• 2 st. voor het betimmeren van een ledig erf omtrent de gerichtplaats bij de 

Vughterpoort – 8.2.1645 
• 2 st. voor een hoefstal op het Ortheneind bij de brug – 28.8.1645 
• transport van een rente van 300 gl. op de domeinen 8.4.1645 
• cassatie van dezelfde rente – 7.8.1649 
• 2 st. voor een uitstek aan het huis van Peter Bernards op de Papenhulst – 28.8.1645 
• 2 st. voor het verzetten van een oliemolen te Hilvarenbeek – 9.6.1645 
• 6 st. voor een luifel in de Minderbroedersstraat naast ‘den Paushoed’ – deze luifel 

is alleen geconsenteerd tijdens de huurjaren van de suppliant en moet daarna worden 
afgebroken – 28.8.1645 

• transport van een rente van 12 gl. op de domeinen – z.d. 
• verband van 1-0-0 uit de barakken op de haven voor ’t betimmeren van een muur – 

20.11.1645 
• 4 st. voor het betimmeren van muurpilaren aan de muur van de blijk in den Mortel – 

9.10.1645 
• 30 st. voor het stellen van een watermolen te Orthen – 28.8.1645 
• 3 st. voor een luifel, banken, leuning en vensters op de Vugherendijk – 9.10.1645 
• 2 st. voor een muur aan een huis in de St.Jorisstraat – 20.11.1645 
• 3 st. voor een luifel in de Kortestraat – 1.11.1645 
• consent om een ondersluitsel onder de muur aan een huis in de Waterstraat over den 

Mortel – 10.7.1646 
• 8 st. voor het zetten van een muur, luifel, bank, vensters en riool aan een huis op de 

hoek van het Klein Begijnhof in de Minderbroedersstraat – 10.7.1646 
• 2 st. voor een luifel, vensters en leuning aan een huis op de Vugherendijk ‘over de St. 

Cornelis Kapelle – 5.3.1646 
• 3 st. voor een luifel, opslaand venster en leuning op de Vughterendijk – 2.3.1646 
• consent door de kamer aan de pachters van ’s lands en stads – impost gegeven om 

hekels in de Dieze te leggen – 22.12.1622 
• 3 st. voor een luifel en deur aan het huis ‘den Lammerenberg’ in de Orthenstraat – 

5.3.1646 
• comparatie geordonneerd tussen de heemraden van het Hoog Hemaal enerzijds en de 

godshuismeester van het convent van Sint Geertruide anderzijds i.v.m. een verschil 
van mening over de Lithoijense Steeg – 4.10.1645 

• 2 st. voor een luifel aan het huis St. Barbara in de Minderbroedersstraat – 
4.5.1646 

• 6 gl. voor het weggeld te Eindhoven – 7.1.1647 
• een serie vonnissen interlocutoir over de pagina’s 235-279 

 



Verbandboek no.5 
 

• octrooi voor die van Schaft om turf te mogen graven – 31.5.1646 
• octrooi voor die van Schaft om 16 bunders van hun vroente te mogen verkopen mits 

betalende 4 st. voor iedere bunder – 18.6.1642 
• 4 st. voor een luifel en vensters aan de Markt op de hoek van de Minderbroedersstraat 

– 25.6.1646 
• 10 st. door die van Eersel voor hun marktveld en schutterij – 31.7.1646 
• gewincijns van 8 st. op iedere bunder die die van Drunen van hun gemeynt verkopen 

en een van 3 gl. voor het verhuren van een bepaald deel van de gemeynt – 31.7.1646 
• 2 gl. per jaar door die van Waalwijk voor het weggeld  - 22.10.1646 
• informatie betreffende de limietscheiding in de Peel tussen Gelre en Brabant – z.d. 
• verband van 0-1-8 voor een luifel in de Verwerstraat naast ‘de Kolf’- 28.6.1647 
• idem van 0-1-8 voor een luifel en deur aan het huis ‘den Anker’ op het 

Hinhamereind – 28.6.1647 
• idem voor een luifel voor een luifel in de Kerkstraat op de hoek van de Korte Putstraat 

– 28.6.1647 
• verband van 0-0-8 voor een watertrap aan het huis ’den Vergulden Rooster’ in de 

Hinthamerstraat – 28.6.1647 
• 2 st. voor een deur, vensters, pothuis, bank, leuning en luifel – 28.8.1647 
• 4 st. voor een luifel achter de Minderbroeders – 28.6.1647 
• vonnis tussen de heemraden van het Hoog Hemaal en de gasthuismeester te ’s-

Hertogenbosch – 17.6.1647 
• 4 st. voor een luifel aan het huis ‘Spanjen’ op de Markt – 17.5.1649 
• 12 st. voor een stenen brug, puthuisje, putsteiger, zwengel en sekreet aan het huis ‘den 

Hemel’ op de Hoge Steenweg – 29.2.1649 – hierover is later een dispuut ontstaan 
• 1 st. voor een luifel en muur op de hoek van de Ridderstraat – z.d. 
• 3 st. voor een staketsel of luifel aan het huis ‘het Wild Wijf’ op de Kruisstraat – 

29.11.1649 
• 3 st. voor een luifel, vensters, balie en bank bij de St.Eloijs Kapelle op het 

Ortheneind – 29.11.1649 
• 1-8-0 voor een balie in de Hinthamerstraat – 29.2.1649 
• rente van 53 gl. op de domeinen – 14.11.1648 
• 2 st. voor een luifel, venster, deur en balie aan een huis op de hoek van de Waterstraat 

in de Verwerstraat – 29.5.1649 
• 2 st. voor een luifel, venster, deur en zooi aan het huis ‘den Rooden Haan’ – 

20.5.1649 
• 3-2-6 op de domeinen – z.d. 
• 2 st. voor een steiger en secreet aan het huis ‘den Witten Hond’ in de 

Hinthamerstraat – 19.7.1649 
• 8 st. op iedere bunder die die van Nistelrode uit hun gemeynt verkopen – 28.7.1646 
• Confirmatie van de privileges van Veghel onder de last van een recognitiecijns van 15 

gl. en betaling van f 300 gulden boete aan de rentmeester omdat zij hadden verzuimd 
hun privileges over te brengen – 23.4.1648 

• 8 penn. voor een luifel aan het huis ‘den Groenenberg’ op de Markt – 23.5.1650 
• 6 penn. voor een steiger en trap aan het huis ‘den Boerenmouw’ – z.d. 
• 4 oude groten voor het waterrad aan de molen te Middelrode – 10.9.1649 
• Wijnant Schuijl is aangesteld tot griffier – 8.9.1646 



• resolutie van de SG van 1.11.1646 waarbij rentmeester Pieck van Thienhoven 
sustineert dat de collatie van het griffierschap aan hem privé toebehoort en dat hij 
personen zal voorstellen aan de SG – 1.11.1646 

• Aarnout de Raat bij resolutie van de raad aangesteld tot leenman – 9.4.1627 
• resolutie van de raad waarbij Gerard Hamel tot leenman is aangesteld – 17.6.1650 
• los briefje betreffende Sint Oedenrode i.v.m. verkoop van gemeentegrond mei 1654, 

afpaling hiervan, nagaan of transporten op de leen- en tolkamer bekend zijn en het 
zetten van de Wolfwinkelse Watermolen 

• eed van leenman Hamel – z.d. 
• 4 st. op iedere bunder die men te Tongelre uit de gemeynt verkoopt – 12.8.1650 
• transport van een erfcijns uit onderpanden binnen ’s-Hertogenbosch en geconstitueerd 

voor de schepenen van de stad – 10.10.1650 
• 2 st. voor een steiger op de Oude Gracht achter het huis van ‘de Drie Zwaantjes’ op 

de haven – 17.10.1650 
• 1-10-0 voor een vogelkooi te Maren – 1650 
• 4 st. op iedere bunder die men te Berghem uit de gemeynt verkoopt – 8.5.1648 
• transport van een recognitiecijns – 4.11.1650 
• tweemaal 8-18-0 uit twee windmolens te Tilburg – 10.1.1651 
• 6 gl. voor die van Helmond voor het heffen van hun accijnzen en weggeld – 

12.11.1650 
• confirmatie van de pootkaarten van Helmond onder verband van een recognitiecijns 

van 40 p. lovens, 10 oude groten en 4 st. op iedere te verkopen bunder uit de gemeynt 
– 12.11.1650 

• 10 gl. voor het leggen van een brug, putzwengel, luifel en keldermond aan het huis 
‘de Drie Stokvisschen’ op de Hoge Steenweg – 4.9.1651 

• de Wolfswinkelse molen is leenroerig aan de hertog van Brabant en is voorheen in de 
leen- en tolkamer verheven – 15.4.1650 

• 6 oude groten tournoisen voor het 3e waterrad aan de Wolfwinkelse molen – 
15.4.1650 

• 12-10-0 op de domeinen – 20.7.1652 
• 4 st. voor iedere te verkopen bunder uit de gemeynt van Riel – 15.4.1652 
• 6 gl. voor een vogelkooi te Rosmalen – 21.2.1648 
• 2 gl. voor een vogelkooi in den Ham – 4.10.1652 
• 35-10-0 op de domeinen – 9.12.1652 
• 2 gl. voor een vogelkooi te Vught -10.3.1649 
• 14-4-0 op de domeinen – 20.1.1653 
• 5 gl. voor een vogelkooi te Kessel – 23.3.1650 
• 4 st. per te verkopen bunder uit de gemeynt te Maren – 14.7.1649 
• 8 penn. voor een balie inde Torenstraat 25.1.1652 
• 8 penn. voor een stoep, stenen bollen en ijzeren tralies aan het huis in de 

Hinthamerstraat bij de Geerlingse brug gekomen van de heer Kuchlinus – 16.12.1664 
• transport van de novale tienden en houtschatten te Drunen aan de Heer van Drunen – 

14.5.1666 
• 10 oude groten uit genoemde tienden 
• approbatie van verkochte percelen in de gemeente Drunen – 12.1.1666 
• 3 gl. voor een vogelkooi te Lith – 10.11.1664 
• transport van verschillende nieuwe erven – 16.6.1667 



• 2 st. voor een geul en keldermond aan het huis van G. van Bergen op de Oude Dieze – 
11.9.1667 

• 10 st. door die van Eersel voor het genieten van de Waag – 1.8.1667 
• 1 oude grote voor iedere bunder die men te Eersel uit de gemeynt verkoopt – 

3.10.1667 
• 4 st. voor iedere te verkopen bunder te Hilvarenbeek uit de gemeynt – 7.7.1663 
• 4 st. per bunder voor die van Oerle, Vessem, Wintelre, Knegsel, Hoog Casteren, 

Oostelbeers en Hees onder Eersel – 15.9.1664 
• 3 st. door die van Drunen om hun gemeijnt te mogen verhuren – 23.10.1664 
• 4 st. per te verkopen bunder gemeijnt te Dommelen – 11.12.1664 
• 6 penn. voor een brug en muur aan het huis op de Molenbrug – 23.5.1665 
• 4 st. voor iedere te verkopen bunder gemeynt voor die van Heesch in Maasland – 

3.3.1665 
 
Verbandboek no.6 
 

• transport van een stuk nieuw erf – 7.12.1653 
• 4 st. op iedere te verkopen bunder gemeijnt te Haaren bij Oisterwijk – 26.2.1650 
• permissie voor die van Riel om hun gemeijnt te verkopen mits ze 4 st. per bunder 

betalen – 16.4.1652 
• 12 oude groten door die van Bakel voor hun pootkaart – 2.3.1651 
• 10 pond artois voor een windmolen te Riel – 8.4.1651 
• 37-10-0 op de domeinen – z.d. 
• 3 oude groten en 8 st. en 17 st. en 2 st. uit een oliemolen te Hilvarenbeek -13.4.1648 
• 10 st. uit het erf achter de barakken op de haven – z.d. 
• 18 pond artois voor de windmolen van Mierde 
• 4 st. per morgen die die van Tongelre uit hun gemeijnt verkopen – z.d. 
• 12 pond artois door die van Nuenen en Gerwen voor de confirmatie van hun pootkaart 

8.5.1648 en 3.4.1655 
• permissie aan die van Nistelrode om hun gemeynt te mogen verkopen tegen betaling 

van 8 st. per bunder – 28.7.1646 
• 12 st. door die van Hooge Mierde voor het ingraven van drie bunder gemeijnt om een 

armhuis te zetten – 16.10.1653 
• 9 gl. op de domeinen – 19.4.1605 
• informatie over een bastaard – 21.4.1655 
• 3 st. voor een houten brugje achter het huis ‘de Leers’ – 4.5.1667 
• 3 st. voor de paal waarop de Zwaan op de Pensmarkt staat als keldermond – 

2.7.1655 
• 1 pond 10 artois voor de pootkaart van die van Stiphout – 11.8.1650 
• permissie voor Stiphout om 70 bunder gemeynt te verkopen – 25.12.1648 
• 8 penn. voor een hek op de stoep en een secreet op de Dieze achter het huis 

‘Rodenburg’ op de Markt – 25.4.1656 
• 3 st. voor een blijkersspoeling en vonder over de rivier te Eindhoven – 1.5.1656 
• verband van 1-1-0 voor een luifel, stoep, vensters, keldermond, uitstek, stenen bollen 

etc. aan het huis op de hoek van de St.Jorisstraat in de Vughterstraat – mei 1656 en 
25.8.1657 

• bruggeld op de brug te Stratum bij Eindhoven tegen een recognitiecijns van 3 gl. – 
7.3.1656 



• 4 penn. voor een pilaar, putsteiger en trap aan het huis bij de Meulenbrug – 8.7.1656 
• 4 st. per te verkopen bunder gemeynt voor Mierde en Hulsel – 16.6.1656 
• 5 st. voor een putsteiger en zwengel achter het huis ‘den Pijnappel’ op de Hoge 

Steenweg – 12.9.1656 
• Eindhoven is bij resolutie van de SG dd. 5.8.1657 vrij verklaard te zijn van de Grote 

Brabantse Tol – 5.8.1657 
• transport van de Hanegreefse en Eerselse markttol aan het land – 14.9.1656 
• 6 gl. door die van Eindhoven voor het weggeld – 17.9.1656 
•  1-8-0 voor een brugje achter een huis in de Vughterstraat – 22.1.1657 
• 5 st. voor een brug en steiger achter het huis ‘den Schild’ op de Steenweg – 

29.1.1657 
• 4 oude  groten voor de poting omtrent het huis van Rixtel en confirmatie van de 

privileges van de Heer van Rixtel – 22.12.1656 
• 6 gl. voor een molen in het Molenbolwerk op de Wal – 6.11.1656 
• 4 st. per te verkopen bunder gemeijnt voor die van Esch – 12.6.1656 
• akkoord tussen de Heer en de gemeente van Deurne aangegaan over het planten op de  

gemeente en straten aldaar, geconfirmeerd door de raad – 25.5.1657 
• 6 pond artois voor een windmolen te Oisterwijk 
• 18-5-0 op de domeinen – 28.10.1655 
•  4 st. per bunder voor die van Someren die men uit de gemeynt verkoopt – 7.8.1657 
• 1-15-0 voor het weggeld te Boxtel – 13.4.1657 
• 6 st. voor een keldermond, steiger en secreet aan een huis in de Hinthamerstraat – 

december 1657 
• de Heer van Deurne krijgt verlof de straat omtrent zijn kasteel te verleggen – 

24.1.1658 
• resolutie waarbij de houtschat aan de Heer van Deurne wordt gelaten – 4.3.1658 
• permissie voor Schijndel om stukken uit hun gemeynt te verkopen tegen 4 st. per 

bunder – 9.2.1652 
• 4 st. per te verkopen bunder uit de gemeynt voor die van Oosterlbeers en Middelbeers 

– 23.10.1657 
• 1 st. 8 penn. voor een luifel, balie en keldermond aan het huis ‘den Gulden Schoen’ 

in de Hinthamerstraat – 23.6.1659 
• 1 st. voor een luifel en balie aan het huis ‘de Stad Frankfort’ op de haven – 

23.6.1659 
• 3 st. voor een vogelkooi te Kessel – 24.3.1650 
• commissie en eed van Mr. Herman Kuchlinus als leenman – 2.10.1659 
• 1 oude grote voor een waterrad aan de molen te Moergestel – 5.8.1659 
• 1 oude grote voor een vonder over de Aa te Erp – 5.7.1657   
• transport van een nieuw erf – 22.3.1660 
• Rogier van Leefdael als Heer van Deurne in possessie van de verkrjgbrief van Deurne 

en van de voors. heerlijkheid – 19.1.1660 
• akte van immissie en koopbrief der heerlijkheid Vlierden aan Adriaan Pieck van 

Tienhoven – 19.1.1660 
• idem van de heerlijkheid Berlicum – 19.1.1660 
• reglement voor die van Sint Oedenrode op het beuren en omslaan van 

‘gemeentenscommer’ [vgl. gemeentebelasting] – z.d. 
• akte van immissie en koopbrief van de heerlijkheid Nuland – 15.6.1660 
• transport van een stuk gemeente aan die van Nieuwkuijk en Onsenoort – 16.12.1660 



• 12 gl. uit de voors. gemeente – 8.1.1664 
• reglement voor Breugel – 24.6.1660 
• 4 st. per te verkopen bunder gemeynt  voor die van Oirschot – 19.12.1654 
• 4 st. voor een omheining achter ‘den Witten Schild’ op de Hoge Steenweg – 

9.5.1661 
• 10 st. voor een brug achter het huis ‘de Gulde[n] Zon]  op de Hoge Steenweg – 

9.3.1661 
• 1 st. 8 penn. voor een muur, keldermond en luifel aan het huis ‘de Kolf’ – 16.5.1661 
• 8 penn. voor een pothuis aan  ‘ het Klein Paradijs’ op de Markt – 18.7.1661 
• 5 st. uit het huis ‘den Exter’ op de hoek van de Kerkstraat voor een luifel en een 

deur – 23.5.1661 
• pothuis aan ‘de Drie Romens’ op de Markt – is niet gepasseerd  
• transport van een nieuw erf – 19.8.1661 
• reglement voor die van Hilvarenbeek – 27.10.1661 
• octrooi voor Son en Breugel voor bruggeld te heffen – 26.1.1657 
• erfcijns van 1 st. voor een pothuis aan ‘de Ooijevaar’ in de Hinthamerstraat – 

6.3.1662 
• 3 oude groten voor een oliemolen te Tilburg 
• transport van nieuwe erven – 5.4.1662 
• reglement voor die van Schijndel – 3.5.1662 [p.354-369] 
• 12 penn. voor het huisje staande op palen in de Dieze op de hoek van de Papenhulst – 

26.6.1662 
• approbatie voor Veghel – 11.7.1662 
• akkoord tussen de SG en de commandeur van Gemert – 15.7.1662 
• 8 penn. voor een luifel aan het huis ‘de Twee Oorkussens en Rooster’ in de 

Minderbroedersstraat – nov. 1662 
• approbatie voor die van Duizel en Steensel – 25.10.1662 
• 3 st. per te verkopen bunder gemeynt voor die van Lommel 

 
Verbandboek no.7 
 

• legitimatie voor Matheeus de Sangei/Saugei – 19.4.1668 
• Willem van Bree transporteert een stuk land van 5 lop. aan de kamer – 10.6.1668 
• akkoord voor Jacob Leenders i.v.m. het in cultuur brengen van een stuk heidegrond  - 

- 17.11.1660 
• legitimatie voor Jan Dirks van den Bichelaar – 16.10.1668 
• procureurs van de leenkamer – z.d. 
• akkoord voor Jan Janssen van Gemert te Rosmalen i.v.m. een stuk nieuw erf 
• begrafenis van de heer kapitein Overstijn in de Grote Kerk alhier door order van de 

rentmeester generaal der domeinen – 20.9.1668 
• legitimatie van Aart Hendrikx – 17.12.1660 
• octrooi voor de regenten van Hilvarenbeek om 10.000 gulden te mogen opnemen om 

daarmee verschillende kapitalen af te lossen – 8.2.1669 
• akkoord voor de weduwe Janssen van Ravestijn – 17.11.1660 
• 1 st. voor een brug achter ‘het Lam’ in de Postelstraat – 23.7.1669 
• akkoord voor de ingezetenen van Oss om steriele gronden in cultuur te brengen – z.d. 
• legitimatie voor Anna Clercq – 30.9.1669 
• legitimatie voor Tielman Janssen Dalms – 31.10.1669 



• legitimatie voor Elizabeth Breemer – 19.11.1669 
• legitimatie voor Helena Bauee of Bauw – 11.10.1669 
• akkoord voor Jan en Willemina van Grinsven – 17.11.1660 
• 6 pond artois uit de korenwindmolen te Nuland – 3.3.1670 
• legitimatie voor Catharina Cornelis Aussems – 23.10.1669 
• legitimatie van Jan Janssen – 24.4.1670 
• akkoord voor verschillende ingezetenen van Veghel – 17.11.1660 
• lijst van verkochte stukken uit de gemeijnt van Veghel – z.d. 
• 6 st. 8 penn. van een voorgeven aan een huis inde Verwerstraat – 21.8.1670 
• 1 oude grote voor een muur aan het huis ‘den Zwarten Ruijter’ op de Vismarkt – 

21.8.1670 
• los briefje met een uitnodiging voor een vergadering van de raad van de  stad en het 

groot college – 30.11.1824 
• 6 penn. voor een brug, muur, luifel en pothuis op de Molenbrug – 21.10.1670 
• legitimatie voor Margaretha de Paugé – 23.10.1670 
• akkoord na een rekest van de heer Lus i.v.m. de verpondingen van de bezaaide 

morgens  voor 15 jaren – 5.12.1663 
• verkoopcondities van een goed voor een cijns – z.d. 
• akkoord voor de Vrouwe van Jekschot – 17.11.1660 
• aantekening op een rekest van G. van Casteren om een stuk land in cultuur te brengen 

– 28.7.1671 
• aantekening op een rekest van verschillende ingezetenen in het kwartier van 

Oisterwijk inzake steriele gronden – 15.9.1671 
• lijst van nieuw verkochte erven te Haaren en Udenhout – z.d. 
• legitimatie voor Jenneken Jans – 21.10.1670 
• legitimatie voor Martijntje Morrion – 1.5.1671 
• 4 gl. voor en vogelkooi te Orthen – 9.5.1672 
• legitimatie van Franciscus van Gils – 31.5.1671 
• recognitiecijns op het weggeld te Eindhoven – 4.11.1671 
• legitimatie van Anna Maria van Ravenschot – 15.12.1672 
• legitimatie voor Margrita Damen – 30.5.1672 
• verband van 2-9-0 voor een paardenoliemolen te Oss – 17.4.1674 
• akkoord  voor Hendrik Janssen de Kort te Udenhout i.v.m. het in cultuur brengen van 

twee percelen – 14.9.1674 
• rekest na een klacht door Dirk van Bree over een brug door Peter van Mil in de Dieze 

gelegd waarbij men een inspectie uitvoert – 22.10.1674 
• interdictie om met de timmering door te gaan – z.d. 
• rekest van van Mil met consent voor reparatie van die brug – 22.10.1674 
• rekest van die van Lommel i.v.m. aflossen van cijnzen en verkopen van gebrekkige 

panden – 14.11.1674 
• commissie voor mr. Abraham van de Graaff als leenman – 28.12.1674 
• 2 st. voor een riool achter ‘het Wild Varken’ – 22.7.1675 
• procuratie ad lites om voor deze tolkamer te ageren – 30.9.1675 
• legitimatie van Jan Thomas – 10.10.1675 
• transport van twee vogelkooien te Rosmalen door de rentmeester bij executie – 

31.12.1675 
• legitimatie van Emerens Hendrik Lamberts – 19.5.1670 
• Nicolaas Coen door de kamer aangesteld als gezworen landmeter – 26.2.1676 



• Johan Bakers geefteen stuk land gelegen te Moergestel – 2.6.1676 
• idem door Laurens van Espendonk te Sint Oedenrode – 23.7.1676 
• conventie tussen de eigenaars van het huis ‘den Rooden Schoen’ op de Kruisstraat 

en het huis ‘het Bont Paardje’ op de Uilenburg over een brug aldaar – 2.11.1676 
• 8 st. voor genoemde brug – 23.12.1676 
• resolutie van de Raad van State waarbij onderpanden te Oirschot worden overgegeven 

aan Guilliam van Campen voor 600 gl. – last 4 mud rog en 4 mud gerst – 21.4.1676 
• permissie voor Guilliam van Campen om cijnzen te mogen lossen – 2.4.1677 
• 1-10-0 voor een vogelkooi te Kessel – 19.5.1677 
• borgtocht voor een gearresteerd schip – 29.5.1677 
• commissie voor heer Adriaan van Borssele van der Hooge als rentmeester der 

domeinen – 18.6.1677 
• borgtocht voor een wagen met rog – 30.8.1677 
• 8 penn. voor een rieten dak en het planten van lindebomen op de straat voor het huis 

van Nicolaes Coen in de Nieuwstraat – 5.10.1677 
• boete van 6 gouden realen tegen degenen die vlaggen steken onder een zekere 

plantage – 15.11.1677 
• borgtocht voor een aanslag gedaan door de pachter – z.d. 
• Huibert Jan Wouter brengt aan de kamer een stuk heiveld over om geregistreerd te 

worden – 25.7.1678 
• akkoord voor de dekenen van het Sint Jorisgilde te Eersel i.v.m. de Waag  
• borgtocht voor de aanslag door de pachter – 19.1.1679 
• Hendrik en Jan van Grinsven brengen over aan de kamer een stuk land gelegen onder 

Schijndel om geregistreerd te worden – 25.7.1679 
• legitimatie van Willem van Barhuijsen – 5.10.1677 
• legitimatie van Engelberta de Man – 19.12.1679 
• Wouter Ariens van den Bosch heeft de kamer een perceel overgebracht om te 

registreren – 21.4.1680 
• idem Johan Hendrikx de Bever – 6.7.1680 
• legitimatie vn Jacob van Gemert – 26.7.1679 
• 3 gl. voor die van Drunen vanwege een octrooi om hun gemeynt genaamd ‘de 

Schagt’ te mogen verhuren – 15.8.1681 
• registratie van een perceel land toebehorende aan het Kouwatersklooster – 12.8.1681 
• idem van R.Janssen te Oss – 4.9.1681 
• 4 st. voor het plantrecht op de gemeente van Nederwetten – 27.11.1679 
• commissie van Abraham van Deutecom als deurwaarder van de domeinen – 2.12.1680 
• 4 rijnsgulden voor een paardengrutmolen te Waalwijk 
• 4 st. per te verkopen bunder uit de gemeynt voor de ingezetenen van Lommel 
• octrooi vernieuwd voor Helmond i.v.m. de heffing van hun accijns en weggeld tegen 

twee jaarlijkse cijnzen van ieder 6 gl. – 6.2.1682 
• een perceel land aangeboden ter griffie om te registreren door P.J.Teuwens Leijtens – 

15.6.1682 
• 15 st. voor het verhogen van een muur, verlagen van de stoep, dak op de muur en 

schoorsteen aan het huis ‘de Rogbloem’ op de hoek van de Visstraat – 2.10.1683 
• prolongatie van het octrooi voor Helmond in de lichting van hun accijnzen – 

21.10.1683 
• legitimatie voor Goijart Andries Goijerts Santegoets – 7.2.1684 
• legitimatie voor Maria Josephina van Kessel – 10.2.1684 



• legitimatie van Adriaantje Adriaans van Dijk – 12.4.1684 
• legitimatie voor Maria Francoise van Rooij – 22.9.1684 
• borgtocht voor een arrest – 13.2.1685 
• 4 rijns gulden voor een paardengrutmolen te Enschot 
• procuratie om een leen te verheffen – 5.2.1685 
• recognitiecijns van 10 st. voor het recht van de Waag aan de schutterij te Bergeijk – 

23.9.1685 
• legitimatie van Lijsken van den Heuvel – 18.5.1684 
• legitimatie voor Govert van Ewijck – 13.7.1685 
• 16 st. voor twee jaarmarkten te Someren – 8.10.1685 
• procuratie tot het passeren van de verbandbrief van deze cijns – 8.10.1685 
• aanbrenging van het in cultuur brengen van een gedeelte nieuw erf te Heesch – 

1.6.1686 
• idem onder Den Dungen – 25.2.1686 
• 20 gl. voor de verbrande hoef te Someren aan den Graaf van Berlo – 4.9.1686 
• f 2,15 voor een olieslagmolen te Geffen – 28.10.1686 
• overbrenging van het in cultuur brengen van twee percelen land onder Vught – 

4.12.1686 
• 2 gl. voor de stichting het Van Boxtelsgasthuis binnen ’s-Hertogenbosch – 9.12.1686 
• overbrenging van een perceel nieuw erf te Schijndel om het in cultuur te brengen – 

3.1.1687 
• commissie voor mr. Justus Versterre als  leenman – 19.6.1685 
• commissie voor Anthony Voskuijl als deurwaarder – 28.12.1686 
• commissie van de rentmeester generaal P.J. van Borssele op de advocaat J. van Thooft 

om in cas heren leenmannen zich zouden willen bedienen van enig adviseur in 
processen als dan te moeten worden geassumeerd, ook in cas van absentie van een der 
leenmannen, dat hij als dan zou hebben een adviserende en concluderende stem – 
31.1.1687 

• octrooi voor de Heer van Deurne en Liessel tot het houden van twee jaarmarkten mits 
hij een recognitiecijns betaalt van 3 gl. – 10.11.1683 

• aanbrengen van een weiland onder Den Dungen – 3.6.1687 
• legitimatie voor Maria Josephina van Kessel – 10.2.1684 
• insinuatie van de Vrouwe van Nemelaer aan de leenmannen i.v.m. een arrestatie van 

iemand van de jacht – 15.10.1687 
• legitimatie van Johanna van den Bibbelaar – 14.1.1688 
• preferentie gehouden op de tolkamer van verkochte goederen door de rentmeester – 

20.3.1688 
• transport van geëxecuteerde goederen – 29.6.1688 
• twee jaarmarkten voor Nuland zonder recognitiecijns – 6.1.1680 
• aanbrenging van land om in cultuur te brengen te Berlicum – 30.4.1688 
• idem onder Schijndel – 10.8.1688 
• idem onder Sint Michielsgestel – 24.8.1688 
• legitimatie voor Adriaan Laefs – 1.2.1689 
• transport van geëxecuteerde goederen – 12.7.1688 
• legitimatie voor Hendriksken Melissen – 23.5.1689 
• 4 gl. voor twee beesten- en paardenmarkten te Sint Michielsgestel – 24.2.1690 
• aanstelling van Lucas van Gerwen tot deurwaarder – 18.2.1690 



• aangeving van het in cultuur brengen van een stuk heiveld omder Sint Michielsgestel – 
10.4.1690 

• legitimatie van Maria van Esch – 15.6.1690 
• legitimatie voor Adriaan Nicols – 7.6.1690 
• aangeving van een stuk heiveld om in cultuur te brengen onder Moergestel – 

10.6.1689 
• idem onder Schijndel – 22.7.1690 
• idem onder Jekschot – 27.6.1690 
• idem – 11.9.1690 
• idem onder Vught – 6.8.1690 
• idem onder Berlicum – 12.9.1690 
• 4 gl. voor het verplaatsen van een paardengrutmolen te Enschot binnen Tilburg – 

23.3.1691 
• procuratie om een leen te verheffen – z.d. 
• 6 gl. voor een oliemolen te Nuland – 27.11.1690 
• reglement voor Heesch onder Maasland – 23.2.1691 
• aangeving van een perceel land om in cultuur te brengen te Berlicum – 28.4.1691 
• idem te Middelrode  
• idem te Schijndel – 2.10.1691 
• legitimatie van Dina, Catharina, Hendrik en Pieter van Luinmen – 28.9.1691 
• aangeving van land onder Schijndel – 19.10.1691 
• idem onder Sint Oedenrode – 22.11.1691 
• idem onder Schijndel – 22.11.1691 
• idem onder Lieshout – z.d. 
• idem onder Middelrode – 2.1.1692 
• 4 gl  per jaar voor het verkopen van stukken gemeijnt te Oerle – 25.3.1692 
• legitimatie van Johanna van Zutphen – 28.12.1692 
• aanbrenging van land om in cultuur gebracht te worden onder Moergestel – 3.3.1693 
• idem te Berkel bij Oisterwijk – 15.3.1693 
• prolongatie van het octrooi voor Helmond in de heffing van hun accijnzen – 29.1.1693 
• land onder Sint Michielsgestel – 6.6.1693 
• idem onder Berlicum – 9.7.1693 
• idem onder Sint Michielsgestel – 12.8.1693 
• legitimatie van Isak Valkenaar – 23.10.1693 
• legitimatie voor Gerrit Janssen van Abtenhuijsen – 13.7.1693 
• aangeving van nieuw erf onder Schijndel – 12.11.1693 
• pegelsteking aan de watermolen ter Steen te Middelrode onder Berlicum – 16.7.1694 
• 10 gl. voor een rosgrutmolen in de Wildeman bij de St. Anthonis Capelle – 

11.10.1694 
• aanbrenging van land onder Schijndel – 10.2.1695 
• 10 gl. voor een rosoliemolen te Middelrode – 7.3.1695 
• legitimatie van Gijsbertina Janssen – 13.5.1695 
• commissie voor Johan Hooft tot deurwaarder – 30.4.1695 
• overbrenging van land onder Schijndel – 1.7.1695 
• 8 penn. voor een keldermond en venster aan het huis ‘den Samson’  - 5.9.1695 
• 12 st. voor twee uitstekken aan het huis van G. en J. van Bree inde Keizerstraat – 

28.11.1696 
• verband voor een pothuis op de hoek van de Visstraat – z.d. 



• octrooi voor Udenhout om hun land te mogen uitturven – 12.5.1695 
• benevatio procuratorii – 7.5.1696 
• legitimatie voor Jan Rutten – 6.7.1696 

 
Verbandboek no.8 
 

• 1 st. voor een uitstek aan het huis van de heer Francois van Blotenburg bij het Groot 
Gasthuis – 26.11.1696 

• bekendmaking van ingraving van nieuwe erven – 24.11.1696 
• idem te Middelrode 
• akkoord t.b.v. de heer van de Hofsteede van 10 st. voor een leeg plaatsje behorende 

aan het convent van de Zwarte Zusters – 14.1.1697 
• 6 st. voor een uitstek aan het huis van de heer van de Hofsteede in de Koorstraat – z.d. 
• borgtocht voor een aangehouden kar wegens de tol – 16.2.1690 
• idem – 26.2.1697 
• idem – 22.4.1697 
• kwitantie ten overstaan van de leenmannen – 9.5.1697 
• 10 st. voor die van Schijndel om 50 bunder uit hun gemeijnt te mogen verkopen – 

20.5.1697 
• 12 st. voor twee uitstekken aan het huis van de heer Grim op de hoek van de Putstraat 

– z.d. 
• 3 st. voor een stoep aan hetzelfde huis – z.d. 
• 1 st. voor een uitstek aan een huis in de Peperstraat – z.d. 
• 2 st. voor een pothuis op de hoek van de Vismarkt – z.d. 
• borgtocht voor een aanslag van 21 schuiten turf gedaan door de tollenaar – 10.6.1697 
• octrooi voor die van Enschot voor het uitturven van hun landerijen – 8.7.1697 
• leenmans vidimus waarbij verklaard werd dat Liessel een aparte heerlijkheid is van 

Deurne – 26.7.1697 
• legitimatie voor Jan van Utrecht – 26.7.1697 
• bekendmaking van ingraving van nieuwe erven – z.d. 
• idem te Middelrode – z.d. 
• inventaris van een aangehaald pakket te Rucphen door de tollenaar gedaan – 

16.9.1697 
• legitimatie van Adriana Margriet van Aslem/Aslom (?) – 17.2.1688 
• plakkaat van de Raad van State uitgebracht door de pachter van de tol – 26.7.1697 
• idem 30.9.1697 
• borgtocht voor een aangehaald schip met hout – 23.10.1697 
• idem – 1.11.697 
• idem 19.11.1697 
• commissie en aanstelling van de procureur Blotenburg – 17.9.1697 
• aangeving van een stuk groesland onder Schijndel – 11.10.1697 
• idem onder Deurne – 28.4.1698 
• idem onder Asten  
• idem onder Schijndel [5 stuks]  
• octrooi voor Hilvarenbeek tot het houden van een wekelijkse markt teen een 

recognitiecijns van 18 st. – 20.8.1690 
• aangeving van land onder Schijndel – 21.7.1698 
• legitimatie van Willem Raisen – 17.7.1698 



• octrooi voor Udenhout om hun moerachtige landerijen te mogen uitturven – 30.9.1695 
• legitimatie van Gerrit Willems – 24.6.1698 
• aangeving van een stuk hei onder Schijndel –  
• idem – 16.8.1698 
• legitimatie van Leendert Leenderts – 28.7.1698 
• 6 gl. voor een paardenolieslagmolen te Helmond – 7.2.1699 
• legitimatie voor Florentina Willems – 13.2.1698 
• aangeving van land om in cultuur te brengen onder Lierop – 18.9.1698 
• lijst van verkochte nieuwe erven te Deurne – z.d. 
• continuatie van het octrooi voor Helmond om weggeld te heffen en accijnzen – 

18.2.1699 
• leenman vidimus van een octrooi van de SG voor het dorp Esch met verwijzing naar 

oudere akten als de verkrijgbrieven van 1301 en 1314, die van Keizer Karel uit 1553, 
de pootkaart etc. en permissie om bepaalde moeren te mogen verhuren en verkoop van 
15 bunder uit hun gemeynt – 29.12.1698 

• kwestie over het recht van de tol tegen die van Fijnaart – 1698 
• vidimus van een zeker tolbriefje  - z.d. 
• borgtocht voor de aanslag van een kar en paard  - 24.1.1699 
• procuratie ad lites voor de kamer  - z.d. 
• octrooi voor die van Son om 50 bunder van hun gemeynt te mogen verkopen tegen een 

cijns van 4 st. per bunder – 18.6.1655 
• legitimatie voor Willemina Gevers – 14.1.1699 
• rekest van de jachtopziener van Tilburg aan de Raad van Brabant – 2.2.1699 
• missive van de Raad van Brabant n.a.v. dit rekest  
• rescriptie van de leen- en tolkamer i.v.m. dit rekest 
• aangeving van land onder Schijndel – 16.3.1699 
• 6 st. voor een uitstek in de Hinthamerstraat op de hoek van de Boerenmouw – 

23.3.1699 
• legitimatie van een zekere Martinus – 23.2.1699 
• arrest op de obligatie op de domeinen hoerende de heer Van Miel 
• aangeving van land onder Schijndel – 13.5.1699 
• kwitantie van 85-10-0 i.v.m. een repartitie van verkochte goederen – 22.5.1699 
• aangeving van nieuwe erven onder Schijndel – 31.5.1699 
• 6 st. voor een permissie om verder te mogen poten te Vught als de pootkaart – 

14.9.1699 
• procuratie om van leenmannen te Zutphen een zeker recht van verbintenis te doen 

roijeren – z.d. 
• aanbrengen van nieuwe erven – 10.6.1699 
• tweemaal 6 st. voor het uitzetten van een poort en kamer en Diezetrap aan het huis van 

de postmeester van de Graaf op de Vugherendijk – 1.3.1700 
• 6 st. voor de uitstek aan het huis van de heer Frans van Heurn ontvanger van de 

geestelijke goederen van Peelland – 14.9.1699 
• aangeving van nieuw erf onder Sint Oedenrode – 14.8.1699 
• legitimatie van Catalijn ….[geen familienaam] – 6.7.1699 
• 3 st. voor een uitstek aan ‘het Klaverblad’ op de hoek van de Vismarkt – 14.9.1699 
• aangeving van nieuwe erven te Esch – 2.8.1699 
• idem onder Schijndel – 18.8.1699 
• eed van diverse commiezen en tollenaars – z.d. 



• octrooi en confirmatie van de privileges van Oss – 12.12.1652 
• vonnis van de SG in een zaak tussen Oss en Berghem en de leen- en tolkamer i.v.m. 

de schouw – 21.12.1663 
• reglement voor de ingezetenen van Hilvarenbeek – 19.12.1699 
• aangeving van landerijen onder Schijndel 23.3.1700 
• idem te Den Dungen 
• idem te Nuland 
• 16 st. jaarlijks voor een weekmarkt te Hilvarenbeek 
• aangeving van land onder Den Dungen – 6.7.1700 
• idem onder Schijndel – 13.7.1700 
• idem onder Sint Oedenrode – 14.7.1700 
• idem onder Udenhout  - 26.7.1700 
• octrooi voor Tilburg en Goirle om 300 bunders van hun gemeynt te verkopen tegen 

een erfcijns van 14 schellingen artois – 12.7.1700 
• aangeving van nieuw erf onder Schijndel – 17.8.1700 
• idem onder Esch – 6.9.1700 
• pootkaart voor die van Hilvarenbeek op een cijns van 10 oude groten – 9.10.1700 
• aangeving van nieuwe erven onder Schijndel – 15.11.1700 
• octrooi voor een paardengrutmolen tegen een recognitiecijns van 6 st. – 20.5.1701 
• 8 st. voor een uitstek aan het ‘huis van Grimbergen’ op de Oude Dieze – 29.11.1704 

 
Verbandboek no.9 
 

• reglement op het beleid der financiën en gemeentezaken te Hilvarenbeek met 
approbatie door de Raad van State – 27.11.1700 

• procuratie ad vendendum feudum – 1.11.1701 
• permissie tot het oprichten van een pletmolen om tabakstelen daarop te maken tegen 

een recognitiecijns van 2 gl. – 3.10.1701 
• aangeving van land onder Gemonde om in cultuur te brengen – 11.1.1702 
• idem onder Schijndel – 12.6.1702 
• procuratie om een zeker recht van garantie en evictie te transporteren – 31.1.1702 
• aangeving van land onder Schijndel om in cultuur te brengen – 2.2.1702 
• akkoord van die van Esch aan de weduwe Johan van Bilsen voor een stuk gemeijnt 

voor 12 ducatons – 12.12.1701 
• aangeving van heide – 20.3.1702 
• paal- en limietscheiding tussen Oirschot, Liempde en de uithoeken Lennisheuvel en 

Kleinder Liempde onder Boxtel – 24.9.1700 
• aangeving van een stuk heide onder Tongelre – 10.7.1702 
• legitimatie voor Marcus Sweerts – 27.4.1694 
• legitimatie voor Louisa Sweerts – 27.4.1694 
• ingraving van nieuwe erven te Tongelre – 13.7.1702 
• 12 st. voor het octrooi van een koffiemolen te mogen gebruiken voor Sam: Rozendaal 

– 14.3.1700 
• twee rekesten t.a.v. voorgaande zaak en aantekening – 10.7.1703 
• borgtocht voor de aanslag van een kar en paard met klompen geladen – 15.3.1702 
• borgtocht voor een taxaat van kosten -11.12.1702 
• procuratie om een testateur te laten approberen – 20.2.1703 
• bekendmaking van de ingraving van nieuw erf onder Den Dungen – 25.5.1703 



• missive van de rentmeester betreffende de jacht en inspectie op Abraham Rotterdam 
drost van Loon op Zand – 23.5.1702 

• 2 gl. per jaar voor een tabaksstelen-pletmeulen binnen de stad met een akkoord voor J. 
Cronenburg – 5.6.1703 

• bekendmaking van ingraving van heide onder Nuland – 9.7.1703 
• procuratie ad vendendum feudum – 13.7.1703 
• aangeving en cultivering van een houtbussel onder Schijndel – 15.8.1703 
• commissie voor mr. Crollius en mr. Izaak Verster als leenmannen – 6.10.1703 en 

12.11.1703 
• aangeving van een kamp schraal weiland om in cultuur te brengen – 21.4.1704 
• transport van het domaniale huis achter de Grote Waag aan Gaspar Cras voor 450 gl. 

– 5.5.1704 
• procuaratie ad vendendum feudum – 20.5.1703 
• transpot van verkochte goederen onder Moergestel – 19.5.1704 
• ad idem van een obligatie van 1000 gl. – 9.7.1704 
• kwitantie van J. vd Oever op een rekening van de heren leenmannen opgenomen – 

12.7.1704 
• transport van geëxecuteerde goederen – 17.7.1704 
• kwitantie van P.Suiskens – 17.7.1704 
• verband van 1-5-0 voor de uitstek aan het huis van de Heer van Bullensheim op de 

Papenhulst – 13.8.1704 
• resumptie van zeker proces of aanneming van arramenten – 5.9.1704 
• 1 st. voor een watertrap aan het huis van Amende – 22.4.1705 
• transport van 3 ½ morgen land onder de heerlijkheid Geldermalsen aan Maarten Born 

– 9.4.1705 
• bekendmaking en cultivering van 4 of 5 lop. land onder Berlicum – 4.5.1705 
• idem onder Sint Michielsgestel 
• legitimatie voor Johan en Maria Hester van der Meulen – 4.7.1705 
• legitimatie voor Peternella Molegraef – 1.8.1705 
• bekendmaking en ingraving van land onder Den Dungen – 10.8.1705 
• 6 gl .voor een paardengrutmolen binnen de stad – 14.9.1705 
• idem – 21.9.1705 
• idem te Waalwijk – 16.11.1705 
• aanstelling van Cornelis Simons als deurwaarder – 2.11.1705 
• de heerlijkheid Boxtel en Liempde in admodiatie gegeven aan de hr. en mr. Gerard 

van Santvoort – z.d. 
• kamp land onder Berlicum – 17.2.1706 
• idem onder Schijndel – 20.2.1706 
• 3 st. per jaar voor een uitstek aan het huis van Willem Vregge aan de 

Orthenbinnenpoort – 12.8.1706 
• transport door de rentmeester bij executie – z.d. 
• 4 gl. voor  het houden van twee jaarmarkten te Oss – 19.11.1706 
• 6 gl. vanwege een akkoord over het weggeld te Eindhoven – 23.8.1706 
• transport van een erfpacht van 12 gl. – z.d. 
• pegelsteking aan de Genneper watermolen onder Gestel bij Eindhoven – 7.9.1706 
• bekendmaking en cultivering van land onder Sint Michielsgestel – 15.12.1706 
• borgtocht voor een uit te moeren veld – 12.5.1707 
• land onder Berlicum – 4.5.1707 



• borgtocht voor een perceel uit te turven moerveld – z.d. 
• nieuw erf onder Berlicum – 13.5.1707 
• idem 12.7.1707 
• akkoord tussen de eigenaars van ‘de Drie Molenijzers’ en ‘het Bont Paartjen’ over 

een timmerage op de Dieze – 22.8.1707 
• transport van een erfpacht van 6 gl. – 22.12.1707 
• nieuw erf onder Rosmalen – 24.12.1707 
• mr. Isak Verster aangesteld tot griffier van de leen- en tolkamer – 18.2.1708 
• mr. Johan van Heurn gecommitteerd tot leenman van de kamer – 23.1.1708 
• land onder Berlicum en Middelrode – 4 en 27.3.1708 
• idem onder Schijndel 23.4.1708 
• idem Caathoven onder Nuland – 16.5.1708 
• idem Berlicum – 19.6.1708 
• idem Rosmalen – 20.7.1708 
• idem Berlicum – 18.8.1708 
• idem Schijndel – 25.8.1708 
• octrooi voor de ingezetenen van Rosmalen tot het houden van twee jaarmarkten tegen 

een jaarlijkse recognitiecijns van 4 gl. – 27.12.1708 
• prolongatie van het octrooi voor Helmond i.v.m. accijnzen en weggeld tegen twee 

recognitiecijnzen van ieder 6 gl.  
• land onder Berlicum – 29.3.1709 
• idem onder Sint Michielsgestel 
• idem onder den Dungen  
• attestatie betreffende de violering der jacht – 22.6.1709 
• borgtocht voor een uit te turven moerveld – 25.6.1709 
• gelofte van 6000 gl. gedaan door de polder van het Laaghemaal tot making van een 

watermolen – 15.7.1709 
• groesland onder Sint Michielsgestel – 30.7.1709 
• kwitantie wegens de  penningen van een Franse partij uit het veerschip varende van de 

stad Grave op Den Haag gelicht op – 31.8.1709 
• 10 gl. voor een paardengrutmolen binnen de stad voor V. de Boom – 4.9.1709 
• legitimatie voor Hendrik Coolen – 31.10.1709 
• aangeving van twee stukken land – 28.2.1710 
• resolutie voor de ingezetenen van Venloon = Loon op Zand voor het houden van drie 

jaarmarkten tegen een cijns van 6 gl. – 7.3.1710 
• nieuw erf onder Schijndel – 14.6.1700 
• pegelsteking van de Colse watermolen – 8.8.1710 
• idem te Son – 11.8.1710 
• idem te Nederwetten – 12.8.1710 
• gelofte van 3000 gl. door de polder van het Laaghemaal voor het maken van een 

watermolen – 4.12.1710 
• landerijen onder Schijndel – 20.3.1711 
• borgtocht voor een uit te graven moer – 29.5.1711 
• permissie voor Vught om enige bunders van hun gemeynt te mogen verkopen tegen 

een erfcijns van 4 st. – z.d. 
• 2 st. voor het vernieuwen van een brugje en deur aan het huis ‘het Guld Harnas’- 

20.10.1711 
• procuratie ad lites voor de Hoge Raad van Holland – 3.12.1711 



• verkoping van erven onder Someren – 1.2.1712 
• legitimatie voor Johanna Crollius – 21.12.1711 
• transport van een obligatie van 800 gl. – 14.5.1712 
• permissie voor die van Erp om enige bunders gemeynt te mogen verkopen tegen 4 st. 

– z.d. 
• akkoord voor S.Ruijsch voor het zetten vaneen paardenolieslagmolen te Giersbergen 

onder Drunen tegen 10 gl. per jaar – 13.9.1712 
• borgtocht pro judicato – 17.10.1712 
• permissie aan de regenten van Vessem voor verkoop uit hun vroente – z.d. 
• octrooi voor die van Roosendaal voor heffing van hun accijnzen – 24.7.1713 
• reglement voor die van Moergestel – 30.5.1713 
• procuratie ad vendendum – 23.6.1714 
• bekendmaking vaneen bos en heiveld onder Rosmalen om het in cultuur te brengen – 

23.6.1714 
• idem onder Sint Oedenrode 
• vernieuwing van het octrooi voor een paardengrutmolen voor de kinderen van Willem 

van Hulst tegen een cijns van 5 gl. – 24.9.1714 
• 6 st. voor het uitzetten van een gevelmuur naast het stadhuis – 19.11.1715 
• verkoping van percelen land bij executie – 13.11.1715 
• jaarmarkt te ’s-Hertogenbosch te houden zondag voor Jan Baptist i.p.v. op de 1e 

zondag in juli volgens resolutie van de SG – 8.4.1716 
• legitimatie voor Jenneken Rosen – 21.4.1716 
• verkoping bij executie van een watermolen met huis en erf onder Moergestel – 

5.11.1716 
• idem van een huis en erf binnen de stad – 9.1.1717 
• procuratie om een leen te verheffen – 2.8.1717 
• Christiaan Metz is genaturaliseerd en heeft vrijdom van tol – 15.9.1716 
• 6 gl. voor de vernieuwing van een paardengrutmolen binnen de stad – 29.9.1717 
• verkoping van landerijen onder Rosmalen – 6.11.1717 
• octrooi voor 15 jaren voor die van Boxtel voor het heffen van weggeld tegen een cijns 

van 6 gl. – 12.3.1718 
• 3 gl. voor een octrooi voor Sint Michielsgestel om bruggeld te mogen heffen – 

1.4.1718 
• verband voor een luifel, uithangbord, stoep en bank aan het huis ‘de Valk’ in de 

Hinthamerstraat – 1.8.1717 
• legitimatie voor Johan de Cassemajor – 16.3.1718 
• 6 gl. voor vier jaarmarkten te Vught – 24.8.1718 
• prolongatie van het octrooi voor Helmond voor de heffing der accijnzen – 115.9.1718 

 
 
Verbandboek no.10 
 

• in cultuur brengen van land onder Schijndel – 28.5.1711 
• idem te Vught 
• idem Sint Oedenrode – 16.6.1711 
• onder Middelrode – 1.6.1711 
• onder Berlicum  
• onder Sint Oedenrode – 9.7.1711 



• onder Schijndel – 22.10.1711 
• onder Middelrode – 20.2.1712 
• onder Deurne – 8.6.1712 
• onder Den Dungen – 9.6.1712 
• onder Schijndel – 13.7.1712 
• attestatie over misbruik van de jacht te Westelbeers – 20.8.1712 
• aangeving van heide onder Heesch – 17.11.1712 
• borgtocht voor een gepachte watermolen te Oisterwijk – 12.12.1712 
• nieuwe erven onder Sint Oedenrode – 28.6.1713 
• te Nuland – 25.7.1713 
• idem 26.7.1713 
• onder Berlicum 20.7.1713 
• borgtocht voor aangehaalde beesten – 2.5.1714 
• aangeving van land onder Sint Michielsgestel – 8.6.1714 
• idem 1.6.1714 
• onder Oss – 15.6.1714 
• inventaris van aangeslagen goederen i.v.m. tolfraude – 18.6.1714 
• procuratie om te verpachten aan Joh. van Rosendaal – 6.7.1714 
• aangeving van nieuw erf te Rosmalen – 24.7.1714 
• onder Den Dungen 3.11.1714 
• attestatie over fraude i.v.m. de jacht te Oirschot – 13.2.1714 
• procuratie voor het Hof van Holland om bij verbaal in gijzeling over te geven de 

inventaris der goederen van de overleden heer Johan Benetru enz. – 18.2.1715 
• overgift van goederen van vrouwe Alida van Twiller weduwe van wijlen de heer 

Tulleken aan haar zoon – 2.3.1715 
• procuratie tot verheffing van huis hof en landerijen te Ter Heijns in Overijssel – 

8.4.1715 
• attestatie betreffende Engelenburg als tollenaar te Veen – 23.5.1715 
• aangeving nieuwe erven te Schijndel – z.d. 
• borgtocht voor aangehaalde windhonden – 11.11.1715 
• aangeving van land onder Deurne – 12.12.1715 
• procuratie voor C.Tukkelens advocaat voor het Hof van Gelderland i.v.m. goederen 

van Vrouwe Alida van Twiller of Tweller onder Putten op de Veluwe – 18.5.1716 
• aangeving van land onder Rosmalen – 27.7.1716 
• arrest op een huis met een paardengrutmolen op het Hinthamereind – 9.10.1716 
• idem op de Hoge Steenweg om daar aan te verhalen f 2797 wegens achterstallige 

betaling aan het kantoor der domeinen – 19.10.1716 
• attestatie over misbruik van de jacht te Sint Oedenrode – 10.12.1716 
• borgtocht de restituende – 23.3.1717 
• attestatie van misbruik tegen de jacht – 17.6.1717 
• aangeving van stukken land onder Sint Oedenrode – 22.7.1717 
• arrest op zekere vogelkooi gelegen te Rosmalen aam daarop te verhalen een som van 

138 gl. wegens achterstallige betaling van cijnzen aan de domeinen – 25.10.1717 
• idem van die te Maren  
• attestatie over fraude i.v.m. de jacht in de Helvoortse heide – 18.1.1718 
• fraude i.v.m. de jacht te Aarle Rixtel – 22.12.1718 
• ingraving van een nieuw erf onder Schijndel – 9.2.1719 
• attestatie van misbruik van de jacht te Aarle Rixtel – 22.2.1719 



• Johan van Heurn aangesteld tot griffier van de leen- en tolkamer – 17.4.1719 
• mr. Daniel de Lobell als leenman van de kamer aangesteld – 19.4.1719 
• ingraving van nieuwe erven onder Schijndel en Veghel – z.d. 
• commissie van Jan Louis Verster als procureur van de leen- en tolkamer – 3.7.1719 
• idem Martinus Pels 
• 4 gl. door die van Aarle Rixtel om bruggeld te mogen heffen – 10.7.1719 
• transport van erven bij executie  - z.d. 
• ingraving van nieuwe erven te Sint Oedenrode – 28.7.1719 
• idem Heeswijk – 12.8.1719 
• octrooi voor de ingezetenen van Roosendaal i.v.m. heffing van de accijns op bieren 

voor de komende 6 jaren – 11.7.1719 
• ingraving van nieuwe erven onder Sint Michielsgestel – 14.8.1719 
• 6 gl. door Cornelis Bruystens voor het octrooi van een paardengrutmolen binnen de 

stad – 18.9.1719 
• 6 gl. voor die van Eindhoven voor het heffen van weggeld of tolgeld – 6.10.1719 
• 3 gl. door die van Veghel voor een wekelijkse botermarkt en vier paarden- en 

beestenmarkten – 13.11.1719 
• 6 gl. voor het erfje achter het gasthuisveld te Breda – 21.4.1719 
• attestatie vanwege de jacht te Nistelrode – 15.1.1720 
• kwitantie t.b.v. leenman van Heurn – z.d. 
• ingraven van nieuwe erven – z.d. 
• 4 st. voor het maken van een keldermond en opstaande luifel aan het huis ‘de 

Hopwagen’ in de Hinthamerstraat – 19.8.1720 
• procuratie voor mr. E.Tulleken betreffende de tiendheffing te Epen en Hende of 

Heerde op de Veluwe – 25.11.1720 
• attestatie contra de heer Gistelles wegens de jacht op het territorium van Heesch – 

20.12.1720 
• transport van een huis, schuur, landerijen etc. onder Den Dungen bij executie door de 

rentmeester – 8.1.1720 
• kwitantie van de heer Crollius – 7.1.1721 
• procuratie van Abraham Tempelaer als procureur voor de leen- en tolkamer – 1.4.1721 
• bekendmaking van ingraving van nieuwe erven – z.d. 
• procuratie van mw. Piper voor Jan van Beek – 11.8.1721 
• idem van mw. van beugen voor de heer Caeberg koopman te Grave – 11.8.1721 
• legitimatie voor Adriaantje Verheijden te Moergestel – 17.7.1721 
• transport van goederen door de rentmeester gelegen onder Berlicum – 1721 
• procuratie van mw. van Heurn – 3.11.1721 
• octrooi om een zeker leengoed te mogen verheffen t.b.v een natuurlijke zoon – 

9.12.1721 
• borgtocht voor de pachter van de tol wegens een aangehaald schip geladen met 

boekweit – 15.4.1721 
• octrooi voor Carel de Lelie voor het houden van een bank van lening – 8.5.1720 
• borgtocht voor de pachter van de tol voor een aangehaald schip geladen met boekweit 

– 5.6.1722 
• bekendmaking van ingraving van nieuwe erven – z.d. 
• legitimatie van Jan Rubens – 17.11.1722 
• attestatie aangaande het ontvangen van de tol te Breda – 2.3.1723 



• commissie voor Florentius van Woerkom als procureur van de leen- en tolkamer – 
18.4.1723 

• attestatie rakende de aangeving der goederen voor de tolkamer te doen alvorens ze te 
laden – 23.4.1723 

• bekendmaking en ingraving van nieuw erf onder Schijndel – 28.4.1723 
• legitimatie van Lambertus van de Pas – 29.12.1721 
• octrooi voor Peter Krol te ‘sBosch om een paardengrutmolen te mogen oprichten 

tegen een cijns van 6 gulden – 23.7.1723 
• bekendmaking van cultivering van nieuwe erven – z.d. 
• premissie voor het stichten van een oliemolen te Lage Mierde tegen een 

recognitiecijns van 3 gl. – 25.8.1723 
• procuratie voor de heer Gerard van Sughelin – 3.9.1723 
• bekendmaking van nieuwe erven – z.d. 
• borgtocht voor de pachter van de tol – 27.9.1723 
• uitgave in erfpacht van een achterhuis achter de Waag behorende aan de domeinen – 

29.2.1723 
• legitimatie voor Anthonie Cornelis Schilders van Vrijbergen – 9.2.1723 
• bekendmaking van nieuw erf – z.d. 
•  transport van verkochte huizen en landerijen door de rentmeester bij executie 

verkocht – z.d. 
• bekendmaking van een nieuw erf – z.d. 
• verkochte goederen op authorisatie van de rentmeester – 26.6.1724 
• aangeving en cultivering van nieuwe erven – z.d. 
• legitimatie van Johanna de Jong – 21.7.1724 
• ingraving en cultivering van nieuw erf – 22.6.1724 
• kwestie rakende het Koudewaterklooster contra de heer A.J.Gansneb gen. Tengnagel 

over het maken van een zekere brug omtrent het genoemde klooster – 15.9.1724 
• borgtocht voor de pachter van de Grote Brabantse Landtol – 5.9.1724 
• ingraving en cultivering van nieuwe erven onder Oss en onder Haren – z.d. 
• 6 gl. voor het zetten van een paardengrutmolen binnen de stad – 20.10.1724 
• reglement op het beleid der financiën en gemeentezaken van het dorp Bladel – 

22.8.1724 
• borgtocht i.v.m. de grote Brabantse landtol – 18.9.1724 
• ingraving van nieuwe erven onder Den Dungen en Nuland – z.d. 
• mr. Jacob van der Hoeven gecommitteerd tot leenman van de leen- en tolkamer – 

4.7.1725 
• aangeving en cultivering van nieuwe erven – z.d. 
• leenverheffing van een kamp leenroerig aan het huis van Ouden Aller op de Veluwe in 

Gelderland – 10.8.1725 
• nieuw erf onder Rosmalen – z.d. 
• continuatie van het octrooi van de ingezetenen van Roosendaal voor het heffen van 

hun accijnzen – 23.7.1725 
• cultivering van nieuwe erven – z.d. 
• borgtocht voor de pachter van de tol – 24.10.1725 
• commissie voor J.C.Santvoort om het ambt van raad en rentmeester der domeinen te 

administreren – 23.11.1725 
• nieuw erf onder den Dungen – z.d. 
• legitimatie voor Cornelis van Heeswijk – 28.11.1725 



• nieuw erf – z.d. 
• arrest op onroerende goederen toebehorende aan de Heer van Deurne en Liessel om 

daaraan te verhalen een achterstallige recognitiecijns – z.d. 
• aangeving van nieuw erf – z.d. 
• borgtocht voor een aangeslagen kar en paard – 3.4.1726 
• nieuw erf onder Rosmalen – z.d. 
• legitimatie voor Paulina van Asperen – 8.5.1726 
• 4 st. voor het zetten van een uitstek op de hoek van de Torenstraat – 18.10.1726 
• nieuwe erf onder Veghel – z.d. 
• borgtocht voor de pachter van de Brabantse tol – 10.9.1726 
• aanschrijving van 250 gl. van de pachter van de tol – 13.9.1726 
• leenmannen voor het adviseren op de verpachting van landerijen geaccordeerd voor 

18-8-0 – 2.8.1726 
• verkoping van ’s lands molen onder Udenhout – 15.11.1726 
• reglement voor de heerlijkheid Nieuwkuik – 28.10.1726 
• 1-10-0 voor het houden van een paardenmarkt te Geffen – 15.2.1727 
• aangeving van verscheide nieuwe erven – z.d. 
• arrest op een huis op de Oude Dieze wegens een achterstallige grondcijns  - 28.5.1727 
• aangeving nieuw erf onder Schijndel – z.d. 
• akkoord voor verschillende ingezetenen van Nistelrode om hun erven in cultuur te 

brengen – 17.6.1727 
• procuratie om een leen te verheffen – 24.6.1724 

 
Verbandboek no.11 
 

• continuering van het octrooi tot uitgeven van paardengrutmolens – 5.9.1727 
• een cijns van 6 gl. i.v.m. bovenstaand octrooi 
• aantekening om de volmolen te Moergestel om te bouwen tot een runmolen – 

13.3.1727 
• recognitiecijns van 11-7-0 uit de gemelde molen – 22.9.1727 
• borgtocht voor de pachter van de tol – 11.11.1727 
• akte van indemniteit voor de voors. borgen – z.d. 
• attestatie wegens het inunderen van enige hooibeemden door het schutten van de 

Wolfwinkelse watermolen – 13.10.1727 
• 3-1-4 door de regenten van Vught o menige percelen nieuw erf te mogen verkopen – 

24.1.1728 
• suspensatie voor de paapse schoolmeester te Lommel en de secretaris wordt gelast 100 

gl. traktement in rekening te brengen – z.d. 
• authorisatie om alle gemeenterekeningen in de Meierij te laten onderzoeken – z.d. 
• cultivering van nieuw erf onder Haaren – 20.2.1728 
• idem onder Boxtel – Schijndel – Nieuwkuik – z.d. 
• authorisatie om de pretenties van de schout van Alem nader te onderzoeken – 

11.10.1726 
• missive van de leen- en tolkamer over de voorgaande zaak – 13.1.1727 
• akkoord voor een prolongatie in voorgaande zaak 
• de leen- en tolkamer wordt gelast differenten bij arbitrage af te doen – 16.4.1727 
• arbitrage over genoemde zaak m.b.t. de schout van Alem – z.d. 
• idem  



• borgtocht voor een aangeslagen kar met een aam wijn – 24.8.1728 
• borgtocht voor de pachter van de tol – 14.9.1728 
• akkoord voor de regenten van Helmond i.v.m. prolongatie van hun octrooi inzake 

heffing der accijnzen – 7.9.1728 
• recognitiecijns van 6 gl. – 7.12.1728 
• commissie voor procureur Corn. van Rijp – 3.11.1728 
• octrooi voor weggeld en bruggeld te Aarle Rixtel – 20.9.1728 
• cijns van 4 gl. i.v.m. bovengenoemd octrooi – 20.12.1728 
• missive van de kamer n.a.v. de dorpsrekening van Veghel – 23.12.1728 
• octrooi om een runmolen [er staat: rulmolen]  te mogen oprichten te ‘sBosch – 4 

februari 
• 1-10-0 voor het oprichten van die molen – 18 maart 
• permissie voor de regenten van Alem om f 4000 op te nemen en ze onder de griffier 

van de leen- en tolkamer te brengen – 10 mei 
• octrooi voor Cromvoirt om nieuwe erven te verkopen – 26.11.1728 
• aantekeningen n.a.v. een rekest van de regenten van Cromvoirt n.a.v. de gebuurcijns 

en gewincijns van de te verkopen erven – 9 juni 
• verscheide transporten van het goed de Pettelaar – 2 juli 
• fixatie van de jura van de kamer om rekeningen te examineren – z.d. 
• nieuw erf te Aarle – 2 juli procuratie om een leen te verheffen – 9 augustus  
• resolutie van de regering van Helmond i.v.m. vacatie voor degenen die over de 

rekeningen staan – z.d. 
• fraude van de jacht te Schijndel – 18 augustus 
• procuratie om een leen te verheffen – 31 augustus 
• procuratie tot opdracht van leengoederen – 12 september 
• borgtocht aan de rentmeester voor de borgen van de pachter van de landtol – 16 

september 
• borgtocht voor de pachter van de houtschatten te Nuenen en Gerwen – 22 september 
• attestatie vanwege het pachten der novale tienden van het corpus te Valkenswaard en 

Waalre – 8 oktober 
• attestatie van fraude tegen de jacht te Schijndel – 14 oktober 
• octrooi voor oprichting van een paardengrutmolen te ‘sBosch t.b.v. Quirijn van 

Bruggen tegen een cijns van 5 gl. – 13 en 27 december 
• een grondgebuurcijns van 1-11-6 door die van Cromvoirt en Deuteren i.v.m. verkoop 

van nieuwe erven – 12 januari  
•  kwitantie van Albert Versfelt t.b.v. de regenten van Alem – 20 maart 
• octrooi aan Johan van den Berg tot het oprichten van een paardenmeel- grut- en 

rosmolen te ‘sBosch tegen een cijns van 5 gl. – 23 maart en 4 april 
• octrooi voor die van Veghel tot het oprichten van een boterwaag voor een cijns van 0-

10-0 – 31 maart en 10 april 
• octrooi voor het Sint Jorisgilde te Bergeijk om de opbrengsten van de Waag ter plaatse 

te mogen nieten tegen een cijns van 10 st. – 11 april en 12 juni 
• borgtocht voor de aangestelde curator voor het dorp Alem – 10 augustus 
• borgtocht voor de pachter van de landtol – 12 oktober 
• attestatie i.v.m. fraude tegen de jacht te Hilvarenbeek – 28 december 
• procuratie om een leen te verheffen – 28 december 
• hier volgt het jaar 1731       
• cultivering van nieuw erf te Schijndel – 13 maart en 25 juni  



• schouw van de rivier de Aa – 3 juni 
• aanstelling van mr. Jan Corn. Santvoort – 18 juli  
• octrooi voor die van Roosendaal en Nispen tot het heffen van accijnzen – 9 juli  
• borgtocht voor twee aangehaalde karren door de pachter van de tol – 31 juli  
• inventaris van de goederen die men heeft aangetroffen op die karren en taxatie – 31 

juli 
• in cultuur brengen van nieuw erf te Breugel – 3 augustus 
• visitatie en schouw op de rivier de Aa – 26 augustus 
• borgtocht voor de pachter van de landtol – 14 september 
• contra borgtocht voor een der gemelde borgen  
• attestatie vanwege de breedte en diepte van de rivier de Aa – 11 oktober 
• borgtocht voor een aangeslagen kar met boekweit – 21 november 
• opdracht van de kloosterkapel der Zwarte Zusters aan het gemene land om te dienen 

tot leen- en tolkamer – 10 december 
• hier volgt het jaar 1732 
• procuratie om een leen te verheffen – 3 april 
• opdracht van een stukje land te Oirschot bij executie verkocht – 29 april 
• octrooi voor Hendrik Smits voor het oprichten van een paardengrut-, meel- en 

rosmolen te ‘sBosch voor een cijns van 6 gl. – 24 mei 
• reglement voor Tilburg en Goirle  
• transport van goederen te Oirschot bij executie – 18 juli 
• octrooi voor Schijndel om vier jaarmarkten te mogen houden tegen een cijns van 3 gl. 

– 15 augustus 
• borgtocht voor de pachter van de tol en contra borgtocht – 23 september  
• recognitiecijns voor Erp voor het houden van twee jaarmarkten – volgens octrooi van 

11.3.1649 – 15 december 
• transport van goederen bij executie – 22 december 
• octrooi van de Raad van State om het recht van een grutmolen te transfereren op een 

ander en gelofte van de verkrijger om de recognitiecijns te betalen – 23 december en 
26 januari 1733 

• hier volgt het jaar 1733 
• fraude van de jacht te Schijndel – 5 februari 
• oprichting van een paardengrutmolen te ‘sBosch tegen een recognitiecijns – 23 

februari  
• octrooi voor het heffen van bruggeld voor Son en Breugel tegen een recognitiecijns 

van 3 gl. 
• borgtocht voor twee aangeslagen karren en paarden geladen met goederen en 

aangeslagen door de pachter van de landtol – 4 juli  
• procuratie om een leen te mogen verheffen – 18 september 
• octrooi voor enige particuliere personen te Dommelen tot het heffen van bruggeld over 

de brug liggende over de rivier ‘de Keerschop’ [vgl. Keersop] tegen een 
recognitiecijns van 1 gl. – 6 augustus en 5 oktober 

• attestatie van fraude tegen de landtol – 6 november  
• hier volgt het jaar 1734 
• transport van goederen te Wintelre bij executie verkocht – 11 januari 
• een gewincijns van 3 gl. door die van Erp gedaan i.v.m. hun pootkaart i.p.v. 7-10-0 bij 

dezelfde kaart dd. 19.6.1649 – 6 maart 



• arrest op de goederen van de pachter der novale tienden over de dorpen Oerle, 
Meerveldhoven, Eersel, Steensel, Duizel, Lommel, Bergeijk, Westerhoven, Riethoven, 
Borkel, Dommelen, Vessem, Wintelre, Knegsel en Kasteren – 6 mei 

• nieuw erf onder Sint Oedenrode – 15 juni 
• procuratie tot het transport van een leengoed – 23 augustus 
• contraborgtocht voor een der borgen van de pachter van de landtol – 6 oktober 
• procuratie om een leen te verheffen – 20 oktober 
• borgtocht van een kar, paard en opgeladen meel door de vorster van Oss op 

authorisatie van de molenaar aldaar – 29 november  
• legitimatie van Jan Arnold zoon van Maria Elizabeth van der Cluse – 17 december 
• hier volgt het jaar 1735 
• verklaring over het oprichten van een oliemolen onder Sint Michielsgestel – 14 januari 
• opdracht van een vervallen huis te Udenhout – 15 januari 
• begroting van onkosten in de gemeenterekening van Eindhoven – 15 januari  
• octrooi voor een paardengrutmolen binnen ’s-Hertogenbosch tegen een cijns van 5 gl. 

– 26 februari 
• octrooi voor het heffen van vaartgeld te Waalwijk tegen een cijns van 2 gl. – 13 april 
• commissie van mr. Anthony Weveringh van Holy als raad en rentmeester generaal van 

Brabant en declaratoir dat dezelfde mr. Jan Cornelis Santvoort had aangesteld om zijn 
kantoor waar te nemen – 21 maart en 14 april 

• procuratie ad negotia wegens zekere tienden in Gelderland – 10 mei 
• commissie van mr. J.C.Santvoort als ordinair leenman in de leen- en tolkamer – 2 mei 
• transpoort van een stukje gemeente Haren – 5 juli 
• commissie van jan Gerard van Rotterdam als procureur voor de leen- en tolkamer – 5 

maart 
• schouw in het kwartier van Peelland  - 12 september en 5 oktober 
• visitatie van de schouw 
• borgtocht voor drie paarden aangeslagen door de pachter van de landtol 
• hier volgt het jaar 1736  
• legitimatie voor Elizabeth en Lucia Wolterus – 16 april 
• nieuw erf onder Schijndel – 29 juni  
• idem te Aarle Rixtel – 14 augustus 
• borgtocht voor kar paard en opgeladen zakken meel – 4 september 
• nadere borgtocht voor de pachter van de landtol – 7 september 
• schouw en visitatie van de schouw in Kempenland en Oisterwijk – 15 oktober 
• contract tussen de Heer van Alem en de regenten wegens het maken van kribben te 

Alem – 11 december 
• hier volgt het jaar 1737 
• resolutie betreffende de goederen van een bastaard – 21 februari 
• ampliatie van een inventaris van goederen van een bastaard – 6 maart 
• bericht op een rekest van mr. Pieter van Hoven drossaard van Tilburg en Goirle – 15 

maart 
• nieuw erf onder Helmond – 18 april 
• verhuur van landerijen voor 8 jaren rondom de Pettelaar – 7 juni  
• octrooi voor Roosendaal en Nispen i.v.m. heffing van accijnzen – 17 juni 
• nieuw erf onder Schijndel – 3 juli 
• borgtocht voor de pachter van de tol – 6 september 
• hier volgt het jaar 1738 



• attestatie vanwege fraude van de tol – 8 maart 
•  borgtocht voor drie aangeslagen paarden door de pachter van d elandtol – 1 april 
• procuratie om een leen te verheffen – 23 mei 
• octrooi voor Helmond i.v.m. de heffing van accijnzen en weggeld – 11 juni  
• nieuw erf onder Oss – 22 juli 
• octrooi van continuatie voor 20 jaren voor het Sint Jorisgilde te Eersel i.v.m. het 

genieten van de inkomsten van de Waag tegen een recognitiecijns van 10 st. – 26 
september 

• octrooi voor die van Oirschot voor het houden van nóg een jaarmarkt voor een cijns 
van 2 gl. – 22 augustus en 6 september 

• inspectie op het uitzetten van een geven op de Papenhulst – 19 september  
• continuatie van het octrooi voor Waalwijk i.v.m. het heffen van weggeld tegen een 

recognitiecijns van 2 gl. – 27 oktober 
• commissie van mr. Johan Hendrik van Heurn als griffier van de leen- en tolkamer – 25 

november  
• opdracht van een stukje gemeente onder Udenhout – 27 december 
• hier volgt het jaar 1739 
• octrooi voor het oprichten van een paardengrutmolen te Lith tegen een recognitiecijns 

van 3 gl. – 29 januari en 21 februari 
• een grondcijns van 15 st. voor het uitzetten van een gevel op de Papenhulst – 28 april 
• afpaling in de heide tussen Lommel en Bergeijk – 23 april 
• octrooi voor Eindhoven i.v.m. de heffing van weggeld tegen een recognitiecijns van 6 

gl – 1 mei en 7 juli 
• octrooi voor het oprichten van een lakmoesmolen binnen ’s-Hertogenbosch tegen een 

cijns van 2 gl. – 15 juni en 14 juli 
• visitatie van de pegel van de Stratumse watermolen – 10 juli 

 
Verbandboek no.12 
   

• rekest van mr. Cornelis Havius rentmeester van de geestelijke goederen van de Prins 
van oranje in de baronie van Cranendonk betreffende het steken van de pegel aan de 
molen te Stratum – 11 september 

• attestatie van fraude in de jacht onder Schijndel – 4 oktober 
• brug- en weggeld te Aarle – verbandbrief over de recognitiecijns – 30 oktober 
• commissie voor procureur Cornelis Wijgaars – 30 oktober 
• commissie van de leenman Jan Louis Verster – 3 november 
• provisionele uitspraak betreffende het leggen van kribben te Alem – 10 december 
• transporten van nieuwe erven onder Haaren, Berkel en Udenhout – 11 december 
• hier volgt het jaar 1740 
• fraude van de jacht onder Hilvarenbeek – 9 januari 
• legitimatie van Jan en Jacob van der Haeven – 31 januari 
• permissie voor Haren om grond te verkopen –  
• transport nieuwe erven te Haaren en Berkel – 18 februari 
• recognitiecijns van 1-5-0 voor het oprichten van een stuiftabakmolen doe met een 

paard gedraaid wordt – 26 februari 
• inspectie van de stoep bij het huis van de heer de Bak op de Papenhulst die te ver 

straatwaarts in spring en de goot bedekte – 30 december 1739 



• procuratie van de gravinne van Limburg Stirum wegens de heerlijkheid Puffelijk 31 
maart 

• commissie van deurwaarder Abram Durene – 16 maart 
• Durene aangesteld als kamerbewaarder van de leen- en tolkamer – 16 maart 
• recognitiecijns van 6-10-0 wegens een paardengrutmolen opgericht door H. Meijer – 

10 juni 
• transport van nieuw erf te Vught – 16 juni 
• gelofte van het corpus van Haaren voor de gewincijnzen uit verkochte nieuwe erven – 

11 augustus 
• in cultuur brengen van nieuw erf te Sint Michielsgestel – 30 augustus 
• fraude bij de jacht onder Rosmalen – 19 september 
• recognitiecijns van 1-10-0 voor het oprichten van een grutmolen te Alem – 19 

september 
• arrest op de stenen molen van Jacques de la Motte – 22 september 
• nieuw erf te Beek – 31 oktober. 
• rekest van de magistraat van ‘sBosch verzoekende om een octrooi voor het leggen 

vaneen steenweg naar Eindhoven – 23 september 
• missive van de Raad van State wegens het verpachten van de gruit – 25 september 
• hier volgt het jaar 1741 
• gegijzelde regenten vanwege het niet overbrengen van hun rekening worden ontslagen 

en enige tijd gegeven – 16 januari 
• octrooi voor de magistraat van ‘sBosch voor het maken van de straatweg naar 

Eindhoven – 3 februari  
• arrest op de vaste goederen van Jan Tabbers pachter van de houtschat te Oisterwijk – 

17 mei 
• recognitiecijns van 6 gl. voor een paardengrutmolen alhier in de stad – 23 mei 
• authorisatie tot het transporteren van de grond van een gewezen kapel te Nistelrode – 

27 maart     
• recognitiecijns van 6 gl. voor de magistraat voor het leggen van het 1e vak van de 

straatweg – 23 juni  
• aantekening wegens het aangeven op de tol van de goederen die in de meierij niet 

gelost worden – 1 juni 
• relaas met eed van de tolcommies te Waalwijk i.v.m. fraude van de tol – 31 juli  
• idem te Drunen  
• nieuwe erf te Schijndel – 1 augustus 
• idem te Berlicum – 17 augustus 
• mr. Abram Hustus Verster gecommitteerd om het rentambt der domeinen waar te 

nemen – 19 september 
• recognitiecijns van 6 gl. voor de magistraat van de stad voor het leggen van het 2e vak 

van de straatweg naar Eindhoven – 15 oktober 
• aantekening wegens het passeren van enige recognitie van de commandeur van Guy in 

dorpsrekeningen  
• legitimatie van Petrus van Orthen – 11 december 
• Jacobus Hak aangesteld als collecteur te Maren en authorisatie aan de regenten om 

met hem een contract te sluiten – 7 december 
• hier volgt het jaar 1742 
• procuratie van Vrouwe Agatha van der Helst geboren van de Parre tot het verheffen 

van zeker leengoed – 7 februari 



• arrest op de vaste goederen van Jan Tabbers pachter van de houtschat in Oisterwijk – 9 
maart 

• attestatie wegens fraude van de jacht – 9 maart 
• permissie voor die van Vught om de heerbaan op Helvoirt te verleggen  en afbakening 

van deze weg – 19 maart 
• recognitiecijns van 3 st. voor het zetten van een ijzeren hek in de Hinthamerstraat – 31 

maart 
• taxatie van landerijen waarover de nieuwe weg van Vught naar Helvoirt loopt – 16 

april 
• aantekening betreffende de bienvenue van de Heer van Heeswijk en Dinther  - 3 

oktober 
• beëdiging van verschillende tolcommiezen – 1 november 
• aantekening betreffende het pastoraal huis te Bakel – z.d. 
• beëdiging van diverse tolcommiezen – 20 november  
• transport van nieuwe erven te Vught -  23 november 
• idem te Cromvoirt – 30 november 
• inspectie ter plaatse van een balie op een stoep in de Verwerstraat – 15 december 
• grondcijns van 3 st. voor het maken van een stoep en hekken inde Vughterstraat – 15 

december 
• hier volgt het jaar 1742 
• nieuw erf te Hintham – 2 februari  
• borgtocht voor de waarneming van het kantoor der domeinen – 7 februari 
• recognitiecijns van 2 gl. door die van Lommel beloofd voor het houden van drie vrije 

jaarmarkten – 8 februari 
• arrest van een zekere visserij te Oss – 2 maart 
• gebuurcijns van 3 st. voor het zetten van een ijzeren hek in de Verwerstraat – 25 maart 
• gebuurcijns van 10 penningen voor het maken van een trapje in zeker straatje in de 

Verwerstraat – 29 april 
• nieuw erf onder Drunen – 10 mei 
• octrooi voor Roosendaal i.v.m. accijnzen – 14 mei 
• taxatie van een wegens de tol aangeslagen kar paard en 8 zakken tarwe – 24 augustus 
• borgtocht voor genoemde kar 
• borgtocht voor Jan Bax pachter van de landtol – 26 augustus 
• transport van zekere visserij te Oss – 16 september 
• nieuw erf onder Berlicum – 28 oktober 
• inspectie van een zeker veld te Vught dat afgemaaid was zonder dat aldaar enige 

gerwen waren overgelaten – 28 augustus 
• beëdiging van een attestatie door de commies van de tol te Bladel – 24 december 
• taxatie van een aangeslagen kar paard en opgeladen goederen toebehorende aan de 

graaf van Baillet – 27 december 
• authorisatie tot het transporteren van de visserij te Oss – 21 augustus 
• hier volgt het jaar 1744 
• taxatie van een aangeslagen kar en twee paarden met de opgeladen goederen – 21 

februari 
• borgtocht voor genoemde goederen – 22 februari 
• inspectie vanwege een opgerichte grutmolen te Vught zonder octrooi – 10 april 
• procuratie voor jan Justus Verster ad negotia  - 1 juli 
• nieuw erf onder Schijndel – 1 augustus 



• arrest op het huis van Francis Lemmers i.v.m. een cijns van 1 st. 6 penn. – 4 september 
• gebuurcijns van 3-11-12 op nieuwe erven te Vught door de regenten aldaar – 8 

september 
• cijnzen over verkochte nieuwe erven te Cromvoirt – 8 september 
• transport van een huis in de Hinthamerstraat – 5 december 
• kwitantie gepasseerd door Johannes Faassen – 30 december 
• idem door J. van den bruggen 
• idem M. de Mele 
• hier volgt het jaar 1745 
• cijns van 1-10-0 beloofd door de stad Den Bosch voor het verzetten van een 

beestenmarkt – 12 mei 
• taxatie van 5 paarden aangeslagen door de tolcommies – 21 mei 
• borgtocht voor de genoemde paarden 
• opdracht van twee percelen gemeente te Best aan de stad ‘sBosch voor een cijns van 

14 penningen – 5 juni 
• authorisatie voor genoemde opdracht – 12 januari 
• nieuw erf onder Schijndel 
• procuratie voor de heer de Groulart tot het verheffen van een leen – 12 november  
• recognitiecijns van 6 gl. beloofd door de stad ’s-Hertogenbosch voor de continuatie 

van het octrooi tot het heffen van weggeld te Boxtel – 29 december 
• hier volgt het jaar 1746 
• recognitiecijns van 1 gl. voor het vissen in twee vennen en het leggen van een sluisje 

in de loop te Gerwen en Nuenen beloofd door mr. Jeremias Storm van ’s-Gravenzande 
– 5 april 

• fraude bij de jacht onder Heesch in Maasland – 24 mei 
• transport van een stukje land te Haren – 14 juni 
• nieuw erf onder Gemonde – 23 juni 
• attestatie wegens de novale tienden te Haren [ws. Haaren] – 19 augustus 
• hier volgt het jaar 1747 
• fraude bij de jacht te Oss – 14 maart 
• idem te Geffen – 10 april 
• idem te Sint Oedenrode – 10 april 
• hier volgt het jaar 1748 
• idem te Lommel – 23 juli  
• nieuw erf onder Gemonde – 3 augustus 
• attestatie over het verjagen van vogels omtrent de vogelkooi te Empel – 12 augustus 
• procuratie van mevrouw Chombach geboren Scott wegens het verheffen van een leen 

– 14 november 
• de bank van lening wordt gelaten aan Justus van Tongeren – 25 juli 
• hier volgt het jaar 1749 
• borgtocht voor genoemde van Tongeren – 7 januari 
• nalatenschap van een bastaard – 24 januari 
• transport van goederen van een bastaard voor een cijns van 4 gl. 29 juli 
• fraude bij de jacht te Lommel – 25 februari 
• attestatie wegens het beletten van te varen over de geïnundeerde heerbaan te Vught – 3 

maart 
• bruggeld te Aarle Rixtel – 30 juni  



• cijns van 4 gl. voor de regenten van Aarle Rixtel voor de concessie van het bruggeld 
aldaar – 6 september 

• authorisatie voor stadhouder Gualtherie om de regenten van Erp te overtuigen het 
belang van een contract van het maken van een brug over de Aa te Cox samen met die 
van Gemert - - 7 oktober 

• authorisatie voor de commandeur van Aldenbiessen als Heer van Gemert tot het 
maken van genoemd contract – 29 september 

• procuratie der regenten van Erp om twee personen te benoemen om het contract te 
sluiten – 3 oktober 

• gebuurcijns van 3-14-6 op verkochte percelen nieuwe erven onder Sint Oedenrode   
• octrooi voor het oprichten van een grutmolen in de stad – 3 oktober 
• cijns van 6 gl. voor het oprichten van een grutmolen – 4 november 
• octrooi voor de regenten van Sint Oedenrode om enige perceeltjes van hun gemeente 

te mogen verkopen 23 mei 
• transport van genoemde percelen nieuwe erven – 25 november  
• attestatie vanwege het overstromen en onderlopen van een huis door het overdekken 

van een goot op de Weversplaats – 14 november 
• permissie voor mr. Jan Hendrik van Heurn om een stukje gemeente te Vught te mogen 

occuperen om tot particulier erf in te graven – 10 maart 
• transport van genoemd stukje – 27 december 
• octrooi voor Schijndel om gemeentepercelen te verkopen – 24 maart 
• hier volgt het jaar 1750 
• transport van voors. percelen te Schijndel – 17 februari 
• verklaring onder ede door personen op basis van art. 21 en 22 van het jachtreglement 

vanwege het zetten van strikken in hun heggen die er door hen niet zijn ingezet – 16 
februari 

• octrooi om binnen de stad een wasblekerij te mogen oprichten - - 14 november 1749 
• een cijns van 12-12-0 voor het oprichten van een wasblekerij – 10 maart  
• akkoord tussen de magistraat van de stad en de Heer van Boxtel op de drossaard van 

Boxtel Bowier en advocaat Schonius – 15 april  
• approbatie van de magistraat van ‘sBosch op genoemd contract – 26 mei 
• approbatie van de Prins de Hornes van het genoemde contract – 15 juni 
• attestatie wegens contraventie tegen het jachtreglement – 24 augustus 
• octrooi voor Helmond om voor een periode van 5 jaren hun stadsaccijnzen te mogen 

heffen – 10 augustus 
• octrooi voor het oprichten van een grutmolen te Oss voor een cijns van 3 gl. – 20 en 

23 oktober 
• permissie voor C. de Back om een stukje erf achter de paardenstallen op het Begijnhof 

te betimmeren tegen een cijns van 15 st. 26 mei en 26 november 
• octrooi voor Sint Michielsgestel om bruggeld te mogen heffen – 8 juli 1749 
• hier volgt het jaar 1751 
• procuratie voor Abraham Verster drossaard van Sint Michielsgestel om een 

recognitiecijns te laten passeren – 4 januari 
• cijns van 3 gl. voor Sint Michielsgestel om bruggeld te heffen – 5 januari 
• grondcijns van 8 penningen vanwege het uitspringen van een voet straatwaarts in van 

een huis in de Torenstraat – 26 januari  
• visitatie van een ‘sluitmand met wilt’ die namens de rentmeester aangehouden was – 

19 februari 



• van een zak met wild – 20 februari 
• grondcijns van 6 st. voor het stellen van enige palen met ijzeren gaarden daar door van 

een huis te Vught – 30 maart 
• octrooi voor Eindhoven om weggeld te heffen – 16 maart 
• procuratie voor Albert vd Ven voor passeren van een erfgoedcijns voor Eindhoven – 

15 april 
• recognitiecijns van 6 gl. voor het octrooi om bruggeld te mogen heffen – 16 april 
• recognitiecijns van 3 st. voor het zetten van enige palen met ijzeren gaarden daar door 

voor een huis in de Vughterstraat – 8 mei 
• attestatie wegens het ingraven van een voorhoofd te Oisterwijk – 28 juli 
• attestatie vanwege de kwade weg te Loon op Zand en Waalwijk – 15 augustus 
• transport van een paardengruttemeelmolen te ‘sBosch van de ene particulier naar de 

andere – 16 augustus  
• octrooi voor die van Erp om 40 voeten gemeentewaarts in te mogen planten en het 

corpus nog andere 40 voeten voor een cijns van 5 gl. – 14 september 
• grondgebuurcijns van 3 st. voor het zetten van enige palen met ijzeren gaarden daar 

door voor een huis in de Postelstraat – 9 november 
• attestatie van de hooiwegers van de stad vanwege de hoeveelheid aangehaald hooi – 

20 december  
• hier volgt het jaar 1752   
• anatekening van de Raad van State met een permissie voor Sint Oedenrode om op het 

kantoor der domeinen cijnzen te lossen – 11 februari 
• transport van goederen van een bastaard – 10 mei en 11 juni 
• grondgebuurcijns van 2 st. voor het maken van een riool onder de straat te Vught – 18 

juli 
• approbatie van verkochte landerijen gelegen om de Pettelaar – 13 juli 
• opdracht van genoemde landerijen bij de Pettelaar  
• resolutie i.v.m. hutten onder Rosmalen – 20 juli 
• meting van de bedoelde percelen onder Rosmalen door een gezworen landmeter – 16 

september 
• attestatie van fraude van de jacht onder Nuenen – 16 september 
• grondgebuurcijns van 3 st. voor het stellen van een ijzeren hekwerk voor de brouwerij 

de Kerseboom in de Hinthamerstrat – 17 oktober 
• hier volgt het jaar 1753 
• attestatie van het voeren der schouw in de heerlijkheid Heeswijk en Dinther – 19 mei  
• grondcijns van 6 st. voor het uitspringen straatwaarts van een muur in het 

Kruishuurepoortje [bedoeld zal zijn Kruisherenpoortje] – 29 mei 
• grondcijns van 1 gl. en 3 st. voor het uitsteken van een zomerhuis op palen over de 

Dieze, het verzetten van een watertrap en het uitlozen van een secreet achter een huis 
op het Ortheneinde – 4 september 

• permissie voor Jan Willem van Geenhoven een stukje erf te Oirschot in het 
Steenrijksheike in te nemen als particulier erf – 26 oktober 

• hier volgt het jaar 1754 
• grondgewincijns van 3 gl. en 16 st. en 4 penn. zijnde een oude cijns van 3-8-4 uit een 

slagoliemolen te Oss en 8 st. voor het verplaatsen van dezelfde buiten Oss – 15 januari 
• attestatie van de novale tienden onder Nieuwkuik – 1 april 
• 6 gl. voor het in bezit nemen van 2 morgens land onder Rosmalen gelegen tot aan de 

vogelkooi met het octrooi  – 30 april 



• attestatie wegens fraude van de tol – 3 juli 
• nieuw erf in cultuur brengen – 7 augustus 
• opdracht van ’s lands huis de Kleine Waag – 16 augustus 
• ingraven van landerijen voor het maken van de weg Vught naar Herlair – z.d. 
• attestatie wegens een aanslag van lakens – 9 september 
• octrooi voor Someren voor het verkopen van percelen gemeynt – 30 augustusattestatie 

vanwege het afmaaien van een veld bezaaid met spurrie te Schijndel – 22 oktober 
• hier volgt het jaar 1755 
• recognitiecijns van 14 gl. voor het oprichten van een paardengrutmolen te Oss met 

octrooi – 11 januari 
• fraude tegen de jacht te Esch – 13 januari 
• fraude van de houtschat onder Hilvarenbeek – 13 maart 
• opdracht van een stukje erf onder Helvoirt – 1 april 
• recognitiecijns van 10 st. vanwege het oprichten van twee hopwagens te Schijndel met 

het octrooi van de SG en procuratie voor L.Rijsterborg – 1 april 
• attestatie van aangehaalde kanten door de pachter van de tol – 10 juni 

 
Verbandboek no.13 
 

• octrooi voor de stad Helmond vanwege het heffen van accijzne en weggeld voor een 
periode van 5 jaren – 5 augustus 

• recognitiecijns voor Helmond – 1 september 
• octrooi voor het incorporeren van een voorhoofd te Udenhout  - 1 november 
• cijns te Udenhout  - 9 december 
• octrooi voor het incorpoeren van een perceel gemeente te Udenhout – 16 december 
• hier volgt het jaar 1756 
• opdracht van het perceel onder Udenhout – 27 jauari 
• vordering van boeten door de vorster van Diessen i.v.m. halen van zand op de 

gemeynt – 30 januari 
• attestatie van het weghalen van granen onder Oss terwijl het niet getiend was – 22 

maart 
• reglement voor het weiden van schapen op de heide te Sint Michielsgestel – 16 maart 
• de vorster van Diessen vordert boeten vanwege het halen van zand op de gemeynt – 1 

april 
• groncijns van 8 penn. voor het maken van een uitstek aan het huis de Pluim in de 

Tolbrugstraat – 6 april 
• grondcijns van 3 st. voor het zetten van palen met ijzeren gaarden voor een huis op het 

Ortheneind – 11 mei 
• inventaris van goederen aangeslagen door de pachter van de tol – 20 en 21 juli 
• permissie voor het occuperen van een stukje erf onder Vught – 6 november 
• attestaties vanwege de tol – 30 en 31 augustus en 2 september 
• opdracht van 1/3 in een huisje te Oss dat bij executie is verkocht – 16 november 
• attestatie van Izak van Pevels die het kantoor van de tol 19 jaren als commies heeft 

gediend inhoudende ‘dat volgens de aloude gewoonte altijd voor drooggoed ten 
comptoire van den tol geschreeven word, die goederen die 9 grooten per honderd pont 
betaalen en voor tramblanten die 3 st. per 100 lb. betaalen en voor nat alle natte waren 
‘- 28 december  

• hier volgt het jaar 1757 



• grondcijns van 4 st. voor het uitzetten van een gevel van een huis straatwaarts in de 
Hinthamerstraat bij de Gevangenpoort – 18 januari 

• legitimatie voor Anna Cornelia van der Put - 13 oktober 1756 
• cijnzen uit nieuwe erven te Lierop – 10 maart 
• opdracht van de helft van goederen onder Nuenen bij executie verkocht – 25 augustus 
• grondcijns van 5 st. en 4 penn. voor het uitzetten van een bordes van een stoep aan een 

huis in de Peperstraat – 23 augustus 
• octrooi voor de heerlijkheid Asten om een oliemolen te mogen oprichten tegen een 

recognitiecijns van 3 gl. – 23 augustus 
• grondcijns van 1 st. voor het maken van een trap aan de Dieze achter het huis ‘den 

Anker’ op het Hinthamereind – 20 mei 
• nieuw erf te Gemonde onder Sint Oedenrode – 28 juli 
• octrooi voor de stad Helmond i.v.m. hun accijnzen en weggeld en de bijbehorende 

recognitiecijns – 11 en 22 augustus 
• octrooi voor Beek en Donk voor het houden van twee jaarmarkten – 7 augustus 
• grondcijns van 1 st. voor het uitsteken straatwaarts van een keldertrap aan een huis op 

de Oude Botermarkt – 24 augustus 
• octrooi voor Nistelrode om 250 bunder gemeynt te verkopen – 12 juni  
• procuratie om een leen te verheffen van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen 

– 8 september 
• begroting van verkochte stukken gemeijnt te Nistelrode – 7 en 8 november 
• opdracht van de percelen te Nistelrode – 13 en 14 december 
• procuratie op 2 schepenen van Nistelrode om de cijnzen op de nieuwe erven te laten 

passeren –p 26 december 
• nogmaals de nieuwe erven te Nistelrode – 27 december 
• hier volgt het jaar 1759 
• inventaris van kar en paard en geladen goederen aangeslagen door de pachter van de 

tol – 18 januari 
• attestatie vanwege het halen van zand en het vlaggen onder de bomen te Hilvarenbeek 

– 7 april 
• octrooi voor Peter van Dongen voor het oprrichten van een paardengrutmolen te 

Helvoirt tegen een cijns van 4 gl.  
• octrooi voor Peter Mijs om te Nistelrode een paardenoliemolen te mogen oprichten 

tegen een cijns van 4 gl. – 5 mei 
• octrooi voor regenten en ingezetenen van Schaft om 87 lopensen van hun gemeijnt te 

mogen verkopen – 29 mei 
• octrooi voor Mierlo voor het houden van nog twee jaarmarkten behalve de twee oude 

aldaar tegen een cijns van 3 gl. – 21 augustus 
• octrooi voor de dekens en gildebroeders van het Sint Jorisgilde te Eersel om de 

opbrengsten te genieten van de Waag tegen een cijns van 10 st. – 28 augustus 
• begroting van verkochte percelen grond te Schaft – 8 september 
• opdracht van de percelen onder Schaft – 26 oktober 
• hier volgt het jaar 1760 
• attestatie vanwege aangehaald wild aan de Vughterpoort – 17 januari 
• visitiatie van genoemd wild bij de Vughterpoort –  
• octrooi voor de heer P.W. de Schmeling rentmeester generaal der domeinen om te 

Hilvarenbeek een stuk grond te mogen ingraven en afpaling van het perceel – 6 
februari – alsmede taxatie en opdracht – 10 februari 



• octrooi voor Jan en Arnold Ros om in een ven te Veldhoven alleen te mogen vissen – 
31 maart 

• de cijns voor het vissen te Veldhoven – 29 april 
• procuratie om de cijns te Veldhoven te laten passeren – 24 april 
• beleiding van een stuk weg dat ingegraven was te Vught voor het land van mevr. de 

weduwe Beresteijn – 1 juli 
• octrooi voor het heffen van bruggeld te Aarle Rixtel voor een periode van 12 jaren – 6 

juni  
• passeren van de cijns voor het octrooi voor Aarle Rixtel – 1 augustus 
• verband voor de cijns te Aarle Rixtel – 7 augustus 
• attestatie over fraude van de jacht onder Schijndel – 19 augustus 
• procuratie voor D. van Eck om de heerlijkheid Litzoun en andere lenen in Vlaanderen 

te verheffen – 17 november 
• octrooi voor het incorporeren van een stukje grond onder Helvoirt – 1 mei 
• transport van het stukje grond onder Helvoirt – 9 december 
• procuratie om een leen te verheffen gelegen in Henegouwen – 20 december 
• hier volgt het jaar 1761 
• recollement van een attestatie rond de fraude van de jacht te Schijndel – 13 februari 
• attestatie wegens aangehaald wild aan de Hinthamerpoort – 6 maart 
• attestatie van fraude van de jacht te Sint Oedenrode – 28 april 
• recollement van een attestatie wegens het bezwangeren van twee zusters door een en 

dezelfde persoon in dronkenschap van een oppasser van de jacht te Schijndel – 13 mei 
• octrooi voor die van de Joodse natie te Oisterwijk om een stukje grond in te nemen als 

kerkhof tegen een cijns van een halve stuiver met octrooi – 4 augustus 
• attestatie van een zekere calange door de pachter van de houtschat te Berkel – 8 

september 
• hier volgt het jaar 1762 
• een cijns van 30 st. voor het rullen van boekweit en haver door Adriaan Habraken 

alhier – 15 mei 
• idem door Willem Schuphoven en Nicolaas Copier – 15 mei 
• legitimatie voor Adriana de Rooij – 16 april 
• attestaties ter instantie van de pachters van de landtol – 28 mei en 3 juni 
• ampliatie van een gegeven verklaring – 17 juni 
• attestatie ter instantie van de pachter van de landtol gerecolleerd – juni 
• ampliatie van gegeven verklaringen – juni 
• hier volgt 1het jaar 1763 
• attestatie wehens het schieten van geld door een particulier op goud, zilver en kleren – 

1 februari 
• attestatie i.v.m. de houtschat te Oisterwijk – 5 maart 
• octrooi voor Eindhoven i.v.m. weggeld en bijbehorende recognitiecijns van 6 gl. – 17 

mei 
• attestatie t.a.v. Johan Heeren burger en koopman in granen te ‘sBosch wegens het niet 

voreren van de tol van goederen die te water binnenkomen – 30 mei 
• octrooi voor Deurne en Liessel om 200 lopensen van hun gemeynt te mogen verkopen 

tegen een recognitiecijns van 6 gl – 18 juni 
• verklaring dat in de zaak Deurne en Liessel in de procuratie een abuis is ingeslopen  
• resolutie van de regering van Deurne – 23 juni 



• octrooi en permissie voor die van Lierop om drie jaarmarkten te houden tegen een 
recognitiecijns van 3 gl. – 19 juli 

• recollement op de attestatie van het schieten van geld etc. 23 juli 
• inspectie oculair van nieuw verkochte percelen onder Deurne en Liessel – 3 en 4 

oktober 
• procuratie op Antoni la Forme drossaard van deurne om de gelofte te doen voor de 

cijnzen op de nieuwe erven aldaar – 25 november 
• transport van de nieuwe erven te Deurne en Liessel – 28 december 
• hier volgt het jaar 1764 
• pernmissie voor Oisterwijk, Udenhout, Haaren, Berkel, Enschot en Heukelom om 

tegen een recognitiecijns van 3 gl.  ‘voor hunne erven op de gemeente 40-60 voeten te 
mogen planten’- 31 december en 3 januari 1764 

• procuratie voor het passeren van een recognitiecijns voor Berkel, Enschot en 
Heukelom – 21 januari   

• recognitiecijns voor Udenhout – 7 januari 
• continuatie van het octrooi voor Sint Michielsgestel om bruggeld te mogen heffen 

tegen een recognitiecijns van 3 gl.  
• recollement van een attestatie voor schepenen van Bergeijk o.a. betreffende gelden 

voor secretaris van Beveriwjk – 6 juni 
• attestatie van 2 personen te Bergeijk – 6 juni 
• recollement van de attestatie te Bergeijk wegens het afscheuren van een blad van een 

speciebrief – 6 juni 
• attestatie t.a.v. de collecteur der gemene middelen te Bergeijk bij het slot van zijn 

collectecedulle aan secretaris van Beverwijk als zijnde zijn opvolger – 7 juni 
• transport van een huis en landerijen te Haaren – 19 juni 
• attestatie van een gewezen pachter van de houtschatten en onderrentmeesterschappen 

te Heesch in Maasland i.v.m. de schouw in het Rulstraatje te Heesch – 24 juli 
• inspectie door leenmannen vanwege het verlengen van het ‘swijmel’ of Wijmelbergse 

brug te ‘sBosch op het Hinthamereind tussen de Sint Teuniskapel en de 
Hinthamerpoort – 27 oktober 

• inspectie vanwege een deur die straatwaarts opengaat over de stoep en goot tot ver de 
straat aan een huis in de Lange Putstraat – 24 november 

• octrooi voor Bergeijk, Westerhoven, Riethoven en Borkel en Schaft om 60 voeten ver 
op hun gemeente te mogen planten tegen een cijns van 5 gl. – 27 november 

• octrooi voor Eersel, Steensel, en Duizel om 60 voeten te mogen planten om hun 
gemeynt tegen een cijns van 3 gl. – 27 november 

• octrooi voor Adriaan van den Bogaart te Helvoirt om een stukje grond op de Voorste 
Dystelberg groot 4 lop. te mogen innemen tegen een cijns van 2 st. – 18 december 

• hier volgt het jaar 1765 
• octrooi voor de schutterij Sint Joris te Bergeijk voor de continuatie van het recht van 

de Waag aldaar tegen een cijns van 10 st. – 19 februari 
• reglement en lijst waarop te bergeijk het waaggeld geheven werd – 5 febrauri 
• verklaring wegens het betalen van het slot der gemene middelen te Eersel – 7 maart 
• burgemeestersboek over 1754 en het collectboek der verpondingen van Eersel –  
• interrogatie van verscheiden inwoners van Eersel i.v.m. de dorpshuishouding – 8 

maart 
• verklaring wegens het betalen van het verhoogde schepenentractement te Eersel – 9 

maart 



• verklaring wegens het n iet profiteren van een verleend remis aan Eersel – en 
nogmaals een interrogatie van verschillende personen – 14 maart 

• inspectie van de leenmannen van de boeken en registers van de secretarie van Eersel, 
Duizel en Steensel om te zien wie aldaar als secretaris heeft gefungeerd – z.d. 

 
Verbandboek no.14 
 

• octrooi voor Waalwijk om straatgeld te mogen heffen voor een periode van 8 jaren – 2 
april 

• octrooi voor Valkenswaard om een wekelijkse botermarkt te mogen houden tegen een 
cijns van 2 gl. – 6 mei 

• octrooi voor die van Sint Oedenrode om boven de 60 voeten nog 20 voeten te mogen 
planten op hun gemeente – 5 april 

• conventie met de regenten van Sint Oedentode inzake de betaling van een cijns van 30 
st. – 3 juni 

• verband van de regenten van Sint Oedenrode ter betaling van die cijns – 25 juni 
• inspectie van een gedeelte van de oude straat onder de vrijdom van ’s-Hertogenbosch 

naar de zijde van Vught die afgetuind en bezaaid was – 9 juli  
• octrooi voor Veldhoven, Zeelst en Blaerthem om 60 voeten op hun gemeente en 

voorhoofden te mogen planten – 3 april 
• voor de recognitiecijns van Veldhoven e.o. – 29 augustus 
• octrooi voor die van Dommelen om 60 voeten op hun gemeynt te mogen planten – 29 

augustus 
• procuratie om een leen te verheffen – 11 september 
• hier volgt het jaar 1766 
• transport van een stuk akkelrand te Nistelrode tegen een bepaalde grondgewincijns – 2 

december 
• hier volgt het jaar 1767 
• reglement voor de geoctrooieerde vogelkooien in stad en meierij van ’s-

Hertogenbosch – 20 maart 
• transport van een stuk grond onder Rosmalen met het verleend octrooi – 9 juni en 11 

augustus 
• octrooi voor gerwen om enige percelen te mogen verkopen – 21 juli 
• octrooi voor Vessem, Knegsel en Wintelre om 60 voeten op hun gemeynt te mogen 

platen tegen een recognitiecijns van 1-2-0  – 30 januari en 15 september 
• inspectie en afpaling van verkochte percelen te Gerwen – 2 november 
• transport van 17 percelen onder Gerwen – 8 december 
• reglement voor de dorpshuishouding van Eersel, Duizel en Steensel – 16 januari 
• octrooi voor Oirschot pm boven de 50 voeten nog 30 voeten te mogen planten op hun 

gemeente – 28 augustus 
• hier volgt het jaar 1768 
• recognitiecijns van 4 gl. van Oirschot – 8 februari 
• contract tot executie van bepaalde pretensies die de gemeente Duizel had ten laste van 

G. van veverwijk – 24 februari 
• attestatie van het 57e art. van het reglement voor Eersel, Duizel en Steensel – 29 april 
• inspectie van de afpaling van verkochte percelen te Someren – 9 juni  
• transport van 53 percelen onder Someren – 21 juni 
• gebuurcijns i.v.m. de percelen onder Someren – 21 juni 



• gebuurcijns van percelen onder Gerwen door de regenten van Nuenen – 5 juli 
• gebuurcijnzen op percelen onder Tilburg en Goirle – 29 juli 
• octrooi voor Sint Oedenrode om enige percelen te verkopen – 9 augsutus 
• transport van land onder Erp – 4 oktober 
• contract met Johan Smits junior over het waarnemen der secretarie te Hooge en Lage 

Mierde en Hulsel – 1 november 
• octrooi voor Oss om een boterwaag te mogen oprichten tegen een recognitiecijns van 

10 st. – 21 oktober en 9 november 
• inspectie van de afpaling van pecelen te Sint Oedenrode – 12 november 
• kwitantie t.b.v. de regenten van Sint Oedenrode voor de aflossing van cijnzen voor 

nieuwe erven – 22 november 
• transport van 24 nieuwe percelen onder Sint Oedenrode – 22 november 
• hier volgt het jaar 1769 
• octrooi voor Someren om een rosoliemolen te mogen oprichten – met recognitiecijns – 

2 en 28 maart 
• octrooi voor de inwoners van Den Dungen om 2 perceeltjes grond te mogen 

incorporeren – 27 februari 
• nieuwe erven onder Middelrode – 29 april 
• octrooi tot incorporatie van grond te Helvoirt- 19 april 
• transport van dat stuk grond te Helvoirt – 11 juli 
• inspectie van enige roosters in de goten voor een huis in de Kerkstraat en Torenstraat – 

25 juli  
• afpaling van de nieuw te maken weg van de Zandkantse molen naar Venloon [= Loon 

op Zand] – 26 juli 
• octrooi voor die van Deurne en Liessel om 600 lopensen van hun gemeynt te mogen 

verkopen – 3 juli 
• legitimatiebrief voor Robbertina Antonia Cameron – 11 oktober 
• attestatie ter instantie van Godefridus Heeren inzake de tol – 8 november 
• octrooi voor Helmond i.v.m. de heffing van accijnzen en cassaigeld [kasseigeld] tegen 

2 recognitiecijnzen van ieder 6 gl. 22 november en 11 december 
• kwitantie t.b.v. de dingbank van Bergeijk voor de aflossing van een cijns voor de 

acquisitie van een stukje grond om daarop het raadhuis te mogen zetten – 12 december 
• octrooi voor Schijndel om stukken gemeynt te mogen verkopen – 28 april 
• inspectie en afpaling van percelen te Deurne en Liessel – 15 en 16 december 
• hier volgt het jaar 1770 
• transport van 106 percelen te Deurne en Liessel - 9 januari 
• kwitantie vanwege de Heer van Deurne en Liessel n.a.v. genoemde percelen – 9 

januari 
• octrooi voor Empel om daar twee jaarmarkten te mogen houden en recognitiecijns – 

12 en 27 februari 
• opneming van de nieuwe gemaakte weg van de Zandkantse molen naar Loon op Zand 

– 20 februari 
• attestatie ter instantie van Godefridus Heeren – 28 maart en 30 maart 
• taxatie van percelen voor de nieuwe weg bij de Zandkantse molen richting Loon op 

Zand – 29 mei 
• recollement van een attestatie i.v.m. de jacht – 6 november en 18 december 
• hier volgt het jaar 1771 



• kwitantie t.b.v. griffie rvan Heurn van gelden door hem geconsigneerd en van enige 
rekeningen uit Loon op Zand – 15 januari en 4 maart 

• nieuwe erven onder Deurne – 13 maart 
• inspectie en afpaling van nieuwe erven onder Someren – 12-14 augustus 
• recollement van een attestatie inzake de jacht – 23 augustus 
• octroooi tot incorporatie van een stuk grond onder Haaren – 7 augustus 
• verklaring van d elandmeter m.b.t. stuk grond te Haaren – 24 augustus 
• transport van het stuk grond onder Haaren – 3 september grondgewincijns van 1 sr. 2 

penn. uit het stuk grond onder Haaren – 3 september 
• kwitantie i.v.m. aflossing van een cijns – 17 september 
• procuratie van de regenten vn Someren op Philippus de Rooij om een verbandbrief te 

laten passeren i.v.m. nieuwe erven – 9 augustus 
• gebuurcijns voor Someren – 10 september 
• transport van 27 nieuwe percelen in Someren – 17 augustus 
• resolutie t.b.v. Corn. Melchior van Nivervaart als Heer van Asten en Ommel m.b.t. 

novale tienden, houtschatten en mineralen – 14 augustus 
• procuratie i.v.m. vorige akte over Asten en Ommel – 6 september 
• transport van novale tienden onder Asten en Ommel – 17 september  
• gelofte voor een recognitiecijns in genoemde zaak van Asten en Ommel – z.d. 
• attestatie i.v.m. de jacht te Drunen – 19 september 
• attestatie van fraude van de jacht te Nieuwkuik – 19 september 
• idem van Haren – 1 oktober 
• recollement van de attestatie t.a.v. de fraude van de jacht  

 
Verbandboek no.15 
 

• recollementen van attestaties t.a.v. de jacht 
• octrooi voor het oprichten van een rosoliemolen te Tilburg tegen een recognitiecijns 

van 10 gl. – 21 november 
• hier volgt het jaar 1772 
• legitimitatiebrief van Pieter Francois Bernard – 7 januari 
• attestatie t.a.v. de jacht 
• contract tussen Waalwijk en Loon op Zand over het maken en leggen van twee sluisjes 

in de Meerdijk – 4 augustus 
• octrooi voor Aarle Rixtel voor continuatie van het heffen van bruggeld voor 12 jaren – 

11 augustus 
• recollement van een attestatie wegens het moeten van een veld te Haren [Haaren] – 20 

augustus 
• inpectie en afpaling van percelen in Deurne – 4 september 
• octrooi voor Riethoven om moer te halen uit de landen die hoog liggen -18 september 
• procuratie van het leem van 3 stukken land te Tilburg 
• transport van 87 percelen nieuw erf onder Deurne en Liessel – 15 december 
• resolutie i.v.m. hutten op de gemeente te Rosmalen – 15 oktober 
• hier volgt het jaar 1773 
• attestatie vanwege een koffer dat een bedelaresse in de wandeling genaamd Kaatje 

Clandisie had toebehoord die overleden was en een akte van verzegeling – 9 maart 
• procuratie voor procureur Nederburg i.v.m. houtschat en onderrentmeesterschap van 

Nistelrode – 18 maart 



• octrooi voor Jan de Jong secretaris te Lommel om aldaar te mogen vissen tegen een 
cijns van 10 st. – 13 spril  

• inventaris van het verzegelde koffer van bedelares Kaatje Clandisie – 30 en 31 maart 
en 3 april  

• octrooi voor de regenten van Berghem om percelen te mogen verkopen tot een bedrag 
van f 4800 – 16 juni 

• inspectie en afpaling van nieuwe erven te Schijndel – 11 september 
• transport van 27 percelen te Schijndel – 5 oktober 
• kwitantie n.a.v. de cijns voor de percelen te Schijndel – 5 oktober 
• inspectie van erven te Berghem – 20 november inspectie en afpaling van percelen te 

Berghem –  
• kwitantie gepasseerd door Israel van Esch in de zaak van bedelaresse Kaatje Klandisie 

– 7 decemberr 
• inspectie van percelen te Berghem – 10 december 
• kwitantie i.v.m. de nieuwe erven te Berghem – 28 december 
• transport van 79 percelen te Berghem –  
• hier volgt het jaar 1774 
• resolutie van de raad van State waarbij aan Charles Reij de Carle kapitein permissie 

wordt gegeven twee stukjes grond te Tilburg bij zijn erf te trekken – 29 november 
• gelofte van een grondgewincijns van 0-8-12 door mr. Boudewijn Donker Curtius last 

en procuratie hebbende van kapitein Reij de Carle i.v.m. de twee percelen te Tilburg – 
en procuratie – 28 maart  

• opdracht van 21 nieuwe erven te Rosmalen – 24 mei 
• verklaring van de borgemeester van Lieshout over een bedrag van 1372 gl. over 

verkochte nieuwe erven – 26 juli 
• attestatie van fraude van de jacht te Sint Oedenrode – 15 november 
• octrooi voor Schijndel om ter somme van 3000 gl. enige nieuwe erven te mogen 

verkopen tot optimmering van een nieuwe pastorie – 6 december 
• vidimus van twee passages uit het collectboek van Jaspar Sengers borgemeester van 

Kerkoerle over 1771 en idem van Gijsbert van der Paelen borgemneester van 
Zandoerle – z.d. 

• hier volgt het jaar 1775 
• kwitantie t.a.v. Johan van Bruggen i.v.m. de inboedel van de overleden Johan Comans 

– 31 januari  
• transport van enige ingenomen voorhoofden te Berghem – 28 februari  
• permissie voor Bastiaan van der Werk te Erp om een geïncorporeerd voorhoofd te 

behouden en transport ervan – 9 mei 
• permisssie voor Jan van de Ven te Helvoirt om een stuk grond in te graven en er een 

huis op te bouwen tegen een cijns van 5 st. en 4 penn. – 23 mei 
•  octrooi voor Eindhoven om voor de komende 12 jaren weggeld te mogen heffen tegen 

een cijns van 6 gl. – 13 juni 
• inspectie van de stenen brug liggende in de Sint Jorisstraat te ‘sBosch – 27 juni 
• octrooi voor Margo van Hasselt weduwe van Adriaan Habraken om met de kroon van 

haar molen boekweit tot grut en haver tot gort te mogen rullen tegen een cijns van 30 
st. – 12 juli en 22 augsutus  

• afpaling van de verkochte nieuwe erven te Schijndel – 25 augustus 
• transport van 22 percelen nieuwe erven te Schijndel – 12 september 



• kwitantie van 11 st. per lopense i.p.v. een cijns van 8 penn. voor de nieuwe erven te 
Schijndel – 12 september 

• octrooi voor Christiaan van der Heijden om met de kroon van zijn molen boekweit tot 
grut en haver tot gort te mogen rullen tegen een cijns van 12 gl. – 19 september 

• hier volgt het jaar 1776 
• legitimatiebrief voor Jan van Brede – 27 februari 
• octrooi n.a.v. een rekest van Lierop met permissie om voor 2500 gl. nieuwe erven te 

verkopen en afpaling der percelen – 13 november  
• transport van de verkochte erven onder Lierop – 28 november 
• kwitantie i.v.m. de nieuwe erven te Lierop –  
• hier volgt het jaar 1777    
• permissie voor Adrianus Esser te Rosmalen om een particulier erf in te graven – 23 

februari 
• transport van deze grond te Rosmalen tegen een gewincijns van 6 st. en 8 penn. – 18 

april 
• inspectie van de stenen brug liggende in de Vollerstraat te ‘sBosch – 29 mei 
• permissie voor Jan Willem van Nouwhuis te Sint Oedenrode om een erf in te graven – 

6 mei 
• transport van het stukje grond te Sint Oedenrode – 29 juli 
• permissie voor Jan van Beek om te Rosmalen een perceel grond in te nemen – 8 juli 
• transport van genoemd stuk onder Rosmalen – 2 september 
• inspectie van d enieuwe brug in de Vollerstraat te ‘sBosch – 14oktober 
• legitimatiebrief voor Adam Kornelis Willemson te Drunen – 28 oktober 
• hier volgt het jaar 1778 
• permissie voor Antoni Siepkens om 4 morgens heide te Rosmalen tussen de 

Graafsebaan en het Koudewaterklooster in te nemen – 8 januari  
• vidimus van een brief waarbij Jan van Benthem ridder en Heer van Heeswijk Dinther 

de gemeente aldaar aan de inwoners op dinsdag na Ascensio Domini [Hemelvaart des 
Heren] 1357 uitgeeft – 17 februari 

• transport van 15 lopense gemeentegrond te Rosmalen aan Antoni Siepkens – 17 
februari 

• octrooi voor Wouter Couwenberg te Westelbeers – 16 februari 
• permissie voor dr. Johan Johan Bon, mr. Jacob Marten Deutz, Theodorus Prinsen en 

Peterus Josephus van Berkel voogden over de minderjarige kinderen van Rogier 
Bakkers om de voorhoofden bij hun erven te Vught te mogen occuperen en ingraven 
tot particulier erf – 25 mei 

• permissie voor Antoni Smits te Riel om 14 à 16 roeden van het voorhoofd der kerk 
aldaar te mogen occuperen – 14 mei 

• permissie voor Sint Michielsgestel om voor een periode van 15 jaren bruggeld te 
mogen heffen met recognitiecijns – 13 en 25 juli en 4 augustus 

• transport van een stuk nieuw erf te Riel aan Antoni Smits – 4 augustus 
• octrooi voor die van Lieshout om 150 lopense te Ginderdoor te verkopen – 3 

september 
• octrooi voor Helmond voor 10 jaren i.v.m. heffing van accijnzen en weggeld of 

kasseigeld – 20 oktober 
• inspectie en afpaling van percelen onder Ginderdoor te Lieshout – 2 december 



• octrooi voor Johan Martini van Heusden voor het in bezit nemen, schoon maken en 
gebruiken van een visvijver te Someren tegen een recognitiecijns van 15 st. – 29 
oktober en 8 december 

• octrooi aan enige inwoners te Schijndel die enige percelen op de gemeynt van 
Schijndel mogen behouden onder bepaalde condities – 2 december 

•  opdracht van 35 percelen nieuw erf te Gnderdoor onder Lieshout – 30 december 
• kwitantie i.v.m. de nieuwe erven te Ginderdoor onder Lieshout 

 
Verbandboek no.16 
 

• hier volgt het jaar 1779 
• transport van 18 percelen onder de gemeente Schijndel – 30 januari 
• permissie voor J.A.Esser te Rosmalen en transport van land – 13 april 
• transport van het voorhoofd van Johan Bon – 22 juni 
• permissie voor Arnoldus Johannes Gast om 6 morgens land te Rosmalen te mogen 

innemen en transport – 13 juli 
• permissie voor Jan Louis Jeanette om 6 à 7 morgen land te Rosmalen in te nemen en 

transport – 14 september 
• permissie voor Jan Karel Gidon van der Bruggen Heer van Croij en Stiphout om het 

Strijpts heidje te mogen innemen – 17 augustus 
• permissie aan lieden te Nuenen en Gerwen om enige percelen van de gemeente in te 

nemen – 14 september 
• octrooi voor de gildebroeders van het Sint Jorisgilde te Eersel om de inkomsten van de 

Waag te mogen hebben tegen een cijns van 10 st. – 19 oktober 
• transport van erven onder Nuenen en Gerwen – 2 november 
• transport van het voorhoofd van mr. Jacob Marten Deutz te Vught – 23 november 
• transport van grond onder Stiphout nl. het Strijpts heitje aan de heer van der Bruggen 

Heer van Croij en Stiphout met de cijns – 17 december 
• hier volgt het jaar 1780 
• attestatie over het belenen van meubilaire goederen door particulieren – 21 maart 
• octrooi voor die van het Sint Jorisgilde te Lommel om het recht van de Waag uit te 

oefenen voor een periode van 20 jaren tegen een cijns van 10 st. – 31 januari  
• reglement en lijst voor het heffen van het waaggeld te Lommel – 7 april  
• attestatie wegens fraude van de jacht te Bakel – 5 mei 
• hier volgt het jaar 1781 
• octrooi voor Veghel om voor f 5500 aan percelen te verkopen – 7 februari 
• afpaling van de percelen te Veghel – 8 juni 
• octrooi voor Hendrik Hofmans om tijdens zijn leven met de kroon van zijn molen 

boekweit tot grut en haver tot gort te rullen – 21 juni  
• 42 percelen nieuw erf onder Veghel – 13 augustus 
• kwitantie over de percelen te Veghel – 10 augustus 
• attestatie wegens fraude tegen de jacht te Helvoirt – 9 oktober 
• hier volgt het jaar 1782 
• contract tussen de domeinen en Jan Francis Swinkels over het collecteren der novale 

tienden en houtschatten van onlangs in cultuur gebrachte percelen te Lieshout – 28 
mei 

• fraude i.v.m. de jacht te Nuland – 2 juli 



• inspectie van twee kistdammen in de rivier de Dieze omtrent de gewezen 
St.Kornelishekel gelegd  

• hier volgt het jaar 1783 
• fraude van de jacht te Schijndel – 15 februari 
• inspectie van het afsluiten van een inham van de weg of straat inde Schilderstraat te 

‘sBosch – 20 maart 
• contract tussen de domeinen en Jan Francis Swinkels te Lieshout – 16 juni  
• borgtocht voor Katharina Petronella van Heinsbergen weduwe van Adrianus Plimp of 

Plemp en voor Mattijs Zuurmond van Heinsbergen – 17 juni  
• octrooi voor Jan Willem van Nouwhuis om een stuk nieuw erf te mogen ingraven – 5 

en 16 augustus 
• permissie voor Francois Louis Gratfenried de St. Jean om de voorpoting van zijn 

buitengoed Zionsburg te mogen incorporeren en in eigendom te verkrijgen, transport 
en de cijns ervan - 25 augustus en 16 september  

• aantekening van de Raad van State op een rekest van de regenten van Hoogeloon, 
Hapert en Kasteren i.v.m. het keurboek of reglement i.v.m. het schutten van beesten – 
11 november 

• hier volgt het jaar 1784 
• attestatie vanwege geraas maken en verjagen van de vogels van een eendenkooi onder 

Maren – 13 januari    
• pootkaart voor die van Erp en permissie om 100 voeten op de gemeente en nog 100 

voeten voor het corpus te mogen planten tegen een cijns van 12 gl. – 27 augustus 1783 
en 19 maart 1784 

• octrooi voor Erp om voor 5700 gl. percelen uit de gemeijnt te verkopen – 3 september 
• hier volgt het jaar 1785 
• fraude tegen de jacht te Helvoirt – 4 januari 
• permissie voor Antoni van Hanswijk om eem stuk grond te Vught in te nemen – 22 

juli 1784 
• rekest van de regenten van Rosmalen om een stukje erf publiek te mogen verkopen – 7 

januari  
• octrooi voor de regenten van Aarle Rixtel i.v.m. heffing van het bruggeld – 25 

november 
• transport van een stukje erf onder Rosmalen en kwitantie – 16 augustus 
• permissie voor Loon op Zand [Venloon] om een Ambrosiusgilde op te richten voor 

bijenhouders en bijenhandelaars en een reglement daartoe behorende – 20 juli 
• transport van 74 percelen te Erp en bijbehorende kwitantie – 30 augustus 
• fraude van de jacht te Schijndel – 6 september 
• permissie voor Vlierden om twee jaarmarkten te houden en de bijbehorende 

recognitiecijns – 22 september en 24 oktober 
• octrooi voor Vught om tot 5000 gl. stukken uit de gemeijnt te verkopen – 4 november 
• hier volgt het jaar 1786 
• octrooi voor Willem Jan Jansse om een olie- paarden- of slagmolen te mogen 

oprichten te Nistelrode – 1 februari 
• attestatie van het vinden van een tiras op een particulier erf te Oirschot – 28 februari 
• octrooi voor Kornelis Peter Timmermans om een slagoliemolen te mogen zetten – 6 

juni 



• octrooi voor de regenten van Lith om boven de twee jaarmarkten nog twee andere 
jaarmarkten voor paarden, runderen en beesten te mogen houden tegen een cijns van 3 
gl. – 27 juni en 15 augustus 

• hier volgt het jaar 1787 
• transport van percelen onder Nuenen – 2 februari 
• resolutie van de Raad van State inzake het 25e artikel van het reglement van het 

St.Ambrosiusgilde te Loon op Zand [Venloon] – 24 januari 
• transport van percelen nieuw erf onder Deurne – 27 februari 
• octrooi voor de regenten van Heesch om 600 lopensen te mogen verkopen – 14 

februari 
• transport van vier percelen onder Deurne – 5 maart 
• reglement en keuren ter voorkoming van misbruiken te Lierop – 24 november 1786 
• transport van percelen onder Nuenen – 1 mei 
• octrooi voor Nistelrode om 600 lopensen te verkopen – 7 mei 
• octrooi om een schutterij onder de naam St.Katharinagilde te Valkenswaard op te 

richten – 19 maart 
• transport van nieuwe erven te Beek en Donk – 15 juni 
• octrooi voor die van Dinther om aldaar drie paarden-, beesten- en jaarmarkten te 

mogen houden tegen een cijns van 4 gl. – 15 juni 
• octrooi voor Berghem voor drie jaarmarkten – 15 juni  
• procuratie voor de verkoop van nieuwe erven te Beek en Donk – 29 mei 
• transport van een perceel te Nistelrode – aan Filip van Gogh – 10 juli 
• transport van een perceel te Ginderdoor aan Peter van Holt –  
• transport te Vught aan Gerard Vervoort en Jan van Esch – 21 juli 
• transport voor Hendrik in ’t Ven om een paardenoliemolen te mogen oprichten in 

Riethoven – 21 en 23 augustus 
• fraude tegen de jacht te Duizel – 4 september 
• transport van 6 percelen te Ginderdoor onder Lieshout – 25 september 
• prolongatie van het octrooi voor Eindhoven om voor 12 jaren weggeld te mogen 

heffen – 30 augustus 
• betaling van de cijns van het octrooi voor Eindhoven – 9 oktober 
• transport van een perceel onder Vught – 16 oktober 
• approbatie en confirmatie van het St.Hubrechtsgilde te Drunen – 9 oktober 
• transport van 5 percelen onder Deurne en Liessel – 30 oktober 
• transport van 5 percelen onder Oirschot – 30 oktober 
• transport van 127 percelen onder Heesch – 30 oktober 
• procuratie op Jan Vos te Heesch – 21 december 
• octrooi voor Oss om naast de oude nog twee jaarmarkten te houden tegen een cijns 

van 3 gl.  
 
Verbandboek no.17 
 
hier volgt het jaar 1788 

• attestatie vanwege fraude van dejacht te Helvoirt – 8 april  
• conventie tussen de gemachtigden van de corporele vergadering van Aarle Rixtel en 

die van Beek en Donk betreffende de verkoop van stukken uit de gemeijnt genaamd 
het Broek – 21 juli 

• attestatie van fraude van de jacht te Helvoirt – 4 november 



• hier volgt het jaaar 1789 
• attestatie van fraude van de jacht onder Beek en Donk – 15 januari 
• legitimatie van Hendrik de Graef rooms pastor te Dinther – 19 januari 
• octrooi voor de Heer van Waalwijk en de Vrouwe van Gansoijen om over het veer ter 

passage over de rivier de Maas een brug te mogen leggen en bruggeld te mogen heffen 
– 19 januari 

• procuratie van de Vrouwe van Gansoijen op G.Chrystie om de verbandbrief te laten 
passeren – 14 februari 

• procuratie van Louis Theodore Forestier d’Orges Heer van Waalwijk en Vrouwe 
Paulina Maria Constantia Leu de Wilhem Vrouwe der gemelde plaats op Gerard 
Chrystie in de zaak over die brug en bruggeld – 9 maart 

• recognitiecijns van 3 gl. i.v.m. genoemde brug over de Oude Maas  - 12 mei 
• attestatie van de heer R.H.van Kuffelir eigenaar van de jacht te Helvoirt i.v.m. fraude 

van de jacht – 9 april 
• attestatie van de oppasser van de jacht te Helvoirt – 14 april 
• octrooi voor Helmond i.v.m. de heffing van straat- of weggeld en accijnzen – 9 juli 
• procuratie op Hendrik Dirk van Hogerlinden tot het passeren van de cijns i.v.m. 

genoemd octrooi voor Helmond – 18 juli 
• twee cijnzen van ieder 6 gl. voor die van Helmond voor de weggeldheffing – 23 juli 
• recognitiecijns van 4 gl. voor een clocolademolen ten laste van Johannes Verhellouw 

te ‘sBosch – 18 augustus 
• recollement van een attestatie n.a.v. het zetten van strikken te Helvoirt – 31 oktober 
• attestatie i.v.m. aangeven van goederen aan de tol – 30 september 
• octrooi voor Erp om naast de oude jaarmarkten 2 nieuwe te mogen houden en een 

wekelijkse botermarkt en oprichting van een botermarkt tegen een cijns van 3 gl. – 26 
november 

• hier volgt het jaar 1790 
• betaling van de cijns voor Erp i.v.m. genoemd octrooi – 12 januari 1790 
• attestatie van fraude van de jacht te Eersel – 19 januari 
• attestatie van fraude van de jacht te Rosmalen – 16 februari 
• procuratie van de Heer en Vrouwe van Geldrop op mr. J.Schrassert advocaat te 

Arnhem tot het passeren van een akte van een codicillaire dispositie van de 
heerlijkheid Geldrop, groot en klein Braakhuizen, leenroerig aan de provinciale 
leenkamer van Gelderland – 5 mei  

• recognitiecijns van 3 gl. voor het oprichten van een paardengrutmolen te Berghem – 
25 mei 

• aangeving van 2 in cultuur gebrachte percelen onder Sint Oedenrode om vrijdom van 
belasting te genieten – 28 juli 

• akte van appèl van de kamer tegen Hillebrandus Hilbrants i.v.m. jachtfraude – 18 
december 

• hier volgt het jaar 1791 
• akte van cautie door Johan Verhellouw i.v.m. de betaling van dorpslasten van 14 

percelen in de Ham onder Vught – 19 april 
• akte van verdeling t.a.v. kooppenningen tussen Aarle Rixtel en Beek en Donk – 16 

augustus 
• octrooi voor Veghel tot aanleg van een straatweg binnen het dorp en de heffing van 

straatgeld – 30 augustus 



• octrooi voor het oprichten van een chocolademolen binnen ‘sBosch voor Andreas 
Vugs tegen een cijns van 4 gl. die Daniel Antoni Ligtevelde betaalt – 3 en 20 
december 

• hier volgt het jaar 1792 
• inspectie en beleiding van ingravingen en beplanting op de Bodem van Elde onder 

Schijndel -  23 januari 
• nieuwe erven te Besselaar onder Gemonde – 3 april en 30 juni  
• attestatie van fraude van de jacht [plaats niet genoemd] – 30 oktober 
• akte over de domeinwaag voor 3 jaren 1792-1795 
• in cultuur gebrachte percelen heide te Besselaar gemeente Sint Oedenrode – 10 mei 

1794 
• idem van hei- en weiland in de Broekstraat onder Schijndel – 3 september 1794 
• octrooi voor Someren voor een wekelijkse botermarkt, het oprichten van een waag 

waar alle boter van binnen en van buiten het dorp gewogen dient te worden – 24 juni 
1794 

• octrooi voor een wekelijkse botermarkt te Asten – 2 juli 1794 
 
EINDE VAN DIT INVENTARISNUMMER 


