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Transcriptie van het cijnsboek van de hertog te Bergeijk 1629-1650,  
naar het origineel in: 
BHIC, Raad en Rentmeester Generaal (nr 9) inv. nr. 142, cijnsboek van de hertog van Brabant 
Bergeijk. 
Als foto’s opgelagen in: 2012-04-17 ch_bergeijk_1544 en 
2012-06-08_ch_bergeijk_1544.  
 
Copiist: 
D. Vangheluwe op 17 april 2012- 29 jan 2013. 
Tussen ronde haakjes: wat er later bijgeschreven is (meestal boven de originele tekst), of aanvullig 
van een afkorting. 
Tussen [ ] toevoeging van de transcribeur. 
Annotatie met een andere bron: het pandboek uit ARAB Bergeijk/Lommel nr 50850 (zie excell-
bestand hertog50850). 
 
AFKORTINGEN: 
ARAB=Algemeen RijksARchief Brussel. 
BiK= D. Vangheluwe, K. de Nooijer, R. Knaepen, J. Biemans, 2009, “Bergeijk in Kaart, Historische 
Geografie en Toponymie, verkenning van grondbezit en grondgebruik vanaf de Middeleeuwen tot 
onze tijd”, uitgave Stichting Eicha, Bergeijk (2009). 
 
MUNTEN: 
In het cijnsboek wordt de denier hollands gehanteerd. Deze kan alsvolgt omgerekend worden tot de 
rekenmunt van de oudere hertogcijnsboeken: Bij de hoeve van Tongerlo is de cijns in oude munt 12 
st 4d en 1 ort. Dat is 22 st 10d hollandse denier (zie fol 14r). 
 
Het veld was modder. Ik meed de wegen, 
Regen waste het avondlicht schoon, 
Prikkeldraad aan de rand sloot te hoog 
Om de verte tegen te spreken. 
 
Ik had zoveel jeugd bij te benen, 
Angst stuwde op in mijn bloed, 
Kreeg snelheid, werd overmoed. 
De wind hield zijn honden geketend. 
 
Haas is een hartslag op lopers, 
Een springveer door hoepels van licht. 
Ik liep. Ik zag niet de strik. 
Ik werd wakker in handen van stropers. 
(uit: “De hertog en ik” (1989) van Charles Ducal) 
 
KAFT: 
[Het boek heeft een harde kaft van oude perkament met daarop een etiket met de tekst:] 
D B Rentmeester_Generaal 
142 
 
[een ouder etiket met een deels moeilijk leesbare tekst:] 
Nr 164 

Bergeijk 
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Anno 1639 . 63 
 
[Fol 1 en 2  niet aanwezig] 
 
Fol 3r 
 

Bergeijk x 
 
(1629-1650) 
(Jacob sone adrian coffens) 
(adriaenke sijne sustere) 
Jan coppens tot Luixgestel1 aen de Rijth  ---- 1 st 8 (d)2 
vuyt eenen bemde genaempt heet roetsbroeck bij hongerije onder bergeijk met ender sijde neffens 
peter Jacobs berchmans dander sijde cornelis claus, metten eynde aen hendrick volders, dander 
[einde] aen steven ariaens 
 
(1629-50) 
(hubert ende) (Adrien soone goyaert creyten bij koope voor) 
Jan goyaert toirkens tot lommel3  ---- 15.5d holl 
vuyt eenen bempt op tuerkens hoeck bij de aa, onder lommel, met eender sijde neffens Jan torkens, 
dander sijde aen de gemeijnt, dander aen eenen gemeynen loop, ende aen de gemeynte 
 
(1629-50) 
(David hendrick pottersen van Loemel bij coop) 
Jan stercken tot  lommel4  ---- 15 d holl 
Vuyt een stuck bemde mette andere weyden daer aen gelegen onder Lommel genoempt heet 
eeusel, groot ontrent 300 Royen met eender sijde, ten noirden aen eenen waterloop, ten suyden 
aen de gemeynt, metten eenen eynde west, gerart dilis ten osten goesen torkens 
 
(Goossen sone) ( (3 kind) 
Jan Jan toirkens van lommel ende Wauter Jacob ooms van lommel5 in 2 testen 3 st vuyt eenen 
bemde genoempt heet eusel onder lommel, ten oosten aen Jan sterckenm ten westen , mathijs 
Jooris ten suyden gerard dilis ten noirden aen eenen waterloop/ 
 
Fol 3v 
 
[bovenzijde van de bladzijde gerepareerd met nieuw papier] 
(1629-1650) 
(Peeter aert peter cuypers bij coope) ( in .) 
Peter, Jan ende Margriet, kynderen goesen peters op borckel6 in 4 texten ---- 8.5 st 

 
1 hertog50850 35v2: Kan Koppens woonende tot luycxgestel besit eenen beempt gen het rootsbroeck gelegen 
onder bercheyck groot ontrent twee loopen deen sijde aen erve peter de smit dander sijde aen erve Nelis de 
schoenmaeckere, deen eynde aen erve de kynder steven Jans ende dander eynde aen erve de kynder Jan 
aertkens folio 2v art 2 belast met 9d ob nov. 
2 Zie fol 35v2 in hertog50850 (1927). 
3 hertog50850 ? 
4 hertog50850 44r1: Jan Sterken tot loemel bezit een stuck beempts gelegen aen de vest tusschen loemel ende 
Bercheyck groot vier loopensaets deen sijde geerart aert dielis dander sijde de kynderen martten monincx 
deen eynde hens melis dander eynde de gemeynte folio 2v pro parte van 1 grote vet belast met 4d 1 oirt vet. 
5 hertog50850 ? 
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uyt eenen beempt gen(oemp)t de leuten beempt op borckel, aen de pijdijck ex uno et alio (latere)7, 
aert Claeszoon fine uno8 Jan hendricx alias stooff 
 
(1629-50) 
Adriaentken eenige dochter) (met Jan Perijn kinder corstens) 
Corstiaen Janssen opten weboos9  ---  1 st 4d 
vuyt huys hooff ende aengelach (in 2 texten) op weboos, groot 30 royen met ender sijde Jan gelis, 
dander zijde nicolas huybers, deynde aen de gemeyn straet 
 
(1629-50) 
Aert soone aert aert theus den jonghen opten webos10 (in 2 testen) ----2 st 6d holl 
Vuyt een aude hooffstat ende ander eerff op weboos gelegen onder bercheyck (groot 2 lopen) 
metter ende sijde oost neffens een leystraet, dander sijde aert voors, metten eynde noorden wauter 
theus, ten suyden aen de gemeynte 
 
(1629-50) 
Jan pauwels baers op bruixkenseynde11   --- 1 st 13d 
vuyt huys hooff ende aengelach (groot 2.5 lopen), den eynde (sijde) aen adriaen henricx berchmans 
dander sijde ende beyde die eynden aen die gemeyn weghen ende straeten 
 
Fol 4r 
 
(1629-50) 
(Heer lamber nijssen pr(esbiter) bij kope) 
Adriaen van goorp aent eyckereynde12 --- 7.5 d 

 
6 hertog50850 54v4: Peter, Jan en Margriet kinderen Gosen Peters van borckel besitten huys en hoff ende 
aengelegen erffenis tot borkel groot drye loopensaets deen sijde dierick adriaens dander sijde heyn claes, deen 
eynde aen de gemeyn straet dander eynde aen sijn selffs erve, folio 3 in 4 texten belast met ob nov 1 ob oirt 6d 
nov et 4 grote vet. 
7 Een zijde en andere zijde 
8 het ene uiteinde 
9 hertog50850 39r5: Corstiaan Janssen woonende opten weebos verclaert te besitten een schuyre hoff ende 
aengelegen erve opten weebos groot oontrent een half loopen deen sijde aen erve claes huybert baers, dander 
sijde de kinder Jan gheelis deen eynde peeter bartelmans scosters ende dander eynde gemeyn strate. Zie fol 
60r.  
10 hertog50850 4r4: Aart zoon Aart Teuws van de weebos verclaert te besitten een stuck ackerlants gen de 
grooten acker groot ontrent vijff loopen gelegen opten weebos deen sijde aen erve Aert eelens, dander sijde 
aen erve Jan thonis sanders, deen eynde gerit thonis voors, dander eynde aen de gemeynen wech folio 48 art 2 
belast met 4d ort nov. 
11 hertog50850 fol 40r3: Jan zoon Pauwels Baars woonende opt brucxkenseynde onder weebos besit huys hoff 
ende aengelegen erffenis op de weebos voors groot ontrent twee loopen deen sijde aen erve heylken sijnder 
suster daarvan gedeylt dander sijde aen sijn selffs erve deen eynde aen de beemdeken heylkens sijne suster 
ende dander eynde aen de straete; alnoch een stuck beempts gen Jopsbeempt groot ontrent twee loopen 
gelegen opt brucxkenseynde voors deen sijde peeter bartelmeus scosters ende Lemmen steven elssen 
heytvelden, dander sijde aen erve Laureyns willem pauwels baers deen eynde heylken willem pauwels baers 
sijne suster ende dander eynde aen sijn selffs heytvelt, folio 152 et 152v in 4 texten belast met 1d 0.5 ort nov 
0.5 ort nov 2.5d nov et 9d nov; deselve vuyten voors onderpande fol 124 art 4 ad nov 
12 hertog50850 fol 42r2: Adriaan van Gorp aent eyckereynde tot bercheyck besit huys schuyr hoff ende 
aengelegen erffenis tot bercheyck aent eyckereynde bij de broeckstrate groot ontrent vier loopen deen sijde 
de kynder Aert vereycken alias aert vogel daarvan gedeylt, dander sijde Isaack wachtelaers deen eynde 
meester dircx van esch ende dander eynde aen de gemeyn strate, folio 4 art 1 pro medietate van 6d ort nov 
belast met 3 d 0.5 ort nov. 
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vuyt eenen stuck ackerlants ontrent 60 royen geleghen tot bergeyck aent eynde, met ender zijde 
oost aen isaec wachtelaer, dander zijde der kinderen Aert Lucas vereycken, d(een) eynde aen 
meester Dierck van eesch, dander aen sijn selffs 
 
(1629-50) 
(Henrick de Crom bij coop) 
(Jacob goyaert berchmans bij kope voor) 
Henderick ende Anna kynderen willem Jan berchmans13 ---- 8 st holl 
vuyt eenen acker den emkens acker geleghen in de bergeracker groot 200 royen, met ender zijde 
Jan marcus, dander Jan willem, deynde Jacobs voors , dander Jan Adrien vereicken 
 
(1629-50) 
Willem adriaen theunen tot Rythoven14 ----- 1 st 3d holl 
vuyt eenen hooybemde geleghen onder broechoven in elsenRijs, groot ontrent 300 (royen?) met 
ender sijde neffens willem stappers eerff, dander aen sijn selffs ende heet een eynde, dander neffen 
mayke sijn suster, deynde aen de gemeynt 
 
Henrick soone henrick pauwels op borckel15 ---- 3 st 12d 
vuyt huys hoff ende angelach op borckel groot 200 royen, met ende sijde aen hendrick Lambrecht, 
dander zijde ende eynde aen de gemeynt, dander aen henderick Lucas 
 
(1-3-10) 
 
Fol 4v 
 
(1629-50) 
(Geertruyt wed(uwe)) 
Jan Anthonis (Sanders) alias cloot opten weboos16 -----  4d holl 
vuyt een stuck ackerlants genoempt heet lopensaet groot 50 royen meter ender sijde ende een 
eynde aen Aert theus, dander sijde ten westen aen Aert adriaens erffgenaemen 
 
(1629-50) 
(Lijsken dochter dierck Jacobs van borckel bij versterff) 

 
13 hertog50850 60r1: Henrik en Anna kinderen Willem Jan Bergmans tot bercheyck besitten een stuck 
ackerlants gelegen in de bergerecker groot ontrent acht loopensaets deen sijde peeter Jan Berchmans dander 
sijde Jan Jan deelis ende henrix voors deen eynde Jan adriaen bricken dander eynde henricx van Bergh voors 
folio 83v in 2 texten belast met 6d nov et 2d nov. 
14 hertog50850 28r7: Willem zoon Adriaan Willem Willem Heinen alias Teunen tot broechoven bezit een stuck 
beempts gen het vorst elssenrijs gelegen onder broechoven groot ontrent drye loopen deen sijde aen erve 
roloff joosten, dander sijde aen erve gijsbert marttens deen eynde aen erve maryken Ariaens sijns susters ende 
dander eynde aen de gemeynte folio 4 belast met 7d 2.5 ort nov; die selve vuyten voors onderpande folio 11v 
7d 2.5 ort nov. 
15 hertog50850 3r2: Henrik zoon Henrik Pauwels tot borckel verclaert te besitten huys hoff ende aengelegen 
erffenis groot ontrent vier loopensaets gelegen op borckel ontrent de brugge deen sijde aen erve henrick 
lemmens, dander sijde ende een eynde aen de straeten dander eynde aen erve Jan peeters folio 4 belast met 
2st nov. 
16 hertog50850 4r5: Kan Antonis Sanders alias Kloot opten weebos verclaert te besitten een stuck ackerlants 
gen het loopensaet gelegen opten weebos groot een loopen deen sijde ende een eynde aen erve Aert aert 
theeus, dander sijde aen erve de kynder aert adriaens, dander eynde aen erve Jan lambert peeters, folio ut 
supra 47v belast met van 2.5d nov 1.5d nov; dieselve vuyten voors onderpande folio 10v art ultimo pro 
medietate van 6d nov 3d nov. 
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(heylke, Jenneke, marie ende .) 
Dierck Jacobs van Borckel op berckt17  --- 6d holl 
anno 62 gewonnen bij verelssen vuyt eene bemde genaempt den vettens bempt te berckt geleghen 
int berckterbroeck, groot 150 royen met ende sijde Adriaen Jan kesmaker dander sijde Arit Peters, 
deynde Huybert Anthonis Daris, dander aen Jan goyaers ende Jan peters matheus 
 
(1629-50) 
(Peeter eenich soone) (Dielis soone batholomeus voors) 
Bartholomeus Jans Raymaeker tot broeckhoven18, in 2 texten --- 6 st 9d holl 
uyt een stuck hooylant genoempt heet snocx eusel, groot ontrent 300 royen geleghen tot 
broeckhoven int elsenReys, met ender zijde neffens oost neffens? huyb snocx dander zijde neffens 
bartholomeus voors ende Jan van looy deynde dielis adriaens verbeeck, dander an de gemeynt  
 
(anno 1629-50) 
(Jan Gijsberts van huchten bij coop) 
(Hendrick Jan Stapparts voor) 
Huybert Joost luyten alias snoocx tot broechoven19 ---  6 st 13d 
vuyt eenen stuck hoeylant genoempt heet eusel, geleghen tot broeckhoven met ender zijde aen 
bartholomeus Jan Rademaeker dander zijde die kinder Henderick Jan eyssen deunde aen de gemeynt 
(in 8 texten) (hendrick stappersts in der gulde ploech) 
 
(2-16-0) (0-14-0) 
 
Fol 5r 
 
(anno 1629-50) 
Joorden Jasper Huyben op borckel20 ---- 14d 
vuyt eenen bemde op borckel genoempt de peij, groot 100 royen met ender sijde ende eynde aen 
de Dommel, dander sijde Jacob Huybers (in 2 texten) 
(1547-50) [met verbindingslijn naar bovenstaande tekst] 
Gerart jan rombouts voor deselfs bij coope van Huybert Aert sgeven 
 
(anno 1629-50) 
(Jan en de willemken kynderen willem willem sroeven bij versterff) 
(Margriet coppens weduwe aerts nabeschreven ter tochten) 

 
17 hertog50850 fol 57r5: Dirk Jakops van Borkel tot berct besit een hofstadt ende aengelegen erffenis tot berct 
groot acht loopen deen sijde Jan aerts ende voirts rontsomme aen de gemeynte folio 4v in 2 texten art 1 en 3 
1d nov et 3ob nov. 
18 hertog50850 fol 10r1: Bartolomeus Jans Rademakers verclaert te besitten een stuck beempts gen het 
snoecxeeusel gelegen tot broechoven int elssenrijs groot ontrent sesse loopen deen sijde aen sijn selffs erve, 
de kynder Jans van looy ende de kynder Symon wijnen, dander sijde aen erve huybert Joost leyten alias snoecx 
als daarvan gedeylt, deen eynde aen erve sijns selffs ende de kynder Adriaens verbeeck dander eynde aen de 
gemeynte gen elssenrijs folio 5 in 4 texten belast met 10d ort vet 9d nov 18d nov et 1d ort vet; dieselve 
bartelmeus vuyten voors onderpande folio 13 1d 1 ort vet; die selve vuyten voors onderpande folio 8 3d nov. 
19 hertog50850 fol 9v5: Huibert Joost leyten alias huyb snoecx tot broechoven besit [niet ingevuld] folio 4v et 5 
in 4 texten belast met ob nov 9d nov 2st 5d ob nov et 6d nov. 
20 hertog50850 fol 5v2: Joorden Jasper Huiberts op borckel besit een stuck bempts bij petelaer gen de Pee 
beempt groot ontrent twee loopensaets gelegen tot borckel deen sijde aen erve Jacob huyberts dander sijde 
aen erve grietken aart Jan pauwels deen eynde aen de dommel dander eynde aen de gemeynte folio 5v art 1 
belast met 5d 1 oirt nov. 
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Aert willem aert smeets van baelen op webos genaempt den mijsacker groot over 200 royen, met 
ender sijde adriaen henricx de smet, dander sijde Jenneke dochter Dierck Jacobs van borckel, metten 
eynde aen de kynderen van henderick Aerts, dander aen den eerselschen wech 
 
(anno 1629-50) 
Nicolaus huyberts baers op weboos21 ---- 4 st 2d holl 
Vuyt eenen acker den heynen eecker op weboos gelegen onder bercheyck groot 300 royen, metter 
ende sijde te westen aen goyaert martens, dander aen Jan thonis alias cloot, deen eynde willem Jan 
ooms, dander te norden willem scroven 
 
(Vanaf 1647-50: Gerart Jan rombouts voor dander helft bij versterff) 
(anno 1629-50) 
(Jan ende willemken kynderen voors bij versterff) 
(Margriet coppens weduwe ter tochten) 
Aeert Aerts smeets van baelen (alias sgroven) op weboos22 --- 8d holl 
vuyt den muys acker ut supra in de 2 bovengeschreven texten 
 
(2-11-8)  (0-9-10) 
 
Fol 5v 
 
(rutger, Jan ende lijsken kynder marcelis onderschreven) 
(anno 1629-50) 
(marieke, lijsbet, adrian, michiel kynder Jan Jans loemelen? Verwekt bij) 
(Pancras ende Jan kynder Jacob wouters) 
Jan ende Lijsken kynderen michiel wijnants23 ---- 1 st 14d 
vuyt den weytveelt geleghen onder Rijthoven ontrent de moelen van walre groot 400 royen metter 
ender zijde aen de goodshuys van Postel, dander Aerts, dende aen de Dommel (fol 7) 
 
(anno 1629-50) 
Peter Aeert Stevens opt loo24 (in 3 texten) --- 15d 

 
21 hertog50850 fol 39r4: Klaas Huibert Baars woonende opden weebos verclaert te besitten een stuck 
eckerlants gen den hoppenboecht groot ontrent drye spijntsaets gelegen opten weebos deen sijde corstiaen 
Janssen daarvan gedeylt, dander sijde Jenneken dochter gerart henrick gheerkens, deen eynde Jan lambert 
laukens ende dander eynde aen leystraetken, folio 102 in 2 texten belast met 1.5d ort nov et 3d nov. 
22 hertog50850 fol 56v4: Aart Aarts Smits van Balen alias Sgroven tot weebos voor een tochte besit een stuck 
eckerlants gen de monicxhoeve groot ontrent twee loopen gelegen opten weebos met beyde sijden willem 
ooms deen eynde dirk Jacops van borckel ende dander eynde goyaert martens loyen folio 5v art 4 pro parte 
van 1 st 10.5d nov belast met 3d nov. 
23 hertog50850 fol 31v4: dieselve (Jan en Lijsken kinderen Michiel Wijnants verweckt bij mari dochter gielis 
cornelis keldermans) alnoch een stuck beempts gen de knechselssen beempt groot ontrent acht loopen 
gelegen onder rythoven aen waelre moelen deen sijde het godtshuys van postel dander sijde ende mette sijn 
selfs erve ende dander eynde aen de revier van de dommel folio 5v art ultimo belast met 9d vet. 
24 hertog50850 fol 26r4-5: die selve peeter (Peter zoon Aart Jan Aart Stevens woonende tot bercheyck opt Loo) 
huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis opt Loo onder bercheyck groot ontrent vijff loopen deen sijde aen 
erve Adrian van poppel dander sijde aen erve de kinder Jan stevens deen eynde aen erve de kinder adriaen 
snijders ende dander eynde aen de gemeynte folio 27 in 2 texten belast met 2d nov et 6d nov; die selve vuyten 
huyse schuyre hoff ende erffenis voors fol 31v art 1 ob nov; die selve vuyten voors huyse schuyre hoff ende 
aengelegen erffenis folio 86 in 2 texten 2d et 5d nov; die selve peeter aert stevens vuyten voors huyse schuyr 
ende aengelegen erffenis folio 99 in 2 texten 5d nov et 10.5d nov. 
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vuyt huys hoff ende aengelaegh groot ontrent vijff loopen, deen zijde Adam van Poppel, dander zijde 
Henderick Luycas, d een eynde Adriaen Ariaens, d’ ander eynde aen de gemeyntte  
 
(anno 1629-50) 
Adriaen peters verhoeven (alias Stakenbroek) tot broeckhoven25 ---- 2.5 st 
vuyt huys hooff ende angelach te rythoven onder broechoven, met ender sijde ende een eynde aen 
de gemeynt, dander voorts aen sijn leengoedt (in 8 texten) 
 
(anno 1629-50)  
(Margriet eenighe dochter ende Mathijs haer broeder) 
(Willem Jan  stappaerts bij kope voor) 
Roeloff joesten van seelst man van Digna (willems)26 ----  2.5 st 
vuyt eenen bempt genoempt den jan dircx bempt geleghen tot rythoven aen de plas, groot ontrent 
200 royen, met ender sijde goyaert symons, dander sijde ende deen eynde aen willem adrian 
thuenen, dander aen de gemeyn straet 
 
(1-15-0)  (0-7-13) 
 
Fol 6r 
 
(1629-50)  
(Perijn een van de drye kinderen Jacob matheus) 
(huysvrou thomas goers Cornelis) 
(Jacob Matheus franszoon)  
Vier kynderen Peter soone Aert peter creyten van gestel27, zesten 1578 --- 10d holl (fol 8) 
(Thomas goris Cornelis stelt tot onderpant een acker genaamt den bennens braeck groot ontrent 
seven lopen gelegen int eyndenacker, deen sijde de kinderen Dirk van Els, d’ ander sijde Peter 
anthonis selfs gfg.) 
 
(1629-50) 
(Aert, Catheleyn, Mechtelt ende (Marie) peternellen loco patris) 
Henderick Aerts dooren tot broeckhoven28 ---  1 st 9d holl (in 2 texten) 
vuyt eenen hoybempt genoempt de Rave, gelegen tot broeckhoven, groot 200 royen, met ender 
zijde neffens goyaert symons, dander zijde neffens Rogier cocx, d(een) eynde aen huybert snocx, 
dander aen Jan michiels// 

 
25 hertog50850 16v4: Adriaan zoon Aart Peter Verhoeven alias Stakenbroek woonende tot Broechoven onder 

rythoven verclaert te besitten huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis tot broechoven voors groot ontrent 
twee loopensaet deen sijde ende een eynde aen sijns selffs erve wesende leengoet dander sijde ende dander 
eynde aen de gemeynte folio 7 art 4 et 5 et 5v art 2 et 4 in 4 texten belast met 3d ob nov 3 oirt nov 3d et 9d 
nov. 
26 hertog50850 31v6: Roelof Joosten man van Dingen dochter Willem Willem Heynen van broechoven aen de 
plas verclaert te besitten een stuck beempts gen de elsserijs gelegen onder rythoven tot broechoven groot 
ontrent 2.5 lopen deen sijde aen erve Willem ariaens thuenen, dander sijde aen de gemeynte van rythoven 
deen eynde aen erve thoon gheenen ende dander eynde aen de gemeynte, folio 165 art 2 belast met 5d 2.5 ort 
nov. 
27 hertog50850 ? 
28 hertog50850 30v4: Henrik zoon Aart Adriaan Peters van Doren woonende tot broechoven besit een stuck 
beempts gen de haen groot ontrent vier loopensaets gelegen tot broechoven, deen sijde aen erve goort 
symons, dander sijde aen erve de kynder lucas cocx, deen eynde aen erve goort symons ende mayke weduwe 
michiel wijnants, ende dander eynde aenn erve huybert snoecx folio 8 in 2 texten belast met 9d nov et 1d nov. 
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(1629-50) 
(Adriaen Aert staeckenbroeck vij coop) 
Bartholomeus Jans Raeymaker tot rythoven29 ---- 8d holl 
vuyt eenen bempt genoempt den Rosselaer onder broeckhoven, groot 100 royen met ender sijde 
willem claus, dander zijde heet vrauwenbemdeke, d(een) eynde aen bartholomeus voors, dander 
aen de gemeynt 
 
(1629-50) 
(Jan sone Goyart Symons, bij deylinge) 
(Symon thomas en catheleyn kynderen) 
Goyaert symons tot broeckhoven30  ---- 5d holl 
vuyt eenen bempt genoempt heet hoeffken (gelegen in) Rythoven onder broeckhoven groot ontrent 
50 royen, met ender sijde oost Symon Jans verbeeck, dander (zijde) Henderick Aerts van doren, 
deynde aen de gemeynt. 
 
(0-14-8) (0-3-0) 
 
Fol 6v 
 
(1629-50) 
(Margriet dochter) 
(vijff kinder ende Jacobs van balen) 
Jan Jacobs henricx van baelen tot rythoven31 ----  2d 
vuyt huys hooff ende angelach onder Rythoven aent heyeynde, groot over die 400 royen, met ender 
sijde hendrick willems, dander aen eene acker straet deynde aen de geseyeyt (gemeynt?). 
 
4 kynder peter Aert creyten32 ----  2st 6d 
(reste 1578) (in 5 texten) 
 
(1629-50) 
(Hendrick Janszoon bijggen, man van Mary dochter marten schepens vuyt vier lopen weylants 
gen(aam)t cuypersvelt aen de eycker dijck ex uno (latere) ende aen de eynden aen de gemeynt—4d) 
(Jan Adriaen van Poppel uytten molenacker groot ontrent vijff lopen tusschen de ecker ex uno . . 
ende da. .  ex alio gedeelte metten voors chijns  6d) (fol 9) 

 
29 hertog50850 fol 10r3: die selve  bartholomeus(Bartolomeus Jans Rademakers) alnoch een stuck beempts 

gen den rootemans beempt groot ontrent twee loopen gelegen tot broechoven, deen sijde aen erve willem 
claes als daarvan gedeylt, dander sijde aen erve toecomende onser liever vrouwen aultair ende aen erve peter 
Jans van knechsel deen eynde aen sijn selffs erve dander eynde aent gemeynte gen dat rosselaer folio 41 art 2 
belast met 3.5d nov. 
30 hertog50850 fol 1r2: Simon, Thomas en Katerina kinderen Goyart Simons woonende tot rythoven onder 
broechoven besitten een stucxken beempts groot 72 royen gelegen tot broechoven ontrent den pauwels hoff 
deen sijde aen erve Jan Jans verbeeck, dander sijde aen erve de kynder michiel wijnants deen eynde aen erve 
de kynder lucas cocx, dander eynde aen de gemeynte folio 8v belast met 2d nov. 
31 hertog50850 fol 36r5-8: Jan Jakob Henriks van Balen woonende tot rythoven aent heyereynde besit huys 
schuyr hoff ende aengelegen erffenis tot rythoven aent heyereynde groot ontrent acht loopen deen sijde aen 
erve Henrick willems alias de witte, dander sijde aen een ackerstrate deen eynde aen erve Jen meeus ende 
dander eynde aen de gemeyn strate, folio 8v art 2 belast met ob nov et ort vet; die selve alnoch uuyten voors 
onderpande fol 65 art 1 6d nov; die selve Jan Jacobs vuyten voors onderpande folio 66 in 3 texten belast met 
1.5 ob nov 1d nov et 1d nov; die selve alnoch vuyten voors onderpande folio 151 art 1, 4d ob nov. 
32 hertog50850 ? 
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(1629-50) 
(Jenneke henricx kinder batholomeus henrick aerts loco patris voor een deel) 
(Jan sone henrick Aerts tot berckt bij successie voor 2 delen) 
Bartholomeus henricx aerts tot berckt33  ---- 1 st 6d 
vuyt eenen bemde genoempt de weyer op bercht geleghen, groot 125 royen met ender zijde ende 
een eynde ande gemeynt, dander zijde aen willem pauwels, dander eynde Jan pauwels baers ende 
Aert theus. 
 
(1629-50) 
(Jan Rutten bij coop) 
Aeert Anthonis gerarts vervonderen, bercht34 ---  4 st 2d 
vuyt eene bemde genoempt den cloot geleghen int berckterbroeck onder bercheyck, groot 125 
royen met ende(r) sijde neffens ? te wesen met dander zijde thoofken aen Laureys pauwels baers, 
metten eynde Anthonis henricx spoor, dander ande genderstraet. 
 
(1-2-8) (0-8-.) 
 
Fol 7r 
 
(anno 1629-50) 
Symon, Jenneke ende Anneke kynder Jan verbeeck tot rythoven35 --- 4d 
vuyt eenen bemdeke genoempt heet hoeffken tot Rythoven onder broeckhoven, groot 50 royen met 
deen sijde ende een eynde aen de gemeynt, dander sijde aert goyaerts, dander eynde goyaert 
symons 
 
(an1629-50) 
(Meester wouteren van brussel met p. bij versterf) 
Huybert huybert soons, broeckstraet36 --- 1 st 14d holl 
vuyt twe bemden die kranen bemden gelegen ande broexstraet groot 200 royen, met ender zijde 
ten oosten neffens heere prelaet van Postel, dander sijde hendrick anthonis berchmans, metten 
eynde ande gemeynte ende  hens verhoeven 
 

 
33 hertog50850 fol 3v5: Bartolomeus zoon Henrik Aarts woonende tot berct verlcaert te besitten een stuck 
beempts gen de bevart gelegen int bercterbroeck groot ontrent twee loopensaets gelegen deen sijde aen erve 
rutger peeters, dander sijde aen erve Aart anthonis vervonderen, deen eynde aen erve dirck pauwels dander 
eynde aen de strate, folio 135 et 135v in 2 texten belast met 1.5d nov et 4d nov. 
34 hertog50850 fol 25v3: Aart Antonis Gerits Vervonderen verweckt bij mariken dochtere anthonis henricx van 
Brussel verclaert te besitten een stuck bempts gelegen int berckterbroeck genaamd den clotbeempt groot 
ontrent vierdalff loopensaets, deen sijde aen erve Ruth peeters dander sijde aen erve peeter henrick goyaerts 
schoonen deen eynde aen erve anthonis hendricx ende dander eynde aen de geender straet, folio 9v art 1 
belast met 26.5d nov. Zie ook fol 79v.  
35 hertog50850 17r2: Jan Jans Verbeek den Jongen woonende tot broechoven besit hondert royen weylant 
geheeten t hueffken gelegen tot Broekhoven onder Rythoven wesende de heflt van twee hondert royen waer 
de kynderen goyaert symons de wederhelft toecoempt deen sijde ende een eynde aen de gemeynte dander 
sijde aen erve Aert goyaerts ende dander eynde aen de gemeynte folio 9v art 2 belast met 1d ob nov. 
36 hertog50850 fol 49v1: Huibrecht zoons Huibert Aarts van Brussel alias  Zoens tot bercheyck verclaert te 
besitten twee stuck beempts gen den craenenbeempt groot ontrent sess loopensaets gelegen tot bercheyck 
ontrent de broeckstraete, deen sijde ende een eynde aen erve des godtshuys van postel, dander sijde aen 
erve meester lambert schoolmeesters ende dander eynde aent gemeyn broeck ende gelis verhoeven 
beemptken folio 9v art 3 belast met 12d nov. 
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(anno 1629-50) 
(Elisabeth met Jan soone) [doorgestreept] 
Aert Aert commenaerts alias spelt37 --- 1 st 12d holl 
vuyt een weytvelt genoempt de pluckraven geleghen opt loo, groot 300 royen met ender sijde Jan 
Aerts, dander sijde peter meus Jacobs, d(een) eynde (aan) huybert berchmans dander aen de 
gemeynt 
 
(anno 1629-50) 
(Peeter Gerart Delis bij coop) 
Willem peter henricx tot westerhoven aen den hoevel (2 texten)38 ---  1st 2d holl 
uyt twee beemden gen(aamd) de hollanders aen de erve des bisdoms van de bosch, ex uno et . uno 
aen de gemeene w(eg), dander eynde aen de gemeente. 
 
(0-15-8)  (0-5-0) 
 
Fol 7v 
 
(anno 1629-50) 
(Goyart, willem, mechtelt, margriet, marie ende jan kynder bij deylinge) 
Jan Goyaerts alias neesen tot berckt39 (5 texten) ---- 2 st 2 ort 
Uyt een beempt gen(oemp)t de Roesenbeempt tot berckt onder bercheyck, ex uno (latere), adrian 
Jan keesmaeckers, ex alio, aen de klopper, fine uno Jan Peter matheus, alio (fine) an Jan goyarts 
(odem 49 m 124) 
 
(anno 1629-50) 
(Geertruyt weduwe met Aert, jan, alijt, perijn kynder) 
Jan Anthonis sanders alias clooet, weboos40 ---  7.5d 
vuyt een bemde genaempt de santvoort onder bercht tot bercheyck, met ender sijde ten oosten aen 
Joost marcelis, dander (zijde) aen Jan baers, metten een eynde ten noorden gijsbert bartholomeus, 
dander eynde an de gemeynte  
 
(anno 1629-50) 
(Peeter Janssen man van, bij versterff) 
Aleyt dochter gerardt thijs weduwe willem henrick symons met haer twe kynder tot bercht41 -- 7.5d 

 
37 hertog50850 8r2: die selve (Aart zone Aart Koman Aarts de Jonge) alnoch een stuck bempts groot drye 
loopensaet gen den pluckraven gelegen inde hulsdonge ontrent de riviere van d Aa deen sijde aen de 
leystraete dander sijde aen erve der kynder cornelis cornelissen deen eynde aen erve der kynder henrick 
berchmans dander eynde aen de gemeyn heyde folio 49v art 2 belast met 6d ob nov. 
38 hertog50850 fol 67r4: Willem Henriks tot westerhoven aen de heuvel besit eenen beempt gen d eeusel groot 
ontrent 2.5 loopen gelegen aen de heye tot westerhoven deen sijde jan thomas dander sijde sijn selffs ende 
deen eynde heer corstiaen goyaerts ende dander eynde de Aa folio 10 in 2 texten 2d nov et 5d nov. 
39 hertog50850 fol 61v2: Jan Goyaarts alias Nesen tot berckt besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis 
gelegen tot berckt groot sess loopen deen sijde gijsbert meeus dander sijde ende een eynde aen de gemeynte 
dander eynde peeter matheussen folio 10 et 10v in 5 texten belast met 2 st 3 oirt; die selve vuyten voors 
onderpande folio 118 art 1 4.5d nov et 1.5d nov; die selve vuyten voors onderpande folio 124v art 2 3d nov. 
40 hertog50850 fol 23v1: Jan Antonis (Sanders alias) Kloot opten weebos verclaert te besitten een stuck 
beempts gen den staexsbeempt oft santvortken gelegen tot berct groot ontrent 75 royen deen sijde aen erve 
Jan tops, dander sijde aen erve Joost marcelis deen eynde aen de gemeynte van berct, dander eynde aen erve 
gijsbert bartholomeus Jacops folio 4v art 3 belast met 3 ob nov. 
41 hertog50850 fol 4r7: Alijt dochter Gerard Tijsen weduwe Willem Henrik Simons met Jenneken, Jan en aert 
haere kynder besitten huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis groot ontrent ? loopensaets gelegen opten 
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uytten spaenrijtsen beempt onder bercheyck op wijbosch, ex uno, Jan goyaerts, ex alio, daeraff 
gedeelt, finis uno goyart martens, alio fine Peter van Stockem (fol 11). 
 
(anno 1629-50) 
(Jan, Henrick, Marien, heylke en Anna kynder) 
Peter matheus franssen tot bercht (alias pael)42 --- 3 st 2d holl (in 3 texten 20d nov) 
vuyt 3 lopen ackerlants gen(oempt) den gijskensecker tot berct, deen sijde Arian Jan keesmakers, 
dander sijde de kynder Jan Goyart neesen, deen eynde Jan aerts ketelare, dander eynde jan aerts. 
 
Fol 8r 
 
(anno 1629-50) 
(Anneken dochter u.or lucas anthonis) 
(4 kynder bij versterff) 
Willem laureys ceelen tot Dommelen43 --- 1 st 6d 
uyt de Kerckacker groot twee loopen, ex uno marten luycas, ex alio, Jacob hogers geleghen aen de 
Kerck 
 
(anno 1629-50) 
(Matheus een der 5 kynder bij deylinge) 
(Catalijn weduwe wouter Janszoon met vijff kinderen) 
Zes kynder wauter Janssen tot dommelen44 --- 1 st 5d holl 
uyt de loobroecken groot ontrent twee lopen [er stond eerste: eenen acker aent heyvelt], d’ een 
sijde aen de Dommele, d’ ander sijde aen de gemeente aldaer geleghen tot Dommelen 
 
(anno 1629-50) 
(Jan willem coppen tot weerde bij coope w. ende deijling voor een vierde) 
(Albert delis van dommelen tot westerhoven bij deyling, man (van) catherina dochter bernaert 
artszoon vissers) 
(Jan Joost Thijssen tot borckel, bij coope voor de helft min een 8 deel) 
Jan Anthonis beckers verweckt bij dingna marten berchmans pro 3 parte 
Willem marten berchmans ende Lendert Aerts onder westerhoven45 --- 13d 

 
weebos deen sijde en een eynde aen erve peter scosters voors dander sijde aen erve bartholomeus Joost 
martens dander eynde aen de gemeyn strate folio 47v et 48 pro reste in 6 texten belast met 1.5d nov; dieselve 
vuyten voors onderpande folio 10v art ultimo pro medietate van 6d nov 3d nov. Kadaster1830: vermoedelijk 
F812-F813, vanwege tweedeling; BiK p.640-641. 
42 Jan en Hendrik Peter Matheeus Pael hadden land bij de Braak en op de Start: in 1735 staat Lijske, zijn 
weduwe, daar op de cijnslijst van Thorn; Areth Jansse Paelen heeft daar volgens het voorgaande cijnsboek tot 
1734 de cijns betaald (CT2 fol 8r, 15r, 18r en in de index onder letter A); hertog50850 fol 61r4: Peter Mateus 
Fransen, akker tot Berkt, 4d 4d 12d. Kadaster1830: D1080-1; BiK p.474. 
43 hertog50850 fol 28r3: Franszone Laureys Willem Celen woonende tot dommelen verclaert te besitten een 
stuck ackerlants gen den kerckecker groot ontrent twee loopen gelegen tot dommelen deen eijde aen erve 
marten lucas, dander sijde aen erve d onmondich kynt hoogart thielens, deen eynde aen erve wellen bierens 
ende dander eynde aen de gemeyne kerckwech, folio 11 pro medietate van 3 texten belast met 6d nov et 2.5d 
nov 1 ort 
44 hertog50850 fol 36v7: die selve (6 kinderen Wouter Jans tot dommelen) alnoch een stuck beempts gen 
Loobroeck groot twee loopen gelegen tot dommelen inde loobroeck deen sijde aen erve wilboirt willems, 
dander sijde aen erve Jan goyens deen eynde aen de reviere van de dommel ende dander eynde aen de 
gemeynte folio 86v in 5 texten belast met 3 ort nov 4d nov ob nov 1d nov 3st nov. 
45 hertog50850 fol 26v3-4: Willem en Dingen kinderen Merten Bergmans en Bernard soons Aart Peter Meus, 
woonende tot westerhoven besitten een stuck beempts gen den ossenbeempt gelegen opten dommel bij de 
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Uyt den beempt genoempt den ossen beemt groot ontrent seven lopensaats op de Dommel, ex uno, 
aen de Dommel, ex alio d’ erffgenamen Henrick Claeszoon (onder fol 29 verso) 
 
(anno 1629-50) 
Willem soone adriaen willem heynen alias theunen tot broeckhoven46 --- 1 st 3d 
vuyt eenen bemde, genaempt lijs theunenbempt groot 75 royen geleghen tot broeckhoven int 
goerken, met ender sijde aen willems voors, dander neffens Jan michielszoon van stensel, deynde 
aen goyaert symons// 
 
fol 8v 
 
(anno 1629-50) 
(Henrixken weduwe tot Dommelen) 
(Rut Jansen van de heuvel bij coop) 
Sijken weduwe aert lambert custers tot Dommelen, mette twe kynderen47 ---  12d (2 texten) 
vuyt het loobroeck groot ontrent drye loopen ex uno (latere) Luycas Martens ex alio (latere) Antonis 
peeters 
 
(anno 1629-50) 
(Jan Antheunis de  Raymaker) 
2 kynderen Willem Aert roeffs in eyck ---- 13d rest 1578 in 4 texten 
uyt huys hoff en aengeleghen ecker in de vliet aen de mechelmansdijck, groot ontrent anderhalf 
lopen ex uno, jacob helselmans ex alio, heylken dochter gijb schepers 
 
(anno 1629-50) 
Wauter cornelis wauter daenen sterffelijke laet voor de naegebueren van Luixgestell48 item vi. 
Clerici tsaen --- 2 gd 2 st ende 14d 
 
(anno 1629-50) 
Isaac wachtelaer sterffelijcke Laet van den Abt van Sinte Jacobs tot Luyck49 --- 8d holl 
vuyt eenen bempt genaempt den hoevenbempt, onder bercheyck, aen den eyckeren dijck met 
ender sijde ten suyden der kynder Jan nijssen, dander sijde ten noirden Isaac voors, deen eynde 
Corstiaen claus leengoedt, dander aen de gemeyn dijck 

 
schaeft groot ontrent sess loopensaets, deen sijde aen de revier van de dommel, dander sijde aen erve 
goyaert hoeckx, deen eynde aen erve heyn claes ende dander eynde aen erve willem thijssen folio 11v belast 
met 5d nov; die selve vuyten voors ossenbeempt folio 44 art ultimo 1 ort nov. 
46 hertog50850 fol 28r9: die selve (Willem zone Adriaan Willem Heinen alias Teunen) alnoch een stuck beempts 
gen den seegers beempt gelegen tot broechoven aent goirken groot drye loopen 10 royen deen sijde aen sijn 
selffs erve, dander sijde aen erve maryken sijns suster, deen eynde aen erve Jan michiels moll tot steensel ende 
dander eynde aen de gemeynte folio 133 art ultimo belast met 5d nov. 
47 hertog50850 fol 42r4: Sijke weduwe Aart Lambert Kusters tot dommelen met henrick ende mayken haer 
kynderen woonende tot dommelen besit een stuck beempts gen het hoeffken ontrent 2 loopen groot tot 
dommelen gelegen deen sijde willem ghooris dander sijde ende een eynde Dielis henricx dander eynde aen de 
gemeynte van dommelen fol 12 in 2 texten 1d nov et 1.5d vet et 1d ob poit nov.  
48 hertog50850 fol 58r1: nageburen van Luyksgestel en Bergeijk, 25 groten vet. 
49 hertog50850: ? Het is mogelijk de Abtsbeemd, B609: deze lag naast de Hoeverbeemd aan de Eikerdijk, zie BiK 
kaart op p.254-255 en p.301. Het leengoed van Hendrik Claus moet de Gooiersbeemd op B608 zijn en 
behoorde waarschijnlijk toe aan het klooster van Tongerlo (dit klooster had in 1311 meerdere leengoederen 
verkregen van Henrik Boyfas zoon van Gerard van Eykelberga alias van Hove). De Hoeverbeemd in het zuiden 
van de kinderen Jan Nijsen komt waarschijnlijk in hertog50850 op fol 52r7 voor als beemd aan de Einderdijk 
van Dingen dochter Jan Nijsen. 
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(9-13-8) (2-0-15) 
 
fol 9r 
 
(anno 1629-50) 
(gerard soon) 
(Jan ende hendrick claes) 
(Heylken weduwe) 
Henderick Claus tot borckel50 ---- 2st 2d 
vuyt eenen hooybempt op borckel genoempt de paaij groot 100  royen met ender (zijde) neffens 
Aert Wauter, dander zijde Aert peter kuypers, metten eenen eynde aen de Peeij dander aen de 
Dommel// 
 
(anno 1629-50) 
(Ariaentken eenige dochter voor de drye kinder bartholomeus voors) 
Bartholomeus Jans Raedemaeker tot rythoven51 ---- 4d holl 
Vuyt een stuck hooylant genoempt heet snocx eusel groot 300 royen, geleghen tot broeckhoven 
met ender zijde bartholomeus voors ende Jan van Looy, dander zijde huybert snocx, d(een) eynde 
aen dilis adriaens verbeeck, dander ande gemeynte// 
 
(anno 1629-41) 
(heer Willem Dijckmans) 
(heer aert goessens bij versterff) 
(heer Jacob goossens bij coop) 
Willemken dochter willem thijssen tot westerhoven52 --- 5 st 2d 
uyt een aengelach groot ontrent twee lopensaet, ex introg(ressum) latere53 de abt van Postel. (in 3 
texten) 
(1646-50) 
(Peeter goyart ariaens voor 3 vijfde deelen bij coop tegen de 4 kinder heer peeters) 
 
(anno 1629-50) 
(4 kynder lisbet onderschreven verwect bij ariaen henrick volders) 
(5 . van lisbet de 4 kynder van heer peeters) 
Jenneken weduwe peter henrick verhobbelen mette 7 kynderen tot Rythoven in 3 texten54 --- 12.5d 

 
50 hertog50850 fol 57r2: Henrik Klasen tot Borkel besit eenen beempt gen den theeuwens beempt groot 
ontrent 2.5 loopen gelegen op borckel deen sijde aert wouter dander sijde aert cuypers deen eynde aen de 
dommel dander eynde de gemeynte gen de peij folio 13 art 2 belast met 13d 1.5 ort nov. 
51 hertog50850 fol 10r1: Bartelmeus Jans Rademaker verclaert te besitten een stuck beempts gen het 
snoecxeeusel gelegen tot broechoven int elssenrijs groot ontrent sesse loopen deen sijde aen sijn selffs erve, 
de kynder Jans van loon ende de kynder Symon wijnen, dander sijde aen erve huybert Joost leyten alias snoecx 
als daarvan gedeylt, deen eynde aen erve sijns selffs ende der kynder Adriaens verbeeck dander eynde aen de 
gemeynte gen elssenrijs folio 5 in 4 testen belast met 10d ort v 9d 18d et 1d ov, dieselve bartolomeus vuytten 
voors onderpande folio 13, 1d 1 ort vet en folio 8, 3d. 
52 hertog50850 fol 58r5: Willemke Willems tot westerhoven aen den heuvel besit huys hoff ende aengelegen 
erffenis gelegen (te) westerhoven aen den heuvel groot twee loopensaet deen sijde ende een eynde aen erve 
des godtshuyse van postel dander sijde ende dander eynde aen de gemeynte folio 15 in 2 texten belast met 
22.5d 5d ort et 5d ort. 
53 Introgressus latere = aan een zijde binnendringend 
54 hertog50850 fol 10r5-7: Jenneke dochter Jan Meus weduwe Peter Henriks Verhobbelen besit huys hoff ende 
aengelegen erffenis groot ontrent drye loop gelegen tot rythoven aen heyereynde deen sijde ende een eynde 
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vuyt huys ende angelach te Rythoven aent heyereynde, groot 300 Royen met ender zijde ende een 
eynde aen de gemeynt, dander sijde cornelis Jacobs dander aen de Rijloop. 
 
(.-12-10) (0-8-4) 
 
Fol 9v 
 
(anno 1629-50) 
(Anthonis ende Rombout kynderen aert lamberts) 
(loco patris bij versterff) 
Aert Lambert eelen weduwer cathelijn Rombauts franssen tot berckt (3 texten)55--- 1st 14d 
vuyt huys hooff ende aengelach in de runde metten lande daer aen geleghen onder bercheyck, 
metter ende sijde ten oosten peter dircx, dander sijde der kynder Jan Rombauts, deen eynde suyden 
aen de gemeynte// (fol 16) 
 
(anno 1629-50) 
(yda weduwe met henrixke, Caterina ende Jenneken kynder) 
Adriaen theuwens op borckel (6 texten)56 --- 2 st 7d 
vuyt huys ende aengelach op borckelsche brugge, groot 300 royen met ende sijde Adrian Jacobs, 
dander zijde de kynder peter Symons, deynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
Deselve fol 15 verso  --- 15d 
vuyt huys ende aengelach ut supra 
 
(anno 1629-50) 
(Peter sone Catlijn sijn suster) 
Gijsbert bartholomeus Jacobs tot berckt57 --- 4d 
vuyt eenen bempt genoempt de bevaart geleghen tot berckt int berckterbroeck groot 125 royen, 
met ender sijde anthonis henricx alias spoor, dander sijde neffens willem jan berchmans, met een 
eynde aen een straetken// 
 
(1-2-.)  (0-5-8) 
 
Fol 10r 
 
(anno 1629-50) 
(Geertruyt weduwe met jacob, wijnant, antonia, ariaentke, catarina kynder) 

 
aen erve Delias Dirck delis, dander sijde aen de gemeyn ackerstrate, dander eynde aen de gemeyn straete, 
foliom179 art ult et 180 art 3 in 2 texten belast met 9.5d nov et 3 ort nov. 
55 hertog50850 fol 23v3: Aartzone Lambert Elens weduwer van wijlen Catharijn dochter Rombout franssen opt 
loo besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis opt loo groot ontrent vijff loopensaets deen sijde aen erve 
peeter dircx daert van gedeylt is dander sijde aen erve der kynderen frans rombouts deen eynde aen erve 
peeter dircx voors ende dander eynde aen de gemeyn straet folio 15v in 3 texten belast met 4d nov 2d nov 6d 
nov. 
56 hertog50850 fol 57v4: Adriaan Teuwens, het Bochtken 4-0  en de Achterste Maaie 3-0 op Borkel, /2d 5d 4d 
2.5d 2d 1ort 6d. 
57 hertog50850 fol 22v2: Gijsbert Bartolomeus Jakobs verclaert te besitten een stuck beempts gen die bevaert 
gelegen int berkterbroek groot ontrent derdalff loopensaet deen sijde aen erve willem Jan berchmans dander 
sijde aen erve anthonis henricx deen eynde aen de gemeyn Aa ende dander eynde aen de leystraet, folio 16v 
art 1 belast met 1.5d. 
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Aert Jacobs vereycken alias den Langhen Aert aen de broeckstraet58 --- 2d 
vuyt een aude hooffstat ende landen daer aen geleghen genoempt heet monenveelt groot 500 
royen bijde die eynden norden ende suyden aen die gemeynt, deen sijde neffens goyart jan joessen, 
dander ten oosten aen goyaert philipszoon 
 
(anno 1629-50) 
Peter henricx op loo, man van marij van Ruesel59 --- 8d 
vuyt huys hooff op loo onder bercheyck groot hondert royen, metter ender zijde ten oosten neffens 
henderick joosten, dander wauter berchmans, metten een eynde noort aen cornelis claus, dander 
aen de gemeyn straet. 
 
(anno 1629-50) 
Gerard ende Aleeyt kynderen Jan Rombouts tot berckt60 ---  1st 2d 
vuyt twe weytvelden geleghen opt Loo groot 150 royen, metter sijde en de een eynde aen de 
gemeynte, dander sijde neffens hendrick creyten, dander neffens huyb danen/ (fol 17) 
 
(anno 1629-50) 
(Peter sone met catlijn sijn suster) 
Gijsbert bartholomeus Jacobs tot berckt61  -- 1d 
vuyt huys hooff ende angelach op berckt groot 200 royen ende meer met ender sijde neffens peter 
theunis kynder ende willem jan berchmans, dander sijde Jan goyaert dierck ende jan franssen alias 
kovel, deynde aende gemeynte// 
 
(.-7-4)  (0-1-13) 
 
Fol 10v 
 
(anno 1629-50) 
(Mari jan Janszoon de backer huysvrou Jacob henricx) 
(Jan Janssen de becker voor sijn grootvader bij coop) 
Roloeff willem Rutten te brambos62 --- 1 st 14d 
uyt huys, hoff ende aengelach groot omtrent seven lopen tot Westerhoven, d’ een sijde aen een 
leystraetje, voorts rontsom aen de gemeente 
 
(anno 1629-50) 

 
58 hertog50850 50r1: Aart Jakob Aarts alias Langaart, een hofstad, de Eel Meusbocht aan de Broekstraat, 10 
lopens, 1 nigri; vermoedelijk B116-123; precies hetzelfde aangelag van Geertruyt Aert Jacobs verweckt bij 
Catharine dochter Jan Thijsen Daris wordt beschreven in het cijnsboek van Thorn (~1700) CT2 fol 23r-v. De 
akker in dit aangelag heet in 1792 de Monenbogt, BiK p272. 
59 hertog50850 ? 
60 hertog50850 65v6: Gerard en Alijt kind Jan Rombouts tot berct besitten een stuck beempt gen den 
vrankensbeempt groot ontrent vier loopen gelegen opt loo deen sijde henrick creyten dander sijde huyb 
damen ende dander eynde de gemeynte folio 16v art ultimo belast met 7d nov.;BiK p.633. 
61 hertog50850 fol 22v4-5: Gijsbert Bartolomeus Jakobs tot berckt verclaert te besitten huys schuyr hoff ende 
aengelegen erffenis gelegen tot berckt groot ontrent drye loopensaets deen sijde aen erve Jan franssen dander 
sijde aen erve willem jen berchmans deen eynde aen sijn selffs erve ende aen erve adriaen Jan keesmaeckers 
ende dander eynde aen de gemeynte, folio 158v art 2 belast met 4d en ob; die selve alnoch vuyten voors 
onderpande folio 17 art 1 belast met ob nov. 
62 hertog50850 fol 12r4: Roelof Willem Rutten tot Braembos besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis 
genoempt den woorenberch gelegen opten braembos rontomme in de gemeynte folio 42 art 2 belast met 12d 
nov. 
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(Geertruyt weduwe met jacob, wijnant, antonia, ariaentke, catarina kynder) 
Aert Jacobs vereycken alias Langhen Aert, (aan de)  broeckstraat, in 2 texten63 --- 1 st 2d 
vuyt een aude hooffstat genaempt den moneboocht, bijde die eynde  noort ende suyden aen de 
gemeynt, dander zijde aen goyaert Jan Josten, dander aen goyaert philipszoon 
 
(anno 1629-50) 
(Rijnder, wijnant ende Anneke kynder) (met laureys, catelijn margrete ende lijsbet ock bijde) 
Symon wijnen (michiels) tot Rythoven in . texten64 --- 2 st 13d 
vuyt huys ende angelach aen de kerck tot Rythoven, groot ontrent 200 royen metter ender sijde 
heens tselffs, dander zijde ende bijde die eynde aen de kerckweghen 
 
(anno 1629-50) 
(Roeloff Joosten Schouteth bij coop) 
Barbara Lodewecx tot Westerhoven65 --- 4 st 10d 
(vuyt eenen acker genoempt den bocht groot ontrent acht loopensaet d’ een sijde neffens de 
kerckwech d’ ander sijde heer Jan Gerarts erffgenamen metten eenen eynde aen Jan Roeffen d’ 
ander (einde) aen eenen leywech) 
(.-15-12) (0-10-7) 
 

Fol 11r 
 
(anno 1629-50) 
(Jan, marie ende Jenneke kynder) 
Wauter soone Jan Jan Wauters van weghen heylken dochter dierck Jacobs van borckel66  --- 15d 
vuyt een weytvelt int berckterbroeck tot berckt onder bercheyck groot 100 royen, met ende sijde 
ende deen eynde ande gemeynt, danader sijde der kynderenen symon mispelmans dander aen 
wauters voors 
 
(anno 1629-50) 
Gerart ende Aleeyt kynder Jan Rombouts franszoon te berckt67 (bij deylinge) (in 2 texten)-- 1st 5d 

 
63 hertog50850 fol 50r2: Aart Jakob Aarts alias Langaart woonende tot bercheyck aen de broeckstraet verclaert 
te besitten een hoffstadt ende aengelegen erffenis gen eell meeusboecht gelegen aen de broeckstraete voors 
groot ontrent 10 loopen deen sijde goyaert philips, dander sijde goyaert Janssen deen eynde aen de 
ackerstraete ende dander eynde de gemeyn strate folio 18v art 2 belast met 1 nigri; deselve vuyten voors 
onderpande folio 17 1.5d nov et 6d nov.; vermoedelijk B116-123; precies hetzelfde aangelag van Geertruyt 
Aert Jacobs verweckt bij Catharine dochter Jan Thijsen Daris wordt beschreven in het cijnsboek van Thorn 
(~1700) CT2 fol 23r-v. De akker in dit aangelag heet in 1792 de Monenbogt, BiK p272. 
64 hertog50850 fol 49r1: Rijnder, Wijnant en Anneken kinderen Simon Wijnant Michiels woonende tot rythoven 
besitten huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis tot rythoven aen de kercke deen sijde hun selffs erve 
dander sijde ende met beyde eynden aen de gemeyn kerckwegh, folio 17v in 2 texten 6d nov et 12d nov.  
65 hertog50850 fol 58r4: Barbara en kind Lodewijks huysvrouwe bastiaen Jans van Luster met wernaert ende 
Jan haere kynderen besit huys hoff ende aengelegen erffenis gelegen tot westerhoven opten hovel groot vier 
loopensaet deen sijde marten Jans ende claes everts dander sijde ende deen eynde aen de gemeynte dander 
sijde Lijsken weduwe peeter Jans folio 17v in 2 texten belast met ob poit 2 st 5d poit. 
66 hertog50850 fol 66v2: Heilke dochter van Dirk Jakobs van borckel opt Aa besit een stuck beempts gen de 
mosbeempt groot ontrent anderhalff loopen int bercterbroeck gelegen deen sijde huybert anthonis daris, 
dander sijde haer selffs erve deen eynde laureys anthonis daarvan gedeylt ende dander eynde elsken 
vervonderen folio 93v art 3 pro medietate van 8d nov belast met 4d. 
67 hertog50850 fol 24v3-4: Gerard en Alijt kinderen Rombout Fransen opt Loo besitten huys schuyr hoff ende 
aengelegen erffenis opt loo groot ontrent vier loopenstaets deen sijde aen erve Aert Lambert eelens dander 
sijde aen hun selffs heytvelt deen eynde aen erve adriaen Jan keesmeckers ende dander eynde aen de gemeyn 
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vuyt huys ende angelach op Loo in de Runde, groot 100 royen, met ender sijde neffens peter diercx, 
dander sijde gerarts voors met een eynde aen gemeynt 
 
(anno 1629-50) 
(Marcelis Aertszoon (op Weebos) man van mayken peeters dochter) 
(Quynken (erfgenamen) dochter nelke willem (jan) gelis met adrian peter pauwels soon bij versteerff) 
Nelken dochter willem  jan gelis, webos68 ---- 13d 
vuyt huys hooff aengelach op weboos onder bercheyck, groot 200 royen metter ender sijden noort 
Jan lemmens dander zijde wauter marcus, ten oosten goyaert martens, dander (einde) aen de 
gemeyn straet 
 
(anno 1629-50) 
(Anna dochter uxor69 Aert jan anthonis met Jan haer broeder) 
Willemken weduwe Jan gelis70 ---- 1st 8d 
vuyt huys hooff aengelach op weboos onder bercheyck, vuyt deselve panden voors. 
 
(1-1-12)  (0-4-12) 
 
Fol 11v 
 
(anno 1629-50) 
(Niclaes, jan, aert, marij, Anne kynder) 
Marij vereycken weduwe huybert baers op weboos71 --- 10d holl 
vuyt eenen bemde heet hobben eusel (2 lopen) op weboos geleghen, metter ende zijde gerarts 
ooms, dander zijde die kynder Jan vereycken, metten eenen eynde aen de gemeynte, dander der 
kynder Aert adriaens// 
 
(anno 1629-50) 
Lijsbet dochter (yde Aert anthonis) willem janszoon van orten, weboos72 ---- 8d 
vuyt een bocht genaempt den hoogenboos op webos onder bercheyck, neffens d erff der kynderen 
Jan goyaert vereycken, dander sijde ten noirden aen een gemeyn straet, metten eenen eynde corst 
back dander eynde weest, meus Joest martens// 

 
straete folio 19 in 2 texten belast met 8d et ob nov; die selve vuyten voors onderpande folio 38v et 39 in 9 
texten belast met 3d nov 1d 3 oirt nov 6d nov 2d nov 6d nov 5d nov 6d nov 2d nov et 2.5d nov. 
68 hertog50850 fol 4v2, 4v4: Neelke dochter Jan Jan Gelis, huis en hof, Webos, 2-0 lopen, 5d 0.5 ort; 14.5d;  
69 Uxor = echtgenoot. 
70 hertog50850 fol 4v3: Willemken weduwe Jan Gelens verclaert te besitten huys hoff ende aengelegen erffenis 
opten weebos groot ontrent twee loopen deen sijde aen erve neelken dochtere willem Jan gheelens, dander 
sijde aen erve wouter bornenberghe deen eynde aen haer selffs erve, dander eynde aen de gemeynte folio 19v 
art 1 belast met 5d nov. 
71 hertog50850 fol 3v3-4: Jan Goyarts Vereyken man en momber van Mariken dochter Jan Willem Baars 
verwect bij mari dochtere willem Jan willems van de witrijth verclaert te besitten huys schuyr hoff ende 
aengelegen erffenis groot ontrent een mudtsaets gelegen op de weebosch onder de parochie van bercheyck 
deen sijde ende een eynde aen de gemeyn strate, dander sijde aen erve peeter bartholomeus scoesters dander 
eynde aen erve bartholomeus joosten, folio 84v et 85 pro parte van 8 texten belast met 5 st; die selve vuyten 
voors onderpande folio 83 in 2 texten 1d 0.5 ob nov. 
72 hertog50850 fol 29r3: Lijske willem Jans van Orten huysvrou Aert zoon Aart theeus den jongen woonende 
opten weebos besit het vierendeel in eenen bocht wesende ackerlant onbedeylt ende int geheel groot ontrent 
vijff loopen ende gelegen is deen sijde aen erve Jan vereycken dander sijde aen de gemeyn straete deen eynde 
aen erve de kynder peeter bacx ende dander eynde aen erve de kynderen willem hoogenhuys folio 19v art 3 
belast met 3d poit nov. 
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(anno 1629-50) 
(Claes, Jan Aert, Mary, Anna kynder hubert baers) 
(Jenneken dochter gerit henrick geerkens, mechelyn ?) 
Marij vereycken (weduwe huybert baers) voors weboos73 --- 3d holl 
vuyt huys hooff ende aengelach op webos alder naest die kappell  
 
(anno 1629-50) 
(Bartholomeeus eenich sone) 
Peter soene bartholomeus peter pauwels alias costers74 --- 11d holl 
vuyt huys hooff op webos onder bercheyck groot 200 royen metter ender sijde oost ende een eynde 
noort aen eerff eelen oppers voorts aen de gemeynte 
 
(.-8-.)  (0-2-0) 
 
Fol 12r 
 
(anno 1629-50) 
(Corstian Jans de scheper uxore . kynder Jan lambert laukens) 
(Wouter Peeter Hermans bij vercoop)) 
Jan Lambert laukens van de weboos75 --- 11d holl 
vuyt eenen bemde  den dijckbempt geleghen op weboos, groot ontrent 75 royen, metter ender zijde 
neffens peter costers, dander peter van stockum den eynde aen de gemeynt ende Aert theys// 
 
(anno 1629-50) 
(Bartolomeeus eenich sone alias custers) 
Peter bartholomeus peter pauwels (alias Kusters) voors76 --- 5d 
vuyt huys hooff aengelach op weboos groot 200 royen onder die reengenoten voors. 
 
(anno 1629-50) 
Jan, Adriaen, margriet ende meriken kynderen bartholomeus oppers (bij deylinge)77 --- 9d 

 
73 hertog50850 fol 39v7:zie boven fol 11v; naast de kapel: kadaster1830: F293-4. F293-4 (aan de kapel); zie ook 
BiK p.612 en p.619-620. 
74 hertog50850 fol 55v7: deselve (Peterzoon Bartolomeus Peter Pauwels alias Kusters) alnoch  huys hoff ende 
aengelegen erffenis opten weebos groot ontrent sess loopen deen sijde jan laukens, dander sijde Aleyt 
coppens deen eynde Aleyt oppers ende dander eynde (de) gemeyn strate, folio 81 ey 81v in 4 texten belast met 
11d 2 ob nov 9d nov.  
75 hertog50850 fol 4r3: die selve (Jan Lambert Peters Lauwkens) alnoch een stuck beempts gen(aamt) den 
dijckbeempt oft halven beempt groot ontrent anderhalff loopensaets gelegen opten weebos deen sijde aen 
erve peter bartholomeus scosters, dander sijde aen erve peeter van stockum, deen eynde aen de gemeynte, 
dander eynde aen erve der kynder aert theeus, folio 47v belast met 2d 1.5 ort nov. Dijkbeemd op Weebosch: 
kadaster van 1830: F574-5, zie BiK p.632 en kaart op p.604-5 
76 hertog50850 fol 55v9: die selve (Peter zoon Bartolomeus Peter Pauwels alias Kusters) alnoch huys hoff ende 
aengelegen erffenis opten weebos groot ontrent twee loopen deen sijde Neelen weduwe Aert ariens dander 
sijde de kynder peter bacx deen eynde Jan goyaerts vereycken folio 167v belast met 2d 3 ort. 
77 hertog50850 fol 38v3: dieselve (Jan, Adriaan Magriet en Mari kinderen Jan Bartelmeus Oppers) huys schuyr 
hoff ende aengelegen erve opde witrijth groot ontrent twee loopen deen sijde aen erve Jooris aerts dander 
sijde Jooris aerts jan goyaerts willem deen eynde aen hun selffs erve ende dander eynde aen de gemeynte folio 
103 et 103v inne plaetse van 3 st belast met in 3 texten met 12d 6d 1d et 1d. 
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vuyt een acker den hapertsen acker op wytreyt, onder bercheyck, met ender sijden ten westen Jan 
goyaerts, dander ten oosten aen de kynderen voors, metten een eynde aen Jan goyaert voors, 
dander ten suyden aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
Marcelis Aertszoon op weebos man ende momboir van mayken dochter peeter voors 
Onneken, Arian, maike 
Nelken dochter willem jan gelis, webos78  --- 2st 1 oort (vier fol: 11) 
 
(.-6-4)  (0-3-13) 
 
Fol 12v 
 
(anno 1629-50) 
(Anna dochtere uxor Aert Jan anthonis cloets met Jan haer broeder) (in 2 texten) 
Willemke weduwe Jan Jan gelis79  ---- 9d holl 
vuyt een bemde op weboos onder bercheyck metter ender sijde ten suyden dander sijde ende eynde 
aen de gemeynt 
 
(anno 1629-50) 
(Margriet eenige dochter ende mathijs haer broeder) 
(Willem Jan Stapparts bij coop) 
Daem [willem doorgehaald] Jan stapparts tot Rythoven80  --- 10d holl 
vuyt eenen bemde genampt heet roeffs heytvelt, groot ontrent 150 royen tot Rythoven onder 
broeckhoven met ender zijde der kynderen gerarts wijnen, dander zijde de kynderen hendrick 
goesens, deynde aen de gemeynt. 
 
(anno 1629-50) 
(de twee kindere namelijk goyaert en catelijn) 
Adriaen sijmons (wijnen) man van Anna dochter goyaert bartholomeus, rythoven81  --- 1 st 8d 
vuyt eenen acker den langhen acker groot 100 royen, tot Rythoven en onder boshoven, met ender 
sijde willem goesens dander aen margriet goesens ende apebocht, deynde geraert goyaerts dander 
symon bestelens 
 
(anno 1629-50) 
(Goyart eenich soone) 
Dierck Jans de sneyder, man van Cathelijn goyaert bartholomeus82, Rythoven --- 1st 7.5d 

 
78hertog50850 ?  
79 hertog50850 fol 54r2: Willemke weduwe Jan Gelis opten webos besit een stuck beempts gelegen opten 
weebosch groot ontrent drye kloopensaets deen sijde ende een eynde geerit Ooms dander sijde de kynderen 
peeter hermans dander eynde aen haer selffs erve folio 5v art ultimo pro parte van 19.5d nov belast met 5d. 
80 hertog50850 11r7: Daan Jan Stapparts besit een stuck beempts gen het groes heytvelt groot ontrent drye 
loopen gelegen tot boshoven in de wijndtvennen, deen sijde aen erve gerart Jans wijnen dander sijde aen erve 
willem Jan stapparts ende de kynder henrick goossens, deen eynde aen de gemeynte ende dander eynde aen 
sijn selffs erve ende aen erve henrick Jan stapparts folio 20 art ultimo belast met 4d nov. 
81 hertog50850 fol 11v1: Adriaan Simons Wijnen man en momber van Anna dochter Goiart Bartolomeus (en) 
Peter Jan Simons verclaert te besitten een stuck ackerlants gen den langen ecker gelegen tot boshoven groot 
drye loopen min een spijntsaets deen sijde aen erve de kynder henrick goossens ende henrick jans stapparts, 
dander sijde aen erve de kynder marten jacops kuenen ende peeter pauwels, deen eynde aen erve symon 
bastiaens ende dander eynde aen erve gerart soone goyart bartholomeus voors folio 20v in 2 texten belast met 
7d et 3 ob nov. 
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vuyt eenen bempt groot ontrent 100 royen tot Rythoven onder boshoven geleghen met ender sijde 
de kynderen henderick goessens, dander geraert goyaerts (Bartholomeus), beyde de eynde aen de 
gemeynt// 
 
(.-16-10)  (0-9-22) 
 
Fol 13r 
 
(anno 1629-50) 
(Willem Joesten van der Sande man (van) Adriana en henrick pauwels tot strijp) 
Peter Pauwels83, rythoven --- 1 d holl 
vuyt eenen bemden den henrick genaempt geleghen tot Rythoven, in de Reyen, groot 150 royen, 
met ender zijde ten suyden peter wauters goesens, dander sijde ende eynde aen de gemeynt (fol 21) 
 
(anno 1629-50) 
(de drye kinderen maris ende verhunt?) (joorden) 
Adriaen Dierck gerart nijs,84 rythoven --- 4st 5d  (in 4 texten) 
vuyt huys hooff ende aengelach, groot ontrent 100 royen tot Rythoven onder bossoven, met ender 
sijde ende een eynde aen de gemeynt, dander zijde adrian symons, deynde aen symon bastiaens// 
 
(anno 1629-50) 
Aert Aert coommenaerts alias Aert Jan dries ceelen85 opt Loo in 3 texten --- 12d 
vuyt eenen bemde genaempt het eusel op Loo onder bercheyck, met ender sijde ten oosten aen Aert 
voors, dander aen de gemeynte, metten eenen eynde peter Jacobs, dander aen de gemeynt 
 
(anno 1629-50) 
(Gijsbert Jacobs opt’ schaeft bij coop) 
Adriaen Lenaerts op schaeft86 --- 1st 2d 

 
82 hertog50850 11v2: Dirk Jans de Snijder man en momber van Katelijn dochter Goiart Bartolomeus verclaert te 
besitten een stuck beempts groot ontrent vier loopen gelegen tot boshoven deen sijde aen erve gerart goyart 
bartholomeus dander sijde aen erve willem henrick goossens deen eynde aen de gemeynt van rythoven, 
dander eynde aen de gemeyn strate folio 20v belast met 7d vet. 
83 hertog50850 11v4: Peterzone Peter Pauwels besit een stuck beempts gen den heymerick gelegen aen de 
rijth groot ontrent twee loopen deen sijde ende een eynde aen de gemeynte gen de rijth dander sijde aen erve 
de kynder henrick goossens dander eynde aen erve peeter wouters, folio 20v art 4 belast met 6d nov. 
84 hertog50850 18r1: Adriaan zone Dirk Gerard Nijs tot Boshoven onder Rythoven, huis hof en aengelegen erf 
tot boshoven, groot pntrent drye loopensaets, deen sijde en een eynde aen de gemeyn staet, dander sijde aen 
erve Adriaen symon wijnen en dander eynde aen erve Symon bastiaens folio 21 in 4 texten belast met 8d nov 
11d nov 7.5d nov et 1 d nov. 
85 hertog50850 14v6: Aartzone Aart Koman Aarts alias Aart Jan Driesen opt Loo verclaert te besitten huys 
schuyr hoff ende aangelegen erffenis opt Loo, groot ontrent vier loopensaets, deen sijde aen erve Adriaens van 
Poppel dander sijde aen erve der kynderen Jans van Eerssel deen eynde aen sijn selffs erve ende dander eynde 
aen de gemeyn straete, folio 9v art vet belast met 11d nov; dieselve alsnoch vuyten voors onderpande folio 21 
et verso in 3 texten 3 oirt nov 3d et 1 ob nov; deselve  fol 149 srt vet 0.5 groten vet; die selve fol 128 v 3d nov 
3d nov et 1.5 groot vet. 
86 hertog50850 fol 35v6: Adriaan Lenarts wonende op Schaeft, alnoch huys schuur en aengelegen erff opte 
Schaeft gelegen ontrent [niet ingevuld] Alnoch een stuck bempts gen de dommelbeempt groot ontrent vier 
loopen gelegen opte schaeft deen sijde aen erve Jan thijssen, dander sijde aen erve goyart Janssen van weerde 
deen eynde aende reviere van de dommel ende dander eynde aen de gemeynte folio in 4 texten belast met 6d 
nov 19d nov 21d nov ende 1.5d nov van 3d nov. 



21 

 

vuyt huys hooff ende aengelaech op schaeft groot 300 royen met bijde die sijde aen Jan hendricx, d 
(een) eynde aen de gemeyn straet, dander aen (een)  sijffstraet 
 
(1-8-8)  (0-7-2) 
 
Fol 13v 
 
(anno 1629-50) 
Aert peters (kuipers) op Schaeft87 --- 2st 11d 
vuyt eenen bemde ende ackerlant op schaeft geleghen groot 300 royen met eender zijde aen gerart 
de smet voorts aen de gemeynt  (fol 22) 
 
(anno 1629-50) 
(Willem peeter heynen, man van Mariken peeters bij testament) 
Willem henderick heysteecx tot bercheyck88 --- 13d 
vuyt eenen bemde de vlooet genaempt geleghen aen de broeckstraet groot ontrent 150 royen met 
ender zijde aen marten denis dander (zijde) Joest Joosten, (een einde) peter symons ende (het ander 
einde) aen de Langvoortstraetken 
 
(anno 1629-50) 
(Goyart eenich sone) 
Dierck Janssen de sneyder man van cathelijn dochter goyart bartholomeus rythoven89  ---10d holl 
vuyt eenen bemde tot Rythoven onder boshoven, groot ontrent 100 royen met een sijde der 
kynderen henderick goesens dander sijde neffens gerart goyaerts (Bartolomeus), bijde de eynde aen 
de gemeynt 
 
(anno 1629-50) 
(Lijsken weduwe met wauter, heylwich, marie et caterina kynder) 
Jan (Jans) van Poppel, berckt90 --- 1st 2d 
vuyt huys hooff aengelach op berckt, groot 250 royen metter ender sijde willem jan berchmans 
dander sijde ende een eynde aen de gemeynt, dander der kynderen frans Rombouts 
(1-1-0) (0-5-9) 

 
87 hertog50850 fol 34v8: Aart Peter Kuipers opte schaft vuyt een stuck beempts [niet ingevuld] folio 100r en 
100v belast met 9d nov 1d vet, 2d ob nov et 2d ob nov. 
88 hertog50850 fol 41v1: Willem Henrik Heisteks,  wonende tot bercheyck aen de kerke besit huys hoff ende 
aengelegen erffenis tot bercheyck aen de kercke groot ontrent drye loopen, deen sijde peter symons, dander 
sijde Adrian van poppel, deen eynde de gemeyn strate, dander eynde aen erve d’ abdije van St Jacob tot 
Ludick, folio 22 art 1 belast met 5d tercia parte nov; hertog50850 fol 41v2: deselve alnoch een stuck beempts 
gen doodvloet alias de vloet groot ontrent drye loopen geleghen tot bercheyck aen de broeckstraet, deen 
sijde peter Jacob berchmans alias de smit, dander sijde marten denis deen eynde peter symons, dander eynde 
aen een straetken, folio 114 verso art ultima belast met 3d nov. Met deze beschrijving is het perceel te 
localiseren op kad1830: C160-C161, ook Smetsvloed geheten, zie BiK p.338. 
89 hertog50850 fol 41v1: Dirk Jans de Snijder man en momber van Katelijn dochter Goiart Bartolomeus 
verklaart te bezitten een stuck beempts groot 4 loopen gelegen tot boshoven deen eijde aan erve gerart goyart 
bartholomeus dander sijde aan erve Willem henrick goossens deen eynde aen de gemeynt van rythoven, 
dander eynde aan de gemeyne strate, folio 20v belast met 7d vet; dieselve vuyten voors onderpande fol 22 art 
2, 1d 1ort vet et 2d ob nov. 
90 hertog50850 fol 41v1: Jan zone Jans van Poppel alnoch (uit) huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis tot 
berckt groot ontrent twee loopen deen sijde aen erve willem jan berchmans, dander sijde aen sijn selffs erve 
ende aen erve margriet frans rombouts ende met beyde eynde aen de gemeynt, folio 25 art 1 belast met 7d 
nov.Gelocaliseerd bij de Willekshof (zie verder) op kad1830: D120-D123, D127; BiK p.408. 
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Fol 14r 
 
(anno 1629-50) 
(Heer josephe de Bergmans) ( heer peeter Schuyl Rent.) 
Heer michiel ophoven bij successie) 
Heer nicolaus zoenus bisschop van den Bosch91 --- 22st 10d 
 
(anno 1629-50) 
(Heer josephe de Bergmans) ( heer Pieter Schuyl Rentmeester.) 
Deselve vuyt de hoeve van westerhoven --- 9st 12d 
 
(anno 1629-50) 
(Anthonii van Osch) 
Heer Isaac wachtelaer presbitero, rector barbara92 ---- 1d 
vuyt eenen bemdeken geleghen neffens den eyckerdeyck, groot 50 royen met een sijde Joost 
mathijszoon, dander sijde ende een eynde aen de gemeynt dander eynde aen peter wauters// 
 
(anno 1629-50) 
Heer Jan van eyck rector beate marie in Rythoven93 --- 6d 
vuyt eenen bemde geleghen tot broeckhoven onder Rythoven genaempt heet vrauwen bemdeke 
groot ontrent 75 royen, met ende(r) sijde neffens meester henric conincx, dander sijde neffens 
bartholomeus Jan rademakers, beyde die eynde aen de gemeynte// 
 
(.-1-12)  (1-12-13) 
 
Fol 14v 
 
(anno 1629-50) 
Heer jan benderts pastoor tot luixgestel, rector sanctis crucis94 --- 15d 
 
(anno 1629-50) 

 
91 hertog50850 fol 30r4: heer (Sonius) Bisschop der Stadt van Bossche besit huys schuyr hoff ende aengelegen 
erffenis wesende een hoeve lants gelegen tot bercheyck aen de broeckstraete groot ontrent derdalff mutsaets, 
deen sijde aen erve des godtshuys van postel dander sijde aen erve Jacob goyarts ende bartelmeus helselmans 
deen eynde aen erve t’ godtshuys van postel ende de kynder Arian Inde vliet ende dander eynde aen de 
gemeyn straete, folio 24 art 2 belast met 12st 4d ort nov. 
92 hertog50850 fol 27r2: heer Isaak Wachtelaar priester rector van Sinte Barbare aultair in de kercke tot 
Bercheyck besit een stuck beempts den voors aultair van sinte barbara toecomende gelegen onder bercheyck 
aen de eyckendijck groot ontrent anderhalff loopensaets, deen sijde aen erve de kynder willems verhoeven, 
dander sijde ende een eynde aen de gemeynte ende dander eynde aen erve peeter wouters, folio 24 art ultimo 
belast met 1 ort nov.  
93 hertog50850 fol 11r1: heer Jan van Eyck presbitero alias rector van onser liever vrouwen aultair tot 
rythoven besit een stuck beempts groot 80 royen gelegen tot broechoven aen rosselaer, deen sijde ende een 
eynde aen de gemeynte, dander sijde aen erve bartholomeus Jans van knechsel, dander eynde aen erve peeter 
Jans van knechsell, folio 24v art 1 belast met 2.5d nov. 
94 hertog50850 fol 11r1: Heer jan bernaerts als sterfelijcke laet van de altare van  het heyligen kruys in sinte 
Peeterskercke in Bercheyck verclaert totten voors altaer te behooren een stuck ackerlants gelegen aent 
eyckereynde groot ontrent 3 loopensaets beyde seyden niclaes van Elmont, deen eynde aen de gemeyn straet 
dander eynde willem goyaerts, folio 24v art 2 belast met 0.5 groten vet; dieselve uyt voors onderpande folio 
31v 6d nov. 
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Franschus provier schoutet van kempelant95 --- 7st 4d 
vuyt huys schuer ende angelach op kersop onder Rythoven/ 
 
(anno 1629-50) 
(Margriet . met Jan, ?. peter kynder) 
Jan Anthonis deelis opte santhoeve96 (in 6 texten) --- 28st 6d   
vuyt eenen beemde (vor wijbosch) metten eeusel daer aen geleghen groot 2.5 loopensaets ten 
oosten aen de schurdijck ten westen aen de ouden dijck beyde de sijde aen de gemeynt (nort 
aengewonnen besit aangelag en hoff . .)  
 
(anno 1629-50) 
(meester wouter soone bij versterf) 
Huybert huybert zoons alias van bruessel broekstraet97 ---- 10 st 
vuyt een aude hooffstat genaempt heyn eelensveelt, geleghen ande broeckstraet, groot ontrent 
400 royen met ender zijde ten oosten neffens Jan henderick symons, dander sijde aen huybers voors 
met beyde die eynde ande gemeyn straet// 
 
(3-12-12)  (2-5-9) 
 
Fol 15r 
 
(anno 1629-50) 
(batholomeus) 
(Margriet weduwe Jan ooms bij versterff voor) 
Bartholomeus Jan Ooms, broeckstraet98 --- 7.5d holl 
vuyt eerff den Cauwenberch aen de broeckstraet onder bercheyck metter ende sijde ten westen aen 
een eynde ten suyden aen de gemeynt, dander sijde ende eynde aen de bisschop van de Boos// 

 
95 hertog50850 fol 56r1: Franchois Prouviere schouteth van Kempenlant verclaart te besitten een huysinge 
omwaetert metter schueren nederhuysingen hovingen ende aengelegen erfenis (mitsgaders twee beemden 
vischlaeck tse. malcander gelegen) genaamd het goet op kierssop gelegen onder de parochie van Rythoven 
groot ontrent acht buender, deen sijde aen de reviere genoempt kiersop, dander sijde ende een eynde aen de 
gemeynte dander eynde martten van hersel, folio 24v art 25 in 2 texten belast met 3 st 6d nov et 5d nov; Dit is 
het huis dat bij de Keersoppermolen lag. 
96 hertog50850 fol 28v4:  Jan Antonis Dielis verclaert te besitten huys schuyr ende angelegen erffenis wesende 
een hoeve lants genaamd de santhoeve oft spegelt gelegen tot bercheyck onder weebos aen brucxkens 
eynde groot ontrent twelff mudtsaets, deen sijde aen de gemeynte van eersel, dander sijde aan de gemeynte 
van bercheyck, deen eynde aen erve lambert elsen, de kynder willem symons, ariaen pijllen ende willem 
pauwels beempden daar de waterlaet tusschen beyde loopt ende dander eynde aen de gemeynte van 
bercheyck ende eersel. Alnoch een stuck beempts genaamd de santhoeve groot ontrent 23 loopens gelegen 
aent brucxkenseynde tusschen de schoordijck ende de oude dijck met beyde eynden en met beyde sijden aan 
de gemeynte van bercheyck, folio 25 in 6 texten belast met 27 st 1.5 oert. Waarschijnlijk wordt hier F887-F891 
bedoeld, met de oude Dijk = de weg naar Postel en de schurdijk = de dijk naar Bladel. 
97 hertog50850 fol 49v3: dieselve huybert (Huibert zone Huibert Aarts alias van Brussel) alnoch huys hoff ende 
aengelegen erffenis genoempt gheeen eelensvelt groot ontrent acht loopen gelegen tot bercheyck in de 
broeckstraete deen sijde Jan symons, dander sijde aen erve des Bisdoms van den Bossche deen eynde aen 
erve des godtshuys van Postel ende ander eynde aen de broeckstraete, folio 25v art 3 belast met 1 Cappoen. 
Mogelijk B101 en B105, BiK p.254 enp.271. 
98 hertog50850 fol 37r6:  Bartolomeus zone Jan Hendrik Ooms als man en momber van margieten dochter Jan 
huberts zoons wonenden tot bercheyck besit een schaepskoye en aengelegen erve tot bercheyck in de 
broeckstraete genaamd de cauwenberch, groot ontrent een mudsaets deen sijde ende een  eynde aen erve 
des bisdoms van den Bossche, dander sijde ende dander eynde aen de gemeynte, folio 25v art 2 belast met 3d; 
deselve vuyten voors onderpande folio 48 art ultimo 1d nov. Kad1830 B697-B712, BiK p. 298, p.303. 
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(anno 1629-50) 
(Anthonius, Jan, maerten, Philips, marie en Gherixken kynder) 
(Bartholomeus antonis sijn broeder) 
Willem Anthonis helssemans, broeckstraet99 --- 11d 
vuyt een stuck erffs groot ontrent 2 loopensaet, (aan) beyde sijden neffens adam aerts, deen eynde 
huyb henrix, dander eynde Jacop matheussen. 
 
(anno 1629-50) 
(Maris dochter peter mercelis verwect bij . onderschreven) 
(Jan , Peter, Willem ende, meriken kynderen pauwels willem smolders op wijtreyt 100  ---  st 1d 
uyt eenen beempt genaamt den Petersbeempt, omtrent groot twe lopen d’ een sijde de kinderen 
marten willem loyen, d’ ander sijde Elias antheunis, d’ een eynde gemeene heyde, d’ ander eynde de 
kinderen marten willem loyen 
 
(anno 1629-50) 
(marie dochter wouter swagers getrout met Joest gerarts ende) 
(henrick wouter swagers verwect bij lucia dochter elias ondergeschreven bij versterff) 
Eelias Anthonis op wijtreyt101 --- 1st 6d 
vuyt huys ende hooff metten toebehoorten op wytreyt onder bercheyck groot 500 roeyen, met 
ender sijde oost willen martens, bijde die eynde aen de gemeynte//  (fol 19) 
 
(1-9-3)  (0-6-9) 
 
Fol 15v 
 
(anno 1629-50) 
(Jan sone) 
Bartholomeus Jan goyaerts op wytreyt102 ---- 2st 12d 
vuyt huys hooff en aengelach op wytreyt onder bercheyck, met ender sijden eenen leywech, dander 
sijde Jan faes met eender eynde aen bartholomeus voors dander aen de gemeynte// 
 
 
(anno 1629-50) 

 
99 hertog50850 fol 37r6: Willem Antonis Helsemans inde broeckstraet besit een stuck weyvelt gelegen tot 
bercheyck aen de broeckstraet groot ontrent 2 loopenasets deen sijde en dander sijde aen erve Adam aerts 
deen eynde aen erve huybrecht hendricx dander eynde aen erve Jacob Theewis, folio 25v art ultimo belast met 
2d et 2d ob nov. 
100 hertog50850 fol 13r3: Jan, Peter, Willem en Meriken kinderen Pauwels Willem Smolders op de witrijth 
besitten een stuck ackerlants groot 9 lopen gelegen op de witrijth, deen sijde elias anthonis ende meeus 
goyaerts dander sijde ende een eynde bartholomeus bartholomeus goyaerts dander eynde de gemeynte, folio 
27 belast met 4.5d nov van 9d nov, 1st 1.5d nov minus ort et 9d nov. 
101 hertog50850 fol 13r1: Elias zone Antonis Elias opde witijth verclaert te besitten huys schuyr hoff ende 
aengelegen erffenis gelegen opte witrijth groot  ontrent 10 loopen deen sijde aen erve willem martens, dander 
sijde aen erve bartholomeus als daarvan gedeylt deen eynde ende dander eynde aen de gemeynte, folio art 2 
belast met 9d nov. 
102 hertog50850 fol 13r2: Bartolomeus Jan Goyaarts op de Witrijt verclaert te besitten huys hoff ende 
aengelegen erffenis op de witrijth groot ontrent drye loopen deen sijde aen erve Elias anthonis voors als 
daervan gedeylt (zie boven), dander sijde aen erve Jan Jan goyaerts de jonge deen eynde aen erve der 
kynderen pauwels willem smolders als daarvan gedeylt, dander eynde aen de gemeynte folio 27 art 1 mediet 
van 10d et art 3 tsamen belast met 4.5d nov et 1 st 1.5d nov. 
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Peter Aert stevens opt loo103 --- 1st 4d 
Fol; 5v 
vuytten puttenbeempt groot ontrent seven lopensaets d’ een zijde Adam van poppel d’ ander zijde 
sijn selffs, deen eynde Ariaen stevens ende meer andere, voorts aen de Gemeynte/ 
 
(anno 1629-50) 
Jenneke dochter Jacob goesens weduwe henderick back, opten dickhovel104 ---  3st 2d 
vuyt huys hooff aengelach geleghen opten dickhovel onder bercheyck groot twehondert ende 
twaelff roeyen met ender sijden ten suyden en de ten oosten ende een eynde aen de erffgenamen 
Jan Joordens dander aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
Michiel nijs (lucas) tot borckel105  ---  1st 2d 
vuyt huys hooff en de aengelach op borckel (in 2 texten) groot 200 royen met ender zijde ende een 
eynde (de) gemeynt dander (einde) Anthonis nijssen, dander aen henderick willem berchmans 
 
(-8-.)  (0-8-11) 
 
Fol 16r 
 
(anno 1629-50) 
(Margarete ende marie kynder henrick willem berchmans verwect bij marie) 
Meriken dochter marten everts van de reyt op borckel106  --- 2st 1ort 
vuyt huys hooff aengelach op borckel groot ontrent 500 royen metter ende zijde ende eynde der 
kynderen nijs lucas dander sijde mathijs francken, deynde aen de gemeynte. 
 
(anno 1629-50) 
Anthonis aert wauters alias hoevels, borckel107 --- 2st 4d 

 
103 hertog50850 fol 26r3: Peter zoon Aart Jan Aart Stevens woonende ott bercheyck opt Loo verclaert te 
besitten een stuck beempts gen den vorsten putten gelegen opt Loo groot ontrent sess loopen deen sijde 
ende een eynde aen de gemeynte, dander sijde aen erve Adriaen van poppel, dander eynde aen sijn selffs erve 
folio 7 in 3 texten belast met 1d nov, 2d nov et 3d nov. 
104 hertog50850 fol 27r6: Jenneke dochter Jakob Gosens weduwe Henrik thonis back woonende opden 
dickhovel ontrent den boevenhoevel onder de parochie van eersel, besit huys hoff ende aengelegen erffenis 
op den dickhoevel voors groot ontrent drye loopen, met beyde sijden ende een eynde aen erve Jan Joirdens, 
dander eynde aen de gemeynte. Alnoch een stuck erffve wesende ackerlant ende heylant genaamd de bocht 
gelegen ter plaetsen voors groot ontrent sesse loopen, deen sijde aen erve Jan Jan delis dander sijde aen erve 
Jan Joirdens ende met beyde eynden aen de gemeynte, folio 27v art 1 belast met 1st 8d nov; dieselve vuyt 
voors onderpande folio 49 in 2 texten 1d nov et 5d nov; dieselve vuyten voors onderpande folio 129v in 2 
texten 1.5d nov et 5d nov. Met de gemeint ten westen lijkt het erop dat het C382 van het kadaster Eersel moet 
zijn, genaamd de Bocht. 
105 hertog50850 fol 56r5: Michiel Nijs Lukas tot borckel besit huys schuyr hoff aengelach erffenis tot borckel 
groot ontrent 8 loopen deen sijde lambert aerts, dander sijde ende (een) eynde aen de gemeynte ende dander 
eynde Jan martens. Folio 27v in 2 texten belast met: 6d ob nov et 1d nov. 
106 hertog50850 fol 6v7: Mariken dochter Marten Lucas Everts van der Rijt besit huys schuyr hoff ende 
aengelegen erffenis op borckel groot ontrent 10 loopen deen sijde aen erve michiel nijsen, dander sijde aen 
erve der kynderen van de voors mariken verweckt bij Jan hemelers deen eynde aen erve Jan Joosten ende 
dander eynde aen de gemeynte, folio 27v art 4 belast met 15d nov; deselve uyten voors onderpande folio 99v 
art 2 1.5d nov. 
107 hertog50850 fol 2v3: Antonis zoon Aart Wouters wonende op borckel alnoch vuyten voors huys schuyr hoff 
voors folio 133 1st 1.5d nov; dieselve alnoch huys schuyr hoff en aengelegen erffenis groot ontrent een 
buender gelegen op borckel deen sijde aen erve Adriaen Jan hemelers, dander sijde en een eynde aen de 
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vuyt huys, schuyr ende aengelach op brockel groot 20 lopensaet heet lopensaet 50 royen, met ender 
zijde aen hendrick willem berchmans, dander aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Corst Janssen de Scheeper op weebos bij coop) 
Jan Lambert peter laukens, weboos108 --- 1st 9d 
vuyt eenen acker den tijssenacker op webos groot ontrent 100 royen met ender sijde der kynderen 
wauter snagels dander sijde der kynder peter hermans, deynde aen Jan vereycken kynder, dander 
(einde) aen Jans voors. 
 
(anno 1629-50) 
Aeert Aeert theus op weboos109 ---- 10d 
vuyt eenen acker op weboos onder bercheyck den grooten acker genoempt derdalff hondert royen 
met ende sijde, ten norden Jan Pauwels baers dander sijde aen Aerts voors metten een eynde oost 
aen de wech. 
 
(1-6-12)  (0-6-11) 
 
Folio 16v 
 
(anno 1629-50) 
(Corstiaen Janssen de Scheper man van Judich dochter bij versterff) 
(vijff k(ynderen) Peeter Janssen van stockum) 
Peter Janssen van stockem man van Lijsken wauter swagers110 (in 4 texten) ---  10d 
vuyt  eenen stuck erffenis de kreythooff, op webos onder bercheyck groot 150 royen, metten eenen 
eynde goyaert martens, dander eynde aen de gemeyn straet, metter ender sijde Aeert theus// 
 
(anno 1629-50) 
(Corstiaen Jans de scheper) 
(Wouter Peeter Hermans op Weebos bij coop) 
Jan Lambert laukens, weeboos111  -- 10d 

 
gemeynte dander eynde aen erve Lemmen aerts ,folio 183 belast 4 texten met 19st; hertog50850 fol 2v6: 
dieselve alnoch huys hoff ende aengelegen erffenis op borckel groot ontrent een bunder deen sijde aen erve 
hendrick geart claes, dander sijde Ariaen jan heuvels, deen eynde peter goyart soole dander eynde aen de 
gemeynte, folio 56 belast met 7.5d nov.  
108hertog50850 fol 4r1: Jan Lambert Peters Lauwkens weebos verclaert te besitten als bij hem gecoft tegens 
mari natuurlijke dochter heer peeter wouters een stuck ackerlants gen de Lemmens ecker groot ontrent 6 
loopen gelegen opten weebos deen sijde aen erve gerart corstiaen gerart oems, dander sijde aen erve Jan 
thonis sanders, deen eynde aen de gemeynte dander eynde aen sijn selffs erve, folio 47v in 1 tekst belast met 
5d nov et 5d nov. 
109 hertog50850 fol 4r4: Aart zoon Aart Teuws van de weebos verclaert te bezitten een stuck ackerlants gen de 
grooten acker groot ontrent 5 lopen gelegen opten weebos, deen sijde aen erve Aert eelens, dander sijde aen 
erve Jan thonis sanders, deen eynde gerart thonis voors, dander eynde aen de gemeynen wech folio 48 art 2 
belast met 3d ort nov. 
110 hertog50850 fol 5r7:Peter Johan van Stokkum man van Lijsken dochter Wouter sWagers verclaert te 
besitten een stuck beempts gen de dijckbeempt groot ontrent een loopensaets gelegen op Weebosch deen 
sijde aen erve gerrit ooms dander sijde aen erve Jan Lemmens laukens deen eynde aen erve mary dochter 
wouter swaegers ende dander eynde aen de gemeyn heyde, folio 28v belast in 1 texte met 4d nov; de Krijthof 
is F648, F650 op Weebosch, zie BiK p.634. De Dijkbeemd ligt mogelijk daar dichtbij op F574,F575, BiK p.632. 
111 hertog50850 fol 4r2:  dieselve (Jan Lambert Peters Lauwkens van weebos)  een stuck beempts gen den 
dijckbeempt oft halven beempt groot ontrent anderhalff loopensaets gelegen opten weebos deen sijde aen 
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vuyt eenen halven bempt op webos groot 75 royen met ender sijde neffens [peter van stockum: 
doorgestreept] sym. keersp. dander sijde neffens peter costers, deynde aen Aert theus, dander aen 
de gemeynt/ 
 
(anno 1629-50) 
Aeert Aeert theus bij koope voor) 
(Jan Jan Peters (laukens) op weboos112 (in 2 texten)  --- 2st 6d 
vuyt eenen acker genoempt den putsacker op weboos, groot ontrent 200 royen, met ender sijde 
peter marcelis dander sijde neffens mary vereycke, metten (een) eynde aen eelen oppers, dander 
eynde der kynder wauter swagers/ (fol 29)  
 
(anno 1629-50) 
(Jan Jan Goyarts vereycken bij coop) 
Jan Jan laukens voors113 --- 2st 
vuyt eenen bempt genoempt den hogenbempt opten weboos gelegen groot 125 royen met ender 
sijde der kynder Jans vereycken, dander sijde neffens bartholomeus Joost martens met het eynde 
claus baers/ 
 
(.-2-8)  (0-9-10) 
 
Fol 17r 
 
(anno 1629-50) 
Henderick frans Rombauts, berkt114 --- 1st 
vuyt eenen bempt genaempt den nederbempt, groot 2 lopen, gelegen int berckterbroeck onder 
bercheyck met een sijde ende een eynde aen willem jan ooms dander sijde wauter janssen wauters 
dander eynde aen de Apt van Everbode//  
 
(anno 1629-50) 
(Henrick Henrick mentten bij coop voor deen helft) 
(Hendrick antheunis Stapparts bij versterff) 
(10 erfgenamen catlijn) 
Cathelijn dochter martens stevens van der hobbelen115, rijthoven (in 7 texten) --- 3st 13d 

 
erve peter bartolomeus scosters, dander sijde aen erve peeter van stockum, deen eynde aen de gemeynt, 
dander eynde aen erve der kynder aert theeus, folio 47v belast met 2d 1.5 ort nov.; Mogelijk de Dijkbeemd op 
F574, F575, BiK p. 632, zie boven, zie ook fol 16r voor een akker van dezelfde eigenaar. 
112 hertog50850 fol 29v1: Jan Jan Peters (Lauwkens) verwekt bij yken dochter Jan Steven Vrancken woonende 
tot casteren besit een stuck ackerlants gen de putshoeve oft putacker groot 2 loopensaet vijff royen gelegen 
opten weebos, deen sijde aen erve peeter marcelis, dander sijde aen erve Jan lamberts laukens, deen eynde 
aen erve de kynder wouter swaegers, dander eynde aen erve cornelis gheerkens ende Aleyt oppers weduwe 
willem symons, folio 28v in 2 texten belast met 8d nov et 7d nov. Putsakker is een van F339-F352, BiK p.621. 
113 hertog50850 fol 29v1: dieselve (Jan Lambert Peters lauwkens van weebos) alnoch een stuck beempts gen 
den hoogen beempt gelegen opten weebos groot ontrent derdalff loopen, deen sijde aen erve jan goyart 
verreycken, dander sijde aen erve willem pauwels baers deen eynde aen erve Jan goyarts voors dander eynde 
aen erve claes hubert baers, folio 47v art ultimo, belast met 2d nov. 
114 hertog50850 fol 20v1: Henrik Frans Rombouts verweckt bij henricxke dochter heylken dochtere wouter 
Joordens verclaert te besitten een stuck bempts int berckterbroeck gen den nederbempt groot ontrent twee 
lopensaets deen sijde aen erve Jan wouters schouteth te gestel, dander sijde en een eynde aen erve willem jan 
ooms dander eynde aen de gemeyn Aa, folio 29 art 3 belast met 6.5d nov. 
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vuyt eenen acker genoempt de hobbelen onder Rijthoven, met eender sijde Lijsken stevens, dander 
sijde neffens willem wauters, deynde daer heet aff gedeylt is, dander eynde aen een gemeyn wech 
 
(anno 1629-50) 
(Willem, Catarina, Jenneke kynder nicolaes Jans verwect bij Agnes voors 
Angnes dochter willem peter heynen van broeckhoven116 ---- 15d 
vuyt huys hooff ende aengelach te rythoven aen de plas groot dry lopen met ender sijde bartel 
anthonis dander aen mayke bartels, dander aen de gemeynte/ 
 
(anno 1629-50) 
Wauter Jan berchmans op loo, man van  lenora dochter jan hanckers117 ---  6d 
vuyt huys hooff ende aengelach opt loo onder bercheyck met ender sijde oost aen peter henricx 
dander sijde aen een gemeyn straet, metten eynde aen cornelis claes, dander (einde) aen de 
gemeynt 
 
(1-5-12)  (0-6-7) 
 
fol 17v 
 
(anno 1629-50) 
(Jacob Joordens elequant bij coope 0.7) 
(Aert aert Coomen aerts alias Pueck) 
Jan Corstiaen eelsen op loo118 --- 11d 
vuyt een aude hooffstat opte wijerdijck onder bercheyck op loo, groot 50 royen met ender sijde 
neffens sijn selffs, dander sijde mathijs plasmans, deynde Jan thijs dander (einde) aen de gemeynt/ 
 
(anno 1629-50) 
Suster elisabeth wauter bluyssen sterffelijcke laetteresse des convents achelen119 --- 1st 7d 
(in 2 texten) vuyt eenen bemde genoempt den bussenbempt op schaeft 150 royen groot, met ender 
sijde jan eelsen, dander sijde Jan sengers, deen eynde aen de Dommel, dander aen de gemeynt// 
 
4 kynderen Aleeyt dochter herman denis hermans van gestel --- 1st 14d 

 
115 hertog50850 fol 57v1: Katelijn dochter Marten Stevens van der Hobbelen besit een stuck eckerlants groot 
ontrent 5 loopen gelegen opte hobbel onder rijthoven deen sijde en een eynde lijsbet stevens dander sijde 
henrick aert ende dander eynde willem wouters folio 29 in 7 texten belast met 3 st 13d holl. 
116 hertog50850 fol 57v1: Agnes dochter Peter Willem Heinen van Broekhoven huysvrou claes welten besit een 
hoffstadt ende aengelegen erve tot broechoven onder rythoven groot ontrent vijff spijntsaet deen sijde aen 
erve peeter willem peters daarvan gedeylt dander sijde aen erve der kynder arian theunen, deen eynde aen 
erve goort simons dander eynde aen de gemeyn strate folio 110v art 1 pro medietate van 6d belast met 3d 
nov. 
117 hertog50850 fol 9r3: Wouter zoon Jan Bergmans opt loo man van lenartken dochter jan hanckarts van 
Ruesel verclaert te besitten huys hoff ende aengelegen erffenis gelegen opt loo groot ontrent anderhalff 
loopensaets, deen sijde ende een eynde neven de gemeyn straet dander sijde aen erve peeter henricx van 
geldrop daert aff gedeylt is dander eynde aen erve peters van eerssel folio 24v art ultimo belast met 3.5d nov; 
deselve vuyten voors onderpande in 3 texten 4.5d 1 ort nov et 1d nov. 
118 hertog50850 fol 16r3: Jan Corstiaan Elsen woonende opt loo verclaert te besitten huys schuyr hoff ende 
aengelegen erffenis groot ontrent 4 loopen gelegen onder bercheyck op gheen loo deen sijde aen erve der 
kynder aerts van oisterwijck dander sijde aen erve Jan Jans thijszoon, deen eynde mathijs plasmans erve, 
dander eynde aen de gemeyn straete, folio 30 in 2 texten belast met ob nov 4d nov.; Mogelijk nabij De 
Wijerdijk, E552.  
119 hertog50850 ? 
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(rest 1578) 
 
(anno 1629-50) 
(marie dochter Jan pauwels huysvrou aert Jans met stens? ende jan kynder) 
(de kynder Jan pauwels bij versterff) 
Peter Jan Pauwels tot borckel120 ---- 4st 7d 
vuyt huys hooff ende aengelach op borckel groot ontrent 150 royen met ender zijde Aart claus, 
dander zijde Aart Janssen, beyde die eynde aen de gemeynt// 
 
(1-6-4)  (0-8-4) 
 
Fol 18r 
 
(anno 1629-50) 
Jonker Johan van der Cluesen heer van weerde waelre ende Aelst121 --- 8d (in 3 texten) 
vuyt het loobroeck groot 2.5 loopen beempts ontrent ex uno (latere) wouter Martens, ex alio (latere) 
den loonderdijck 
 
(anno 1629-50) 
Peter Aeert stevens op loo --- 1d 
Het pant staat fol: 5v et 15v 
 
(anno 1629-50) 
(Jan Dirck booms man van lijsken dochter met henrick ende catelijn kynder) 
Henderick henderick creyten de jonge tot gestel122  --- 15d 
vuyt eenen bocht genoempt den bocht toellant gelegen op borckel, groot 200 royen rontsomme in 
de gemeyntte// 
 
(anno 1629-50) 
Heer jan benderts pastor tot luixgesel123 rector sancti peter in bercheyck  --- 15d 
 
(.-7-8)  (0-2-7) 
 
Fol 18v  (fol: 32) 
 
(anno 1629-50) 
Anthonis henderick laureys tot berckt124 --- 15d 

 
120 hertog50850 fol 7r9: Peter Jan Pauwels tot Borkel verclaert te besitten huys hoff ende aengelegen erffenis 
tot borckel groot ontrent drye loopen deen sijde aen erve henrick creyten dander sijde aen sijn selffs erve, 
deen eynde aen erve Jasper huyberts dander eynde aen de straete folio 30v eet 31 in 7 texten belast met 28.5d 
nov. 
121 hertog50850 fol 58r2: Jonker Johan van der Clusen heere van Weerde, Waelre ende Aelst besit een stuck 
beempts geheeten het loebroeck groot ontrent 2 loopens onder Dommelen deen sijde wouter aelen, dander 
sijde sijn selffs beempt deen eynde aen de gemeynte van dommelen ende dander eynde aen de revier van de 
dommel, folio 31 in 3 texten belast met 9d holl. 
122 hertog50850 fol 66v5: Henrik Krijten tot borkel besit een stuck ackerlants gen de vogelhoeve groot ontrent 
5 loopen gelegen tot borckel (met) beyden sijden ende een eynde aen de gemeynte dander eynde aen de 
eckerstrate, folio 52v in 7 texten 13d 1.5 ort nov. 
123 hertog50850 ?: 
124 hertog50850 ? 
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vuyt huys hooff ende aengelach op berckt (in 2 tezten) onder bercheyck met een sijde ende een 
eynde aen de gemeynte, dander aen thijs joessen ende thonis henricx 
 
(anno 1629-50) 
(Goyart Gerartszoon) 
Anna dochter vijken bierens van dommelen125 --- 15d 
vuyt de chijnsbeeck welcken beempt groot ontrent 1.5 lopen ex uno (latere) willem Janssen ex alio 
(latere) adriaen geritszoon geleghen boven venbergen 
 
(anno 1629-50) 
(Jacob Jordens) 
Mathijs marten plasmans op loo126  --- 8d 
vuyt eenen bemde op loo groot 3 lopen met ender sijde Jan coppens dander sijde aen de gemeynte 
ende het een eynde, dander eynde aen Aert Aertszoon. 
 
(anno 1629-50) 
(Jacob Jordens) 
Jan, Jenneken uxor gerart jans alias tobbe ende meriken kynder peter symons opte brugge127 ---5st 
6d 
vuyt huys hooff ende aengelach op boorkse brugge groot ontrent 50 royen met ender sijde Adriaen 
Jacobs, dander sijde neffens eenen leywech, deynde aen Joest thijs 
 
(1-7-4)  (0-7-12) 
 
Folio 19r 
 
(anno 1629-50) 
(simon michiels noordenberch bij coop) 
Marij weduwe Dierck boons opte wijericxbrugge128 ---- 2st 14d 

 
125 hertog50850 33v3: Anna dochter Gijdeken bierens woonende tot dommelen bezit een stuck beempts gen 
den dommel bempt gelegen tegen den malpeberch groot ontrent anderhalff loopensaets deen sijde aen erve 
aert wouters van borckel dander sijde aen de reviere van de dommel deen eynde aen de gemeynt ende 
dander eynde aen erve . folio 96 art ultimo belast met 6d nov; deselve Anna alnoch een stuck beempts gelegen 
bij venbergen groot ontrent anderhalff loopen deen sijde aen erve willem jans dander sijde aen haer selffs erve 
deen eynde (de) reviere gen de dommel ende dander eynde aen degemeynte, folio 32 art 1 belast met 6d nov. 
126 hertog50850 47v1: Mathijs Marten Plasmans opt loo bezit een stuck bempts gelegen op den wijerdijck 
groot vier loopens deen sijde en de een eynde aen de gemeynte dander sijde Jan coppens van gestel, dander 
eynde Jan corst elsse folio 32v in 2 texten belast met 2d nov et 1 (d) nov. 
127 hertog50850 2r7: Jan, Jenneken en Mari kinderen Peter Simons verwect bij catelijn dochter henricx van 
leende woonende opde wedercxbrugge, besitten huys hoff ende aengelegen erffenis groot ontrent sesse 
loopensaet gelegen op de widercxbrugge tot borckel deen sijde aen erve bartelmeus Jans croesse dander sijde 
aen erve Joost thijssen deen eynde aen erve Aert peeter verlynden, dander eynde aen de ackerstraete, folio 
165v belast met 9.5d 1 ort nov; dieselve vuyten voors onderpande folio 32v in 2 texten 2.5 st 5d ort nov; 
dieselve vuyten voors onderpande folio 40 pro parte van 4 texten 1 st 1 oort nov; die selve alnoch een 
aftterhuys wesende de helft van de huyse metten hoff ende aengelegen erffenissen groot ontrent een loopen 
gelegen ter plaetsen voors deen sijde aen erve Adrian Jacobs daarvan gedeylt, dander sijde aen erve Ariaen 
Jacops voors, een eynde aen erve Joost thijssen. 
128 hertog50850 45v5-6, 461-3: Marie weduwe Dirk Boons woonende op de widericxbrugge besit eenen 
beempt gen den bacxbeempt gelegen opde wiedericxbrugge groot twee loopensaets deen sijde Joost 
mathijssen dander sijde de gemeynte, deen eynde adriaen jacops dander eynde aen haer selffs erve folio 32v 
art ultimo pro parte van 2st nov belast met 18d 3 oirt nov; dieselve alnoch huys schuyr hoff ende aengelegen 
erff gelegen op de wiedericxbrugge groot twee lopensaets deen sijde aen de leystraet dander sijde ende een 
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vuyt huys hooff ende aengelach op brugge onder borckel, groot ontrent 100 royen, met ender sijde 
Joost mathijszoon dander sijde aen eenen leywech, deynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Stijntken ely ende dander kynder Mertens bij deylinge) 
Marten matheus sanders129, dommelen --- 11d 
(uit) een eusel groot ontrent 1 lopen ex uno (latere) gooyart willems, ex alio (latere) martten Luycas 
gelegen aen den dijck (dommelen) 
 
(anno 1629-50) 
(sijne 2 kinderen marie? En Jan) 
Jan Dierck Aeerts tot bramboos130 --- 5.5st 
uyt huys hoff ende aengelach (inde Westerhoven) groot ontrent drye loopensaets ex uno (later) aen 
de gemeente, ex alio (latere) henricxken Coen?/  (in 3 texten) 
 
(anno 1629-50) 
(.  en Roelof Joosten bij aencoop) 
(de drye kinderen) 
Gijsbert peter snellen tot westerhoven131  --- 4d 
uyt eenen acker gent het heytvelt groot ontrent drye loopensaets ex uno (latere) peter aerts, ex alio 
(latere) gijsbert voors. 
 
(1-111-8) (0-9-5) 
 
fol 19v 
 
(anno 1629-50) 
Lijsken dochter peter Janssen de becker tot westerhoven uxore claes willems132 --- 4d 
vuyt huys hoff metten aengelach groot ontrent frye lopemsaets ex uno (latere) Jan michielszoon, ex 
alio (latere) gij Peters 

 
eynde aen de gemeynte dander eynde Joost mathijssen folio 45 art 1 belast met 2d nov;die selve vuyt voors 
onderpande  folio 91 art 3 belast met 10d nov; die selve alnoch vuyten voors onderpande folio 166 art 1 belast 
met 9.5d 1 oirt nov; die selve vuyten voors onderpande folio 197 art ultimo belast met 1d holl. 
129 hertog50850 28r1: Marten Mateus Sanders woonende tot dommelen verclaert te besitten huys schuyr ende 
aengelegen erff tot dommelen groot ontret drye loopen gelegen aen de berch, deen sijde aen erve michiel 
hoogarts ende henrick delis ende voorts rontsomme aen de gemeyn straete folio 33 in 2 texten belast met 2d 
nov et 2d nov; die selve alnoch een stuck beempts gen het eeusel tot dommelen aen de Dijck groot scherp 
twee loopen deen sijde aen erve marten lucas, dander sijde aen erve Annel weduwe henrick delis deen eynde 
aen erve Adrian henricx, dander eynde comende aen de dijck totten voors beempt behorende voor soo veele 
daarvan is streckende, folio 131v in 4 texten belast met 4d nov 3d nov 0.5d nov et 1.5d nov. 
130 hertog50850 37r5: Jan Dirk Aarts tot braembos besit huys hoff ende aengelegen erve tot braembos groot 
ontrent drye loopen deen sijde aen erve henrick peeter coenen, dander sijde ende een eynde aen de gemeynt 
ende dander eynde aen erve Symon van Loemel, folio 33 belast in 3 texten met 8d nov 2st nov et 4d nov. 
131 hertog50850 55r5: Gijsbrecht zone Peter Snellen tot westerhoven bezit een stuck eckerlants gen den 
cleynen ecker gelegen tot westerhoven groot anderhalff loopensaets deen sijde Joost Jannis dander sijde 
Peeter henricx deen eynde Jan peeter de smith dander eynde Thomas den weckbacker folio 33v art 4 pro parte 
van 4(d) nov belast met 1d 2.5 oirt nov. 
132 hertog50850 45r4: Lijske dochter Peter Jans de becker tot westerhoven besit een stuck eckerlayte gelegen 
in de derperecker groot ontrent onderhalff loopensaets deen sijde Jacob ende hendrick kynderen geerart 
erven dander sijde der kynderen aert roeffen deen eynde peeter aerts dander eynde der kynderen symon 
ariens, folio 33v pro parte van 8d belast met 1 oirt stuyvers. 
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(anno 1629-50) 
Gerard adriaen mathijs tot westerhoven133 -- 8d 
uyt huys, hoff ende aengelach op brambos met een sijde aen erve adam henricx, ex alio (latere) aen 
erve Bernart gerarts (cronen) groot ontrent 2.5 lopens 
 
(anno 1629-50) 
(hendrick ende hoyart kynder van) 
Willem Cornelis vervoort tot westerhoven134 --- 4d 
uyt huys, hoff ende aengelach groot ontrent 2.5 lopen ex unio (latere) aen de gemeente, ex alio 
(latere) aen henrick Jan Michiels  (fol:34) 
 
(anno 1629-50) [over deze laatste post is diagonaal een streep getrokken] 
(Cornelis adriaen hendricx) 
Dielis hendericx van dommelen135  --- 11d 
uyt een eussel gelegen aent broeck groot ontrent anderhalf lopensaet ex intrograde de gemeente 
 
fol 20r 
 
(anno 1629-50) 
Lijsken dochter gerart Jan nijs Luixgestel136 --- 13d 
vuyt eenen bemde in de hulsdoncken genoempt de heynen bempt groot 150 royen, met ender zijde 
aen eerff adrian van poppel, dander sijde aen Lambert commandries te norden aen de gemeyn Aa, 
dander frans jacobs// 
 
(anno 1629-50) 
(Thomas anthonis malimans) 
Anthonis (Gerit) Daris op loo137 --- 12d 
vuyt huys met een aengelaegh gelegen op Loo groot ontrent drye loopensaets d’ een zijde p(ete)r 
maessen, henrick Luycas ende voorts aen de gemeynte 
 

 
133 hertog50850 56v2: Gerard Adriaaan Matijs tot westerhoven besit huys schuyr hoff ende aengelegen 
erffenis tot westerhoven opden braembos groot ontrent drye loopen deen sijde ende een eynde Adam 
henricx dander sijde bernart gerart croonen ende dander eynde (de) gemeyen strate fol 33 dico 33v belast met 
de selve vuyten voors onderpand 1 irt st, fol 33v 1oert st. 
134 hertog50850 53v2: Willem zone henrik Cornelis Vervoort tot westerhoven besit huys schuyr hoff ende 
aengelegen erve groot anderhalff loopensaets gelegen opten braembos, deen sijde ende een eynde aen de 
gemeynte dander sijde wouter heesberchs kynderen dander eynde rooff willems folio 33v art 4 por parte 3d 
nov belast met 1.5d nov ende 0.5 ort 
135 hertog50850 30r1: Dielis Henriks van dommelen besit een stuck beemmpts groot drye loopen gen het 
eeusel gelegen onder  dommelen aent broeck deen sijde aen erve des heer (of revier?) tot dommel, dander 
sijde aen erve steven peters deen eynde aent broeck dander eynde aen de gemeyn strate, folio 34. Art. 1. 
belast met 4d ob nov. 
136 hertog50850 18v1: Lijske dochter Gerard Jan Nijssen verweckt bij Lijsbet dochtere huyrbecht driessen van 
beerse besit een stuck beeents gen de hulsdonck groot ontrent vier loopensaet gelegen onder Bergecheyck op 
d Aa deen sijde aen erve der kynderen Jan aertkens dander sijde aen erve Jan van gemert tot gestel deen 
eynde aen de rievier van de Aa ende dander eynde aen de leywech, folio 34 art 2 belast met 5d nov. Mogelijk 
C563 of C564 in de Hulsdonk. 
137 hertog50850 62v4: Antonis Gerit Daris opt Loo verclaert te besitten huys hoff ende aengelegen erffenis 
gelegene opt Loo groot ontrent vier loopensaets, deen sijde peter maessen dander sijde Adriaan van Poppel 
deen eynde peeters maessen dander eynde de gemeynte folio 80 art 3 belast met 5d nov. 
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(anno 1629-50) 
(Caterina en Anthonis peeters bij deylinge) 
(Jan peeter antonis bij deylinge) 
(dirck, mariken, catlijn, Han henricx baers ende Jan, Henricxken ende . peeter .)(ende heylken, 
jenneken catlijn ende delis kynder jan daris) 
Anthonis peter Anthonis tot dommelen138  --- 11.5d 
vuyt het loobroeck groot 2 loopensaets d’ een zijde Adriaen henrdicx, d’ ander zijde de weduwe 
wouter janssen gelegen beneven de boenderdijck jaerlijks – 
 
(anno 1629-50) 
(suster Jenneken Brouwers) 
(Mary dochter henricx hogarts bagijn) 
2 kynderen Jan hogarts in dommelen139 --- 12d 
vuyt een aengelaech achter t’ closterhoff groot drye loopen d’ een sijde haer selffs, d’ dander sijde 
de twee kynderen jacop Coppen/ 
 
(.-10-4) 
 
Fol 20v 
 
(anno 1629-50) 
(Mary en Jenneken kynder) 
Claus peeters van Aa tot luixgetsel140 --- 3st 5d 
vuyt eenen bemde genoempt de wauter thijs bempt gelegen op de Aa onder bercheyck groot 150 
royen, met ender sijde neffens wauter Janssen, dander sijde neffens de gemeynte, deynde aen gerart 
jan gijs 
 
(anno 1629-50) 
Adriaen henricx opten braembos man van Elsken Goyaerts (Corstens) tot westerhoven141--- 4d 
uyt huys, hoff metten aengelach gelegen tot looven groot ontrent anderhalf lopensaet, ex unio 
(latere) heylwich goyarts, ex alio (latere), michiel hendricx 
 
(anno 1629-50) (fol 24) 
Broeder franchois martens sterffelijk laet des Convents van Heagen bij Eyndhoven142 ---4st 2d 

 
138 hertog50850 31r3: Antonis Peter Antonis woonende tot dommelen verclaert te besitten een stuck beempts 
gen het loobroeck gelegen tot dommelen in de loobroecken groot ontrent thien loopensaet in twee stucken 
gelegen deen sijde aen erve wouter martens versijpt dander sijde aen erve ruth Jans, deen eynde aen (de) 
reviere van de dommelen ende dander eynde aen de gemeynte van dommelen folio 125v art ult belast met 
13d nov. 
139 hertog50850 ? 
140 hertog50850 18v3: Niklaas Peters van der Aa verweckt bij Margriet dochter laureijns van der Aa verclaert te 
besitten een stuck beempts genoempt lijsbet leemans eeusel oft den hoogenbeempt groot ontrent vier 
loopensaets gelegen opt Aa onder de hertganck opt loo deen sijde aen den gemeynen dijck dander sijde aen 
jan wouters erve deen eynde aen erve Lijsken dochter geerart Jan nijssen dander eynde aen sijn selffs erve, 
folio 57v art 2 belast met 12d nov. 
141 hertog50850 37r3: Adriaan zoon Henrik Henriks man en momboir van eelsken dochter goyart corstens 
woonende tot braambos besit huys schuyr hoff ende aengelegen erve opten braembos groot ontrent 
anderhalff loopen deen sijde aen erve Antonis peters daarvan gedeylt, dander sijde aen erve Neesken 
schoenmekers den eynde aen erve gerarts peters ende dander eynde aen de gemeynte, folio 35 art 2 belast 
met 1d 3oert nov. 
142 hertog50850 ? 
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(fol 36) 
 
(anno 1629-50) 
Franchois prouveur schouteth van kempelant143 (in 5 testen) --- 6st 14d 
vuyt eenen bemde onder Rythoven genoempt die vislagen, deen sijde neffens erff delis dircx, 
dander sijde ende eynde aen des voors schouteth 
 
(2-0-12) 
 
Fol 21r 
 
(anno 1629-50) 
Geraert, judith ende Aleyt kynderen Jan Rombouts144 --- 8d 
vuyt eene (akker) geheeten heet guens veelt opt loo inde runde groot een mutsaet, met ender sijde 
aen de gemeynt dander sijde neffens erff de petdrom deen eynde henderick franssen dander eynde 
aen de kolck// 
 
(anno 1629-50) 
Jan Jen nijssen alias vogels gestel145 --- 15d holl 
vuyt eenen bemde de Amperreyt onder bercheyck, tegen de Runde over, groot 75 g met ende sijde 
henrick creyten, dander zijde den wijnendijck, pennevelde, heet eynde ende aen peter 
damenbempt// 
 
(anno 1629-50) 
(Herbert, Jan, Anna ende Mayken kynder) 
Peeter Diericx tot Berckt146  --- 15d 
vuyt een weytveelt groot ontrent 75 royen, op berckt gelegen inde Runde met ender sijde Adriaen 
Jan kessmakers dander sijde ende een eynde aen de gemeynt dander (einde) aen sijn selffs erve// 
 
(1-9-.) 
 
Fol 21v 
 
(anno 1629-50) 
(Peternel henrick schoonen weduwe Jenneken aidens met maria ende henrick kynder) 
Jenneken ende Catharina kynderen willem henrick thijs bergeyck147 --- 1st 9d 

 
143 hertog50850 56r2-3: Francois Prouveur schouteth van kempelandt verclaert te besitten (.); dieselve vuyt 
voors twee beemden genaamd die vischlaeke gelegen achter den voors huyse ende gecomprehendeert in de 
voor acht buender, folio 38 in 5 texten belast met 10.5d vet et 5d 1 vat vet; dieselve uyte voors beempden 
genaamd vislaecke folio 92 art 3 belast met 3 grote vet; deselve een stuck erffs groot thien loopensaets 
gelegen onder Rythoven opt kiersop, deen sijde aen sijn selffs erve genaamd den heybeempt ende den 
cleynen wassvoort ende voorts rontsomme aen de gemeynte aldaer, folio 196 art 3 belast met 2 st 6d holl; 
achter e momlen aan de Keersop bij Dommelen (zie ook noot 63). 
144 hertog50850 65v6: Gerard, Alijt kinderen Jan Rombouts tot berct besitten een stuck beempt gen den 
vranckensbempt groot ontrent vier loopen gelegen opt Loo deen sijde henrick creyten dander sijde huybert 
damen en dander eynde aen de gemeynte folio 15v art ultimo belast met 7d nov.; mogelijk bij de Velden E457. 
145 hertog50850 ?; mogelijk E557, groes op het Loo; Wijnendijk= Wijerdijk. Pennevelde genaam naar de vorm 
van een pen: toelopend in een punt. 
146 hertog50850 64r1: Peter Dirks tot Berkt verclaert te besitten een stuck beempts gelegen onder berckt aen 
de runde ontrent drye loopen deen sijde Adriaen Janssen, dander sijde ende een eynde aen de gemeynte, 
dander eynde aen sijn selffs erve, folio 39 in 2 texten belast met 4dnov et 2d nov. 



35 

 

uyt een stuck erffs gen het clotvelt groot 300 royen int berckterbroeck, ex uno (latere) Simon 
Raessen et finie uno, ex alio (latere) Jan Rutten et fine alio een leywech 
 
(anno 1629-50) 
(Jan wouter . bij coope) 
(Peter, Mechtelt, Jenneken ende Jacomijn kinderen Sijmons verweckt bij henrica dochter mechtelde 
voors is voort bij simons? afgedeylt) 
Willem Ghijsbrechts tot Broechoven alias Peerman148 (in 2 texten) --- 11st 
vuyt eenen bemde ende eeussel genoempt de klossers, gelegen tot broechoven, groot 300 royen, 
deen sijde sijn selffs, dander zijde willem claus ende de kynderen henreck Jan eyssen, deynde aen de 
gemeyn Aa, dander eynde aen de voorstraet ende voorts aent Rosselaer 
 
 
(anno 1629-50) 
Marike Ansems huysvrou meeus Jans opde widericxbrugge149 --- 6st 11d 
vuyt huys hooff ende aengelach opte widrixbrugge onder borckel, groot 150 royen met ender sijde 
Dierck adriaens dander neffens de gemeynt, metten eenen eynde Adrian thewens, dander aen de 
leywech// 
 
(anno 1629-50) 
(geraert Jans . ) 
Jan, Jenneken en Mary kynderen Peeter Symons150 --- 1st 1 oert 
vuyt een stuck eerffs genoempt de reyten op borckelse brugge groot 1 loopen met ender zijde 
neffens adrian Jacobs dander neffens heyn creyen, dander  (einde) aen mary boons// 
 
(4-19-10) 
 
Fol 22r 
 

 
147 hertog50850 ? 
148 hertog50850 11r2-3: Willem Gijsberts van Broekhoven alias Peerman woonende tot broechoven besit en 
stuck beempts bij nedermolen gelegen tot broechoven groot ontrent drye loopen deen sijde aen erve 
bartelmeus Jans van vessem dander sijde aen erve wilem claes ende aen de gemeynte, deen eynde aen sijn 
selffs erve dande eynde aen de revier genoempt d aa, folio 39v 1rt 3 belast met 2 st; alnoch een stuck beempts 
gen den closser gelegen ter plaetsen voors (nedermolen) groot ontrent drye loopen deen sijde aen erve 
bartelmeus Jans van vessem, dander sijde aen erve wilem claes ende beyde eynden aen sijn selffs erve, folio 
39v art ultimo belast met 3 st nov. 
149 hertog50850 44v6: Marie Ansems woenende opde wiedericxbrugge bezit huys hoff ende aengelegen 
erffenis op de widericxbrugghe groot drye loopensaets deen sijde ende een eynde aen erve der kynderen 
peeters symons dander sijde aert peeters dander eynde aen de gemeynte folio 40 belast met 2d nov 3st nov 5d 
et 1d van 4d nov; alnoch vuyt een stuck bempts gen den dommelbeempt gelegen als voor groot sess 
loopensaets deen sijde peeter symons kynderen dander sijde mari voors deen eynde aen de reviere van de 
dommel dander eynde aen de gemeynte. 
150 hertog50850 2r7: Jan, Jenneke en Marie kinderen Peter Simons verwect bij catelijn dochtere henricx van 
leende woonende opde widericxbrugge, besitten huys hoff ende aengelegen erffenis groot ontrent sesse 
loopensaets gelegen opde widericxbrugge tot borckel deen sijde aen erve bartelmeus Jans croesse, dander 
sijde aen erve Joost thijssen, deen eynde aen erve Aert peter verlijnden, dander eynde aen de ackerstraete 
folio 165v belast met 9.5d 1 ort nov; dieselve vuyten voors onderpande folio 32v in 2 testen 2.5 st 5d ort nov; 
die selve vuyten voors onderpande folio 40 pro parte van 4 texten 1st 1 oort; die selve alnoch een afterhuys 
wesende de helft van de huyse metten hoff ende aengelegen erffenis groot ontrent een loopen gelegen ter 
plaetsen voors, deen sijde aen erve Adrian Jacobs daarvan gedeylt sijnde, dander sijde aen erve Ariaen Jacops 
voors d eynde aen erve Joost thijssen. Zie ook noot 94. 
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(anno 1629-50)[een dwarsstreep door onderstaande cijnspost ] 
(Henricxken weduwe) 
Ruth Jans van hoeve tot Dommelen151 --- 1st 8d 
(pand staat fol 8v) 
 
(anno 1629-50)[een dwarsstreep door onderstaande cijnspost ] 
Jan marten Lucas tot dommelen152 --- 15d 
uytten grooten beempt gelegen boven venbergen groot . . ex uno (latere) frans heesterberch 
ex alio (latere) de kinderen nelis fransen 
 
(anno 1629-50) 
(Peter eenich sone) 
Bartholomeus Jans Raymaker153 --- 9d 
vuyt eenen stuck hooylants genoempt heet rosselen gelegen tot broechoven groot 300 royen, deen 
sijde aen bartholomeus voors ende jan van loon, dander zijde huybert snocx d(een) eynde delis 
adriaens verbeeck dander (einde) aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
Ghoris soone willem Claes bij versterf) 
(3 kynder) 
Willem Claessen tot Rythoven154 --- 2.5d 
vuyt eenen bemde genoempt den Rosselaersbempt onder broechoven, groot ontrent 100 royen met 
ender zijde neffens bartholomeus Jan Rademakers, dander sijde de weduwe Jochem peters deynde 
aen de gemeynt// 
 
fol 22v 
 
(anno 1629-50) 
(Jan ende gerartzoon hendrick Claes) 
(Heylken weduwe) 
Hendrick Gerart Claes tot Borckel in 2 texten155 --- 2 st 9d 

 
151 Zie voetnoot 16. 
152 hertog50850 33r2: Jan Marten Lukassen van dommelen besit een stuck bempts gen den homberchbeempt 
gelegen tot dommelen groot ontrent twee loopensaets deen sijde aen de gemeynte dander sijde aen erve 
cornelis franssen deen eynde aen de dommel, dander eynde aen erve frans heesterberch folio 40v art0 belast 
met 6d nov. 
153 hertog50850 10r2-3: Bartolomeus Jan Rademakers; die selve 24 royen hoybeempts gen tuyvelt gelegen aen 
de weechberch onder broechoven deen sijde ende een eynde aen de gemeynte van broechoven, dander sijde 
aen erve der kynder Adriaen thuenen, dander eynde aen erve bartel Jan anthonis folio 179v art 1 belast met 3 
ort nov; die selve alnoch een stuck beempts gen den rootemans beempt groot ontrent twee lopen gelegen tot 
broechoven deen sijde aen erve willem claes als daarvan gedeylt, dander sijde aen erve toecomende onser 
lieven vrouwen aultair ende aen erve peeter jans van knechsel deen eynde aen sijn selffs erve dander eynde 
aent gemeynte gen dat rosselaer, folio 4 art 2 belast met 3.5d nov. Zie ook voetnoot 20.  
154 hertog50850 10r4: Willem Claessen woonende tot broechoven besit 36 royen hoybeempts gen den 
rootemans beempt, deen sijde aen sijn selffs beempt ende voirts aen de gemeynte gen dat rosselair folio 41v 
art 1 belast met 1d nov. 
155 hertog50850 6r1-2: Hendrik Gerard Claessen besit een stuk bempts gen den schoirbempt gelegen op 
borckel groot ontrent twee loopensaets deen sijde en eynde aen erve aert de snijders dander sijde aen den 
leydijck dander eynde aen erve Jan goossens, folio 41 art 3 belast met 4.5d nov; die selve alnoch huys schuer 
hoff ende aengelegen erve groot ontrent sess loopensaet gelegen op borckel deen sijde en eynde aen erve 
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vuyt huys hooff ende aengelach op borckel, groot 500 royen met ender sijde goesen peters kynder 
dander neffens Aert wauters, dyende aen de gemeynte/ 
 
(anno 1629-50) 
(2 kynder Jan en .) 
(Jan Dirck aerts tot westerhoven ten braembos bij coop) 
Dielis, Dierck Dielis tot Rythoven156 (in 3 texten) --- 2st 
vuyt eenen beempt geheeten de seipt gelegen tot Braembos groot ontrent twee loopensaet met 
een sijde aen erff willem Cornelis, dander sijde aen erff Jan Cocken jaerlijks 2 st 
 
(anno 1629-50) 
(Laureyns Jacops bij coope) 
Jan, Lijsbet martens van de hoevel rythoven157 --- 6d 
vuyt eenen bemde genoempt den costerman groot ontrent 5 royen gelegen onder Rythoven in de 
eynder bemden metter ender sijde Lucas symons, dander wernaert Jaenen bijde eynde aen de 
gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
(Goyaert, Bartelmeus ende Clara kynder) 
Jacob goyaerts tot Bergeijck aen de Broeckstraet158 (in 6 texten) --- 2st 2d 
Vuyt huys hoff ende aengelach aen de broeckstraet groot 400 royen, deen sijde oost ende beyde die 
eynden aen de gemeynte dander aen eerff jacob theues kynder 
 
(1-0-4) 
 
Fol 23r 
 
(Dingen en beelen kynder Jan Lijssen ondergeschreven vuyt 2 lopen ackerlants gen de cruyn in de 
bergeracker deen sijde isaac wachtelaer dander sijde gen guen lijssen dander eynde willen goyart 
berchmans + voor . van de voors 6d --- 1st 15.5d holl) 
 
(anno 1629-50) 
(Dingen dochter willem goyaert) 
(Eelien anno 1628 gewonnen bij goyaert berchmans voor een heelft, jacob . . goyaert voor 4 part, 
dingen en belken voer 4 part) 
Enneken ende Jans goyaert --- 6st 6d 
(rest 1587 in 6 texten) 
 
(Henrick wouters de croi  . bij coope tegen jacob goyarts berchmans, // voor de seven kynder voors, 
voor een vieren vuytten voors chins  --- 1st 9.5d holl 

 
aert de snijders dander sijde aen erve Jan goossens ende dander eynde aen de gemeyente folio 41 voorst art 
belast met 12d nov. 
156 hertog50850 10v4: Delis Dirk Delis tot rythoven aaent heyereynde besit huys hoff ende aengelegen erffenis 
gelegen aent heyereynde voors groot vijff spijntsaets een sijde ende een eynde aen erve Jenneke dochter Jans 
meeus weduwe peters verhobbelen dander sijde aen erve dirck huben ende sijns selffs erve ende dander 
eynde aen de gemeyn straete folio 179 in 5 texten belast met 3 st 1.5 oert. 
157 hertog50850 ? 
158 hertog50850 66r5: Jakob Goyaarts tot bergeyck besit een stuck beempts groot ontrent vier loopen gelegen 
teynden de mechelmans in de broeckstrate tot bercheyck deen sijde aert ariens dander sijde ende de eynden 
aen de gemeynte fol 42 in 2 texten belast met 9.5d ort et 4d nov. 
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vuyt huys hoff ende aengelegen erve gelegen ontrent de kercke groot ontrent 20 lopen deen sijde 
aen erve dirck hermans ende heer peeter van balen pastoor, d’ ander sijde die selve pastoor, deen 
eynde isack wachtelaer cum suis dander eynde (de) strate) 
 
(anno 1629-50) 
Jan maria anna voors welt henricx ende henrick minten bij coop) 
Catelijn weduwe hendrick Peeters verhobbelen159 met gielen ende Anna haere kynderen rythoven 
in7 texten  --- 4st 7d 
vuyt een bemptveelt gelegen tot Rythoven opte hobbel onder Rythoven groot 100 royen, met 
ender sijde marten Jacobs, dander  sijns selffs, deynde marten stevens dander (einde) Lijs stevens// 
 
(anno 1629-50) 
(Heer Cornelis van Broesdoncq) 
Heer Huybert symonaert meester van Postel in 2 texten --- 8d 
(Abt van Postel) 
 
(2-3-4) 
 
Fol 23v 
 
(anno 1629-50) 
Engel, Jan ende Mary kynderen Peeter Jans Daris opt loo160 --- 10d 
vuyt huys hooff ende aengelach op loo, groot 150 royen met ende sijde neffens geraert Jan daris 
dander Jan peter hanckers, deynde ande gemeynt dander an de waterlaet// 
 
(anno 1629-50) 
(Jan, pirijn Anneken Muorent kynder) 
Willem Jans peter (Jan) Daris161  --- 10d 
vuyt hoff huys ende aengelach op loo groot hondert royen met ender sijde ten oosten Jan Pauwels 
plas dander zijde (ten westen)  gerart Jan daris ten oirde Joost martens dander aen de gemeynte// 

 
159 hertog50850 25r3: Henrik Peter Verhobbelen besit een stuck erffs wesende heylant ende weylant gelegen 
inde waleycker heyvelden onder Rythoven groot ontrent twee lopensaets deen sijde aen erve henrick 
goossens als daarvan gedeylt dander sijde aen erve willem stappaerts deen eynde aen erve der kynderen 
Lijskens lemmens dander eynde aen erve der kynderen adriaen henricx folio 148 art 2 belast met 2.5d nov; 
hertog50850 55v1-2: Michiel ende Anneken kinderen Henrik Peter Verhobbelen besitten een stuck ackerlants 
gen den hoogen ceelenboecht groot ontrent seven spijntsaet gelegen opte hobbel onder rythoven deen sijde 
henrick stevens verhobbelen dander sijde Jan Jacobs alias blocx d eynde wouter verhoeven dander eynde hun 
selffs erve, noch een stuck ackerlants gen de leegen ceelenboecht groot ontrent twee lopen gelegen opte 
hobbel deen sijde dingen stevens dander sijde Jan jacobs blocks d(een) eynde Lijsbet symons dander eynde aen 
de voors hoogen ceelenboecht, alnoch een stuck beempts gen de kueninck groot ontrent anderhalff loopen 
gelegen ontrent rosselaer tusschen hobbel en broechoven, deen sijde willem wouters, dander sijde hun selffs 
eeusel, deen eynde jan van loon, dander eynde aen de gemeynte, folio 72v art 1 belast met 2d ort nov; deselve 
vuyten voors onderpander folio 168r et 168v in 3 texten 4d 5d ort van 10.5d nov et 1.5 ob vet van 3 ob vet. 
160 hertog50850 23r3: Engel, Jan en Mariken kinderen Peter zoon Jan Peter Jan Daris besitten huys hoff ende 
aengelegen erffenis groot ontrent drye loopensaets gelegen opt loo onder bercheyck deen sijde aen erve der 
kynderen peeter hanckaerts dander sijde aen erve geerit Jan peeter daris daert aff gedeylt is, deen eynde aen 
den waterlaet dander eynde aen de gemeynte folio 43 art 3 belast met 4d nov. 
161 hertog50850 23r4: Willem Jan Peter Daris besit huys hof ende aengelegen erffenis opt loo groot ontrent 
twee loopensaets deen sijde aen erve geerit Jan daert daeraff gedeylt is dander sijde aen erve Jan pauwels 
plas, deen eynde aen de gemeyn straet, dander eynde aen de waterlaet, folio 43 in 2 texten belast met 3 ob 
nov et 2d ob nov. Met ten westen het verbrand veldje is dit het aangelag E667-E669, BiK p.566-567. 
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(anno 1629-50) 
Geraert Jans peeter daris162 --- 1st 1d 
vuyt een aude hoostaat genoempt heet verbrant veelt op Loo, groot 150 royen met ender sijde 
willem jan daris dander (zijde) neffens die kynder peter jan daris deen eynde aen de gemeynt, 
dander aen eenen waterlaet// 
 
(anno 1629-50) 
(meester wouter Dinxsone) 
Huybert huybert soons (Aarts van Brussel)163  --- 1st 4d 
vuyt die twe bemden die Craenenbemden, groot ontrent 200 royen met ender zijde ten oosten 
neffens den heere prelaet van Postel dander aen henderick Anthonis berchmans, deynde ande 
gemeynt ende hens verhoeven// 
 
(.-14-4) 
 
Fol 24r 
 
(anno 1629-50) 
(Jan eenich soone jan goyaert vereycken bij versterff) 
Jan Goyaert Vereycken164 --- 11d 
vuyt eenen bocht toollants genoempt den hogenbocht op weboos gelegen groot ontrent 400 royen 
met ender sijde neffens meus Joost martens, dander zijde corst back ende claus baers metten eynde 
Aert theus ende dander Peter van stockum// 
 
(anno 1629-50) 
(Peeter en Mariken kinderen) 
Geraert Corstiaen (Gerard) ooms165 --- 1st 15d 
vuyt huys ende aenstede op webos metter ender sijde ende een eynde Jan Anthonis (sanders) alias 
cloot, dander sijde aen een lijstraet, deynde aen de gemeynte/ 
 
(anno 1629-50) 

 
162 hertog50850 23r5: Gerit zoon Jan Peter Daris verclaert te besitten een stuck ackerlants wesende eckerlant 
ende weylant gen het verboirst velt groot ontrent twee loopensaet gelegen opt loo voors deen sijde aen erve 
willem jan peeter jan daris voors daeraff gedeylt dander sijde aen erve van de kynderen peeter jan daris voors 
daervan gedeylt deen eynde aen den waterlaet dander eynde aen de gemeyn straet, folio 43v art 5 belast met 
7d nov. Kadaster E670 het Loo, BiK p.570 (kaart p.566-567). DE waterlaat is “de Loop”. 
163 hertog50850 49v1-2: (Huibertzoon Huiberts Aartszoon van Brussel) de selve vuyt voors onderpanden folio 
43v in 2 texten 2.5d nov ende 4.5d nov. Kadaster C246-E249, BiK p.326-329 en p.341. zie ook voetnoot 5. 
164 hertog50850 43r2: Jan Goiart Vereyken woonende opden weebos verclaert te besitten huys schuyr hoff 
ende aengelegen erffenis gelegen opden weebos groot ontrent twelff loopensaets deen sijde ende een eynde 
aen de gemeyn straet dander sijde peeter custers ende dander eynde aen erve . Joost martens folio 43v art 3 
belast met 4.5d nov. 
165 hertog50850 4r9: Gerard zoons Corstiaan Gerard Ooms besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis 
opten weebosch groot ontrent twee loopensaets deen sijde ende een eynde aen erve Jan anthonis sanders 
alias cloot dander sijde aen de ackerstraet ende dander eynde aen de gemeyn straet, folio 48 art 1 pro parte 
van 7.5d nov daer van het halff den gelt Aert aert theewis totten tekst van derdalff d; die selve vuyten voors 
onderpande fol 43v in 2 texten 7d nov 12d nov et 1d nov; die selve alnoch 200 royen erf gen die bleecke oft 
groot weyvelt gelegen opten weebosch deen sijde aen erve de kynderen Jan geelis ende aen erve der 
kynderen peeter hermans dander sijde ende een eynde aen de gemeynte ende dander eynde aen Jan Jaspaers 
folio 194v art 4 belast met 3.4 oirt 4.5 myt. 
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Aert Cooman Aerts opt loo166 --- 2st 3d 
vuyt een bempt heet eusel genoempt op loo groot 150 royen met ender sijde aerts voors dander 
aen de gemeynte, metten eynde aen peter theus, dander oock aen de gemeynte/ 
 
(anno 1629-50) 
Henrick Joosten van peelt man van hilleken Jans van reusel167 --- 10d 
vuyt huys hooff ende aengelach opt loo onder bercheyck met ender sijde oost die kynderen steven 
janssen dander sijde peter henricx, metten een eynde cornelis claus dander aen de gemeynt// 
 
(1-1-12) 
 
Fol 24v 
 
(anno 1629-50) 
(Jan anthonis ondergeschreven bij coop) 
Bernaert Aerts (Peter Meeuws) van Westerhoven 
et 
(Jan Joost thijs tot borckel bij coop) 
Jan Anthonis beckers voor Dingen Marten Berchmans pro medietate en willem marten Berchmans168

 --- 1d 
uyt eenen dommel beempt genaamt den ossenbeempt groot 3 lopen onder westerhoven ex uno 
(latere) aen de dommel, ex alio (latere) aen erve willem gijssen, fine uno aen erve Jan goyart et (fine) 
alio hendricx Claes 
 
(anno 1629-50) 
Jan, Peeter, Willem ende Mariken kynderen Pauwels smolders van de witrijth169 --- 4st 1d 
uyt eenen beempt groot ontrent twee lopen d’ een sijde aen Jan sone bartholomeus goyaerts d’ 
ander sijde eenen beempt genaamt het heytvelt, d’ een eynde aen Jan goyarts, d’ ander aen de 
kinderen voors 
 
(anno 1629-50) 
(Willem pauwels baers bij coope) 
Laureys willem Pauwels Baers170 in 3 texten --- 4st 12d 

 
166 hertog50850 66r9: Aart Cooman Aarts opt loo besit een stuck beempts gen hulsdonck groot ontrent drye 
loopen gelegen opt Loo deen sijde aen erve des bisdoms van Bossche dander sijde ende een eynde Ariaens van 
poppel dander eynde de gemeynt fol 44 belast met 14d nov. 
167 hertog50850 9r2: Henrik Joosten van peelt man van hilleke dochter Jans van reusel verclaert te besitten 
huys schuyr ende aengelegen erffenis groot ontrent anderhalff loopensaet gelegen opt loo, deen sijde aen 
erve der kynderen steven janssen dander sijde peeter hendricx daert aff gedeylt is, deen eynde aen de gemeyn 
straete ende dander eynde aen erve peeter peeters van Eerssel folio 44 art 2 belast met 4d nov. 
168 hertog50850 26v3: Willem en Dingen kinderen merten berchmans ende bernaert soons Aert peeter meeus 
woonende tot westerhoven besitten een stuck beempts gen den ossenbeempt gelegen opte dommel bij de 
schaeft groot ontrent sess looopensaets, deen sijde aen de revier van de dommel, dander sijde aen erve 
goyart hoeckx, deen eynde aen erve heyn claes ende dander eynde aen erve willem thijssen, folio 11v belast 
met 1-5d nov; die selve vuyten voors ossenbeempt fol 44 art ultimo 1 ort nov. 
169 hertog50850 13r5: Jan, Peeter, willem ende Mariken kinderen Pauwels Willem smolders op de witrijt 
besitten alnoch een stuck beempts gen den vorstenbeempt gelegen opde witrijt groot twee loopensaets deen 
sijde willem martens dander sijde der kynderen bartholomeus oppers deen eynde Jan symon hoomans dander 
eynde hun selffs erve, folio 47 in plaetse van 1 st 1d met pro medietate van 11d nov: 5.5d nov et 1d nov. 
170 hertog50850 13r5: Laurijs zoon Willem Pauwels Baars wonende opt brucxkenseynde onder weebos 
verclaert te besitten een stuck beempts gen den beempt bij thuys groot ontrent twee loopen gelegen opte 
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vuyt huys hooff ende aengelach op brueckxkeneynde onder bercheyck groot 150 royen metter zijde 
adrian henricx schoenen, dander aen een straetken metten eenen eynde Jan Janssen bars dander 
aen de gemeynt// 
 
(1-15-4) 
 
Fol 25r 
 
(anno 1629-50) 
(Ariaen michiels noordenberch bij coop) 
Mari weduwe dierick Jan Boons op de widdericx brugge171 --- 5d 
vuyt eenen hooybemde op borckel genoempt de maey groot 2 lopen met ender sijde ende een 
eynde aen de gemeynt dander zijde Aert Jaspers dander (einde) geraert Janssen alias kleefff// 
 
(anno 1629-50) 
(Jan, marie ende jenneken kynder) 
Wouter soone Jan Jan wouters man van heylken Dierick Jacops172 --- 4d 
vuyt huys ende angelach op berkt, groot 400 royen, met ender zijde neffens Jan adriaen kesmakers 
dander zijde neffens eelsken vervonderen d(een) eynde aen de gemeynt, dander aen eenen leywech 
 
(anno 1629-50) 
Jacob Huybers alias boons tot Borckel173 in 5 texten --- 4st 2d 
vuyt huys ende aengelach op borckel groot ontrent 100 roeyen, met ender sijde geraert Janssen, 
dander sijde der kynderen Dierck boons ende een eynde, dander heyn creyten// 
 

(anno 1629-50) 
Jan Adriaen margriet ende mari kynderen Bartholomeus Jan Oppers174 --- 1st 14d 
vuyt huys hooff ende aengelach op wytreyt onder bercheyck groot  2.5 lopen metten (ander einde) 
often neffens Joris Aerts dander sijde Jan Goyaerts, metten een eynde aen de gemeynt/ 
 

 
weebos, deen sijde aen sijn selffs erve ende Jans sijns broeders daarvan gedeylt, dander sijde lemmen stevens 
heytvelt, deen eynde de kynderen henrick aerts ende dander eynde Adrian henricx, alnoch een stuck lants gen 
den boecht bij thuys groot ontrent derdalff loopen gelegen opte weebos deen sijde en eynde aen de 
gemeynte dander sijde aen adrian henricx schoonen ende dander eynde sijn selffs beempt voors folio 45v in 3 
texten belast met 8.5d nov 16d nov et 6d. 
171 hertog50850 45v5: Marie weduwe dirk boons woonende opde widericxbrugge besit eenen beempt gen den 
bacxbeempt gelegen op de wiedericxbrugge groot twee loopensaets deen sijde Joost mathijssen dander sijde 
de gemeynte deen eynde Adriaen Jacops dander eynde aen haer selffs erve, folio 32v art ultimo pro parte van 2 
st nov belast met 18d 3 oirt nov. 
172 hertog50850 20r1: Wouter zoon Jan Jan Wouters man ende momboir van heylken dochtere Dirk Jacobs van 
borckel besit een hoffstade ende aengelegen erffenis gelegen tusschen loo ende berkt groot ontrent seven 
loopen deen sijde aen erve elsken geenen alias vervonderen dander sijde aen erve Jan adriaen keesmaeckers 
deen eynde aen de lijwech dander eynde aen de gemeynte, folio 45 art 2 belast met 1.5d nov. 
173 hertog50850 12v2: Jacob Huibers alias boons tot Borkel besit huys, hoff ende aengelegen erffenis gelegen 
tot borckel groot ontrent drye loopensaets deen sijde aen erve mari dochter jan geenen alias cleeff, dander 
sijde aen erve der kynderen dirck boons, deen eynde aen erve henrick creyten van gestel de jonge ende dander 
eynde aen de gemeynte folio 45 et verso in 5 texten belast met 4 st 2d holl. 
174 hertog50850 38v1: Jan, Adriaan, Margriet en Mari kinderen Bartelmeus Jan Oppers besitten huys hoff ende 
aengelegen erffenis opte weebos groot ontrent twee loopen deen sijde  aen erve der weduwe dirck udemans, 
dander sijde meeus joost martens deen eynde aen erve der kynder peter bacx ende dander eynde aen de 
gemeyn strate folio 92v art ultimo belast met 8d nov. 
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(1-6-4) 
 
Fol 25v 
 
(anno 1629-50) 
(Catherina weduwe met hubert en Ariaens kynder) 
(Lambert Joirdens loco Luycas vereycken voor ¼ part vuyt het punt hier naer beschreven bij coop) 
(anno 1629-50) 
Aert, Lucas, Peeter en Mari kynderen Jacob vereycken175 in 3 texten --- 1st  [14d 
doorgestreept] 4.5d 
uyt eenen bocht genaamt den kerckenbocht groot ontrent 200 royen ontrent de kercke ex uno et 
alio (latere) et fine uno de abt van Sint Jacobs tot Luyck, fine alio Cornelis Thomas. 
 
(anno 1629-50) 
Corstiaen goyaert Claes tot Bercheyck176 in 2 texten --- 1st 
vuyt huys hooff ende aengelach aent eyckereynde, groot 250 royen met ende sijde oost . goris 
cornelis, dander sijde ende bijde die eynden aen de gemeynte/ 
 
(anno 1629-50) 
(Catarina lamberts p voor . .) 
(elsken w . peters met jacob, nellen en catarina) 
Aert, Lucas, Peeter ende Mari kinderen Jacob vereycken177 --- 3d 
 
Anthonis aert Wouters man van Lijsken Dierick Janssen van hoovel op borckel178 --- 1st 13d 
(in 3 texten) vuyt huys hooff ende aengelach gelegen op borckel, groot 20 loopensaet met ender 
sijde henderick willen berchmans, dander voer(t)s aen de gemeynte// 
 
(0-7-8) 
 
Fol 26r 
 
(anno 1629-50) 
Adriaen Janssen ende Adriaen thijs alias lijssen hanssen op Borckel179 in 2 texten --- 1st 4d 

 
175 hertog50850 17r1: Aart, Lucas, Peter en Mari kinderen Jacobs vereyken woonende tot Bercheyck inde 
broeckstraet verclaert te besitten een stuck eckerlants gen den kerckenboecht groot ontrent sess loopensaets 
deen sijde ende een eynde aen erve des Abts van Sint Jacobs dander sijde aen erve des Abts voors ende 
goyaert philipsen dander eynde aen erve cornelis thomas, folio 46 in 4 texten belast met 3d ort nov 3 ob nov, 
3d nov et 5d nov. Uit dezelfe akker (B45) wordt ook cijns betaald aan Thorn, zie CT2 fol 29r. 
176 hertog50850 6v4: Corstiaan zoon Goyart Klaas verclaert te besitten huys hoff ende aengelegen erffenis 
gelegen tot Bercheyck groot ontrent sess loopensaets deen sijde aen erve goyaert cornelis dander sijde en de 
beyde eynden aen de gemeyn straet, folio 46 in 2 texten belast met 6.5d nov; die selve vuyt voors onderpande 
folio 109 art 1 belast met 4.5d nov; deselve fol 135v art 1 3d nov. 
177 Zie boven. 
178 hertog50850 2v2-3: Antonis zoon Aart Wouters woonende op borckel verclaert te besitten alnoch huys 
schuyr ende aengelegen erffenis groot ontrent een buender gelegen op borckel deen sijde aen erve Jan 
hemelers, dander sijde en een eynde aen de gemeynte, dander eynde aen erve Lemmen aerts, folio 183 belast 
in 4 texten met 19st; die selve anthonis aerts als man en momboir van elisabeth dochter dirck Jans van de 
heuvel vuyten voors onderpander van huys schuyr folio 57 eet verso in 4 texten 2 st 9d nov. 
179 hertog50850 ? 
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vuyt eenen bempt hooylant geleghen op borckel, groot ontrent 150 royen, met ender sijde Anthonis 
hovels dander sijde aen de kerckenbempt van westerhoven beyde die eynde aen de gemeynte (fol: 
47) 
 
(anno 1629-50) 
(Peeter Maessen) 
Adriaen Bartholomeus van poppel180 vuyt de helft ---  1st 4d van desen chijns heyt den 
dussel groot ontrent 3 lopensaet deen sijde kynderen Jan mathijs dander sijde ende deen eynde 
neffens een leystraet dander eynde aen de gemeynte (peter Maessen voor dander) 
 
(anno 1629-50) 
Jan, Peeter, Willem ende Mari kynderen Pauwels willem smolders181 ---1st 1d 
vuyt huys, hoff ende aengelach op witrijdt, beyde de sijden aen erve der kinderen Willem marten 
loyen, deen eynde aen jan goyart swenen dander aen de gemeente. 
 
(anno 1629-50) 
Reynder ende Peternella kinderen) 
Matheus Wouters man van Lijsken Peeter Wouters op de witrijt182 --- 1st 5.5d holl 
vuyt huys hoff ende aengelach ende vuyt een stuck erffs van 50 royen op witreyt onder bercheyck 
metten ende zeyde aen de gemeynte ende voorts rontsomme Jan Joris Aerts// 
 
(.-19-10) 
 
fol 26v 
 
(anno 1629-50) 
(Wouter Peeter Hermans van weebos bij coop) 
Jan Lambert peeters van de weebos183 --- 2st 3d 
vuyt den huysbeempt gelegen op weebos groot 1 lopen d’ een sijde Jan Anthonis alias Cloot, d’ 
ander zijde Jan Scroven, d’ eynde aen willem Scroven, d’ ander aen de gemeynte 
 
(anno 1629-50) 
(Hilda, Maryken kynderen bij dijlinge) 
Gerart Corstiaen gerart Ooms (op) weebos184 --- 1st 

 
180 hertog50850 52v5: Adriaan Bartolomeus van Poppel besit een schuyr en koye metten grond van dien groot 
twee royen drye quart gelegen tot Bercheyck deen sijde westwaerts sijns selffs huys en erve ende voorts 
rontsom aen de gemeynte aent eyckereynd fol 196v art 1 1d holl. 
181 hertog50850 13r6:  die selve (Jan, Peeter, willem ende Mariken kinderen Pauwels Willem smolders op de 
witrijt) alnoch huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis gelegen op de witrijt groot vijff lopensaets, deen 
sijde willem martens (loyen) dander sijde Jan Sijmen hoomans, beyde eynden aen de gemeynte, folio 123 
belast met 1.5d nov 6d nov et 9d van 19d nov. 
182 hertog50850 13v2: Matheus Wouters man en momber van Lijsken dochter Peter Wouters verclaert te 
besitten huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis opde witrijth groot ontrent drye loopensaet deen sijde aen 
erve Jan goyaerts de Jonge dander sijde aen erve Bartholomeus Jan goyaerts deen eynde aen erve der 
kynderen Bartholomeus oppers ende dander eynde aen de gemeyen straete folio 47 art 4  pro medietate van 
11d nov belast met 5.5d nov; de selve vuyten voors onderpande folio 47 et 57v in 2 texten 1d nov et 2d nov; 
die selve vuyten voors onderpande folio 83v art ult 6.5d nov.  
183 hertog50850 fol 4r2? 
184 Zie voetnoot fol 24r 
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vuyt huys hooff ende aengelach [aangelach doorgestreept] op weboos groot 1 lopen met ender zijde 
ende een eynde Jan Atnhonis alias cloot, dander zijde aen een lijstraetken, metten eynde aen de 
gemeynte/ 
 
(anno 1629-50) 
Aert aert theeus van de weebos185 --- 8d 
vuyt huys metten aengelach op weboos met ende zijde wouter marcus, dander zijde te suyden Jan 
(antonis) cloots, metten eender eynde aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
(Geertruy weduwe) 
Jan Anthonis Sanders cloot opten weebos186 --- 4d 
Item vuyt een bemde genaempt de santvoort, onder bercheyck geleghen op berckt groot . metter 
sijden ten oosten Joosten marcelis, dander sijde Jan baers metten eenen eynde ten noorden gijsbert 
bartholomeus, dander aen de gemeynt// 
 
(.-7-.) 
 
Fol 27r 
 
(anno 1629-50) 
(Peeter Janssen man van Aleyt voors vij versterff) 
Aleyt ende geraert thijs weduwe willem henrick symons met 3 kynderen187 --- 4d 
vuyt hooff ende aengelach opt weboos metter ender sijde ten oosten meus joost mertens, dander 
sijde ende eynde aen peter costers, dander eynde aen de gemeynte/ 
 
(anno 1629-50) 
(Margriet weduwe naebeschreven) 
Bartholomeus Jan Henrick ooms man van griet Jan Huybert soens188  -- 2d 
vuyt een stuck eerff de kauwenbeerch aen de broeckstraet onder bercheyck, groot meer als 400 
royen heet een eynde ende zijde aen de gemeynte, dander sijde ende eynde aen bischop van den 
bosch// 
 
(anno 1629-50) 
Willem Jan Ooms opten heysheuvel189 in 3 texten --- 1st 5d aelken genen tot bercheyck 

 
185 hertog50850 fol 4v1: Aart zoon Art Teuws vercaert alnoch te besitten een stuck beempts gelegen aen de 
leemskcuyllen op de weebos groot ontrent drye loopen deen sijde aen erve Jenneke weduwe Dirck udemans, 
dander sijde aen erve Aert adriaens, deen eynde aen de leemscuyllen ende dander eynde aen de gemeynte, 
folio 28 art ultimo belast met 4d nov. 
186 hertog50850 fol 23v1: Jan Antonis (Sanders) Kloot verclaert te bezitten een stuck beempts gen den 
scaepsbeempt oft santvoirtken gelegen tot berct groot ontrent 75 royen deen sijde aen erve Jan tops, dander 
sijde aen erve Joost marcelis, deen eynde aen de gemeynte van berct, dander eynde aen erve gijsbert 
bartholomeus Jacops folio 4v art 3 belast met 3 ob nov. D51-D45 aan de weg naar de Weebosch, zie BiK p402 
p399. 
187 hertog50850 ? 
188 hertog50850 37r6-7: Bartolomeus zoons Jan Hendrik Ooms als man en momboir van margreta dochter Jan 
huberts zoons woonende tot bercheyck besit een schaepskoye ende aengelegen erve tot bercheyck in de 
broeckstraete gen de cauwenberch, groot ontrent een mutsaets deen sijde ende een eynde aen erve des 
bisdoms van den bosche, dander sijde ende dander eynde aen de gemeynte folio 25v art 2 belast met 3d nov; 
deselve vuyten voors onderpande fol 48 art ultimo 1d nov. B696-B699, B700-B704, B710-B713, zie BiK p.298-
299 en p.303. 
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vuyt eenen beempt genoempt de brevoort groot ontrent drye loopensaet int berckterbroeck 
gelegen met d’ een zijde willem jan neesen, d’ ander zijde Laureyns Anthonis en de Mary Covels, d’ 
eynde aen de gemeynen loop genaamt den eckergracht, d’ ander Thomas Jan Aerts kynderen 
 
(. . . ) 
 (3 kynderen Willem Hendrick michiels rest 1578 hier onder) --- 15d [doorgestreept] 
 
 
(anno 1690-95?) 
(Anna weduwe 3 kynderen) 
(Huybert henrik willem berckmans .) 
3 kinderen willem Hendrick Michiels190  uyt een stuck ackerlants genaamt den bunder groot 
ontrent vier loopens in de broeckstraet, aen erve Jan aert schooffs ex uno (latere) ende erve 
kinderen matheus franssen ex alio (latere) --- 15d 
 
(.-1-8) 
 
Fol 27v 
 
(anno 1629-50) (fol 49) 
Jenneken dochter Jacob Goossens weduwe Henrick Anthonis back opten dickhovel191 --- 15d 
vuyt huys hooff ende aengelach genoempt den dickhoevel onder bercheyck, metter ende sijde ende 
eynde die kynder Jan Jordens metten eene eynde aen de gemeynt 
 
(anno 1629-50) [Dese moet gedeylt worden] 
(Henrik lucas man ende dochter jan Janssen voor een derde 
Aleyt ende marie lucas Jan Janssen op hongarijen voor de derde) 
Frans Bartholomeus Jacobs op hongarije192 in 2 texten --- 5.5st 
vuyt huys ende hoff ende aengelach op hongarijen gelegen d’ een zijde aen de gemeynde, d’ ander 
zijde frans Bartholomeeus . 
 
(anno 1629-50) 
(Elsken met Jan sooone in 2 texten) 
Aert cooman Aerts de jonge193 --- 2st 14d 

 
189 hertog50850 16r5: Willem Jan Ooms woonende opden heyshouvel onder Eerssel verclaert te besitten een 
stuck beempts ende aengelegen heyvelt gen den hondtsbosch gelegen tot berckt groot ontrent int geheel vier 
loopensaets deen sijde aen erve aert peeters de snijder dander sijde aen erve henrick lamberts van der colcken 
deen eynde aen de gemeynte genaamt de clotterputten dander eynde aen de gemeyn heyde folio 49v in 2 
texten belast met 5d et 5d nov. 
190 hertog50850 ? 
191 hertog50850 27r5: Jenneke dochter Jakob Gosens weduwe Henrik thonis back woonende opden dickhoevel 

ontrent den boevenhoevel onder de parochie van eersel besit huys hoff ende aengelegen erffenis op den 
dickhoevel voors groot ontrent drye loopen met beyde sijden ende een eynde aen erve Jan Joirdens, dander 
eynde aen de gemeynte; alnoch een stuck erffenis wesende ackerlant ende heylant genaamt den bocht 
gelegen ter plaetsen voors groot ontrent sesse loopen, deen sijde aen erve Jan Jan delis dander sijde aen erve 
Jan Joirdens ende met beyde eynden aen de gemeynte, folio 27v art 1 belast met 1st 8d nov; die selve vuyten 
voors onderpande folio 49 in 2 texten 1d nov et 5d nov; deselve vuyten voors onderpande fol 129v in 2 texten 
1.5d nov et 5d nov. 
192 hertog50850 52v2: Frans Bartolomeus Jakobs besit huys hoff ende aengelegen erffenis onder bercheyck op 
eyckenhoevel alias hongarije groot ontrent 2 lopen deen sijde ende een eynde (aan de) gemeynte, dander 
sijde ende dander eynde de kynder Jan aertkens fol 82 in 3 texten 1d nov 3d ob nov et 1d nov. 
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uyt [tekst  hieronder doorgestreept, gaat over een aangelag van 2.5 lopen. De volgende tekst is 
erboven geschreven] twee beemden genaamt de pluckrave groot ontrent ses lopen beyde de sijden 
jan aeerts, d’ een eynde claus peters op d’ aa d’ ander eynde aen de gemeente 
 
(anno 1629-50) 
Willem Jan Ooms op den heyshoevel194  --- 1st 9d 
vuyt eenen bemde genaempt de bevaert int berckterbroeck onder bercheyck groot 75 royen met 
ender zijde huyb daris, dander zijde de kynder Sijmen mispelmans, deynde aent godtshuys van 
postel, dander aen de gemeyn aa// 
 
fol 28r 
 
(anno 1629-50) 
(Eelske dochter Jan peeters huysvrou jacob de scheyre) 
(Elsken dochter Anneke Jan Goyarts uxor Jacob de scheyr bij versterff) 
(de kynderen erffegnamen bij versterff) 
Willemken ende Anneken kynderen Jan Goyaert sweenen195 --- 1st 
vuyt huys hooff ende toebehoerten opte wytreyt, groot 150 royen, metter ende sijde te norden aen 
willem martens, dander zijde aen de gemeynte, deen eynde aen peter pauwels// 
 
(anno 1629-50) 
(sijne 2 kynderen Aerts voors van den eersten bedde verweckt) 
(magdalene willem Peelmans dochter bij versterf fol. 5) 
Aert Ariens aen (de) broeckstraete196 --- 2st 14d 
vuyt een bempt aen de broeckstraet groot 200 royen met ender sijde henderick van aelst ten 
oosten, dander sijde weest bartholomeus helssemans, metten een eynde Jan plas, dander (einde) 
goyaert berchmans ende peter berchmans// 
 
(. . .) 
(3 kynderen goyaert gijsbert fullen alias hobbelmans ende hendrick henricx rest 1578 (rythoven)
 --- 1st 6 (d)) 
 
(anno 1629-50) 
(pet(er) Jan goyart fob bij coope) (eelsken ende Catarina dochter jan Peters swenen? 

 
193 hertog50850 8r2: die selve (Aart Koman Aarts de Jonge) alnoch een stuck bempts groot drye loopensaet gen 
den pluckraven gelegen in de hulsdonge ontrent de riviere van d’ aa deen sijde aen de leystraete dander sijde 
aen erve der kynder cornelis cornelissen deen eynde aen erve der kynder henrick berchmans dander eynde aen 
de gemeyn heyde, folio 49v art 2 belast met 6d ob nov. BiK p.363. 
194 hertog50850 16v1: Willem Jan Ooms verclaert de besiten een stuck bempts gelegen int berckterbroeck 
groot ontrent twee loopensaets, deen sijde aen erve Adriaen theunis dander sijde aen erve Ruth peeters deen 
eynde aen de gemeyn Aa dander eynde aen sijn selffs erve folio 48v in 3 texten belast met 3d nov ob nov et 5d. 
Zie ook fol 27r;  
195 hertog50850 14r1-3: Willemken ende Anneken kynderen Jan Goyart Sweenen opte witrijt besitten huys 
schuyr hoff ende aengelegen erffeniss opde witrijth groot ontrent acht loopensaets, deen sijde aen erve der 
kynderen pauwels smolders dander sijde aen den ackerwech deen eynde aen de gemeyn straete dander eynde 
aen erve willem martens, folio 49v art ultimo belast met 6.5d nov; die selve vuyten voors onderpande folio 50v 
art 3 8d nov; die selve vuyten voors onderpande folio 149v in 3 texten 3st 2d 7d nov et 3d 3 oirt nov. 
196 hertog50850 53v4: Aart Adriaans tot bercheyck aen de broeckstraet besit drye bempden aen malcanderen 
gelegen den de clotbempden gelegen aen de broeckstraete groot ontrent vijff loopensaets deen sijde henrick 
van aelst dander sijde bartholomeus helsemans deen eynde peeter berchmans dander eynde jan plas folio 50r 
et 50v in 2 texten belast met 12d nov et 6d ob nov. 
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(Huybert soon) 
Willemken ende Anneken kynderen Jan goyaert sweenen197 --- 1st 4(d) 
uyt huys hooff ende aengelach opte wytreyt onder bercheyck groot 150 royen ut super a// 
 
(.-17-.) 
 
Fol 28v 
 
(anno 1629-50) 
(Jan sone Jan meester symons alias peggen bij kope) 
Philips ende Jan kynderen Huybert goossens henricx198 --- 11d 
vuyt huys hooff ende aengelach  aent eykereynde onder bercheyck groot ontrent 170 royen neffens 
eerff Imnes ende Robbert kynderen henrick berchmans dander zijde ende eynde aen de gemeyne, 
dander eynde Jan Janssen van walre kynder// 
 
(anno 1629-50) 
(Anthonis wouters bij coop) 
Marijken marten everts van der rijth borckel199 --- 10d 
vuyt een stuck eerff genoempt den goeyensvoort, groot vijfftich royen op borckel geleghen met 
ender zijde oost neffens eenen gemeynen wech dander henderick willem berchmans, deynde aen de 
gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
Geraert Goyaert Bartholomeus rythoven200 --- 5st 1d 
vuyt huys hooff ende aengelach te rythoven onder boshoven groot 50 royen met ende sijde hen 
seelff dander sijde ende eenen eynde aen de gemeynte/ 
 
(anno 1629-50) 
(Dirck jasper huyberts bij cope) 
Jaspar Huyberts op borckel201 --- 4st 4d 
vuyt eenen hooy bempt genoempt de maey op borckel, met ender sijde te nordt oosten der kynder 
henderick claus, dander sijde neffens geraerdt Janssen deynde aen de gemeynt// 
 
(2-2-8) 
 

 
197 Zie boven hertog50850 14r1-3. 
198 hertog50850 13v6-7: Philips ende Jan gebroederen soonen van huybert goossen hendriks besitten huys 
halve schure metten hoff ende aengelegen erve opt eyckereynde groot ontrent twee loopensaet deen sijde 
aen erve der kynderen henrick Berchmans dander sijde aen de ackerstraet, deen eynde aen erve Jan ooms 
dander eynde aen de gemeyn straet folio 51 in 2 texten belast met 4.5d nov; die selve vuyten voors 
onderpande folio 109v art 2 belast met 12.5d nov. 
199 hertog50850 6v7-8: Marijken dochter Marten Everts van der Rijt besit huys schuer hoff ende aengelegen 
erffenis op borckel groot ontrent thien loopensaets deen sijde aen erve michiel nijsen dander sijde aen erve 
der kynderen van de voors mariken verweckt bij Jan hemelers deen eynde aen erve Jan Joosten ende dander 
eynde aen de gemeynte folio 27v art 4 belast met 15d nov; deselve vuyten voors onderpande fol 99v art 2 1.5d 
nov. 
200 hertog50850 ? 
201 hertog50850 5v4: Jaspar Huiberts Joordens verclaert te besitten een stuck bempts gen de Maye groot 
ontrent vier loopen gelegen op borckel deen sijde aen erve henrick claessen dander sijde ende een eynde aen 
erve der kynderen dirk boons dander eynde aen de gemeynte folio 51v in 3 texten belast met 12d vet 4d vet et 
6d nov.  
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Fol 29r 
 
(anno 1629-50) 
(WiIlem jan goyaerts bij coope) 
Huybert anthonis Daris tot berckt202 --- 13d 
Een stuck hoylants genaamt het ketsvelt int berckterbroeck ex uno (latere) et finie uno Jan Rutten 
ex alio (latere) herbert peters ex alio (fine) simon Rasel. 
 
(anno 1629-50) 
(Corstiaen Jans die scheper) (vijff kynder peeter janssen van stockum) 
Maria dochter wouter wouter swagers webos203 ---- 8d 
vuyt een stuck eerff genoempt de cruythooff groot 150 roye beyde zijde geleghen aen eerff Aert 
theus metten eenen eynde goyaert loyen dander aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
Goyaert Anthonis (Genen) Rythoven204 --- 8d 
vuyt eenen boocht tuellant groot ontrent 150 royen geleghen tot Rythoven aen den eeynde deen 
sijde Anthonis geraerts, dander willem stappaerts deynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
Henrick ende Jenneken kynderen Rombout franssen205 in 4 texten --- 1st 15d 
vuyt eenen acker genoempt de streep gelegen and de Ravens eynde groot 75 royen met ender sijde 
oost Jan franssen, nort Jan goyaert Dierkx, metten eenen eynde die kynder huybert martens dander 
eynde aen Jan adriaen kesmakers/ 
 
(.-11-12) 
 
Fol 29v 
 
(anno 1629-50) 
(Jan aerts ketelaers bij coop) 
Aert Lambert Anthonis henricx eelens opt loo206 ---- 1d 

 
202 hertog50850 17v4: Huibert zoon Anthonis Daris verclaert te besitten de wederhellicht van den voors bempt 
gen die Bevaert groot stijff twee loopensaet deen sijde aen erve Ruth peeters voors als daervan gedeylt dander 
sijde aen erve tgoidtshuys van postel deen eynde aen erve Jacobs van Borckel ende dander eynde aen erve 
willem Jan ooms folio 194v per alia medietate van 11d 1 oirt nov belast met 5.5d 0.5 oirt nov. 
203 hertog50850 5r5-6: Marie dochter Wouter Wouter Swagers verclaert te besitten huys hoff ende aengelegen 
erffenis gelegen opde weebosch groot ontrent vijff spijntsaets deen sijde aen erve lijsbet swaegers sustere 
dander sijde aen de leystraet deen eynde aen erve goyaert martens dander aen de gemeyn straete folio 120v 
art 4 pro medietate van 6.5d nov belast met 3d 1 ort nov; die selve vuyten voors onderpande folio 52 3d nov. 
De Krijthof is op Weebosch F649-F650, BiK p.624-625, p.634. 
204 hertog50850 3v1: die selve (Goyart zoon Antonis Genen) alnoch een stuck ackerlants groot ontrent dry 
loopen gen de thuen gheenen boecht gelegen onder rythoven bij broechoven, deen sijde aen erve thonis 
gheenen, dander sijde aen erve roeloff joosten deen eynde aen de gemeyn heyde dander eynde aen sijn selffs 
erve, folio 52 belast met 3.5d nov. 
205 hertog50850 9r1: Henrik en Jenneken kinderen Rombout Fransen opt loo verclaert te besitten een stuck 
bempt groot anderhalff loopen gelegen opt loo deen sijde ende een eynde aen erve peeter daemen dander 
sijde aen erve peeter diercx daert aff gedeylt is dander eynde aen de gemeyn heyde folio 52r et 52v in 4 texten 
belast met 1 st 14d holl. De streep bij Ravenseinde is: D816-D818 of D820-D821, zie BiK p.450, p.461 
206 hertog50850 23v4: Aartzoon  Lambert Elens alnoch huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis gelegen in 
de Runne opten weebosch groot ontrent een mutsaets deen sijde aen erve gen den waterhael toecomende 
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Vuyt een stuck ackerlants in eenen bocht groot 200 royen, genoempt de heythoeve gelegen onder 
weboos bij de Runde, neffens de heythoeve neffens eenen gemeynen wech ende aen de gemeyn 
straet// 
 
(anno 1629-50) 
(Jan sone bij testament ende catlijn sijn suster) 
Jan Wouters schouteth tot Luycxgestel207 --- 10d holl 
vuyt eenen acker den vonderacker op berckt geleghen onder bercheyck groot 150 royen met ender 
sijde neffens de kynderen maes loyen, dander sijde neffens sijn selffs deynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Jenneken eenige dochter net henrick en mayken mede kynder) 
Peeter meester symon henricx208 --- 1st 7d 
vuyt huys hooff ende aengelach op berckt met ender zijde ten oosten neffens symon Raessen 
dander zijde neffens Jenneken dochter meester symon henricx, beyde die eynde aen de gemeyne 
straeten// 
 
fol 30r 
 
(anno 1629-50) 
(Peeter henrick schoonen weduwe jenneken onderschreven met henrick ende maria kynder) 
(2 kynder goyart henrick schoonen verwect bij Catlijn) 
Jenneken en Cathelijn kynderen willem henrick thijssen berckt209 ---- 4st 
uyt een stuck hoylants genaamt de Roth groot onder 300 royen int berckterbroeck, ex uno (latere) 
herbert Peteers, voorts rontsom in de gemeente. 
 
(anno 1629-50) 
(Willem Jan goyarts vij coope) 
Huybert Anthonis Daris --- 11d 
Het pant fol 51 
 
(anno 1629-50) 
Ruth Peeters (Zandlopers) tot Berckt210  --- 1st 5d 

 
dirck Jacob pauwels van borckel dander sijde aen erve Jan sanders alias cloots ende peeter marcelis deen 
eynde aen de heerbaene ende dander eynde aen de gemeynte folio 114 art 4 belast met 3st 4d 1.5 oirt nov. DE 
Heithoeve een erf op de heide op F3, zie BiK p.533, p.604. Waterhaal bevond zich op E83, BiK p.528, 530. 
207 hertog50850 18r4: Jan Wouters schouteth tot luycxgestel man van Jenneke dochter van thomas Jan aert 
eelen verclaert te besitten een stuck erffenis gen die vonderecker groot ontrent twee lopensaets gelegen tot 
Berckt deen sijde aen erve Jan Ooms dander sijde aen sijn selffs erve deen eynde aen erve der kynderen 
thomas Jan neelen dander eynde aen de gemeynte folio 54 art 2 belast met 1d nov. Vonderakker op de Berkt: 
op de Vonderdries D501,D502, BiK, p.416-417, p.433. 
208 hertog50850 50r6: Peter Henriks tot berct besit huys hoff ende aengelegen erffenis tot berct groot ontrent 

drye loopen deen sijde ende een eynde (de) gemeynte dander sijde sijn selffs erve ende dander eynde de 
kynder anthonis gheenen folio 181 in 2 texten 2.5d nov et 4d 1 oirt nov. Hoeve op de Leemskuilen op de Hoge 
Berkt, zie BiK p.416,417 en p.434, 435. 
209 hertog50850 ? 
210 hertog50850 41r2: Rut Peters alias Zandlopers die selve alnoch een stuck beempts gen nubroeck oft 
clotbeempt groot ontrent drye loopen gelegen int bercterbroeck deen sijde lambert jacobs dander sijde Aert 
thonis gerarts vervonderen, deen eynde thonis henricx sporen ende dander eynde aen de gemeyn strate, fol 
146v art 1 belast met 3.5d nov. In BiK onder Bastervoort D344, p.427. 
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vuyt eenen bemde die bessenvoirt int berckterbroeck, groot 75 royen met ender sijde des Apts van 
everbode ende heet een eynde dander zijde huybert daris, dander eynde goyaert henrick schonen// 
 
(anno 1629-50) 
(Simon Raessen bij coop) 
Aert Anthonis vervonderen211 --- 1st 9d 
vuyt den Raepbocht groot ontrent seven lopensaets westwaerts aen de gemeynte noortwaerts 
peeter Maessen, oostwaerts herbert peeters, d’ ander zijde de kynderen Goyart hendrick Schoonen 
 
(.-5-4) 
 
Fol 30v 
 
(anno 1629-50) 
(Adrian van leutelaer van lijf(oop)?) 
(Desselfs erffgenamen) 
(Jan van loves tot gestel bij Eyndhoven) 
Peeter meester symon henricx212 --- 2.5st 
vuyt huys hooff ende aengelach op berckt groot ontrent 200 royen metter ender zijde ten osten aen 
symon raessen dander (zijde) Anna dochter meester sion hendricx beyde de eynden aen de gemeyn 
straeten// (fol 96v) 
 
(anno 1629-50) 
(Symon Raessen bij coop) 
Aart Antonis voors (vervonderen)213 --- 14d 
vuyt eenen beempt genaempt die heyputten gelegen int berckterbroeck met ender sijde ende een 
eynde aen de gemeynt dander sijde aen Rut peters een eynde peter symons// 
 
Ghijb Jan gijben van waelre test 1578 --- 9d 
 
(anno 1629-50) 
(Jan soene bij versterff) 
Peeter Matheus man van Ariaentken Jan cortJans214 --- 15d 
vuyt eenen acker genaempt de patecker op berckt onder bercheyck groot ontrent 200 royen met 
ende zijde neffens Adriaen Jan kessmakers, dander Jan peters alias pael, metten eynde aen peters 
voors, dander Jan kessmaeckers// 

 
211 hertog50850 61v1: Aart Antonis (Vervonderen) tot berckt besit een stuck lants gen den raepbocht gelegen 
tot berckt groot vijff loopensaets deen sijde peeter maessen dander sijde ende een eynde de gemeynt dander 
eynde peeter henricx folio 54v art 3 pro parte van vijff(tien) den nov belast met 10d nov. De Raapbocht D537-
D539. BiK p.416,417, p.435. 
212 hertog50850 50r6: zie fol 29v. 
213 hertog50850 25v2: Aart Antonis Gerits Vervonderen verweckt bij mariken dochtere athonis henricx van 
brussel verlcaert te besitten een stuck bempts gelegen int berckterbroeck gen den clotbeempt groot ontrent 
vierdalff loopensaets, deen sijde aen erve Ruth peeters dander sijde aen erve peeter henrick goyaerts 
schoonen deen eynde aen erve anthonis hendricx ende dander eynde aen de geenderstraet folio 9v art 1 belast 
met 26.5d nov. 
214 hertog50850 45r6: Peter Mateusen man en momboir van Adriaantken dochter Willem Adriaan CortJans tot 
berckt besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis gelegen tot berckt groot drye loopensaets deen sijde 
Jan keesmakers dander sijde Jan franssen deen eynde Jan keesmaeckers voorst dander eynde de gemeynte 
folio 55 belast met 1.5d nov 3d nov van 6d nov et 1.5d 0.5 ob. Het Perceel de Patakker komt ook voor bij de 
Lage Berkt (Stert) in het cijnsboek van Thorn van 1735: fol 15r. Het is D780, D781, BiK, p.450,451en p.459. 
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fol 31r 
 
(anno 1629-50) 
(de weduwe bij testament) 
(Jan Janssen van Poppel bij coop) 
Peeter en jenneken Raes symons van berckt215 --- 15d 
vuyt huys hooff ende aengelach op hoochberck onder bercheyck, groot 150 royen met een sijde 
neffens peter symons voorts rontsomme aen de gemeynt 
 
(anno 1629-50) 
(Iken, anneken ende maria) 
(Willem meester Lambert Willems verwekt bij mary dochter) 
Matheus franssen aen de broeckstraete216 --- 11d 
vuyt eenen acker aen de molen groot 90 royen met ende sijde ende een eynde aen twe weghen 
dander sijde de kynder Jacob matheus// 
 
(anno 1629-50) 
Jan aert Jans opt loo (alias schooff)217 --- 10d 
vuyt eenen bempt in de hulsdoncken geleghen onder bercheyck, met ender sijde henderick creyten, 
dander te norden peter meus metten eynde aen de gemeyn Aa, dander aen de gemeynt/ 
 
(anno 1629-50) 
(Mary dochter laurens mathijsen (huysvrou henrick symons)) 
Jan Laurens mathijssen op braembos218 --- 5d 
uyt een aengelach tot loven groot ontrent twee lopensaet ex uno (latere) Simon van loemel, ex alio 
(latere) Peter laurensen. 
 
(.-9-.) 
 
Fol 31v 
 
(anno 1629-50) 
Peeter en mary kynder Laureyns mathijssen van der hoeven westerhoven219 --- 8d 

 
215 hertog50850 9v4: Peter en Jenneke kinderen Raas meester Simons (Rasen) besitten huys schuyr hoff ende 
aengelegen erffenis groot ontrent seven loopensaet gelegen op berckt deen sijde aen erve Willem Jan 
berchmans ende voorts rontsomme aen de gemeynte folio 85 art ultimo belast met 1 st. 
216 hertog50850 41v3: Mateus Fransen woonende aen de broeckstrate tot bercheyck besit een stuck lants 
ontrent de wyntmoelen tot bercheyck gelegen groot ontrent seven spijntsaets deen sijde aen de gemeyn 
Molenwech, dander sijde Jacob theeuwens, deen eynde aen de lijwech, dander eynde Jan aert aelen fol 55 art 
ultimo belast met 4d ob nov. 
217 hertog50850 66v4: Jan Jassen van hongarijen opt loo verlcaert te besitten een stuck beempts gen de Nu 
groot ontrent 3 lopen 30 royen gelegen opt loo met beyde sijden de gemeynte deen eynde aen erve de 
erffgenamen der kynder elias andriessen dander eynde aen de lijstrate folio 79 art 2 0.5 grooten vet. 
218 hertog50850 50v9: Jan Laurijns mathijsen man van mari dochter adam willems op loven tot westerhoven 
besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis al groot ontrent 2.5 loopen deen sijde marten jans coppen, 
dander sijde lenaert Jans, symon van loemel ende philips ?, deen eynde sijn selffs erve dander eynde de 
gemeyn strate folio 180 art ultimo 4.5d nov. 
219 hertog50850 2v8: Peter en Mari kinderen Laurijs Matijsen verclaert te besitten huys hoff en aenglegen 
erffenis groot ontrent drye (lopen) gelegen onder westerhoven tot braembosch, deen sijde aen erve Dirck 
aerts, dander sijde aen erve . hun broeder deen eynde aen erve Adan henricx dander eynde aen de gemeynt 
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uyt huys hoff aengleach tot loeven groot ontrent vier lopensaet ex uno (latere) ariken Dircx, ex alio 
(latere) jan laurenszoon. 
 
(anno 1629-50) 
Jan Joost thijssen tot borckel220 --- 1st 14d 
vuyt huys metten aengelach op Borckel groot 150 royen met beyde die sijde peter soolen deynde 
aende gemeynt/ 
 
(anno 1629-50) 
Anthonis Aert Wouters tot Borckel221 --- 1st 3d 
vuyt (huis) metten aengelach te borckel groot 300 royen, metter ende sijde neffens henderick claus, 
dander sijde der kynderen Adriaen hovels dander eynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Jan en steven soonen Aert Jans verwet bij marie dochter Jan pauwen van .) 
Henrick ende Peeter soonen Jan henrick Pauwels op Borckel222 (in 4 testen) --- 3st 8d 
vuyt een stuck groesvelt genoempt de bloixhoeve op borckel, rontsomme in de gemeynte 
 
(1-6-?) 
 
Fol 32r 
 
(anno 1629-50) 
(Marie ende Jan elfen huysvrou peter gielens op de schaeft met heylken haer suster bij deylinge) 
Lijsken dochter Jan elffen huysvrou van henrick Lenarts vogelsancx van Gestel223 --- 2st 
12d 
vuyt eenen bemde hooylant geleghen opte schaeft, groot 200 royen metter ende sijde closters 
bempt van achel, dander sijde neffens faes Jans een eynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(aert aert theus bij versterff bij deylinge) 
(3 erfgenamen) 
Lambert steven Jan Ansems op de weebos224 --- 1st 14d 
vuyt huys hooff ende angelach op weboos groot 100 royen met ender zijde neffens Jenneken 
geraerts schutters dander Aert theus voors, metter eynde aen de gemeynt// 

 
folio 180v art 3 belast pro parte van 11d met 7.5d nov; de selve vuyten voors onderpande fol 155v pro parte 
van 5d, 3d 1 ort 
220 hertog50850 3r5: Jan Joost Tijsen tot borckel verclaert te besitten huys hoff ende aengelegen erffenis groot 
ontrent sesse loopen gelegen tot borckel beyde sijden aen erve Peeter goyarts deen eynde aen erve genoempt 
t deelisvelt toecomende jan thooms ende dander eynde aen de gemeyn straete folio 55v belast met 1st nov; 
die selve vuyten voors onderpande folio 167v 6d nov. 
221 hertog50850 2v2: Antonis zon Aart Wouters woonende op borckel verclaert te besitten alnoch huys schuyr 
end aengelegen erffenis groot ontrent een buender gelegen op borckel deen eyde aen erve Adriaen Jan 
hemelers, dander sijde ende een eynde aen de gemeynte, dander eynde aen erve Lemmen aerts, folio 183 
belast in 4 texten met 19st. 
222 hertog50850 7v1: Henrik en Peter zonen Jan Henrik Pauwels tot borckel verclaeren te besitten huys schuyr 
hoff ende aengelegen erffenis op bockel groot ontrent drye loopen deen sijde aen sijn selffs erve dander sijde 
aen erve Aert niclaes deen eynde aen erve Jaspar huyberts dander eynde aen de gemeyn strate folio 56 in 2 
texten belast met 9d et 8.5d nov. 
223 hertog50850 ? 
224 hertog50850 ? 
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(anno 1629-50) 
(Jenneke ende margarete kynder) 
Claes Peeters van der Aa225 --- 11d 
vuyt eenen acker den hooeck genaempt geleghen opt aa onder bercheyck groot ontrent 75 royen 
mets eende zijde geraerdt Jan nijs dander neffens goyaert henrick creyten metten eynde aen mary 
pyeck dander aen sijn selff// 
 
(Jennke ende margarete) 
Deselve226   --- 2st 14d 
vuyt den pant ut supra 
 
(1-8-12) 
 
Fol 32v 
 
(anno 1629-50) 
(Jan sone bij testament) 
Jan Jan Wouters schouteth tot luycxgestel227 --- 15d 
vuyt eenen beemde de bevart int berckterbroeck groot ontrent 100 royen neffens Aert thomas 
geraerts met beyde zijde, deynde aen de kynder henrick Aerts dander (einde) aen de gemeynt. 
 
(anno 1629-50) 
Anthonis Aert Wouters man van Lijsken dircx Borckel228 ( in 9 texten) --- 5st 2d 
vuyt eenen bemde genoempt martens bempt op borckel groot 150 royen met ender sijde neffens 
symon geraerts, dander (zijde) aen de dommel, dander  (einde) aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Jacob Martens tot Rythoven) (bij coop) 
(Heylken dochter frans geraerts verweckt bij hendricxken nabeschreven) 
Henricxken dochter Peeter henrick leemans weduwe frans gerarts tot waelick229 --- 9d 
vuyt huys ende aengelach geleghen tot Rythoven onder waelweyck groot ontrent 75 royen metter 
ender sijde ende eynde aen de gemeynt dander sijde henrick Jacobs// 

 
225 hertog50850 19r2: Niklaas Peters voors alnoch een stuck ackerlants gen die hoeve groot ontrent 
sevenentnegentich (97) royen gelegen opt Aa ontrent gestel deen sijde aen sijn selffs erve dander sijde aen de 
gemeynte, deen eynde aen erve Jan wouters schouteth tot gestel ende dander eynde aen erve goiaert creyten 
folio 186 art 2 belast met 3d nov. De Hoeve E949, E950 op de Aa. BiK p.588.589, p.590. 
226 hertog50850 19r3: Niklaas Peters voors alnoch een stuck ackerlants gen den nerenboecht oft den dries 
gelegen opt Aa onder Loo voors groot ontrent drye loopensaets deen sijde aen erve Lijsken dochter geerart Jan 
nijssen dander sijde aen erve goyaert henrick creyten deen eynde aen sijn selffs erve dander eynde aen erve 
Jan wouters schouteth tot gestel folio 56v art 2 belast met 2d et 2d ob nov; Niklaas Peeters voors alnoch vuyt 
huys schuyr hoff ende aengelegen erve voors folio 56v in 2 texten 4.5d et 2d nov. 
227 hertog50850 ? 
228 hertog50850 2v1: Antonis zoon Aart Wouters woonende op borkel verclaert te besitten een stuck beempts 

gelegen opde dommel tot borckel groot ontrent vier  loopensaets genaamd den martensbeempt, deen sijde 
aen erve . goyarts, dander sijde aen erve Ariaen Jan theeuwens, deen eynde aen de dommel, dander eynde aen 
de gemeynte folio 157 belast met 6d nov. 
229 hertog50850 43v1: Henriksken dochter Peter Henrik Leemans weduwe Frans Gerits woonende te waelijc 
verclaert te besitten huys hoff ende aengelegen erffenis gelegen tot Rythoven onder waelijck groot ontrent 
twee loopensaets deen seyde willem Jan stapppaers dander sijde Jan henrick goossens deen eynde willem 
stapparts voors dander eynde aen de gemeyn straet folio 75v art 2 belast met  ob nov. 
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(anno 1629-50) 
(3 kinder in ver. stijntken bij delylinge) 
(Mary dochter Jans Verhouven de Jongen) 
Margriet dochter anthonis peeters marien230 --- 15d 
vuyt eenen acker genaamt den hoogen acker groot ontrent derd’halff lopen d’ eender sijde meester 
wouter jan van courssel, d’ ander sijde jan hendrik symons, deen eynde den abt van postel d’ ander 
aen een gemeene ackerstraet.  
 
(1-10-4) 
 
Fol 33r 
 
 
 
(anno 1629-50) 
(Lijsbet, henrick, Jenneken, maeyken, jacob, Jan ende Catalijn kinderen Peter Dircx verweckt bij Anna 
dochter) 
Lijsken dochter hogaert Bartholomeus tot Rythoven231 --- 4st 6d 
vuyt huys hooff ende vordt, groot ontrent 500 royen tot Rythoven aen de voort met ender zijde aen 
thonis meus, voorts rontsoomme inde gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
(Jan ende Lijsken kynder Michiel wijnants232 (in 3 texten) --- 1st 
vuyt eenen bemde genoempt de middelste lischot tot rythoven onder broeckhoven groot 150 
royen met ender sijde Rogier cocx, dander sijde neffens de groote Lischoot, deynde aen de gemeynt 
 
(anno 1629-50) 
Ariaen henrick henricx op den braembos233 in 6 texten --- 2st 11d 
Pant fol: 20v 
 

 
230 hertog50850 ? 
231 hertog50850 41r4: Lijksen dochter hogart Bartholomeus Hogarts woonende tot rythoven aen de voort besit 
huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis tot rythoven op de voirt groot ontrent acht loopen deen sijde aen 
erve Anthonis meeus dander sijde ende een eynde aen de gemeyn strate ende dander eynde aen haer selffs 
heytvelt folio 57v et 58 in 4 texten 9d ob nov 3d 1 ort nov 9d 3 ort nov et 6d nov; die selve alnoch vuyten voors 
onderpande 73 in 2 texten belast met 9d ob nov et 1d nov; die selve alnoch huys schuyr hoff ende aengelegen 
erffenis tot rythoven aen de voirt groot ontrent vijff spijntsaet deen sijde hens jongen Jans, dander sijde goirt 
symons deen eynde aen haer selffs beeempt gen den heiligen geest beempts dander eynde aen de gemeyn 
strate folio 96 art 1 belast met 12d nov. 
232 hertog50850 31v3: Jan en Lijsken kinderen Michiel Wijnants alnoch een stuck beempts gen den lijssit 
gelegen onder rythoven tot broechoven aent rosselaer groot ontrent vierdalff loopen, deen sijde aen hun 
selffs beempt, dander sijde aen erve roelant joosten ende Arian aerts stackenaart, deen eynde aen hun selffs 
beempt ende dander eynde aen de gemeynte gen het rosselaer, folio 58 in 3 texten belast met 4d nov 2d bov 
et ob nov. Zie ook folio 37r. 
233 hertog50850 37r3-4: Adriaaan zoon henrik Henriks man en momber van Elsken dochter Goyart Corstens 
woonende tot braembos besit huys schuyt hoff ende aengelegen erve opden braembos groot ontrent 
anderhalff  loopen een sijde aen erve Anthonis peters daarvan gedeylt, dander sijde aen erve Neesken 
schoenmekers deen eynde aen erve gerart peeters ende dander eynde aen de gemeynte folio 35 art 2 belast 
met 1d 3 ort nov; die selve alnoch vuyten voors onderpande folio 58v in 6 texten 5d nov 2d nov 2d nov 3d nov 
1d nov et 3d nov. 
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(anno 1629-50) 
(Ariaentken dochter van Adriana dochter peeter Jan Marcelis bij versterff) 
Peeter Jan Marcelis opten weebos234 --- 2st 12d 
vuyt eenen bemde den koppen schoenenbempt, groot 100 royen op webos gelegen met ender zijde 
neffens Jan schroven dander neffens sijn selffs, deynde aen willem Jan ooms dander Anna baers// 
 
(1-12-8) 
 
Fol 33v 
 
(anno 1629-50) 
(Gerard Janssen Rombouts bij coop) 
(Anna weduwe ende haer kinderen) 
Jan Jaspars opten weebos235 --- 1st 14d 
vuyt een aude hooffstat opten webos genoempt de hooeck met een sijde ende eynde aen de 
gemeynte, dander zijde Aert aert schroven erffgenaem// 
 
(anno 1629-50) 
(Willem Lucas aen de Eykereynd bij coop) 
(Hendrick Jan Joordens) (in 2 texten) 
Jan Huybert Daris Praet?236 --- 11d 
(uit) huys hoff ende aengelach gestaen aent eyckereynde onder Bercheyck ex uno (latere) et fine uno 
aen de gemeene straete, ex alio (latere) Jan Willems Verhouven et fine alio Jan ooms. 
 
(anno 1629-50) 
Peeter Marcelis sterffelijk laet van de capelle opten weebos237 --- 12d 
 
(anno 1629-50) 
(Mary dochter goyart marten loyen ende de kinderen van Margriet oock dochter) 
Goyaert Marten Loyen opde spaenrijt238 (in 3 texten) --- 4st 14d 
vuyt eenen bemde metten heytvelt daer aen geleghen groot 400 royen, met ende zijde peter custer, 
dander peter marcelis metten eynde Aert claus bars, dander (einde) erf Jooris Aerts// 
 
fol 34r 

 
234 hertog50850 43r3: Peter Jan Marcelis op den weebos verclaert te besitten een stuck beempts gen coppen 
schoonen beempt gelegen opden weebosch groot ontrent twee loopenaets deen sijde aen sijn selffs erve 
ende dander sijde aen willem sgroven deen eynde Jan Jaspaers ende dander eynde willem Jan Ooms folio 72v 
art 2 belast met ob nov. 
235 hertog50850 7v4: Jan Jaspars opten weebos verclaert te besitten een stuck ackerlants gen coppen 
schoonenacker groot ontrent sesse loopen gelegen opten weebos deen sijde ende een eynde aen de 
gemeynte dander sijde aen erve peter de wever dander eynde aen erve Aerts grooven folio 58v art ultimo et 59 
art 1 in 2 texten belast met 6d et quartem part 0.5 ort nov et 6d quartem part 0.5 ort nov. 
236 hertog50850 ? 
237 hertog50850 ? 
238 hertog50850 38r2: Goyart Marten Looien opte spaenrijth onder de weebos verclaert te besitten een stuck 
beempts gelegen int heystbrhoeck gen schepens heijstbroeck groot ontrent twee lopen, deen sijde aen erve 
claes hubert baers dander sijde aen erve Aert sgrooven deen eynde aen erve Jan symons ende dander eynde 
aen sijn selffs erve folio 6v art 1 belast met 12d nov; de selve alnoch vuyten voor beemd ende vuyten heytveld 
daeraen gelegen groot ontrent sess loopen deen sijde sijn selffs erve dander sijde meeus coesters bocht, deen 
eynde Aart ariaens ende dander eynde wouter mateus folio 59v belast in 3 texten met 12d nov 12d nov 3d nov 
et 4d payment. 
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(anno 1629-50) 
(Jan marcelis verwect bij marijken dochter Anthonis peters) 
(marie ende heylwich kynder) 
Anthonis Peters tot cleyn borckel239 (in 5 texten) --- 3.5st 
vuyt huys hooff ende anegelach op cleynen borckel groot 3 lopen met ender sijde ende een eynde 
aen de gemeynte, dander sijde ende eynde Aert mathijs francken// 
 
(anno 1629-50) 
(Digna ende Iken kynderen Jann voors) 
(Jan soone) 
Anthonis frans brunix240 --- 5d 
 
vuyt eenen bemde genoempt den eels groot twe hondert ende thien roeyen geleghen onder 
lommel met ender sijde te suyden aen de gemeynte, dander sijde aen eenen waterlaet, metten 
eenen eynde aen de gemeynt, dander sijde te wesen aen gerardt ooms// loemel 
 
(anno 1629-50) 
(Lambert Dirck boons vij coop) 
Lambert aert Lamberts van heuch borckel241 --- 15dd 
vuyt huys hooff ende aengelach op borckel, groot 150 royen met ender zijde die kynderen henrick 
claus, dander neffens nijs lucas deynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(ariken gerit nijs weduwe Dirck aerts van brambos met vijff kinderen nametlijk dirk, aert, peter, jan 
ende heyl) 
Dirck, Jan, gerart ende heylken kynderen Dirck aerts van braembos242 --- 2st 2d 
uyt huys hoff ende aengelach groot ontrent ses lopensaat geleghen tot Looven ex uno (latere) aen 
de gemeente, ex alio (latere) aen de Oennen[?] 
 
(.-10-0) 
 
Folio 34v 
 
(anno 1629-50) 
(Willem Luycas aen d’ Eykereyne bij coop) 
(Hendrick Jan Joordens bij coop) 
Jan Huybert Daris Cornelis243 ---- 11d 
1 pant fol: 59 

 
239 hertog50850 50v4: Antonis Peters tot cleyn borckel besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis op 
borckel groot ontrent 12 loopen deen sijde ende een eynde aen de gemeynt, dander sijde mathijs franck, 
dander eynde dirck hoovels folio 60 in 5 texten 4.5d nov 3d nov 9d nov 3d nov 3d nov. 
240 hertog50850 52r1: Antonis Frans Bruininks tot Loemel besit een stuck bempts gelegen in d’ elst groot 2 
sillen 38 royen deen sijde suytwest aen de gemeynte, dander sijde hannen schoenmaeckers deen eynde 
oistwaarrts frans bruyninx dander eynde gerart in de Leeuwe tot Loemel folio 60 2d. 
241 hertog50850 ? 
242 hertog50850 2v10: Dirk, Jan, Gerard en Heilke kinderen Dirk Aarts woonende tot braembos onder 
westerhoven besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis tot brambosch voors deen sijde aen erve 
bernart gerarts ende voorts rontsomme aen de gemeynte folio 180v art ultimo belast met 11d nov. 
243 hertog50850 ? 
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(anno 1629-50) 
Wouter Janssen opt Loo244 (in 3 texten)  --- 14d 
vuyt huys hooff ende aengelach opt Loo onder bercheyck, met ender sijde oost aen peter hendricx 
dander aen de gemeyn straet dander [deen einde?] aen cornelis claus, dander (einde) aeen de 
gemeynte 
 
(anno 1629-50) 
Ariaentken weduwe dochter van de braambos met haere 4 kynder ---- 4d 
Pant fol: 39 
 
(anno 1629-50) 
Cornelis claes Janssen opt loo245  --- 1st 2d 
vuyt huys hooff ende aengelach opt loo ten noorden aen eerff der kynderen ende erffgenamen 
goyaert berchmans, dander sijde der kynder Jan van eersel, metten een eynde aen een waeterloop 
dander aen de gemeynte// 
 
folio 35r 
 
(anno 1629-50) 
(Catarina dochter gijsberts van dommelen bij deyling huysvrou peter jaers) 
(ijsbet ende aleyt kinderen)(ende catarina henric jans) 
Aert Gijsberts van dommelen (in 2 texten)246 --- 5d 
Uytten kerckacker groot ontrent 1.5 lopen ex uno (latere) frans Jansen ex alio (latere) hogart 
willemszoon geleghen bij de kercke (dommelen) 
[er staat een schuine streep door deze cijnspost] 
 
(anno 1629-50) 
Hendrick Symon adriaens voor Jenneke ondergeschreven voor de hellicht ende Peter Lenarts voor 
dander helft) 
Lenaert ende Jenneken kynder Peeter Lenaert Coppen247 (neffen hoten) --- 13d 
vuyt huys schuere ende aengelaegh tsamen groot vier loopensaat d’ een zijde oost neffens eenen 
heerwech oft gemeyn wech, d’ ander zijde ende eyne Roeloff Googarts ende henrick Ghijsberts, d’ 
ander eynde aen een leystraetken 
 
(anno 1629-50) 
Goris Cornelis op Eykereinde248 --- 2d 

 
244 hertog50850 ? 
245 hertog50850 49v6: Cornelis Klaas Jans tot bercheyck opt loo verclaert te besitten huys schuyr hoff ende 
aengelegen erffenis opt loo groot ontrent vijff loopen deen sijde aen de kynder jans van eersel dander sijde de 
selve kynder deen eynde sijn selffs erve ende jan plas met jenneken henrick berchmans ende dander eynde 
(de) gemeyn strate fol 61 art ultimo belast met 7d nov; de selve vuyten voors onderpande folio 161 art 3 3d 
nov. 
246 hertog50850 55r1: Aart Gijsberts van Dommelen besit een stuck ackerlants gelegen tot dommelen groot 
ontrent anderhalff lopensaets deen sijde wouter janssen dander sijde hoogaert willems deen eynde Jan jacops 
dander eynde de gemeyne straete folio 61v in 2 texten belast met 1.5d nov et 0.5d nov. 
247 hertog50850 ? 
248 hertog50850 15r3: die selve (Goris Cornelis) alnoch negenthien royen weylants gelegen opt eykereynde 
deen sijde aen sijn selffs erve dander sijde ende eenen eynde aen de gemeynte dander eynde aen erve henrik 
janssen folio 195 art ultimo belast met 6.5 myt 
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vuyt een bemde genoempt heet bruixsken aen eykereynde groot ontrent 150 royen metter ende 
sijde aen eerff henrick jan symons dander sijde Jan popeliers, metten eene eynde aen Laureys martes 
dander aen de gemeynte// 
 
folio 35v 
 
(anno 1629-50) 
(Catheleyn Anthonis van beyeren bij versterff) 
Anna huysvrou henrick bleys tot Loemel in 3 texten249 --- 2st 12d 
vuyt huys hoff ende aengelach onder lommel groot ontrent twee hondert royen, met eende sijde 
ten oosten aen peter hendericx te westen meester Jan aelen, metten eynde ten suyden aen cathelijn 
van beyeren, ten oorden aen de gemeyn straet/ 
 
(anno 1629-50)  
(Aert goyart neelen tot rythoven . . /joost peter Jannis) 
Lucas Symons rythoven250 --- 7.5d 
vuyt huys ende aengelach tot Rythoven ande eynde, groot ontrent 75 royen deen sijde ende een 
eynde aen sijn selffs deen eynde aende gemeynte// 
 
(anno 1629-50)  
(Margriet dochter Joost peeters bij coop) 
Pierijntken Joost peeters huysvrouw van Aert goyaert frans bij versterff) 
Lijsken dochtere Peeter Gielens251 --- 7d 
Rest 1578 tythoven 2 d vet 
vuyt eenen beempt genoempt den Thijssenbeempt gelegen onder Rythoven aen de Eynderstraet 
groot ontrent drye loopen, oostwarts neffens erve goyart kenis, westwarts aen erve Aert goyart 
Baten, zuydwarts aen erve des vercoopers voorrit ende noortwarts aen de gemeyne straet aldaer. 
 
(anno 1629-50) 
(Cornelia weduwe) 
(Meester Peeters symons 4 kynder, 2 kynder ende Simon M peeters) 
Willem Jan Berchmans tot berckt in de Runde, uyt eenen wijer252  --- 1st 
(meester peeter simons gecocht) 
Rontsom inde gemeente. 
 
Folio 36r 
 
(anno 1629-50) 
(Veecht en Dirck aerts . .) 
(Sanders Martens bij coop) 

 
249 hertog50850 ? 
250 hertog50850 11r5: die selve (Lukas Simons) alnoch huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis tot rythoven 
aen (het) Eynde groot ontrent derdalff loopen deen sijde aen sijn selffs erve dander sijde aen ackerstrate, deen 
eynde aen sijn selffs erve ende dander eynde aen de gemeyn strate folio 144 art 1 belast met 1d et ob nov; die 
selve alnoch vuyten voors onderpande folio 81v art 1 3d nov. 
251 hertog50850 ? 
252 hertog50850 43r4: Willem Jan Bergmans tot berckt in de runde verclaert te besitten een stuck heytvelts 
metter wijer daer in gelegen groot ontrent tsamen twee loopen gelegen deen eynde aen een erve gen 
augustijns erve ende voorts rondomme in de gemeynte gen de Runde folio 172v in 2 texten belast met 3d 1 
oirt nov et 3d nov. DE Papenwijer heide E240, BiK p.528,529, p.532 bij Augustijnen erve, BiK p.532. 
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(de kinderen voor deen helft) 
(Sander Martens) 
Peeter henricx tot Dommelen253 --- 8d 
uyt eenen acker ende aengelach groot. lopensaat ex uno (latere) willem Jans [doorgestreept en er 
boven: die reviere] ex alio (latere) . michiels gelegen aen de heyde. 
(. Willems voor ander helft) 
[schuine streep door deze post] 
 
(anno 1629-50) 
(. Ariaen goyert geritszoon) 
(Lijken Goyaert bierens) 
Pauwels gerart Pauwels tot Dommelen254  --- 8d 
vuyt eenen schepersbeempt groot een loopen d’ een zijde willem Janssen dander sijde Adriaen 
Geritszoon gelegen aen de heyde/ (dommelen) 
[een schuine streep door deze post] 
 
(anno 1629-50) 
Aert Claes op Borckel255 --- 15d 
vuyt huys hooff ende aengelach op borckel groot 200 royen met ender zijde neffens lambert 
Janssen, dander sijde der kynderen Jan pauwels, dander eynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Henrick ende Jan kynderen) 
Jan Gerart Jacops alias Engelen opden braembos256 --- 1d 
vuyt huys ende aengelach groot ontrent drye loopensaats, d’ een zijde aen den Engelenbeempt 
toebehoorende Aert Roeffen ende d’ ander zijde willem Cornelis Vervoort, voorts aen de gemeynte/ 
 
(.-3-12) 
 
Folio 36v 
 
(anno 1629-50) 
(Heer frans presbiter) 
Heer mathijs Janssen pastoor tot Dommelen als sterfelijk late257 --- 8.5d 

 
253 hertog50850 33r5: Peter Henriks woonende tot dommelen besit een stuck eckerlants groot ontrent twee 
lopensaets gelegen tot Dommelen deen sijde aen erve willem Jans dander sijde ende een eynde aen de 
gemeynt ende dander eynde aen erve willems voors folio 63 art 1 belast met 3d nov. 
254 hertog50850 33v2: Pauwels Gerit Pauwels woonende te Dommelen bezit een stuck eckerlants gen de 
hoochdommel groot ontrent derdalff loopensaets gelegen tot dommelen deen sijde ende een eynde aen erve 
eyken weduwe willem tijssen dander sijde aen erve willem vereyssen dander eynde aen erve marten luycas 
folio 63 art 2 belast met 3d nov; die selve Pauwels (Pauwels Gerit Pauwels woonende te Dommelen) alnoch 
een stuck weyvelts gen het neervelt gelegen tot dommelen groot ontrent een loopensaets deen sijde aen sijn 
selffs erve dander sijde ende een eynde aen erve willem Jans dander eynde aen erve dirck Janssen folio 93 art 1 
belast met 4.5d nov. 
255 hertog50850 44v1: Aart Klasens (en zijn broer Goyart) besit een huys hoff ende aengelegen erffenis gelegen 
op borckel groot drye loopensaets deen sijde lambert thewens dander sijde goyaert Jans deen eynde henrick 
creyten dander eynde aen de gemeynte folio 63 art 3 belast met 4d nov et 2d nov; die selve 147v art 1 4d nov. 
256 hertog50850 50r10: Jan Gerard Jakobs alias Engelen opde braembos besit huys hoff ende aengelegen 

erffenis op braembos groot ontrent drye loopen deen sijde ende een eynde (de) gemeynt dander sijde willem 
cornelis, dander eynde ghijbel oerlemans folio 63 art ultimo 1 ob nov. 
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vuyt eenen beempt genoempt de scheepleyde groot twee loopensaets ex uno (latere) henrick Jan 
hoogers ex alio (latere) Wilbert Willemszoon toecomende de pastorije 
[deze post is doorgestreept met een schuine streep] 
 
(anno 1629-50) 
(Lijksen ende Aleyt kynderen) 
Aert gijsberts van dommelen258 --- 7.5d 
vuytte scheepleye groot een een den halff loopen gelegen aen de molenwech ex uno (latere) wilbort 
Jansen ex alio (latere) wilbort willems (fol: 64) 
[deze post is doorgestreept met een schuine streep] 
 
(anno 1629-50) 
(Anna Jans van Popel weduwe huybert voors) 
(Marten ende Jan kynderen Huybert martens loco patris) 
Hubert marten Janssen tot berckt259 --- 8d holl 
vuyt huys hooff ende angelach op berckt bij de Ravens eynde groot 125 royen met ender sijde aen 
neffens den molenwech, dander sijde ende eynde Adriaen willems/ 
 
(anno 1629-50) 
(erfgenamen henrick hermans man (van) mary en Antonis huibert Daris) 
Adriaen henricx Berchmans260 --- 3st 10d 
vuyt huys hooff ende aengelach geleghen op bruixskeneynde onder bercheyck groot 150 royen, met 
eender sijde henderick gerarts alias schutters, dander neffens jan baers, een eynde aen Adriaen 
henricx dander (einde) aen die gemeyn straet// 
 
fol 37r 
 
(anno 1629-50) 
(met willem henrick Art en . kynder) 
Jan Aerts man van Jenneken dochter Dirck Jacobs van Borckel261 (in 4 texten) --- 3st 10d 

 
257 hertog50850 57v5: Heer Michiel Jans pastoor tot Dommelen als sterfelijk laat van de aultair van onser 
lieven vrouwen tot dommelen besit en verclaert tot selven aultair te behoren een stuck beempts gen de 
scheepleyde gelegen tot dommelen groot 2 loopen deen sijde aan wilboert willems beempt dander sijde 
henrick Jans deen eynde Ruth bijhoeter ende dander eynde Aert gijsberts folio 63v art 1 por medietate van 6d 
nu belast met 3d nov. Zie volgende perceel. 
258 hertog50850 55r2: die selve (Aart Gijsberts van Dommelen) alnoch een stuck beempts gen de schepleyde 
gelegen tot dommelen groot twee loopensaets deen sijde wilboort willems dander sijde wilboort Janssen deen 
eynde den pastoir tot Dommelen dander eynde aen sijn selffs erve folio 63v art 1 pro medietate van 6d belast 
met 3d nov. Dit perceel is gedeeld met het vorige. Zie ook folio 35r. 
259 hertog50850 23r1: Huibert Marten Jansen tot Berkt verclaert te besitten huys hoff ende aengelegen 
erffenis tot berckt groot ontrent drye loopensaets deen sijde aen de leywech ende dander sijde aen de 
gemeynte deen eynde aen erve der kynderen adriaen willems ende dander eynde aen erve Jan goiaert dircx 
folio 190v in 3 texten belast met 3d 3 oirt et 1 d nov. 
260 hertog50850 57r7: Adriaan Henrik Bergmans tot brugskenseynde besit een huys hoff ende aenglegen 
erffenis al groot ontrent 2 loopen deen sijde jan pauwels, dander sijde willem pauwels daarvan gedeylt deen 
eynde Adriaen henricx schoonen dander eynde de gemeynt fol 64 in 3 texten belast met 13d ob poit nov 0.5 
poit nov et 2d nov van 2 st nov et 7.5d nov van 16.5d 1.5 ort nov 
261 hertog50850 21r2: Jan Aarts als man en momber van Jenneken dochter Dirk Jakobs Pauwels van Borkel besit 
huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis gelegen tot berckt groot ontrent vijff lopensaets deen sijde aen 
erve der kynderen henrick aerts, dander sijde aen de lijstraet ende voorts rontsomme in de gemeynte; alnoch 
eenen bempt in berckterbroeck gen den breedenput groot ontrent drye loopensaets deen sijde aen erve 
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vuyt een stuck ackerlants op webos 150 royen met ender sijde Jan Janssen bars, dander neffens 
Jenneke schutters, d(een) eynde corst bacx, dander eynde aen de gemeynen wech naer eersel/ 
 
(anno 1629-50) 
(Evert Willems) 
Adriaen henricx sterffelijk laet van de heilig geest tot Dommelen262 --- 1st 6d 
uyt eenen beempt groot ontrent twee lopensaets in de loobroeck aen de dommel ex uno (latere) 
ende aen erve weduwe Ruth Janssen ex alio (latere)/ 
 
(anno 1629-50) 
Goyaert goyaert keenes tot rythoven263 --- 10d 
vuyt eenen bempde genaempt de Roest tot Rythoven aen den eynde groot ontrent 100 royen deen 
sijde goyaert symons, dander Joost peters deen eynde aen de gemeyn straet/ 
 
(anno 1629-50) 
(Margriet dochter Jacobs van Balen bij coop) 
Jan Jacops (henriks) van Balen264 --- 15d 
vuyt huys hooff ende angelach geleghen tot Rythoven aen heyereynde groot ontrent 200 royen met 
ender sijde henderick willems dander (zijde) aen een acker een ackerstraet, dander aen de 
gemeynt// 
 
(1-0-12) 
 
Fol 37v 
 
(anno 1629-50) 
(Teunis Jan dielis bij coop) 
(Marten marten Jacobs bij kope) 
Jan hendricx driessen tot walick265  --- 10d 
vuyt eenen bempt genaempt den luytbempt tot Rythoven onder waelweyck met ender zijde 
marten Jacobs sijn seelff dander aen Jan Janssen bijde de eynde aen de gemeynt, groot 150 royen// 
(in 2 texten) 
 
(anno 1629-50) 
Matthijs sone met Anthonis ende jan kynder) 
Jan Mathijs op de schaeft266 --- 1st 9d 

 
peeter theewis dander sijde aen de gemeynte deen eynde aen erve Jan franssen alias covels dander eynde aen 
sijn selffs erve folio 98r et 98v in 4 texten belast met 4d nov 1d nov 3d poit et ob nov. 
262 hertog50850 60v5: Adriaan Henriks tot Dommelen als sterffelijke laet der Taeffelen van de heyligen geest 
aldaer in de name van de selve taeffele besit een stuck beempts gen het Loobroeck gelegen tot Dommelen 
groot drye loopensaets deen sijde de dommel dander sijde Ruth Janssen van de heuvel deen eynde willem 
willems dander eynde anthonis peeters folio 64v in 4 texten belast met 9d 0.5 oirt nov. 
263 hertog50850 ? 
264 hertog50850 36r5-8: zie fol 6v 
265 hertog50850 50v5: Han Henrik Driesen tot walick besit een stuck beempts gen den luytenbeempt groot 
ontrent 2 loopen gelegen in de tasbroeken deen sijde marten Jacops dander Jan Janssen lijn moes deen eynde 
(de) gemeynte dander eynde (de) gemeynte, folio 65 in 2 texten 3d et terciam partem ob nov et 1 d nov. 
266 hertog50850 35r5: Jan Matijs woonende opte schaeft besit een stuck beempts groot ontrent twe loopen 
gelegen opte schaeft deen sijde aen erve faes Jan faes dander sijde aen erve Aert gerart henricx deen eynde 
aen erve Jacob thijssen ende dander eynde aen de gemeyente, folio 65 art ultimo pro terciam parte van 2.5 
oude groote belast met 10d nov. 
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vuyt een weytveelt op schaeft genaempt heet weytveelt, groot 75 royen, met ender sijde gerarts 
boots kynder eerff, dander sijde faes Janssen, metten eenen eynde aen de peey// 
 
(anno 1629-50) 
Faes jan faes opte schaft267 --- 1st 9d 
vuyt een wijtveelt op schaeft genoempt heet weytveelt groot 75 royen met ende sijde neffens Jan 
Jan mathijs, dander sijde neffen henderick Lamberts, deynde aen de gemeyn peye// 
 
(anno 1629-50) 
(Cornelis gerarts bots sijn broeder) 
Aert gerarts opde schaft268 --- 1st 9d 
vuyt een weyveelt op schaeft geleghen genoempt heet weytveelt met ende sijde Jan thijssen, dande 
henderick lamberts deynde aen de peey// 
 
fol 38r 
 
(anno 1629-50) 
(Matthijs sone ende catlijn kynder) 
Geraert soone willem peeter willem van Aelst schaeft269 --- 1d 
vuyt huys hooff angelach op schaeft groot 150 roeyen met ender sijde Jan Aerts elsen, dander sijde 
goyart Janssen deynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
Anthonis aert wouters man van Lijsken Dircx van hovel tot borckel270 --- 15d 
vuyt een hooy bemde genoempt de  beecke, de groote beeck genaempt groot 150 royen gelegen op 
borkel deen sijde neffens thijs francken, dander aen sijn selff, beyde die eynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Jan ende lijsken kynder Michiel) 
Michiel wijandts op Waelre moelen271 --- 1st 

 
267 hertog50850 35r4: Faas Jan Faas woonende opte schaeft besit een hoijbeempt gelegen opte schaeft groot 
ontrent twee loopen deen sijde aen erve Arian lenarts dander sijde aen erve Jan goyarts deen eynde aen erve 
Jacob thijssen ende dander eynde aen de gemeynte, folio 65 ultimo pro terciam parte van 2.5 oude groote 
belast met 10d nov. Dit perceel is gedeeld met het volgende en het vorige. 
268 hertog50850 35r6: Aart Gerards woonende op de schaeft besit een stuck beempts groot ontrent twee 
loopen gelegen opde schaeft deen sijde aen erve Jan mathijssen voors dander sijde aen erve Jan goyarts deen 
eynde aen erve Jacob thijssen ende dander eynde aen de gemeynte folio 65 art ultimo pro terciam partem van 
2.5 oude grooten belast met 10d nov. Dit perceel grenst aan het vorige. 
269 hertog50850 35r1-3: Gerard zoon Willem Peters van Aalst wooenden op de schaeft besit een stuck beempts 
gen de huybenbeempt gelegen opte schaeft groot ontrent acht loopensaets deen sijde aen erve faes janssen 
ende oyck met dander sijde ende deen eynde aen de reviere van de dommele ende dander eynde aen de 
gemeynte, folio 99v et 100r in 2 texten belast met 3 ort nov et 9d nov; die selve vuyten voors onderpande folio 
135v 7d nov; die selve vuyten voors beempde folio 65v art 1, 1 ob nov. 
270 hertog50850 2v2: Antonis Aart Wouters woonende op bockel verclaert te besitten een stuck beempts 
gelegen op de dommel tot borckel groot ontrent vier loopensaets gen de marttenbeempt deen sijde aen erve 
. goyaerts, dander sijde aen erve Adriaen jan theeuwens, deen eynde aen de dommel, dander eynde aen de 
gemeynte folio 167 belast met 6d nov. 
271 hertog50850 31v3: die selve (Jan ende Lijksen kinderen Michiel Wijnants) alnoch een stuck beempts gen 
den middelsten lijssit gelegen onder rythoven tot broechoven aent rosselair groot ontrent drye loopen deen 
sijde aen hun selffs beempt gen den grootten lijssit, dander sijde aen erve de kynder lucas cocx, deen eynde 
aen erve claes Jans welten ende dander eynde aen de gemeynte gen dat rosselair folio 130v in 2 texten belast 
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vuyt eenen bemde genoempt de middelste schoot gelegen tot Rythoven onder broechoven groot 
ontrent 150 royen, met ender sijde Rutger coocx, dander sijde neffens die groote lischoot, deynde 
aen de gemeynt// (folio 66) 
 
(anno 1629-50) 
(Margriet dochter Jacob van Balen voor) 
Jan Jacobs van Balen tot Rijthoven272 in 3 texten --- 8d 
vuyt huys hooff ende angelach tot Rythoven aent heyereynde groot 400 royen met ender sijde aen 
henderick willems, dander sijde aen eenen ackerstraet dander (einde) aen de gemeynt// 
 
(.-10-.) 
 
Folio 38v 
 
(anno 1629-50) 
(de mede kinderen, marie ariaen dochter bij deylinge) 
Adriaen soone Dirck gerart nijs tot boshoven273 --- 1st 
vuyt eenen acker genoempt de hoeve tot Rythoven onder boshoven, groot ontrent 250 royen met 
ende sijde symon bastiaens dander de kynderen stappers, deynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Marijke susteren) 
Jan Jans van Loon tot broechoven274 --- 15d 
vuyt eenen bemde genaempt den kuninck tot Rythoven onder boshoven groot 50 royen mette 
eender sijde willem wauters dander sijde martens evers, d(een) eynde henrick aerts, dander eynde 
mary bartells 
 
(anno 1629-50) 
Dingen natuerlijken dochter Jans van vessem weduwe Henrick Jan eysschen tot Broeckhoven275

 ---15d 
vuyt eenen bempt genoempt den dijckbempt geleghen tot rythoven onder broechoven, met ender 
zijde Jan van loon, dander sijde aen de gemeynt deynde aen den dijck, groot 150 royen 
 
Henrick gielis poirters (borkel) rest 1578 --15d [doorgestreept] 
 
(.-12-.) 

 
met 6d nov et 3d nov; die selve Jan ende lijsken vuyt des stuck beempts gen den middelste lijssit, folio 107v art 
1, 4d nov. Zie ook fol 33r. 
272 hertog50850 36r5-8: zie fol 6v en dolio 37r. 
273 hertog50850 18r2: dieselve (Adriaan zoon Dirk Gerard Nijs) alnoch een stuck ackerlants gen die hoeve groot 
ontrent vier loopensaets gelegen tot boshoven deen sijde aen erve symon bestelens als daer van gedeylt 
dander sijde ende een eynde aen de kinderen Jan stappaers ende dander eynde aen de gemeynte, folio 66v art 
1 belast met 4d 3 oort nov et 2d ort nov in 2 texten. 
274 hertog50850 10v3: Jan soone Jan Jacob stevens (van Loon) voors alnoch een stuck beempts gen Joostkens 
beempt groot ontrent vijff spijntsaet gelegen onder broechoven, deen sijde aen erve marten stevens, dander 
sijde willem wouters, deen eynde bartholomeus van vessem ende aent vossenstraetken, dander eynde aen 
erve catelijn weduwe henrick peter verhobbelen, folio 87 belast met 4d 0.5 ort vet. 
275 hertog50850 10v2: Dingen natuurlijke dochter Jans van Vessem weduwe Henrik Jan Eyssen tot broehoven 
besit een stuck beempts tot broechoven gen den dijckbeempt groot ontrent drye loopen deen sijde aen erve 
Jan Jans Jacop stevens als daarvan gedeylt, dander sijde aen de gemeynt deen eynde aen dijcken, dander 
eynde aen erve Bartholomeus Jans van vessem, folio 66v pro alia medietate van 12d nov: belast met 6d nov. 
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Fol 39r 
 
(anno 1629-50) 
(Willem ende adam sonen) 
Dirck Jacob michielszoon opten Eycker hertganck276 --- 2st 14d 
vuyt eenen bemde genoempt den eyckerbeemd groot 200 royen gelegen aent eykereynde met een 
sijde ende een eynde aen de bischop eerff van den boosch, ten osten Joost mathijssen, dander 
(zijde) aent gemeyn broeck/ 
 
(anno 1629-50) 
(Hendrick, baudewijn ende Anneken loco patris) 
Willem henricx van rijthoven277 --- 8d 
vuyt eenen bemde genoempt de brans gelegen tot Rythoven aen den eynde groot 4 lopen, met 
ender sijde symon bastiaens, dander sijde aen goyaert symons, deynde aen de gemeynt/ 
 
(anno 1629-50) 
Lambert Jacob Lamberts tot berckt alias vercolleken278 (in 2 texten) --- 2st 6d 
vuyt huys hooff ende aengelach op berckt onder bercheyck, met bijde die sijden ende een eynde 
aen de kynderen henderick goyaerts alias schoenen, dander aen de gemeynte 
 
(anno 1629-50) 
Peeter soone thomas Jan Aert Eelen opt loo279 (in 9 texten) --- 2st 6d 
vuyt eene bemde int berckterbroeck onder bercheyck 150 royen groot met ende sijde ten norden 
Jan ooms dander sijde ende eynde aen peters voors dander aen eenen leywech// 
 
(1-12-8) 
 
Fol 39v 
 
(anno 1629-50) 
Lambert Jacob Lamberts tot berckt280 --- 8d 

 
276 hertog50850 26r2: Dirk Jacob michielszoon woonende tot bercheyck opt eyckereynde verclaert te besitten 
een stuck beempts gen den eyckervenbeempt groot ontrent vijff loopensaets gelegen opt eykereynde deen 
sijde ende een eynde aen erve des bisdoms van den Bossche dander sijde aent broeck oft gemeynte, dander 
eynde aen erve Joost mathijssen folio 67 in 4 texten belast met 4d nov 1.5d nov 1d nov et 1 grote vet. Gelegen 
bij de Kouwenberg en in het Eikenven, zie BiK p.298,299 en p.303. 
277 hertog50850 28v1: Willem Henriks van rythoven alias Jannis besit eenen beempt gen den crans groot 
ontrent onderhalf loopen gelegen tot rythoven aen de eynde deen sijde aen erve goyaert symons dander sijde 
aen erve symon bestelens, deen eynde aen sijn selffs erve ende dander eynde aen de gemeyn strate, folio 67v 
art 1 1d vet ende 2d nov. 
278 hertog50850 28v5: Lambert Jakob Lamberts woonende tot berct verclaert te besitten huys schuyr hoff ende 
aengelegen erffenis tot berct groot ontrent vijff loopensaet deen sijde ende dander sijde aen erve der kynder 
henrick goyaert schoonen, deen eynde aen erve deselve kynder, dander eynde aen de gemeyn strate, folio 67v 
pro medietate van 3 texten belast met 2 st 6d holl.; die selve vuyten voors onderpande folio 68 art 1 belast met 
3d nov. 
279 hertog50850 20r4: Peter zoon Thomas Jan Aart Elen opt loo besit twee bempden aen malcanderen gelegen 
int berckterbroeck groot ontrent sess loopensaets deen sijde aen sijn selffs erve dander sijde der kynderen Jan 
dielen erve deen eynde aen sijn selffs erve dander eynde aen de lijstraet folio 67v pro medietate van 3 texten 
belast met 2 st 6d holl. 
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vuyt huys hoeff ende aengelach op berckt groot ontrent 200 royen met beyde sijden ende een 
eynde aen die kynder henderick goyaerts alias schonen dander aen de gemeynt// 
 
Aart Jan Embert francken281 --- 6st 1d 
Rest 1586 
 
(anno 1629-50) 
Heer luycas ende elysabeth kinderen thoonis uyt een beempt in Eertbrandt aent bercterbroeck ex 
uno (latere) margriet jan cleynjans, ex alio (latere) adriaen Aert Jan Emkens --- 1st 
(anno 1629-50) 
Margriet dochter Jan Willem Cleynens uyt een stuck erffenis gen(aamd) de vorste houw groot drye 
lopen beyde sijden Jan Evers 1586 chijns --- 1 st 
 
(anno 1629-50) 
(Peter henrick schoonen weduwe Jenneken met 2 kinder verwect bij goort schoone) 
Jenneken en Cathelijn kynder Willem Henricx thijssen berckt282 --- 1st 14d 
Pandt fol: 51 
 
(anno 1629-50) 
(Adriaan sone) 
Aert Jan Embert francken --- 1st 13d 
Rest 1584 pandt staet fol:40 
 
Fol 40r 
 
(anno 1629-50) 
(heer en meester Peeter van Balen pastoir tot bercheyck bij cope) 
(Isaac Wachtelaers bij coop van) (geertruyt ende henrixken kinderen aerts voors) 
Cathelijn weduwe aert henricx van berch tot eyck283 --- 11d holl 
vuyt een stuck toellants den bocht groot 300 royen aen den berch geleghen met ender sijde neffens 
Jacob goyaert berchmans, dander daer heet affgedeylt is metten eynde goyaert Aerts dander aen de 
gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
Margriet dochter Jan willem cley(n)Jans huysvrou Jan Joordens tot Eersel284 --- 1st 5d 

 
280 hertog50850 28v5: Lambert Jakob Lamberts woonende tot berct verclaert te besitten huys schuyr hoff ende 
aengelegen erffenis tot berct groot ontrent vijff loopensaet deen sijde ende dander sijde aen erve der kynder 
henrick goyaert schoonen, deen eynde aen erve deselve kynder, dander eynde aen de gemeyn strate, folio 67v 
pro medietate van 3 texten belast met 2 st 6d holl; die selve vuyten voors onderpande folio 68 art 1 belast met 
3d nov. 
281 hertog50850 ? 
282 hertog50850 ? 
283 hertog50850 14r4: Catelijn weduwe Aart Henriks aen den Berch tot Eyck besit een stuck eckerlants gelegen 
in de bergerecker tot Bercheyck groot ontrent vier loopensaets beyde sijden Jacob cleys ende een eynde aen 
erve Jan Jan tops dander eynde aen haer selffs erve folio 68v art 6 belast met 4d et 3_am partem d nov. 
284 hertog50850 27v2-3: Margareta dochter Jan Willem Kleinjans huysvrou Jans Joordens woonende tot Eersel 
besit een stuck beempts gen den mosbeempt groot ontrent twe loopen gelegen opden boevenhoevel ontrent 
de gemeynte van schaeyck ende walick, deen sijde aen haer selffs erve, dander sijde aen haer selffs erve ende 
aen erve gen den cockart toecoomende Jan Jan delis van de boevenhoevel, deen eynde aen de gemeynte van 
schaeyck ende walick, dander eynde aen erve Jan Jan delis voors folio 69 art 2,3 et 4 in 3 texten belast met 4.5d 
nov 1d nov; deselve vuyten voors onderpande fol 121 in 2 texten 13d nov. 
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uyt eenen beemt groot ontrent twee lopen gen(aam)t gerit Raymekersbeempt geleghen ontrent de 
gemeent van schadewijck en waelwijck ex uno (latere) Jan Delis, hier onder, ex alio (latere) haer 
selffs. 
 
(anno 1629-50) 
Jan Jan Delis van boevenhoevel285  --- 5d holl 
Van eenen uuytfanck van 60 royen gen(aam)t de kocker, deen sijde aen de gemeynte, d’ ander sijde 
griet Jan Joordens. 
 
Fol 40v 
 
(anno 1629-50) 
(frans jan geerts bij coop tegen alijt ondergeschreven) (aleyt cock dochter) 
(Henrick, baudewijn ende Anneken loco patris) 
(catelijn weduwe) 
Willem henricx van Rythoven286 --- 8d 
vuyt eenen bemde tot rythoven aent eynde genoempt den krans met ende sijde symon bastiaens, 
dander goyaert synons deynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Jan Anthonis Den tot Loemel) 
(Jan bastiaens kuypers voer een heelft) 
(Joost henderick moons voor die ander heelft) 
Jan lijn stercken tot Loemel287 --- 1st 14d 
vuyt eenen bemde onder lommel genaempt de gooren groot ont twe hondert royen met eende(r) 
sijde ten oosten aen eerff Jan engelen dander sijde te westen Jan goyaert torkens metten eenen 
eynde ten norden aen peter rosen dander eynde aen de gemeynte ten suyden// 
 
(anno 1629-50) 
Peeter Maessen288 --- 1d 

 
285 hertog50850 27v4: Jan zoon Jan Jan Delis van de boevenhovel verclaert te besitten tsestich royen erffenis 
wesende weylant gen(aampt) den cockaert gelegen aen de boevenhoevel deen sijde aen sijn selffs erve 
gen(aampt) de cockaert oyck tsestich royen groot sijnde art seq(uens) vermelt, dander sijde ende een eynde 
aen de gemeynte van schadewijck en walick, dander eynde aen de beempt gen(aampt) de mosbeempt 
toecomende margareta dochter Jan willem cleyn Jans voors, folio 69 art ult belast met 2d nov. Dit perceel ligt 
naast het vorige :Het Mosveld op Boevenheuvel C378 en C379, de Kokker= C377 aan de Eerselse kant van 
Boevenheuvel. 
286 hertog50850 28v1: Willem Henriks van rythoven alias jannis besit eenen beempt gen de crans groot ontrent 
onderhalff loopen gelegen tot rythoven aen de eynde, deen sijde aen erve goyaert symons dander sijde aen 
erve symon bestelens, deen eynde aen sijn selffs erve ende dander eynde aen de gemeyn strate folio 67v art 1 
belast met 1d vet ende 2d nov. 
287 hertog50850 44r1-2: Jan sterken tot loemel besit een stuck bempts gelegen aen de vest tusschen loemel 
ende Bercheyck groot vier loopensaets deen sijde geerart aert dielis dander sijde de kynderen martten monincx 
deen eynde hens melis dander eynde de gemeynte folio 2v pro parte van1 gr vet belast met 4d 1 oirt vet; Jan 
lijn stercken tot loemel besit een stuck beempts gen de colke tusschen loemel ende bercheyck gelegen groot 
twee loopensaet deen sijde Jan toirkens dander sijde peeter cornelis roosen beyde eynden aen de gemeynte 
folio 69v art 2 belast met 1 gr vet. 
288 hertog50850 44r6: Peter Masen tot Bercheyck voor deen helft ende Jacop Jan Joosten opt loo voor dander 
helft besitten een hoffstadt ende aengelegen erffenis tot bercheyck opt loo groot seven loopensaets gen de 
Geest deen sijde ariaen van poppel dander sijde ende een eynde aen de gemeynte dander eynde aen erve aert 
cooman aerts folio 125v et 126 belast met 3d nov 7d nov 0.5 gr vet 8d 6d nov et 3d nov. 
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vuyt eenen bocht teellants genaempt die deckersvelden, metter ende sijde aen peters voors, 
metten ander sijde ende eynde aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
(Thomas anthony malymans bij coop) 
(Hendrick Jan volders) 
Anthonis gerit Daris opt loo --- 2st 
vuyt huys hoff ende aengelaech gelijck hiervoor fol: 20 staet 
 
fol 41r 
 
(anno 1629-50) 
(heylken weduwe) 
Frans Bartolomeus Jacobs opt loo289 --- 1st 14d 
vuyt eenen bocht genoempt den deckersdries tueyllant op hongereyen gelegen onder bercheyck 
met ende zijde neffens de gemeynt, dander sijde neffens frans voors deen eynde aen de 
hoeffstraet// 
 
(anno 1629-50) 
Gijsbert en Anna kynder wilboirt gijsberts tot braembos290 --- 5d 
uyt huys hoff metten aengelach groot ontrent ses lopensaet ex uno (latere) willem Cornelis ex alio 
(latere) aen de gemeente. 
 
(anno 1629-50) 
(Mari weduwe Jan sone ende mari dochter Laurens Jacops bij coop) 
(Jan henderick heesen bij koope voor) 
(Goyaert goyaert kenis ende cornelis Jacobs bij . ) 
Jan ende Lijntken kynder willem joosten tot Rythoven291 --- 15d 
vuyt huys schuer hooff ende erve groot ontrent 10 lopensaet geleghen tot rythoven aen 
heyereynde, deen sijde ende een eynde aen de gemeynte straete dander sijde aen den Rijroop 
dander eynde peter meus graeven/ 
 
(anno 1629-50) 
(willem lucas aert aent eyckereynde) 
(Henrick jan joordens) 
Jan Huybert Daris Cornelis ---  15d 
p ant fol 59 

 
289 hertog50850 44r6: frans Bartholomeus Jacobs voors verclaert te besitten ontrent derdalff loopensaet 
eckerlants gen den deckersdries gelegen tot Bercheyck opt loo in de hoeve deen sijde aen erve anthonis soone 
geerit daris dander sijde neven de gemeyn straete deen eynde aen de gemeyn heyde dander eynde aen sijns 
selffs erve folio 70v art 1 pro parte van 5 st 2 schelling 1d ob belast met 1 st ob nov. 
290 hertog50850 44r6: Gijsbert ende Anna kinder Wilbort Gijsberts tot braembos besitten huys hoff ende 
aengelegen erffenis ontrent vier loopen groot tot westerhoven opte braembos deen sijde aen erve de kynder 
Jacob willekens, dander sijde aen de gemeyn strate ende aen de gemeynte, deen eynde aen de gemeyn strate 
dander eynde aen erve Jan gerarts alias engelen, folio 70 art 2 belast met 2d nov 
291 hertog50850 2r1-3: Jan en Katelijn kinderen Willem Joosten verwect bij Iken dochter Jan Jans van de 
woerenberch besitten huys schuyr ende aengelegen erffenis groot ontrent thyen loopensaet gelegen onder 
rythoven aent heyeneynde, deen sijde aen de gemeyn straete, dander sijde aen erve mari dochter pauwels 
marttens, deen eynde aen de gemeyn straete, dander eynde aen de erve lucas symons met meer andere, folio 
70 belast met 6d nov; die selve vuyten voors onderpande folio 92 3d nov; die selve alnoch vuyten voors 
onderpande folio 92v in 2 texten 8d 3 ort nov. 
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fol 41v 
 
(anno 1629-50) 
(Cornelis sone van peeter cornelis franssen) 
Henrick Jan goyaerts van Dommelen292 --- 4d 
vuyt het chijnsbeempken groot een lopen ex uno (latere) goyaert hendricx ex alio (latere) Ariaen 
Gertm gelegen boven vinbergen 
[bovenstaande is doorgestreept] 
 
(anno 1629-50) 
(Ariaen  a der 8. kynder bij coope) 
8 kynder Adriaen wauter Jans vervoirt op den eyckenheuvel293 --- 15d 
vuyt eenen bemde den huypen bempt genoempt in de hulsdonken gelegen onder bercheyck met 
ender sijde noort wauter adriaens, dander zijde ten suyden, neffens gerardt janssen, deynde frans 
Jacobs dander eynde aen die Aa/ 
 
(anno 1629-50) 
(weduwe en 4 kinderen) 
Wernaert Peeter Jaenen tot rythoven aent eynde294 --- 15d 
vuyt huys ende aengelach tot rythoven aent heyereynde groot ontrent 300 royen met een sijde Jan 
hendricx verhese dander sijde neffens henderick willems deynde aen Jenneken meus, dander aen de 
gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
Henrick, Jan ende maryken kynder wouter henricx verhobbelen295 --- 5.5d 
vuyt huys ende aengelach tot rythoven opte hobbelen geleghen meer als 300 royen met ender sijde 
ende een eynde Lijsken stevens, dander sijde der kynder henrick peters, dander aen de gemeynt/ 
 
(.-8-14) 
 
Fol 42r 
 
(anno 1629-50) 
(Mari weduwe welt henricx met seven kynderen) 
(Henrik Henrik minten bij coop) 
Michiel en Anneken kynder Peter henricx verhobbelen296 --- 5.5d holl 

 
292 hertog50850 33r1: Henrik Jan Goyaarts vorster tot dommelen besit eenen beempt gen chijnsbeempt groot 
ontrent drye spinsaets deen sijde aen erve delis adriaens dander sijde aen erve anneken bierens deen eynde 
aen erve des godtshuys van postel ende dander eynde aen de gemeynt folio 70v art 2 belast met 1.5d nov 
293 hertog50850 ? 
294 hertog50850 66r3: Wernaart Peter Janen tot rythoven aent eynde besit huys schuyr hoff ende aengelegen 
erffenis tot rythoven aent eynde gelegen groot ontrent sesse loopens deen sijde de kynder willem joosten, 
dander sijde henrick willems deen eynde Jenneken meeus ende dander eynde aen de gemeynte folio 71 in 3 
texten belast met 3 ob nov 2d ort nov en 2.5d nov; hertog50850 51v6: idem fol 147 art3 6d 1 ort nov 
295 hertog50850 48v3: Henrik, Jan en Mariken kinderen Wouter Hendriks Verhobbelen woonende op de hobbel 
onder rythoven besitten huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis opte hobbel groot ontrent vier loopen 
deen sijde ende een eynde aen erve Lijsken steven stevens verhobbelen dander sijde hun selffs erve ende de 
kynder henrick peters verhobbelen daarvan gedeylt, dander eynde aen de gemeynt ende aen erve der kynder 
henrick peters voors folio 168 et verso in 3 texten belast met 4d nov et 5d 1 ort nov van 10.5d nov et 1.5 ob vet 
van 3 ob vet. 
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vuyt een stuck lants genoempt heet heytveelt groot 50 royen onder hobbel met eender zijde Jan 
wouter grootens dander zijde de gemeynte deynde henrick henrick minten erve 
 
(anno 1629-50) 
Reynder Reynders tot Rythoven in 6 texten --- 9st 1d 
(fol : 72) (mayken eenige dochter) 
 
(anno 1629-50) 
(de twee kinderen namenlijk joord marie ende conehunt) 
Adriaen soene geraert dick nijs rythoven297 --- 15d 
vuyt huys hooff ende angelach tot rythoven, te boshoven, groot 100 royen met ender sijde ende 
een eynde aen de gemeynt dander sijde adriaen symons dander eynde symon bestelens// 
 
(anno 1629-50) 
(Mary ende Jenneken kynder) 
Niclaes Peeters van de Aa298 (in 3 texten) --- 2st 2d 
vuyt eenen acker genoempt heet biesveelt, opt de aa gelegen onder bercheyck groot 150 royen met 
ender sijde neffens goyaert henrick creyten, dander neffens wauter Janssen metten eenen eynde aen 
de gemeynt dander aen een leywech/ 
 
(.-13-10) 
 
Fol 42v 
 
(anno 1629-50) 
(Jenneken dochter symon Jan joris verwect bij Ariaentken) 
(Arientken dochter) 
Peeter Jan Marcelis opten webos --- 1d 
vuyt eenen bemde geleghen op webos groot 100, reengenoten als fol: 58// 
 
(anno 1629-50) 
(Margriet jenneken kynder) 

 
296 hertog50850 55v1-2: Michiel en Anneken kinderen Henrik Peter Verhobbelen besitten een stuck ackerlants 
gen den hoogen Ceelenbocht groot ontrent seven spijntsaet gelegen opte hobbel onder rythoven deen sijde 
henrick stevens verhobbelen dander sijde Jan Jacobs alias bloge deen eynde wouter verhoeven dander eynde 
sijn selffs erve. Noch een stuck ackerlants gen de leegen ceelenboecht groot ontrent twee lopen gelegen opte 
hobbel deen sijde dingen stevens dander sijde Jan Jacobs blocks deen eynde Lijsbet symons dander eynde aen 
de voors hoogen ceelenboecht, Alnoch een stuck beempts gen den kueninck groot ontrent anderhalff loopen 
gelegen ontrent rosselaer tusschen hobbel ende broechoven deen sijde willem wouters, dander sijde hun 
selffs eeusel, deen eynde Jan van Loon, dander eynde aen de gemeynte folio 71 art 1 belast met 2d ort nov; de 
selve vuyten voors onderpande folio 168 et verso in 3 texten 4d nov 5d ort nov van 105.d nov et 1.5 ob vet van 
3 ob vet. 
297 hertog50850 55v1-2: Adriaen soone dirck geerit nijs tot boshoven onder rythoven verclaert te bezitten huys 
schuyr hoff ende aengelegen erffenis tot boshoven groot ontrent drye loopensaets deen sijde ende een eynde 
aen de gemeyn straet dander sijde aen erve Adriaen simon wijnen ende dander eynde aen erve symon 
bastiaens folio 21 in 4 texten belast met 8d nov 11d nov 7.5d nov et 1d nov. 
298 hertog50850 18v3: Niklaas Peters vander Aa verweckt bij margriet dochtere laureyns van der Aa verclaert te 
besitten een stuck beempts genoempt lijsbet leemans eeusel off den hoogen bempt groot ontrent vier 
loopensaets gelegen opt d Aa onder de hertganck opt loo deen sijde aen den gemeynen dijck dander sijde aen 
Jan wouters erve deen eynde aen erve lijssen dochter geerart Jan nijssen dander eynde aen sijn selffs erve folio 
57v art 2 belast met 12d nov; het Biesveld op de Aa is E922 (BiK p.587). 
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Claes Peeters van de Aa299 --- 1st 14d 
vuyt eenen bemden geleghen op de aa op der bercheyck groot ontrent 66 royen met ender sijde 
neffens wauter Janssen dander norden aen de gemeyn aa, deynde aen goyaert creyten ende sijn 
selffs/ 
 
(anno 1629-50) 
(Baudewijs soone willem henderix bij coop tot .) 
(Huybert goyaert creyten bij koop voor//) 
Jan Goyaert toirnkens tot Loemel300 --- 1st 8d 
vuyt eenen bemde opten torkenshoeck onder lommel groot 150 royen met eende sijde neffens 
adriaen goyaert creyten dander sijde aen de gemeynen stroom, metten eenen eynde huyberts voors 
dander aen dierck damen/ 
 
(anno 1629-50) 
(Jan Dirk Boons man van Lijsken dochter) 
(henrik catlijn en lijsken) 
Henrick henrick creyten de jonge tot Luycxgestel301 --- 2st 2d 
vuyt een stuck eerffs genoemt de santhoeve groot sijnde 150 royen op borckel met ender zijde ende 
een eynde aen de gemeynt, dander sijde neffens Jan hendricx 
 
fol 43r 
 
(anno 1629-50) 
(henrick, maeyken, lijsken, Jacob ende Jenneken ende) 
(Jan ende Catalijn kinderen Peter Dircx) 
Lijsbet dochtere hoogart Meeus tot rythoven302 --- 1 st 9d 
vuyt huys hooff ende aengelach aen de voort tot Rythoven, groot ontrent 500 royen,  metten 
eender sijde oost aen eerff thonis meus, voorts allom aen de gemeynte (fol:74) 
 
(anno 1629-50) 
(may ende elis) 
(4 kind) (Jan gojarts303) 

 
299 hertog50850 18v3: zie boven. 
300 hertog50850 ? 
301 hertog50850 14r6, 14v1: Henrik zoon Henrik Krijten de jonge tot luycxgestel verclaert te besitten huys 

schuyr hoff ende aengelegen erffenis gelegen tot borckel groot ontrent vier loopensaets deen sijde aen erve 
mari boons dander sijde aen erve der kynder Jan pauwels deen eynde aen erve mari dochter Jans wouter cleeff 
dander eynde aen de gemeynte folio 31v art 2 belast met 6d nov; die selve vuyten voors onderpande folio 73 
art 1 13d 1.5 oirt nov; die selve henrick creyten alnoch vuyten voors onderpande folio 130 in 3 texten 9d nov 
7.5d nov et 9d. 
302 hertog50850 41r4-6: Lijsken dochter Hogart Bartelmeus Hogarts woonende tot rythoven aen de voort besit 
huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis tot rythoven op de voirt groot ontrent acht loopen deen sijde aen 
erve Anthonis meeus dander sijde ende een eynde aen de gemeyn strate ende dander eynde aen haer selffs 
heytvelt fol 57v 3t 58 in 4 texten belast met 9d ob nov 1 ort nov 9d 3 ort nov et 6d nov; die selve alnoch vuyten 
voors onderpande fol 73 on 2 texten belast met 9d ob nov et 1d nov; die selve alnoch huys schuyr hoff ende 
aengelegen erffenis tot rythoven aen de voirt groot ontrent vijff spijntsaet deen sijde hens jongen Jans, 
dander sijde goirt symons, deen eynde aen haer selffs beempt gen h geestbeempts dander eynde aen de 
gemeyn strate folio 96 art 1 belast met 12d nov; deselve . . 
303 hertog50850 59v4: Jan Goyaarts op de schaft besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis op de schaft 
groot vier loopensaets deen sijde geerit willems dander sijde Jan henricx deen eynde geerit willems dander 
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Goyaert Jan goyaerts loco porters schaeft --- 3.5 st 
vuyt huys ende angelach op schaeft groot 200 royen met ender sijde ende een eynde aen mathijs 
geraerts dander sijde Jan henricx alias stooff deynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(gijsbert Jacobs bij coop) 
(Hendrick Lamberts op de schaft bij coop) 
Adriaen Lenaerts op de schaeft304  --- 4d 
uyt huys ende aengelegen erve groot ontrent ses lopen aen de Capelle aldaer/ 
(anno 1629-50) 
(marie ende . kynder goyaerts (op) schaeft) 
(goyart sone Jan goyarts) (4 kynder) 
(Henrick Lamberts voor sijn huysvrouwe van der schaeft) 
Jan Goyaerts op de schaeft305  --- 4d 
vuyt huys hooff ende aengelach op schaeft groot ontrent 400 royen met ender zijde neffens de 
ackerstraet, dander neffens henderick pauwels, deynde aen de gemeyn straete/ 
 
(1-3-10) 
 
fol 43v 
 
(anno 1629-50) 
(Henderick Lamberts bij kope op schaeft) 
Adriaen Lenarts op de schaeft306  ---  7 st 1 oert 
vuyt eenen bemde genoempt heet heytveelt op schaeft gelegen groot 250 royen met ender sijde 
neffens Raes jan faes, dander sijde der kynderen henderick boets deynde aen de gemeyne peeij 
 
(anno 1629-50) 
(Peeter Janssen man van) aleyt dochter gerard thijs) 
Jan bartholomeus oppers ende aleyt dochter gerart thijs307 --- 2 st 
vuyt een bemde gelegen inde spaenrijt onder bercheyck groot ontrent 100 royen met eender sijde 
Jan goyaerts dander ten oosten neffens peter van stockum, heet eynde goyaert martens/ 
 
(anno 1629-50) 
Lijsken (dochter) gerart Jan nijs308  --- 12d 

 
eynde aen de gemeynt folio 74 art 1 belast met 1 groot 7d vet; die selve vuyten voors onderpande folio 74 art 3 
pro medietate van 4d nov belast met 1.5d nov. 
304 hertog50850 35v6: Adriaan Lenarts voors alnoch huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis opte Schaeft 
gelegen groot ontrent . ., alnoch een stuck bempts gen de Dommelbeempt groot ontrent vier loopen gelegen 
opte schaeft deen sijde aen erve Jan thijssen, dander sijde aen erve goyart Janssen van weerde deen eynde aen 
de reviere van de Dommel ende dander eynde aen de gemeynte folio 74 in 4 texten belast met 6d nov 19d nov 
21d nov ende 1.5d nov van 3d nov. 
305 hertog50850 59v4: zie boven 
306 hertog50850 35v5: Adriaan Lenarts woonende op de schaeft besit een stuck beempts gen den cleynen 
beempt gelegen op de schaeft groot ontrent vier loopen deen sijde aen erb Jan cornelis, dander sijde aen sijn 
selffs erve deen eynde aen erve Jan goyarts ende dander eynde aen de gemeynte folio 102v in 2 texten belast 
met 12d nov et 3 ort nov van 4.5d nov. Zie ook fol 43r. 
307 hertog50850 47v2-3: Jan Bartolomeus Oppers ende Aleyt Gerit Thijs opden weebosch besit een stuck 
bempts gelegen opden weebosch groot ontrent drye loopensaets deen sijde aen erve Jan goyaerts dander 
sijde ende een eynde aen erve peeter van stockum ende dander eynde Goyaert marttens folio 143 in 4 texten 
belast met 3d ob nov 4d nov et 1d ob nov; die selve vuyten voors onderpande folio 124 belast met 1d nov. 
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vuyt eenen bemde inde hulsdoncken onder bercheyck genaempt de metten bempt groot ontrent 
200 royen met ender zijde ten oosten aen Adriaen wauters opten berch kynder eerff, dander sijde 
ten suyden wauter vogelsancx van luixgestel, dander ande gemeynt/ 
 
(anno 1629-50) 
(Dirck, marten ende catlijn kynderen ende Jan henrick tonis ende Anthonis peeters, goyarts jan 
hennepken ende mayken . peeter anthonis ende . heylken, jenneken catlijn kynderen jan anthonis) 
Jacob Janssen tot Dommelen309 --- 9d 
uyt een royen eeussel onder Dommelen ex uno (latere) convent van h agnetendael ex alio (latere) 
Jan Jacobs, fine unio Dirck Janssen (fine) alio de gemeente. 
 
Fol 44r 
 
(anno 1629-50) 
Lijsken ende maryken kynder aert sebastiaen kraenen310 (in 3 texten) --- 1st 2d 
vuyt huys hooff ende aengelach opte weyereyck onder bercheyck groot ontrent 100 royen met 
ender sijde aen tyde molder dander aen die kinder Jan stevens metten bijde eynde aen de 
gemeynte/ 
 
(anno 1629-50) 
Jan ende heylken kynderen Jan Peeters van Eersel311 --- 8d 
vuyt een stuck eerffs den schoonenhooff op loo groot 100 royen met bijde sijde ende een eynde 
ande gemeynte dander aen godtshuys van postel// 
 
(anno 1629-50) 
Jan en gerart, jenneken, willemken en peterken kinder geraert Peeter ruten santloper312 (in 3 texten)
 --- 12d 
vuyt een stuck ackerlants genaempt den booshoof op berckt met ender sijde neffens Laureyns 
pauwels bars voorts rontsomme in de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 

 
308 hertog50850 18v1: Lijsken dochter Gerard Nijsen verweckt bij Lijsbet dochtere Huybrecht driessen van 
beerse besit een stuck bempts gen de hulsdonck groot ontrent vier loopensaet gelegen onder Bercheyck op d 
Aa deen sijde aen erve der kynderen Jan aertkens dander sijde aen erve Jan van gemert tot gestel deen eynde 
aen de rieviere van de Aa ende dander eynde aen de leywech folio 34 art 2 belast met 5d nov. 
309 hertog50850 48r1: Jakob Jansen tot Dommelen besit een stuck beempts gen het loobroeck als voor gelegen 
tot dommelen groot drye loopensaet deen sijde adriaen henricx dander sijde luytke wouters deen eynde de 
dommel dander eynde de gemeynte van dommelen folio 75 art 1 belast met 3d ob nov. 
310 hertog50850 47v4: Lijsken ende Meriken kinderen Aart Bastiaan Kranen opden wijerdijck besitten huys 
schuyr hoff ende aengelegen erffenis aldaer groot vier loopensaets deen sijde de kinderen peeter Jan daris 
dander sijde ende een eynde aen de gemeynte dander eynde der kynderen Jan stevens folio 75 in 2 texten 
belsat met 7d nov et ob nov. 
311 hertog50850 59r3: Heilken dochter Jans Peters van Eersel opt Loo besit een hoffstadt ende aengelgen 
erffenis gen den schonenhoff groot ontrent 2 loopen gelegen opt Loo met beyde sijden ende een eynde aen de 
gemeynte ende den dijck ende dander eynde aen postels beempdeken. Bik p.573. Kadastraal E694, E695, zie 
BiK p.566-7. 
312 hertog50850 17v2: Jan, Gerard, Jenneken, Peterken ende Willemen kinderen Gerard Peter Rutten verwect 
bij Peeterken sijnde huysvrou besitten huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis tot berckt groot ontrent een 
loopen deen sijde aenden lijwech dander sijde ende een eynde aen de gemeynte dander eynde aen erve Jan 
maes loyen folio 75v in 3 texten belast met 2d nov 1d nov et 1d nov. De Boshof op de (Hoge) Berkt: kadastraal 
D558-61, zie BiK p.437 en kaart op p.416-7. 
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(Jan, herbert, Anna ende marie kynder) 
Peeter Dirck happen tot berckt313 (in 8 texten) --- 2st 14d 
vuyt hoff huys ende angelach op berckt, groot 400 royen deen sijde aen de gemeynte dander sijde 
aen een leystraet metten eynde voorts peters voors/ 
 
(1-1-0) 
 
Fol 44v 
 
(anno 1629-50) 
(de vier kinderen Dirck Dircx van osch) 
4 kynder Huybert back314 --- 4d 
Rest 1578 
uyt een stuck lants ende houtwasch groot 50 royen ingenomen van de gemeente 1491 gelegen aen 
den meulendijck op d’ aa, tusschen erve Isaacq Wachtelaers ex uno (latere) d’ ander sijns selfs (fol: 
77) 
 
(anno 1629-50) 
Peeter Aert stevens opt loo315 --- 1st 7d 
Pant fol: 5v et 15v 
 
(anno 1629-50) 
(Jan cornelis plaes bij coop) 
(De vier kinderen van Evert adriaens van poppel) 
Adriaen Bartholomeus Jans van Poppel316 --- 1st 7d 
vuyt eenen bemde genoempt Audemans bempt gelegen op loo, groot 200 royen met eender zijde 
aen heet godtshuys van postel, dander sijde neffens Jan thijs metten eenen eynde peter maessen// 
 
(anno 1629-50) 
Marten Marten Jacobs tot Walick317 in  6 texten --- 5 st 3d 
vuyt een acker genoempt straetbocht tot rijthoven onder waleyck groot 500 royen, met ender sijde 
Jan lambrechts dander sijde der kynder adriaen jan henricx deynde (aan de) gemeynt// 
 
fol 45r 
 
(anno 1629-50) 

 
313 hertog50850 8v1: Peter zoon Dirk Happen tot berckt verclaert te besitten huys schuer hoff ackerlant met 
eenen beempde gelegen tot berckt ter plaetsen gen die Runne groot ontrent thien loopensaets deen sijde aen 
de leystraete dander sijde ende een eynde aen de gemeynte dander sijde aen sijn selffs erve folio 76v in 7 
testen belast met 2 st 12d holl. 
314 hertog50850 ? 
315 Zie fol 5v en fol 15v. 
316 hertog50850 60r4: Adriaan zoon Bartolomeus Jans van Poppel deurweerder besit een stuck beempts gen 

den dries beempt gelegen aen de loo groot vijff loopensaet deen sijde aen erve tgodtshuys van postel dander 
sijde de kinderen jan thijssen deen eynde peeter maessen dander eynde aen sijn selffs erve folio 77 art ultimo 
belast met 9d ob nov. 
317 hertog50850 1v4: Marten Marten Jakobs voors woonende  tot waelick onder rythoven besit een hoffstadt 
ende aengelegen erffenis groot ontrent acht loopensaets gelegene onder waelick voors deen sijde aen erve Jan 
Jan lemmens, dander sijde ende een eynde aen de gemeynte, dander eynde aen erve der kynder Adriaen Jan 
henricx, folio 77v et 78 pro parte van 6 texten belast met 4 st 15d holl; die selve vuyten voors onderpande folio 
189 2.5d nov. 
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(Margriet eenige dochter ende mathijs haer broeder) 
Willem Janssen stappers tot Rythoven318 --- 12d 
vuyt eenen bempt geleghen tot rythoven onder boshoven groot ontrent 50 royen met ender sijde 
adriaen dircx dander sijde symon bastiaens deynde aen de gemeynt dander eynde aende kynderen 
gerart pauwels (fol 78:) 
 
(anno 1629-50) 
(Jacob Martens tot Rythoven) 
(Heylken dochter frans gerarts verweckt bij hendericks naebeschreven) 
Henricxken dochter Peeter Henrick Leenmans rythoven319  --- 8d 
vuyt een huys hooff ende angelach tot Rythoven te waelwijck groot 1 lopen, met ender sijde 
henderick Jacobs dander sijde ende een eynde aen de gemeynt/ 
 
(anno 1629-50) 
2 kynder Jacobs van braicken van weerde --- 15d holl 
Rest 1581 
 
(anno 1629-50) 
Jan henricx alias stooff opte schaeft320 --- 15d 
vuyt huys hooff ende aengelach op schaeft groot 150 royen met ender sijde neffens goyaert 
Janssen, dander geraert boots deynde aen gemeyn straet/ 
 
(.-8-10) 
 
Folio 45v 
 
(anno 1629-50) 
(Anthonis Bartholomeus helsmans bij coop) 
Peeter soone peeter jan Daris aen de broeckstraet321 --- 2d 
vuyt eenen bemde genaempt den clootbempt ande broexstraet groot ontrent 150 royen met ender 
zijde neffens adrian van poppel dander neffens peter voors eerff deynde an de gemeyn Aa, dander 
an den driesbempt// 

 
318 hertog50850 11v7: Willem Jan Stapparts tot boshoven verclaert te besitten een stuck beempts gen lijs 
rooffsbeempt gelegen in de wijntvenne onder boshoven groot ontrent anderhalff loopen deen sijde aen erve 
de kinderen henrick goossens, dander sijde aen de gemeynte deen eynde aen erve gheen goyarts ende dander 
eynde aen erve daen Jan stapparts folio 117 art 1 belast met 6d nov. 
319 hertog50850 43v1: Henriksken dochter Peter Henrik Lee(n)mans weduwe frans geerits woonende tot 
waelwijc cerclaert te besitten huys hoff ende aengelegen erffenis gelegen tot Rythoven onder waelijck groot 
ontrent twee loopensaets deen seyde willem Jan stappaerts dander sijde Jan henrick goossens deen eynde 
willem stappaerts voors dander eynde aen de gemeyn straet folio 57v art 2 belast met ob nov. 
320 hertog50850 32v3: Jan Henriks alias Stoof besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis opde schaeft 
groot drye loopensaets deen sijde aen erve Jan Jan woirenberchs dander sijde aen erve Jenneken weduwe 
geerit bots deen eynde aen erve geerit willems ende dander eynde aen de gemeynte, folio 78v art 1 belast met 
4.5d vet; die selve vuyten voors onderpande folio 80v in 3 texten belast met 4d 4d et terciam partem d nov et 
12d nov. 
321 hertog50850 23v2: Peter zoon Peter Jan Daris woonende aen de broeckstraet tot Bercheyck verclaert te 
besitten een stuck bempts gen den clotbempt gelegen in de langvoirten opt loo groot ontrent drye 
loopensaets deen sijde aen erve adriaen van poppel dander sijde aen erve peeter berchmans ende sijn selffs 
erve, deen eynde aen de gemeyn Aa dander eynde aen erve bartholomeus helssemans , folio 78v art 2 belast 
met 1 d nov. Driesbeemd: kadastraal C441 C442 C447, ligging aan de Langvoort maar in de Kromhurken, zie BiK 
p.353, 355 en kaart op p.348-9. Klotbeemd: ligging aan de Aa duidt op C402 ook Bergmansbeemd heten. 
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(anno 1629-50) 
Marijken dochter bartholomeus Jacobs opt loo322 --- 1st 4d 
vuyt huys hoff ende aengelach opt Loo groot 150 royen metter ende sijde weest aan huybert jan 
daris, dander sijde peter meus ende een eynde peter meus, dander aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
(Jan ende peeter kynderen) 
Peter sone Bartolomeus Jacobs opt Loo  -- 1st 4d 
[deze post is door gestreept] 
 
(anno 1629-38) (injusta deletio) 
(henrick marcus) 
Marie dochter corst bloemarts weduwe Pauwels de scheper --- 8d 
vuyt huys hoff ende aengelach op de Aa gelegen onder bercheyck, groot hondert roeyen, metten 
ende seyde ten zuyden neffens goyart creyten ten oosten aen de gemeynt en voorts aen Jan cornelis 
voors// 
[deze post is door gestreept] 
 
(anno 1629-50) 
(Jan cornelis andriessen bij koop voor) 
(2 kinderen) 
Maryken dochter Christoffel peeter Pauwels323 --- 1st 3d 
vuyt huys hooff ende aengelach op de Aa gelegen onder bercheyck groot 100 royen metter ende 
sijde te suyden neffens goyaert creyten, ten oosten aen de gemeynt, voorts Jan cornelis voors 
 
folio 46r 
 
(anno 1629-50) 
(Meriken dochter peter peter gelis loco patris voor 6 denier tweten voor twe deelen ende heylken 
gelis dochter voor derdendeel te weten voor 3 d facit) 
Peeter ende Jan kynder Peeter gelis opt loo324 --- 9d holl 
vuyt eene bemde genoempt den voortsbemd op loo geleghen met ender sijde aen eerff goyaert 
berchmans dander zijde neffens cornelis claus metten eenen eynde aen de voort/ 
 
(anno 1629-50) 
(Jan sone bij testament) (wouter ende catarina kynder) 
Jan Jan wouters schouteth tot gestel325 --- 1st 1d 

 
322 hertog50850 40v7: Mariken en Bartelmeus Jakobs opt loo besit huys hoff ende aengelegen erffenis opt loo 
onder bercheyck groot ontrent drye loopen deen sijde aen erve peter bartelmeus Jacobs daarvan gedeylt, 
dander sijde huybert Jan daris, deen eynde peter bartelmeus voors ende dander eynde aen de gemeyn strate 
folio 78v met art 3 pro medietate van 1 grote vet ende 4d nov belast met 0.5 grote vet et 2d nov. 
323 hertog50850 21r4: Mari dochter christoffel zoon Peter Pauwels van de Aa besit de helft van hondert royen 
erffenis gelegen opt Aa aen geenen cockaert metten huys ende schure daerop staende deen sijde aen erve 
geraerts henricx creyten dander sijde ende een eynde aen haer selffs erve dander eynde aen de gemeyn heyde, 
folio 164 art 3 pro medietate van 3d nov belast met 1.5d nov. 
324 hertog50850 54v2: Peter Peter Gelis en Jan Peter Gelis sijn broeder als van eerssel opt loo besitten een 
stuck bempts aent pippelsvoort groot hondert 14 royen deen sijde goyaert berchmans dander sijde ende een 
eynde cornelis claes ende aen dander sijde de pippelsvoort folio 79v art 1 belast met 3d ob nov. Pippelvoort: 
BiK p.334. 
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vuyt eenen bemde inde hulsdonken groot 200 royen met ende zijde neffens Adriaen berts dander 
aen sijn selffs, deynde aen Jan aert ende dander aen sijn selffs 
 
(anno 1629-50) 
(marie jan jans van hongarijen bij deyling .) 
(lijske huysvrou hendrick cuypers) 
Jan Jans van hongarijen opt loo326  --- 15d 
vuyt eenen bemde de nau geheeten opt loo geleghen aen vaerenhoevels dijck, met beyde zijde 
neffens aen de gemeynte dander Jan Aerts, dander neffens een straetken/ 
 
(anno 1629-50) 
(Jan Cornelis Andriessen bij coop) 
Mari dochtere Christoffel Peeter Pauwels327 (in 3 texten) ---1 st 7d 
vuyt eenen bemde die maey genaempt op de aa geleghen onder bercheyck metter ende sijde ten 
noorden neffens goyaert creyten, dander sijde te suyden aen Jan cornelis voors, metten eenen eynde 
aen eenen gemeynen loop, dander aen nicolaes peters// 
 
(1-0-14) 
 
Fol 46v 
 
(Hendrick Luycas op t’ loo bij coop) 
Anthonis gerart Daris opt loo328 --- 12d 
uyt huys ende aengelach groot ontrent twee lopen oost Peter Maessen west sijns selfs ende adam 
van Poppel, d’ ander eynde aen de gemeente/ 
 
(anno 1629-50) 
Peeter Jacob Berchmans man van mari thijssen329  --- 1 st 1 oert 

 
325 hertog50850 54v3: Jan Jan Wouters schouteth tot gestel besit een stuck bempts gen het beyermenneken 
gelegen aen de hulsdonghe groot twee loopensaets deen sijde de gemeynte dander sijde ende beyde eynden 
aen sijn selffs erve folio 79v art 2 belast met 7d nov. Bijermans: BiK p.359. 
326 hertog50850 9r7: Jan Jans van Hongarijen verclaert te besitten huys hoff ende aengelegen erffenis groot 
ontrent seven loopensaet gelegen ter plaetsen voors, deen sijde aen erve Peeter peeters van eerssel dander 
sijde neven den leywech, deen eynde neven de gemeynte ende dander eynde aen sijns selffs erve folio 82v 3d 
bov belast met 1.5 schelling nov; die selve Jan Janssen vuyten voors onderpande folio 82v pro parte van 3 
testen 9d ob nov 6d nov et 12d nov. De Nouw op het Loo: C350, C352-6, zie BiK p.352. 
327 hertog50850 21r4: die selve (Mari dochtere Christoffel zoon Peter Pauwels van de Aa)  alnoch een stuck 
bempts gen de hulsdonck gelegenen in de hulsdonge opt Aa groot ontrent twee loopensaets deen sijde aen 
de gemeynen dijck dander sijde aen erve claes peeters ende Lijsken dochter geerit nijs deen eynde aen de 
gemeyn Aa dander eynde aen de gemeyn heyde folio 80 art 1 et 2 in 2 texten belast met 4.5d vet et 3d nov; die 
selve mariken alnoch een stuck bempts gen het hoochbeempdeken gelegen opt Aa groot ontrent 75 royen 
gelegen rontsomme tusschen haer selffs bempde ende erve folio 79v art 3 belast met 7.5d nov. 
328 hertog50850 62v4: Antonis Gerit Daris opt Loo verclaert te besitten huys hoff ende aengelegen erffenis 
gelegen opt Loo groot ontrent vier loopensaets deen sijde peeters maessen dander sijde Adriaen van Poppel 
deen eynde peeter maessen dander eynde de gemeynte folio 80 art 3 belast met 5d nov. 
329 hertog50850 40v3: Peter Jakob Bergmans man en momboir van mari dochter Jan thijs woonende tot 
bercheyck opt loo besit huys hoff ende aengelegen erffenis opt loo voors groot ontrent twee loopen, deen 
sijde aen erve de kynder Neelis maessen, dander sijde thijs martens daarvan gedeylt, deen eynde aen sijn selffs 
erve ende Jacob Jan Joosten ende dander eynde aen de gemeyn strate folio 80 art 4 pro medietate van 16d 1 
ort nov belast met 8d 0.5 ort nov. 
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vuyt huys ende aengelach opt loo geleghen met eender zijde neffens mathijs marten plas, dander 
zijde neffens Jacob goyarts deen eynde Jacob Joosten dander aen de gemeyn 
 
(1629 tot 1648) 
Jan ende Mari kynder ende henrick sone van maiken Mathijs martens opt loo --- 1st 1oert 
 
(anno 1629-50) 
Mayken ende aert stevens huysvrou Joachim van loon in rythoven330 --- 8d 
vuyt eenen hooybemp(t) genoempt den Jannes bempt, geleghen tot rythoven in de kuninghen, met 
eender sijde Lijsken lemmens kynder, dander sijde willem wauters, deynde wauter conincx, dander 
aen hans frijs// 
 
(.-10-.) 
 
Fol 47r 
 
(anno 1629-50) 
Jan Henricx stooff opte schaeft331  --- 3st 3d (in 3 texten) 
vuyt huys hooff ende aengelach op schaeft, groot 150 royen met ende sijde goyaert Janssen, dander 
geraert boots, deynde aen de gemeynt/ 
 
(anno 1629-50) 
(Jan Pauwels Plas bij coop) 
Jan stevens opt loo332  --- 8d 
uyt eenen beempt geleghen aen de broeckstraet groot ontrent vier lopensaets t eynde den 
machelmansdijck, deen sijde ende deen eynde Willem adriaen aerts d’ ander sijde willem arens d’ 
ander eynde heylken weduwe aert adriaens.  (fol: 81) 
 
(anno 1629-50) 
(Eelsken dochter wauter smautmaker loco patris) 
Wouter smautmekers opt loo333  --- 12d 
vuyt huys hooff ende aengelach op loo onder bercheyck metter ende sijde neffens peter adriaens, 
dander sijde Jacob Jan Joosten, deynde aen de gemeynt/ 
 
(anno 1629-50) 
Jacob huybert boens borkel334 --- 15d 

 
330 hertog50850 51v4: Mari dochter Aart Stevens weduwe wijlen jooachims van Loon besit ontrent 2 
loopensaets beempts gent den molenbeempt gelegen onder rythoven d’ een zijde aen erffve gevert willems 
dander zijde gevert Peters deen eynde aen de vloet van (de) molen dander eynde aen de gemeynt van 
hobbelen, folio 80 in 2 texten 3 ob nov et 3 ob nov. 
331 hertog50850 32v4: Jan Henriks alias Stoof besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis opde schaeft 
groot drye loopensaets deen sijde aen erve Jan woirdenberchs dander sijde aen erve Jenneken weduwe geerit 
bots, deen eynde aen erve geerit willems ende dander eynde aen de gemeynte folio 78v art 1 belast met 4.5d 
vet. 
332 hertog50850 64r4: Jan Stevens opt Loo besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis opt loo groot 
ontrent vijff loopen beyde sijden peter aert stevens d eynde Aert aerts dander eynde (de) gemeyn strate, folio 
80v belast met 3d nov. 
333 hertog50850 66r4: Wouter Smoutmakers opt loo besit een stuck beempts gelegen aen de gijskendijck gen 
gijsenbeempt groot ontrent vier loopen deen sijde peter daris dander sijde de kinder cornelis goorts deen 
eynde anthonis daris ende dander eynde aen de gijskendijck, folio 81 art 1 belast met 4.5d 0.5 ort nov. 
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vuyt eenen hooy bempt genaempt den hockert, geleghen op onder borckel groot 100 royen, met 
ender sijde der kynder henderick claus, dander rontsoom in de gemeynt genaempt de peey 
 
(1-2-14) 
 
Fol 47v 
 
(anno 1629-50) 
Deselve 
vuyt de pant ut supra  --- 1 st 
 
(anno 1629-50) 
(Bartholomeeus eenich sone) 
Peeter Bartholomeus custers335 --- 7 st 2d 
vuyt huys hooff ende aensteede op webos onder bercheyck, groot 200 royen, met ender zijde Jan 
lemmens dander zijde ende eynde aen Aelken oppers dander aen de gemeynt// 
 

(anno 1629-50) 
(Niclaes huybert baers bij coop) 
Adriaen en Anthonis kynder Henrick gerart schutters336  --- 2st 
vuyt huys hooff ende aengelach op bruexkens eynde onder bercheyck, groot 50 royen met ender 
sijde mary pauwels, dander Jan pauwels, deynde Adrian henricx dander aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
(Willem heylken kynder) 
Jan Jan baers den jongen opt bruyghskenseynde337 --- 12d 
vuyt een stuck eerffs genoempt heet heytveelt geleghen op bruexskenseynde onder bercheyck, met 
bijde zijde adriaen hendericx, metten eenen eynde ande gemey(n) straet, dander Jan voors// 
 
(1-19-8) 

 
334 hertog50850 12v3-4: die selve (Jacob huiberts alias Boons tot Borkel) besit alnoch een stuck bempts den 
hockaert groot ontrent twee loopensaets gelegen tot borkel ontrent brugge onder de dommel deen sijde en de 
een eynde aen de gemeynte dander sijde aen Jan sangers erve dander eynde aen erve henrick Claes, folio 81 
art 2 belast met 6d nov; de selve vuyten voors beempt, folio 81 art 3 6.5d nov. 
335 hertog50850 52r5: Peter Bartolomeus Kusters besit huys hoff ende aengelegen erffenis op de weebos groot 
ontrent 2 lopen deen sijde ende eynde (de) gemeynt dander sijde Aleyt oppers, dander eynde sijn selffs erve 
golio 90v art 5 3d nov. 
336 hertog50850 61r2: Adriaen en Antonis kinderen Henrik Gerits alias Schutters op brocxkenseynde besit huys 
schuyr hoff ende aengelegen erffenis op brocxkenseynde groot twee loopensaets, deen sijde adriaen henricx 
dander sijde Jan pauwels, deen eynde adriaen schoonen dander eynde de gemeynte folio 178 art 1 belast met 
20d nov; deselve uyten voors onderpand folio 81v art 5 1st. 
337 hertog50850 65r4-5: Jan zoon Jan Willem Baars de jonge opt brughskenseynde besit de hellicht van een 
stuck ackerlants gen drixbuchtken groot ontrent drye loopen deen sijde aen wederhellicht toecomende 
heylwich voors dander eynde Jan pauwels erve, alnoch de helft van ontrent 7 loopen ackerlants gen den 
langenacker gelegen ter plaetse deen sijde aen erve heylwich sijn suster daarvan gedeylt dander sijde aen 
Anna weduwe pauwels baers, deen eynde (de) gemeyn wech ende dander eynde Jans pauwels, alnoch een 
stuck beempts gen de cleynen santvoirt gelegen ter plaetsen voors groot ontrent 1.5 loopen deen sijde 
heylwich sijne suster dander sijde Jan thonis deen eynde aen erve Cornelis geerkens kynder ende dander eynde 
(de) gemeynte, folio 81v art ultimo pro medietate van 1.5st belast met 12d holl; deselve vuyten voors 
onderpande golio 97 art 4 et v art 3 in 2 texten belast met 4 st nov et 1.5 grote vet van 3 grootten vet. 
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Fol 48r 
 
(anno 1629-50) 
(Arian henrick schoom weduwer heylke met pauwels) 
Heylken dochter Jan Willem baers338 --- 12d 
vuyt eenen bocht toelants genaempt heet metten bochtken, groot 5 royen geleghen op 
brucxskenseynde onder bercheyck met beyde sijde ende een eynde aen heylwich voors eerff, dander 
eynde ande gemeynte/ 
 
(anno 1629-50) 
Heylke de dochter peter peter van eersel loco patris met mari haer suster) 
Peeter Peeter van Eersel339 opt loo anno 1628 gewonne --- 6st 14d 
vuyt eenen acker op hongarijen gelegen onder bercheyck groot ontrent 175 royen met ender zijde 
neffens Jan Aerts kynder eerff, dander sijde der kynder wauter heesborch, deen eynde aen de 
gemeynt, dander Adriaen berts// 
 
(anno 1629-50) 
(Mari dochter Aleyt kynder) 
Jan Janssen van hongarijen den jongen opt loo340  --- 2st 12d 
vuyt huys hooff angelach op hongereije onder bercheyck groot 500 royen, met ender sijde aen een 
lijstraet, dander ten westen frans bartholomeus Jacobs, ten norden ande bemde dander ande 
gemeynte 
 
(anno 1629-50) 
(frans bartholomeus Jacobs voor heylken Peeters met) 
Mari dochtere lijsken goyarts van de voirt ende Jacob goyaerts van de voirt341 (in 3 texten)  --- 14d 
uyt een stuck lants groot 150 royen gen(aam)t den hongerbocht op den Eyckenheuvel ex uno 
(altere) de kinderen Wouter hesburchs ex alio (latere) Jan aerts, fine uno de kinderen adriaen 
Everts?, alio (fine) ande gemeente 
 

 
338 hertog50850 65v1-2: Heilke dochter Jan Willem Baars opt brughskenseynde besit de helft van een stuck 
lants gen drixsbuchtke groot ontrent drye loopen gelegen opt burghskenseynde deen sijde Jans haers 
broeders daarvan gedeylt, dander sijde Arian hendricx cum suis deen eynde haer selffs erve ende dander eynde 
Jan pauwels baers. Alnoch de helft van een stuck lants gen de langenacker int geheel ontrent 7 loopen groot 
gelegen ter plastsen voors deeen sijde Jans haer broeder daarvan gedeylt, dander sijde de kynder Pauwels 
baers deen eynde (de) gemeynen wech ende dander eynde Jans pauwels. Alnoch een stuck beempts gen den 
grootten santvoort gelegen ter plaetsen voors groot ontrent drye loopen deen sijde Jans haers broeders, 
dander sijde ende met beyde eynden aen de gemeynte, folio 81v art ultimo pro medietate belast met 12d holl; 
deselve vuyten voors onderpande fol 97 et verso in 5 texten belast met 6d nov 7d nov 9d nov.; zie ook fol 47v. 
Driksbuchtke: bij E31, zie BiK p.523. 
339 hertog50850 9r6: Peter Peter van Eerssel opt loo verclaert te besitten een stuck ackerlants gen den 
hongerbocht groot ontrent vier loopensaet gelegen op hongarijen onder het loo, deen sijde aen erve der 
kynder wouters heesborch dander sijde neven erve Jans Jans van hongarijen deen eynde aen de gemeyn straet 
dander eynde aen erve Adrian beerts folio 82 art 1 pro parte van 5 schillingen 3d nov belast met 3.5 st 3d nov. 
340 hertog50850 9r7: Jan Jans van Hongarije verclaert te besitten huys hoff ende aengelegen erffenis groot 
ontrent seven loopensaet gelegen ter plaetsen voors deen sijde aen erve peeter peeters van eerssel dander 
sijde aen den leywech, deen eynde neven de gemeynte ende dander eynde aen sijn selffs erve folio 82v 5 st 3d 
nov belast met 1.5 schelling nov; die selve Jan Janssen vuyten voors onderpande folio 82v pro parte van 3 
texten 9d ob nov et 12d nov jaerlijks 2st 3d holl. Zie vorig pand. 
341hertog50850 ?   
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(2-17-2) 
 
Fol 48v 
 
(anno 1629-50) 
(Bay? ende Jenneken dochter Evert van Poppel voor haeren Grootvader Adriaen berts bij vertserff) 
Adriaen berts vorster tot Luycxgestel342  ---  10d 
vuyt eenen bemde inde hulsdoncken geleghen onder bercheyck groot 1500 royen met ender sijde 
ten westen aen frans meus Jacobs, ten osten neffens adrian voors te norden aen de gemeyn aa/ 
 
(anno 1629-50) 
(mariken suster huysvrou hendrick luycas (3 kynder)) 
Jan Jans van hongarijen voors343 --- 2st 3d 
vuyt huys hoff angelach op hongarijen geleghen onder bercheyck voors groot 500 royen ut supra 
 
(anno 1629-50) 
Lijsken dochter gerart Jan nijssen opt Aa344 --- 2st 
vuyt ender aenstede metter huysinge daerop stande geleghen op d Aa, groot tsaem 150 royen met 
ender zijde ten oosten neffens eenen gemeynen wech, ten westen aende aude Aa en ten norden// 
 
(anno 1629-50) 
Faes Jan faes opte schaeft345 --- 1st 6d 
vuyt eenen bempt genaempt den thijs hoorst op schaeft geleghen groot 75 royen met ender sijde 
aen de gemeynt, dander sijde aen de Dommel, deynde thijs geraerts// 
 
fol 49r 
 
(anno 1629-50) 
(Jan Jan goyaerts vreycken eenich soone) 
Jan goyaerts vreycken (man) weduwer van mayken baers346 --- 3d 
vuyt huys hooff op weboos metten aengelach daeraen geleghen over 400 royen, met ender zijde 
ende een eynde ande gemeynte, dander corst bacx ende claus baers// 
 
(anno 1629-50) 
Adriaen gerart Pauwels tot Dommelen347  --- 11d 

 
342 hertog50850 ? 
343 Folio 84r 
344 hertog50850 18v1: Lijsken dochter Gerard Jan Nijsen verweckt bij Lijsbet dochtere huybrecht driessen van 
beerse besit een stuck bempt gen die hulsdonck groot ontrent vier loopensaet gelegen onder Bercheyck op d 
Aa deen sijde aen erve der kynder Jan aertkens dander sijde aen erve Jan van gemert tot gestel deen eynde 
aen de Rieviere van de Aa ende dander eynde aen de leywech, folio 45 art 2 belast met 5d nov. 
345 hertog50850 35r4: Faas Jan Faas woonende opte schaeft besit eenen hoybeempt gelegen opte schaeft 
groot ontrent twee loopen deen sijde aen erve Arian lenarts, dander sijde aen erve Jan goyarts deen eynde aen 
erve Jacob thijssen ende dander eynde aen de gemeynte, folio 65 art ultio pro 3 parte van 2.5 oude grooten 
belast met 10d nov. 
346 Zie fol 50r. 
347 hertog50850 34r4: Adriaan Gerit Pauwels tot dommelen besit een stuck beempts gen den scheperbeempt 
gelegen tot dommelen groot ontrent een loopen deen sijde ende een eynde aen erve willem jans cunnen 
daervan gedeylt dander sijde aen sijn selffs erve ende dander eynde aen erve adriaen peeters schouteth tot 
dommelen folio 83 art ultimo belast met 4d ob nov. 
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vuyt de hooge dommelen groot een ende een halff lopens ex uno (latere) willem Wreyns ex alio 
(latere) de weduwe willem Thijsen ontrent de kerck/ 
[deze post is doorgestreept] 
 
(anno 1629-50) 
(henrick de noe bij coope van Jacob soons goyart berchmans onder 7 kynder en 2 kyntskynder) 
Henricxken weduwe goyart Berchmans bij versterff) 
Goyaert willem Jans van de bergh348 (in 3 texten)  --- 15d 
vuyt een schure ende aengelach ende eerff daeraen geleghen totten waterlaet groot 65 royen, aen 
de plaets deen sijde ten oosten aen de kynder Jan henderick nijssen, dander sijde willem ende 
catheleyn kynderen goyaerts voors deen eynde aenden waterlaet, dander aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
(de voors weduwe met 7 kynder ende 2 kyntsk) (henrick wouters de croon bij coop) 
Goyaert sone willem Berchmans349 --- 1st 1 oirt 
vuyt den onderpandt ut supra// 
 
fol 49v 
 
(anno 1629-50) 
(Reynder ende Petronella kinderen) 
Matheus wouters op de withrijt350 --- 1st 
vuyt een acker de hegge genaempt gelegen op wytreyt, met ender sijde te suyden Jan goyaerts, 
dander zijde aen meus peter bacx, metten eenen eynde bartholomeus oppers kynder dander aen de 
gemeynte/ 
 
(anno 1629-50) 
Faes Jans Faes van schaeft351 --- 7.5d 
vuyt eenen bemde deyssen effkensbemde op schaeft geleghen met ender sijde margriet ribbens, 
dander sijde mathijs geraerts deynde aen de Dommel ende vorts aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
(Dierck dries daris bij coop) 
Jan Gobben tot Achel352  --- 7d 
vuyt eenen bemde op schaeft geleghen genoempt den dommelbempt groot 150 royen, met ender 
zijde Aert peters dander servaes Jans, deen eynde aen de dommel, dander aen de gemeynt// 
 

 
348 hertog50850 ? 
349 hertog50850 6v1: Goyaart Willem Berchmans voors alnoch huysinge boere, schuyr hoff ende aengelegen 
erffenis groot ontrent sesthien loopensaet gelegen tot Bercheyck aen de beestenmerckt deen sijde ende een 
eynde aen de gemeyn straete dander sijde aen erve de kynderen Jan nijsen, Isaac wachtelaer ende henrick 
willem berchmans, folio 190v art 3 belast met 5d ob nov; die selve alnoch vuyten voors onderpande folio 83v 
art 1 6d. 
350 hertog50850 0r6: Mateus Wouters man van Lijsbet peters op de witrijt besit een stuck ackerlants groot 
ontrent twee loopen gelegen op de witrijt deen sijde ende met beyde eynden Jooris aerts dander eynde (de) 
gemeynte, folio 144 8d. De Hegge op de Witrijt: kad F1011 t/m F1017, zie BiK, p.651 en kaart op p.646-7. 
351 Zie fol 48v; 
352 hertog50850 58v5: Jan gobben verwect bij margriet dochter peters robberts woonende tot Achel besit een 
stuck beempts gelegen aen de widrixbrugge groot ontrent 1.5 loopen ontrent de schaeft gelegen deen sijde 
henrick geerkens alias bruyninx, dander sijde faes heuvels daarvan gedeylt deen eynde aen de dommel dander 
eynde aen de gemeynte, folio 84 art 1 pro medietate van 6d en belast met 3d nov. 
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(anno 1629-50) 
Jaspar Jacobs op de hobbel353 --- 14d 
vuyt eenen acker genoempt wiggenroy geleghen tot Rythoven opte hobbel groot 150 royen met 
ender sijde marten stevens dander willem claus ende henderick Jacobs, deynde der kynderen symon 
wijnants, dander aen sijn selffs 
 
fol 50r 
 
(anno 1629-50) 
(wed willens ondergeschreven met willem, Jan ende mary kynder wil willems ondergeschreven) 
Willem Willems en henrick Symon Adriaens tot Westerhoven354  --- 2st 14d 
uyt eenen acker geheten den hoogen acker groot ontrent anderhalf lopen ex uno henrick symons 
daeraff gedeelt, d’ ander sijde willems erve voors. 
 
(anno 1629-50) 
Anthonis aert wouters (tot) borkel355 --- 10.5d 
vuyt huys hooff ende angelach op borkel groot 20 lopensat deen sijde neffens henderick willem 
berchmans voorts aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
(7 kynder)(Jan soone bij versterff) 
Jan Goyaerts vreycken opde weebos in 8 texten356 --- 5st 
vuyt huys hooff ende aengelach op webos, groot ontrent 400 royen met ender sijde ende een eynde 
aen gemeynen weghen, dander sijde peter costers ende ander eynde meus Joost martens// 
(fol: 85) 
 
(anno 1629-50) 
(Willem Jan Berchmans bij coop) 
Peeter en Jenneken kynder raes meester Symons357 --- 1st 
vuyt eenen bemde genoempt den hooybempt op berckt geleghen groot 150 royen, met ender sijde 
Laureys Anthonis, dander neffens de gemeynt ende heet een eynde dander huybert martes kynder 
eerff/ 
 
(1-6-8) 
 
Fol 50v (foto 494) 
 

 
353 hertog50850 58v5: Jasper Jakobs op de hobbel onder Rythoven besit huys schuyr hoff ende aengelegen 
erffenis gelegen op de hobbel groot ontrent thien loopensaet deen sijde willem gijsberts dander sijde de 
kynderen adriaen nijssen deen eynde aen erve Lijs symon wijnants dander eynde de gemeynte, folio 84 in 2 
texten belast met 1.5d 0.5 oirt et 4d nov. 
354 hertog50850 ? 
355 Zie fol 25v, 31v, 32v, 38r. 
356 hertog50850 43r2: Jan Goyaart Vereyken woonende opden weebos verclaert te besitten huys schuyr hoff 
ende aengelegen erffenis opden weebos groot ontrent twelff loopensaets deen sijde ende een eynde aen de 
gemeyn straet dander sijde peeter custers ende dander eynde aen erve Bartholomeus joost martens folio 43c 
art 3 belast met 4.5d nov. 
357 hertog50850 63v1: Peter en Jenneken kinderen Raas Simons tot berckt huys schuyr hoff ende aengelegen 
erffenis tot berckt groot ontrent vijff loopensaet met beyde seyden ende een eynde aen de gemeynte dander 
eynde willem jan berchmans, folio 55 in 3 texten belast met 1.5d nov 3d nov van 6d nov 1.5d et 0.5 ob nov van 
3d ob nov. 
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(anno 1629-50) 
(Adam gert daems bij coop) 
Lucas antheunis vorster tot Weerde, 2 kynder Jacobs van braecken --- 6d 
 
(anno 1629-50) 
Jan Lemmens de jonghe van walick358  --- 1st 7d 
vuyt eenen acker den hooffacker tot Rythoven te waeleyck, groot 200 royen, met eender sijde der 
kynderen lucas cocx, dander sijde mary aert stevens, deynde aen de kynderen wauter verhobbelen, 
dander (einde) aen Jan Leynmoes/ 
 
(anno 1629-50) 
(Niclaes, Aert, Jan, Mary ende Anna kynder) 
Mari Aerts vreycken359  --- 1st 8d 
vuyt huys hooff ende aengelach op webos groot ontrent 150 royen, alder naest die capelle/ 
 
(anno 1629-50) 
Peeter Aert stevens opt loo in 2 texten 
Pant fol: 5v et 15v 
 
Fol 51r 
 
(anno 1629-50) 
(Willemke en willem jans verhoeven) 
Catelijn ende jan kinder willem Jans verhoeven aent Eckereynde360  --- 2st 3d 
vuyt twe bemden genoempt de weerten aent eyckereynde, met ender sijde des Abts van postel 
dander sijde goris cornelis ende Joes mathijssen, metten eynde aen een straetken dander aen die 
gemeyn Aa 
 
(anno 1629-50) 
(Adam everts everts verwect bij catarina ende wouter Jans bij deyling) 
Kynder Wouter Jansen tot Dommelen (in 5 texten)  --- 6.5st 
vuyt Loobroeck groot 1.5 loopen d’ een zijde de weduwe Ariaen henricx dander zijde de weduwe Jan 
Janssen gelegen bij de Loenderdijck 
[deze post is door gestreepd] 
 
(anno 1629-50) 
(herbert, Jan, Anna ende marie kynder) 

 
358 hertog50850 2r4: Jan zoon Jan Lemmens tot rythoven onder walick besit een stuck ackerlants gen den 
hueffecker groot ontrent vijff loopensaets gelegen onder rythoven tot walick deen sijde aen erve de kynder 
lijsbet lemmens, dander sijde aen erve willem stapperts ende de kynder lucas cocx ende met beyde eynden aen 
erve der kynder lijsbet lemmens voors, folio 85v belast met 9d nov. 
359 hertog50850 7v5: Marie dochter Lucas Vereyken weduwe huybert baers besit huys schuer hoff ende 
aengelegen erffenis tot weebosch aen de Capelle groot ontrent twee loopensaets deen sijde aen den leywech 
dander sijde en een eynde aen erve der voors marie dander eynde aen de gemeyn straet folio 82v in 2 texten 
belast met 6d et 2 ob nov et 1d ort nov; die selve uyten voors onderpande folio 89 art ul 1.5d nov. 
360 hertog50850 49v4: Katerina en Jan kinderen Willem Jans Verhoeven aent eyckereynde besitten een stuck 
beempts gen de weert groot ontrent twee loopen gelegen aent eyckereynde deen sijde aen erve gen t 
cruijbroeck toebehoirende het godtshuys van postel, dander sijde gooris cornelis deen eynde aen hun selffs 
erve ende dander eynde aen een steeghe ende aen de gemeynte, folio 85 in 3 texten belast met ob nov 1.5d 
nov et 12d nov. Weiland De Weert: mogelijk B393 gelegen aan de Aa en ingeklemd tussen een beemd van het 
Kraaibroek en de steeg. Zie BiK kaart p.154-5 en p.285. 
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Peeter diercx van Berckt361 --- 2st 9d 
vuyt een stuck ackerlants genoempt de fijeman opt loo geleghen groot ontrent 150 royen met 
ender sijde aert lamberts kynder dander sijde ende eynde ande gemeynt 
 
(anno 1629-50) 
(Marijken susteren) 
Jan Jan Jacob stevens alias van Loon broeckhoven362 --- 14.5d 
vuyt eenen bemde genoempt den dijckbempt geleghen tot broekhoven onder rythoven groot 100 
royen metter ender sijde henderick Jacobs dander sijde aen de gemeynt, deynde aenden dijck// 
 
(1-2-.) 
 
Fol 51v 
 
(anno 1629-50) 
(Engel, Marijken voors bij coop) 
(Marten Matheus van Dommelen) 
Peeter Jan gerarts van hobbel  --- 14.5d holl 
Rest 1622 uyt het pandt d’ ander sijde 
 
(anno 1629-50) 
(jan sone) 
Bartholomeus Jan Goyaerts op de withrijt363 (in 3 texten)  --- 3st 10d 
Uyt huys hoff ende aengelach groot ontrent twee lopen deen sijde aen Eelsken dochter jan goyart 
swenen dander Elias antheunis deen eynde Jan Oppers, dander eynde de gemeente. 
 
(anno 1629-50) 
(9 wouter eilborts voor 3 vierde? En h ariens voor een vierde?) 
(yda weduwe 12 er tot Dommelen .) 
(Goyaert willems bij versterff) 
Willem Jacob Jans verroot, dommelen364  --- 5d 

 
361 hertog50850 64r1: Peter Dirks tot Berkt verclaert te besitten een stuck beempts gelegen onder berckt aen 
de runde groot ontrent drye loopen deen sijde Adriaen Janssen, dander sijde ende een eynde aen de gemeynte 
dander eynde aen sijn selffs erve folio 39 in 2 texten belast met 4d nov et 2d nov; die selve vuyten voors 
beempt, vuyt huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis tot berct groot ontrent acht loopensaets deen sijde 
de gemeynte ende oyck metten eenen eynde, dander sijde een lijstraetken dander eynde aen sijn sleffs erve 
folio 86v et 87 in 5 texten belast met 2 st 8d holl. 
362 hertog50850 10r8: Jan zoon Jan Jakob Stevens (alias Jan van Loon tot broechoven) alnoch een stuck 
beempts gen den dijckbeempt tot broechoven gelegen groot ontrent drye loopen deen sijde aen erve dingen 
natuurlijke dochter Jans van vessem weduwe henrick Jan eyssen als daarvan gedeylt, dander sijde aen de 
gemeynte, deen eynde aen het dijcxken, dander eynde aen erve bartholomeus van vessem, folio 66v pro 
medietate van 12d nov belast met 6d nov. 
363 hertog50850 13r2: Bartolomeus Jan Goyaarts op de witrijt verclaert te besitten huys hoff ende aengelegen 
erffenis opde witrijt groot ontrent drye loopen deen sijde aen erve Elias anthonis voors als daarvan gedeylt 
dander sijde aen erve Jan Jan goyaerts de jonge deen eynde aen erve der kynderen pauwels willem smolders 
als daarvan gedeylt dander eynde aen de gemeynte, folio 27 art 1,  pro medietate van 9d et art 3 tsamen belast 
met 4.5d nov et 1st 1.5d nov. 
364 hertog50850 34r1: Willem Jacobs verrooten woonende tot dommelen besit huys schuyr hoff ende 
aengelegen erffenisse tot dommelen groot ontrent vier loopensaets deen sijde ende een eynde aen erve eylen 
deelis dander sijde aen erve Anna ijkens met haer kynderen deen eynde de gemeynte, folio 87v art ultimo 
belast met 2d nov. 
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vuyt een aengelach groot vier loopensaet d’ een zijde Jan Jacops dander sijde sijn selffs gelegen 
aenden molenwech. 
[deze post is doorgestreept] 
 
(anno 1629-50) 
Henrick, Cornelis ende Jan kynderen willem Aerts (willems) tot Dommelen365 --- 1st 12d 
vuyt het Goerken groot een loopen aen beyde sijde henrick janssen gelegen aen den kers cop molen 
[deze post is doorgestreept] 
 
Folio 52r 
 
(anno 1629-50) 
Bartelmeus marten coppens bij mangelinge) 
Jan Henrick Coppens voir Henrick sijnen vader ende Aert marten coppen tot westerhoven366 --- 1st 8d 
vuyt eenen acker den groenenwech onder westerhoven geleghen groot 100 royen, met ender zijde 
neffens eenen gemeynen wech, dander zijde neffens corst segers, deynde claus guyns dander 
michgiel henricx// 
 
(anno 1629-50) 
Goyaert goyaert kenens367 --- 2d holl 
vuyt eenen bempt genaampt den Roost tot rythoven aende eynde groot ontrent 100 royen, deen 
sijde goyaert symons, dander zijde joost peters deen eynde aende gemeyn straet/ 
 
(anno 1629-50) 
(goyart hendricx van Dommelen) 
(2 kynderen van dielis jordens) 
Gielis Adriaen Joerdens van dommelen368  --- 4d 
vuyt eenen beemt groot een loopen d’ een zijde Marten Matteeus, dander zijde pr cornelis gelegen 
locum vinbergen 
[deze post is doorgestreept] 
 
(anno 1629-50) 
(Mari dochtere) 
Jan Elssen van de schaeft369 --- 15d 

 
365 hertog50850 55r1: Henrik, Cornelis en Jan zonen Willem Aart Willems tot Dommelen besitten een stuck 
beempts gen het loobroeck gelegen tot Dommelen groot een loopensaets met beyde seyden henrick Jans 
deen eyden den gemeynen stroom dander eynde aen de gemeynte, folio 88 in 2 texten belast met 10d nov et 
3am partem ob nov. 
366 hertog50850 64v5: Aart en henrik kinderen Marten Jans Coppen tot westerhoven besit een stuck ackerlands 
gen den groenenwech groot twee loopensaets gelegen tot westerhoven deen sijde den gemeynen wech 
dander sijde aert segers deen eynde claes guns dander eynde de kinderen symon adriaens, folio 88 in 2 testen 
belast met 5.5d nov et 4d nov. 
367 hertog50850 ? 
368 hertog50850 45r1: Gielis zoon Adriaan Joordens tot dommelen besit eenen beempt gelegen boven 
venbergen ontrent de schaeft groot ontrent twee lopensaets deen sijde henric Jans dander sijde der kynderen 
cornelis franssen deen eynde aen erve des goidtshuys van postel dander eynde aen de gemeynte, folio 88v art 
1 belast met 1.5d nov. 
369 hertog50850 36r1-2: Jan Aart Elsen opte schaft besit een stuck beempts gen scheekensbeempt gelegen 
opde schaeft groot ontrent vier loopen deen sijde aen erve faes Jan faes dander sijde aen erve Coenrardt van 
achel, deen eynde aen de gemeynte ende dander eynde aen de reviere van de dommel, folio 56 art ultimo 
belast met 11d ort nov; Jan Aart Elsen voors uyten beempt, folio 88v art 2 6d nov. 
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vuyt huys hoff ende aengelach op schaft groot 300 royen, met ender zijde aert peters dander zijde 
aen thijs gerarts, deynde aen de gemeynt. 
 
(.-10-4) 
 
Fol 52v 
 
(anno 1629-50) 
(vidua dierck van borckel anno 1628 gewonnen) 
(Willem, henrick. Aert ende kyntk kynder Jan aerts verwect bij Jenneken ondergeschreven) 
(Jan aerts bij coope) 
(Jan, marie, jenneken kynderen wouter jan wouters verwect bij heylken) 
Mariken ende Lijsken kynderen verwect bij dirk .) 
(Cristina weduwe dierck Jacobs pauwels) 
Jan soene Jan jan Willem slaets van tweeden bedde ende 2 kynder Jans sijnen soene van iersten 
bedde370 (in 4 texten) --- 2st 7d 
vuyt een stuck eerffs tweten een aude hooffstat, geleghen tot berckt onder bercheyck groot 300 
royen met ender sijde ende een eynde aen de gemeynt dander sijde aen haer kynder, dander eynde 
aen een gemeyn straet// 
 
(anno 1629-50) 
(Niclaes, Jan, Aert. Margriet ende Anna kynder huybert .) 
Mary Aerts vreycken371 --- 4d 
vuyt eenen bempt genaempt den vennenbempt, op weboos geleghen met ender sijde ten westen 
aen eerff der kynderen Aert Adriaens dander sijde meus joest martens metten eynde goyaert 
mertens// 
 
(anno 1629-50) 
(Peter graven)(weduwe henrixken met Jan ende aert) 
Mari dochter pauwels franssen pro 3 parte en henricxken dochter aert Jans Lippen tot rythoven372 
pro rest (in 3 texten) ----  1st 2d 
vuyt huys ende aengelach tot rythoven aent heyereynde groot ontrent 400 royen metter ender sijde 
henderick volders, dander sijde der kynderen Jacobs van baelen, deynde aen de gemeyn straet 
 
fol 53r 
 
(anno 1629-50) 
(Willem, onmondig kint van Jan sone Jan Jan willem baers uyt huys ende erve groot . opt 
bruykenseynt ex uno adrian henrick schoonen ex alio voor deen helft – 10d) 

 
370 hertog50850 ? 
371 hertog50850 7v7: dieselve (Marie lucas vereyken) alnoch een stuck bempt gen hoeben eeusel groot ontrent 
anderhalff loopensaet gelegen opden weebosch deen sijde aen erve goyaert vereycken dander sijde aen erve 
goyaert ooms deen eynde aen erve aert adriaens dander eynde aende gemeyn heyde, folio 110v art ultimo 
belast met 6.5d nov. (marie aarts klopt niet, maar het huis ligt aande kapel) 
372 hertog50850 49r2: Maryken dochter Pauwels Fransen verwect bij elisabeth dochter henrick wouter 
Leemans van den eerste bedde voor een derdendeel ende Henriksken dochter Aart Jans Lippen verwect bij de 
voors elisabeth van den tweeden bedde voor de twe derdendeele, woonende tot rythoven besitten huys hoff 
ende aengelegen erffenis onder rythoven aent heyereynde groot ontrent sesse loopen deen sijde henrick 
volders, dander sijde de kynder Jacops van baelen deen eynde hun selffs erve ende de kynder Jacops van 
baelen ende dander eynde aen de gemeyn straete, folio 89v in 3 texten belast met 4d nov van 8d nov, 2d nov 
ende 1d nov (4d nov 2d nov et 1d nov). 
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(Adriaen henrick alias schoonen weduwer wijlen heylken dochter Jan Jan willem baers uyt huys hoff 
aengelach ende beemden groot ontrent 10 lopen d’ een eynde ende deen sijde . willem pauwels 
baers, d’ ander eynde gemeente voor d’ ander helft --- 10d) 
Jan Jan willem baers berckt373 --- 1st 4d 
Rest 1594 (in 7 texten) 
 
(anno 1629-50) 
(Marten ende Jan loco patris) 
Hubert marten Jans tot berckt374 (in 3 texten)  --- 12d 
vuyt eenen acker geleghen inde waterlaet te berckt, groot 150 royen, genaempt de stockacker, met 
ende zijde neffens adrian willems, dander zijde ende eynde aen Anthonis henricx alias spoor dander 
aen laureys anthonis// 
 
(anno 1629-50) 
(Bartolomeus sone) 
(Bartholomeus peter Bartholomeus alias Costers375) 
3 kynder van heylken dochter elias cuypers van gestel  --- 7.5d  
rest 1587 huys hoff ende aengelach onder bercheyck op wijbosch ex uno Jan lamberts, ex alio aleyt 
coppers voorts aen de gemeente 
 
(anno 1629-50) 
(Bartolomeus sone) 
Peeter bartholomeus peter pauwels alias custers376 --- 2.5st 
vuyt huys hooff ende aengelach op webos metter (ene zijde) Jan lemmens, dander zijde ende een 
eynde aen eerff alken oppers dander ande gemeynte/ 
[deze post is middels een accolade met de vorige post verbonden] 
 
(.-16-6) 
 
Fol 53v 
 
(anno 1629-50) 
(Jan Jan baers ende heylwich sijne suster) 
4 kynder Jan goyaerts van hoevel377 --- [cijnsbedrag ontbreekt, vermoedelijk valt deze post 
samen met de volgende post] 

 
373 Zie fol 47v? 
374 hertog50850 23r1: Huibert Marten Jansen tot Berkt verclaert te besitten huys hoff ende aengelegen erffenis 
gelegen tot berckt groot ontrent drye loopensaets, deen sijde aen den leywech ende dander sijde aen de 
gemeynte, deen eynde aen erve der kynderen adriaen willems ende dander eynde aen erve jan goiaert dircx, 
folio 90v in 3 texten belast met 3d 3 oirt nov et 1d. Ende vuyten bempt gen swilleken oft den puttenbempt 
gelegen int berckterbroeck groot ontrent twee loopensaets deen sijde aen sijn selffs erve dander sijde aen erve 
adriaen cortjans, deen eynde aen erve peeter aerts ende dander eynde aen de gemeynte. 
Stokskensakker: kad zie BiK p.446, kaart p442-3 of 450-1.  
375 Zie volgende 
376 hertog50850 55v7: deselve (Peter zoon Bartolomeus Peter Pauwels van de Weebos alias custers) alnoch 

huys hoff ende aengelegen erffenis opten weebos groot ontrent twee loopen deen sijde neelken weduwe aert 
ariens dander sijde de kynder peter bacx deen eynde Jan goyarts vereycken, folio 167v belast met 2d 3 ort nov; 
deselve uyten huyse hoff ende erve folio 168v 7.5d nov; deselve uyten huys hoff ende erve folio 187v 2d nov; 
deselve alnoch huys hoff ende aengelegen erffenis opten weebos groot ontrent sesse loopen deen sijde aen 
Jan laukens dander sijde aleyt oppers deen eynde aleyt oppers ende dander eynde de gemeyn strate folio 81 et 
verso in 4 texten belast met 11d 2 ob nov 9d nov et 2d nov et 18d et 6d nov. 
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huys hoff ende aengelach, opt bruckxkeneynde onder Bergeyk ex uno et alio Willem pauwels, fine 
alio aen de gemeente 
 
(Jan Jan baers ende heylwich sijne suster) 
2 kynder van heylken Jans goyaerts (van de hovel) voors --- 1st 2d 
Rest 1578 
[op inlegvel:] 3 kynder Jan goorts van de hoevel huys ende erve op brugskenseynde 
 
(anno 1629-50) 
(Lijsken dochter dierk Jacob pauwels) 
Lijsken weduwe Jan willem meus alias .  --- 5d 
Rest 1578 gewonnen anno 1628 vuyt den pand nabeschreven [accolade verwijst naar de volgende 
post] 
 
(anno 1629-50) 
(simon michiels woordenberch bij coop) 
(Lijsken dochter dierk Jacob pauwels) [doorgestreept] 
Mari weduwe dierck Jan Boons opde widricx brugge378 --- 1st 6d 
vuyt een stuck eerffs genoempt heet stocken veelt geleghen op berck (of beek?), groot 200 royen 
neffens eerff der kynder Symon mispelmans met een sijde ende een eynde, dander sijde ende eynde 
ande gemeynt/ 
 
fol 54r 
 
(anno 1629-50) 
(Aert Anthonis ende Jenneken kynder) 
Henrick henricx Lemmens opde brugge379  --- 5st 11d 
vuyt huys hooff ende stal, geleghen opte widrixbrugge onder borkel, groot 500 royen, met ender 
sijde ende een eynde aen de gemeynt dander aen eenen leywech// 
 
(anno 1629-50) 
(Jan Peter Teuwens bij versterff) 
Lijsken weduwe Jan willem Meus alias neesen380 
Rest 1578 
(vuyt huys erff aengelegen erve . groot 3 lopen deen sijde ende een eynde ., dander sijde . soone 
anthonis spoor) 
 
(anno 1629-50) 
(Jan henrick aerts ende henrick ende Anna kynder beert ondergeschreven) 
(Jan aerts ketelaer bij coope voor een derde) 

 
377 hertog50850 ? 
378 hertog50850 45v5: Mary weduwe dirck boons woonende opde widerixbrugge besit eenen beempt gen den 
bacxbeempt gelegen op de wiedericxbrugge groot twee loopensaets deen sijde Joost mathijssen dander sijde 
de gemeynte deen eynde Adriaen Jacops dander eynde haer selffs erve, folio 32v art ultimo pro parte van 2 st 
belast met 18d 3 oirt nov. 
379 hertog50850 26v5: Henrik Henrik Lemmens de jonge woonende tot borckel opde widricxbrugge besit huys 
schuyr hoff ende aengelegen erffenis tot borckel aen de wirdricxbrugge groot ontrent drye bunder deen sijde 
aen erve henrick pauwels, dander sijde ende een eynde aen de gemeynte, dander eynde aen erve mari boons, 
folio 91 in 2 texten belast met 3 st et 10d nov. 
380 hertog50850 ? 
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(Aert sijnen broeder bij versterff) 
Bartholomeus henrick aerts tot berckt381 --- 1st 14d 
vuyt eene (beemd) genoempt den breyput hooylant rontsomme inde gemeynt, behalve aen Jan 
franssen ten oosten, groot 300 royen 
 
(anno 1629-50) 
(Henrick soone) 
Peeter Jan Berchmans382 (in 2 texten) --- 8d 
vuyt een stuck lants inde bergerecker genoempt den koyenacker groot 100 royen met ender zijde 
Laureys mertens, dander sijde Jacob goyaert d(een) eynde aen de gemeynt, dander (einde) aen Isaac 
wachtelaer// 
 
(1-12-4) 
 
Fol 54v 
 
(anno 1629-50) 
Adriaen Aerts verhoeven tot broechoven383 --- 10d 
vuyt een stuck tollants genoempt heet rontveelt tot broechoven onder rythoven, rontsomme inde 
gemeynte// fol:92 
 
(anno 1629-50) 
(Mari weduwe) (Jan sone ende mari dochter laurens Jacops bij coop) 
(Jan henrick alias heeske) 
Jan ende Lijntken kynder willem joos tot rythoven384 --- 8d 
vuyt huys schuere ende aengelach groot 10 lopensaet geleghen tot rythoven aent heyereynde met 
een sijde ende een eynde aen de gemeyne straete,dander aen den rijloop// 
 
(anno 1629-50) 
(Hogart Jacobs .) 
(Anna drixssen voor catelijn weduwe huberts voors met 2 kynder) 
Hubert Dirck huyben tot rythoven385 --- 15d 

 
381 hertog50850 3v5: Bartolomeus zoon Henrik Aarts woonende tot berct verclaert te besitten een stuck 
beempts gen den bevart gelegen int bercterbroeck groot ontrent twee lopen gelegen deen sijde aen erve 
rutger peeters, dander sijde aen erve Aert anthonis vervonderen, deen eynde aen erve dirck pauwels dander 
eynde aen de strate. Er volgen nog meer percelen van deze eigenaar op Berkt, fol 3v6-9. Breeput: kad D71-D75, 
zie BiK p.405-6 en kaart op p.398-9.  
382 hertog50850 6v3: Peter zoon Jan Jans van den Berg alias Bergmans verclaert te besitten een stuck 
eckerlants gen den koyenecker groot ontrent drye loopen gelegen onder bergerecker onder bercheyck deen 
sijde aen erve laureys martens dander sijde aen erve henrick willem bercheyck deen eynde aen erve van de 
kynderen peeter Jans voors ende dander eynde aen de gemeynte, folio 121v art 1 belast met 5d hollants. 
383 hertog50850 16v4: Adriaan zoon Aart Peter Verhoeven alias stakenbroeck woonende tot Broechoven onder 
Rythoven verclaert te besitten huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis tot Broechoven voors groot ontrent 
twee loopensaets deen sijde ende een eynde aen sijns selffs erve wesende leengoet dander sijde ende dander 
eynde aen de gemeynt, folio 7 art 4 et 5 et 7v art 2 et 4 in 4 texten belast met 3d ob nov 3 oirt nov 3d et 9d 
nov. 
384 Zie fol 41r. 
385 hertog50850 35v1: Huibert Dirk Huiben woonende tot rythoven besit een acker gen den heyligen 
gheestecker gelegen in de ecker tusschen rythoven ende westerhoven groot ontrent twee loopen beyde sijden 
aen erve de kynder Jacob cornelis deen eynde aen erve peeter neelen ende dander eynde aen erve marten van 
hersel folio 92 art 2 belast met 6d nov. 
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vuyt eenen acker genoempt den heylighen geest, groot ontrent 100 royen tot rythoven ande voort, 
bijde die sijden der kynder Jacob cornelis, deynde marten van hersel, dander (einde) aen peter 
nellen// 
 
(anno 1629-50) 
Franchois proveur schouteth van kempelant386 --- 5.5st 
vuyt eenen bemde genaempt de vislaghe in de prochie van rythoven met ender nordt ende eynde 
weest aen de gemeynte van rythoven, oost aen des voors schoutet. 
 
Fol 54r(a) [paginanummer 54 tweemaal gebruikt] 
 
(anno 1629-50) 
(Mari weduwe) (Jan sone ende mari dochter laurens Jacops bij coop) 
(Jan henrick alias hesen bij koop voor) 
(Goyaert goyaertkens ende cornelis Jacobs) 
Jan ende Lijntken kynder willem joos tot rythoven387 --- 1st 6d 
vuyt huys schuere angelach tot rythoven aent heyereynde, groot 10 lopen met eender seyde ende 
eynde aen de gemeyn straeten dander aen den rijloop 
 
(anno 1629-50) 
(Joost thijssen) 
Aert Joosten aent eyckereynde388  --- 1 st 4d 
(vuyt huys hoff ende aengelegen erve aent eyckereynde groot ontrent 2.5 lopen deen sijde peter 
goyaert bartholomeus dander sijde daaraf voermaels gedeylt deen eynde ?)  
Fol: 63 
 
(anno 1629-50) 
Laureys Anthonis389 --- 10d 
vuyt eenen bemde den moos bempt int berckterbroeck, met ender sijde ende een eynde aen 
wauter Janssen dander sijde neffens Jan goyaert dircx dander aende gemeynte/ 
 
(anno 1629-50) 
(Jan namens Jenneken kynder wouter Jan wouters verwect bij heylken ondergeschreven) 
Heylken dochter Dirck Jacobs van Borckel opde Aa390 --- 10d holl 

 
386 hertog50850 56r2: Francois Proveur schoutet van Kempelant verclaert te besitten een huysinge omwaetert 
metter schuere nederhuysingen hovingen ende aengelegen erffenis (sijnder twee beemden vischlaecke tussen 
malcander gelegen) gen het goet op kerssep gelegen onder de prochie van Rythoven groot ontrent acht 
bunder, deen sijde aende reviere genoempt kersop, dander sijde ende een eynde aen de gemeynte dander 
eynde martten van hersel, folio 24v et 25 in 2 texten belast met 3 st 6d nov et 5d nov; die selve () vuyt voors 
twee beempde gen die vischlaeke gelegen achter den voors huyse ende gecomprehendeert in de voors acht 
buender, folio 38 in 5 texten belast met 3d nov 5d vet 10.5d vet 10.5d vet et 5d 1 oort vet; die selve vuyten 
voors beempden gen de vislaecke folio 92 art 3 belast met 3 grooten vet. 
387 Zie fol 41r 
388 hertog50850 50v2: Aart Joosten aent eyckereynde besit een weylant int bercterbroeck groot ontrent ? 
loopen deen sijde willem Jan ooms alias heyshovels, dander goyaert cruysers van eersel deen eynde willem 
Jannis berchmans dander eynde aen de Aa folio 92v, 8d nov. 
389 hertog50850 65r3: Laurijs tot berckt besit een stuck beempts [ligging niet ingevuld], folio 92v art 3 pro 
medietate van 8d belast met 4d. 
390 hertog50850 66v2: Heilke dochter Dirk Jacobs van borkel opt Aa besit een stuck beempts gen de 
mosbeempt groot ontrent anderhalff lopen int bercterbroeck gelegen deen sijde huybert anthonis daris 
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vuyt eenen bempt genaempt den mosbempt geleghen tot berckt int berckterbroeck, groot 200 
royen met ender sijde neffens huybert Anthonis daris, dander sijde heylwich voors, metten eynde 
aen elsken vervonderen, dander aen die erffgenaemen elsken vervonderen// 
[deze post is doorgestreept] 
 
Fol 54v(a) [paginanummer 54 tweemaal gebruikt] 
 
(anno 1629-50) 
Jan, Adriaen, margriete ende mari kynder bartholomeus Jan oppers391 --- 1st 4d 
vuyt eenen bempt op wittreyt genoempt den gemeynen bempt met ender sijde elias anthonis 
dander zijde Bartholomeus goyaerts metten eynde willem martens dander aen de gemeynte/ 
 
(anno 1629-50) 
(Goyaert Gerartszoon ende adriaan gerards bij .) 
(Sijken goyaert bierens) 
Pauwels gerart pauwels tot Dommelen392  --- 11d 
vuyt eenen Dommelbeemt groot 1.5 loopen deen zijde Aert wouters, dander zijde Aert den Suyder 
gelegen aen de maelpatberchs/ 
[deze post is doorgestreept] 
 
(anno 1629-50) 
(weduwe dirck aerts met dirk, Jan gerart .) 
Ariaentken dochter gerart nijs opden braembos393 --- 1st 4d 
uyt eenen beemt gelegen inde corenstraete groot ontrent vier lopensaets ex uno d erffgenamen 
Marten Janssen ex alio neeskens scoenmekers 
 
(anno 1629-50) 
Jan pauwels plas opt loo394 --- 8d 
vuyt eenen bemde aen de broeckstraet aen de mechelmansdeyck, met beyde zijde adam Aerts 
metten eynde aert adriaens ende henderick van Aelst/ 
 
fol 55r 
 
(anno 1629-50) 

 
dander sijde haer selffs erve deen eynde Laureyns anthonis daarvan gedeylt ende dander eynde elsken 
vervonderen, folio 93v art 3 pro medietate van 8d belast met 4d nov. 
391 hertog50850 fol 38v3: dieselve (Jan, Adriaan, Margriet en Marie kinderen Bartelmeus Jan Oppers) vuyten 
huys schuyr hoff ende aengelegen erve opde withrijt ende vuyt een stuck beempts gen het gemeyn 
beempdeke groot ontrent twee loopen gelegen opde witrijt deen sijde aen erve bartholomeus goyaerts, 
dander sijde aen erve Elias anthonis, deen eynde pauwels smolders kynder ende dander eynde aen de 
gemeynt, fol 123r et verso in 3 texten belast met 2.5d nov 4d ob nov et 10d nov van 19d nov. 
Gemeintsbeemdeke: zie BiK kaart p.646-7 en p.657 
392 Zie fol 36r. 
393 hertog50850 fol 61r3: Adriaantken dochter Gerit Nijs opten braembos besit een stuck beempts gelegen 
opten braembos groot vier loopensaets deen sijde marten Jans coppen dander sijde nees henrik alias 
schoenmekers beyde eynden de gemeynte, folio 93 in 5 texten belast met 1st 4d holl. 
394 hertog50850 fol 40v4: Jan Pauwels Plas scheper besit huys schuyr ende aengelegen erffenis onder 
bercheyck groot ontrent vier loopen deen sijde ende een eynde aen de gemeyn strate ende de blaeckvoirt oft 
scheeplaecke, dander sijde willem Jan daris ende dander eynde de kynder bartelmeus Jacops daar den 
waterlaet tusschenbeyde loopt, folio 93v art 1 belast met 3d nov; die selve vuyten voors onderpande folio 123 
art 3 8.5d nov. 
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(Margriet weduwe) 
Jan Adams opde schaeft395 --- 8d 
vuyt een stuck eerffs genoempt den hogendries op schaeft geleghen groot 100 royen, met ender 
sijde aen huybert wordenberchs, dander aen Aert dams, deynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Hendrick Jacobs van Balen) 
Peeter Janssen van knechsel tot rythoven396 --- 6d 
vuyt een stuck lants genoempt de hoeve tot rythoven onder broechoven groot ontrent 400 (royen), 
met beyde de sijden ende een eynde (de) gemeynt ende gemeyn straet. 
Fol: 94 
 
(anno 1629-50) 
Gijken dochter Dielis martens tot Dommelen ende Lijsken Henrick bierens Dommelen397 
 --- 1st 10d 
vuyt een beemdeken genoemt smets vorruit groot 2 loopen, deen zijde de gemeynte van 
Dommelen, dander zijde peter cornelissen geleghen ontrent de voert, voor deen helft  . van de chijns 
Lijsken dochter henrick dielis voornoemd vuyt de wytte groot een loopen deen zijde arian peters 
dander zijde oyken willems gelegen aen de heyde/ 
[deze cijnspost is doorgestreept] 
 
(anno 1629-50) 
(mari dochter henrick aerts weduwe welt henricx met 7 kynder) 
Cathelijn weduwe Henrick peters opte hobbel rythoven398 (met michiel ende Anna kynder) ---5d 
vuyt eenen bocht genoempt den seelenbocht toellant te rythoven opte hobbel groot 75 royen, met 
ender sijde neffens Jan huybers, dander sijde neffens Lijs stevens, deen eynde wauter verhoeven 
dander aen henrick goyaerts// 
 
folio 55v 
 
(anno 1629-50) 
Jan Joosten tot borckel399  --- 3d 

 
395 hertog50850 fol 40v4: Jan adams opde schaeft besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis opde 
schaeft groot ontrent 20 loopen deen sijde gerart thonis ende met beyde eynden aen de gemeynt, folio 173 in 
3 texten 1.5 grote vet 4d et 6d nov. 
396 hertog50850 fol 47v5: Peter Jan Jansen van Knechsel tot broeckhoven onder Rythoven besit huys hoff ende 
aengelegen erffenis tot Rythoven groot sess loopensaets deen sijde willem claes dander sijde ende een eynde 
aen de gemeynte dander eynde jochem van Loon; alnoch een stuck beempts gen t rosselaer gelegen als voor 
aent rosselaer groot twee loopensaets deen sijde meeus Janssen dander sijde ende met beyde eynden aen de 
gemeynt gen t rosselaer, folio 184 et 184v in 6 texten belast met 13st 9d holl; die selve vuyten voors 
onderpande folio 93v art ultimo, 2.5d nov. 
397 hertog50850 fol 33r3: Gijken dochter dielis martens weduwe willems mathijssen woonende tot Dommelen 
besit een stuck bempts gen smitsvelt gelegen tot dommelen groot ontrent anderhalff loopen deen sijde ende 
een eynde aen de gemeynte, dander sijde aen erve peeter cornelis dander eynde aen erve henrick Jans de 
vorster, folio 94 art 1 pro medietate van 10d et ob nov belast met 5d et 0.5 ob nov. 
398 hertog50850 fol 48r2: Caterina weduwe Henrik Peters op de hobbel besit een stuck beempts den den 
willekens beempt gelegen aen de steenvoort groot twee loopensaets deen sijde aen de vloet dander sijde de 
gemeynte deen eynde Jan van Loon dander eynde mary aerts, folio 94 art2 belast met 2d nov. 
399 hertog50850 fol 56v1: Jan Joosten tot Borkel besit een stuck ackerlants gen den hoogendries groot drye 
loopen gelegen tot borckel deen sijdie ghielen nijssen, dander sijde aen de heerstrate deen eynde Jan martens 
ende dander eynde de santstrate, folio 94v art 2 belast met 1d ob nov. 
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vuyt huys metten aengelach op borckel groot 150 royen met beyde sijde neffens peter seelen, 
deynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(mary weduwe) 
Bartholomeus Jan Luyens tot Broeckhoven400 --- 10d 
vuyt eenen acker genoempt den hennensacker tot Rythoven onder broeckhoven groot 100 royen 
erff, bijde de sijde de kynderen Adrian verbeeck, deynde aen de kerckwech// 
 
(anno 1629-50) 
(henrick soene) 
Peeter Jan Berchmans401  --- 13.5d 
vuyt eenen acker in de bergerackers genaempt den coeyen acker groot 100 royen met eender zijde 
Laureys martens, dander Jacob goyaerts, d(een) eynde aen de gemeynt dander (einde) Isaac 
wachtelaers 
 
Geertruyt weduwe Henrick Antonis bacx  --- 7.5d 
Rest 1578 
 
Fol 56r 
 
(anno 1629-50) 
Cornelis Claes (Jansen)402 op loo  --- 1st  1oert 
vuyt  eenen acker den eelkens acker op loo geleghen, groot 250 royen met ender sijde Aert Aerts ten 
norden dander zijde Jacob Jan Joosten ten suyden, met eynde oost Jan de mulder ende peter Jacobs, 
dander eynde aen een leywech// 
 
(anno 1629-50) 
(Wouter Jan berchmans) 
Peeter peeter Hanckaerts opt loo403 --- 1st 
vuyt eenen bemde opt loo anden varenhoven, metten eender zijde weest aen wauter Jan 
berchmans voorts rontsomme in de gemeynte/ 
 
(anno 1629-50) 
(adam sone ende Jan ende Anna kynder ende bayken ende jenneken kynder . van poppel) 
Adriaen Bartolomeus van Poppel404 --- 15.5d 

 
400 hertog50850 fol 28r5: Bartolomeus Jan Luiens tot Broekhoven verclaert te besitten een stuck erff wesende 
eenen beempt gen den dijckbeempt tot broechoven gelegen groot ontrent 2.5 loopen deen sijde aen erve Jan 
van Loon ende henrick Jacops, dander sijde aan erve Arian aerts stakenbroeck ende roeloff joosten ende met 
beyde eynden aen de gemeynt, folio 94v et 95 in 2 texten belast met 2d et 2d nov; die selve vuyten voors 
onderpanded folio 148v qrt 2 4.5d vet. 
401 Zie fol 54r. 
402 Zie fol 34v. 
403 hertog50850 fol 66r8: Peter zoon Peter Hankaarts opt Loo besit een stuck beempts gen den kuyckenbeempt 
groot ontrent 2 lopen gelegen opt Loo deen sijde wouter Jans berchmans dander sijde ende beyde eynden aen 
de gemeynte, folio 95v in 2 texten 2.5d nov van 5d ort nov et 4d nov van 5d ort nov. 
404 Zie fol 26r. hertog50850 fol 60r6: Die selve (Adriaan zoon Bartolomeus Jansen van Poppel deurweerder) 
alnoch huys hof ende aengelegen erffenis opt Loo groot vierentwintich loopensaets deen sijde en de een 
eynde de gemeynte dander sijde aen sijn selffs erve dander eynde peeter dircx ende henrick plasmans, folio 
110 art ultimo belast met 6d nov. 
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vuyt huys hooff angelach op loo bij de Runde, groot over die 500 royen met ender zijde ende een 
eynde ande gemeynt, dander aen heer henderick plasmans ende peter diercx// 
 
(anno 1629-50) 
(hoogart sone bij deylinge) 
Elisabeth dochter hoogart meus405 --- 1st 14d 
vuyt heet nije huyse ande voort tot rythoven groot 50 royen, metter ender sijde ende een eynde 
aen die gemeyn straet ten oosten goyaert symons te suyden aen eenen waterloop// 
 
fol 56v 
 
Iken natuerlijken dochter henrick Jan eelen --- 10d 
Fol:95 rest 1578 
 
(anno 1629-50) 
(Goyart Gerits) (adriaan gerarts bij deylinge) 
Anneken bierens tot Dommelen406 --- 15d 
vuyt het neer verrit groot een loopen, deen zijde sijn selffs dander zijde willem Janssen gelegen aen 
de heyde/ 
[deze post is doorgestreept] 
 
(anno 1629-50) 
(Maria, catlijn, hendrick sone lambert aert lamberts) 
(4 kynderen anna ondergeschreven) 
Anneken dochter Aert Lemmens tot Borckel407 --- 3st 11d 
vuyt eereve opte Dommel, genaempt de dommel, soo lant als hoeylant groot 300 royen op borckel 
geleghen bij het biestveen, met een sijde ende een eynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Catelijn weduwe met wouter en lijsbet kynder) 
Peeter Cornelis roosen tot Loemel408  --- 1st 14d 
vuyt eenen bemde onder Lommel inde goeren, groot hondert tseestich royen metten eender sijde 
ten oosten, Aert wauter arts, dander sijde weest Jan goyaert toirkens, metten eenen eynde ten 
noorden willem de kudder van gestel, dander zijde ten suyden Jan bastiaen kuypers// 
 

 
405 hertog50850 fol 41r5: Lijsken dochter Hogart Bartolomeus Hogarts woonende tot rythoven aen de voort 
besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis tot rythoven opde voirt groot ontrent acht loopen deen sijde 
aen erve Anthonis meeus dander sijde ende een eynde aen de gemeyn strate ende dander eynde aen haer 
selffs heytvelt, folio 57v et 58 in 4 testen 9d ob nov 3d 1 ort nov 9d 3 ort et 6d nov. 
406 hertog50850 fol 33v3: Anna dochter Gydeken bierens woonende tot dommelen besit een stuck bempts gen 
den dommel bempt gelegen tegen den malpeberch groot ontrent anderhalff loopensaets deen sijde aen erve 
aert wouters van borckel dander sijde aen de reviere van de dommel deen eynde aen de gemeynte ende 
dander eynde aen erve .[niet ingevuld], folio 96 art ultimo belast met 6d nov;de selve Anna alnoch een stuck 
bempts gelegen bij venbergen groot ontrent anderhalff loopen deen sijde aen erve willem jans dander sijde 
aen haer selffs erve deen eynde (aan de) reviere gen de dommel ende ander eynde aen de gemeynte, folio 32 
art 1 belast met 6d nov. 
407 hertog50850?. Zie fol 106r. 
408 hertog50850 fol 44r3: Peter Cornelis Rosen tot loemel besit een stuck bempts gen de colcke gelegen 
tusschen loemel ende bercheyck groot drye loopensaet deen sijde Jan toirkens voors dander sijde henrik 
peeter marien deen eynde Jan engelen dander eynde Willem sammeleer folio 96v art ultimo belast met 12d 
nov. 
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folio 57r 
 
(anno 1629-50) 
Adriaan Jacobs op de brugge409  --- 1st 14d 
vuyt huys ende aengelach opte brugge onder borkel, groot 100 royen met ender zijde ende een 
eynde aen de gemeynt dander sijde dierck adriaen// 
 
(anno 1629-50) 
Jan Jan Baers op de brugheynde410  --- 10 st 2d 
vuyt huys hooff ende angelach op bruixskenseynde, onder bercheyck met bijde sijde neffens adriaen 
henricx, deynde aen de gemeynte// 
Fol 66v 
 
(anno 1629-50) 
(Adrian henrick schoonen wed heylke met pauwels ende  catelijn? Kynder) 
Heylken dochter Jan Willem baers opt brughkenseynde411 (in 6 texten) --- 9st 
vuyt eenen bemde genaempt den meus bempt groot 150 royen, geleghen op bruixskenseynde met 
ender zijde neffens de gemeynt dander sijde aen adriaen voor henderickx voors eerff, deynde aen 
willem pauwels baers, dander (einde) aen Jan Jan baers// 
 
(anno 1629-50) 
Aert Peters verlijnen opde brugge412 --- 4st 9d 
vuyt eenen acker genoempt heet bochtken, geleghen opte brugge onder borkel, groot 150 royen, 
met ender sijde neffens Jacob henricx dander zijde ende een eynde aen de gemeynt// 
 
fol 57v 
 
(anno 1629-50) 
(Jan ende anna kynderen Dilis Joordens fol: 98) 
Gielis Adriaen Joirdens tot Dommelen413 --- 2st 2d 
vuyt eenen bemt genoempt de voersten beempt groot 1.5 loopen d’ een zijde t’ convent van 
Dommelen d’ dander zijde sijn selffs gelegen beneven de molen van Dommelen 
[deze post is doorgestreept] 
 
(anno 1629-50) 

 
409 hertog50850 fol 46r4: Adriaan Jakobs op de wiedericxbrugge besit huys schuyr hoff ende aengelegen 
erffenis gelegen op de wiedericxbrugge groot anderhalff loopensaets deen sijde ende een eynde aen de 
gemeynte dander sijde Joost mathijssen dander eynde mary brous?, folio 97 in 2 texten belast met 6d nov et 
6d nov 
410 Zie fol 47v. 
411 hertog50850 fol 65v2: deselve (Heilke dochter Jan Willem Baars opt brughskenseynde) alnoch de helft van 
0.5 bunder ende 37 royen weylants int bercterbroeck gelegen deen sijde Jan haer voors broeder ende voirts 
rontsom aen de gemeynte, folio 90v art ultimo pro alia medietate 3.5d 0.5 poit nov. 
412 hertog50850 fol 44v4: Aart Peters Verlinden woonende opde brugge tot borckel besit een huys schuyr hoff 
ende aengelegen erffenis op de wiedericxbrugge groot ontrent vijff loopensaets deen sijde de kynderen peeter 
symons dander sijde Adriaen Jacops deen eynde henrick pauwels dander eynde de gemeynte, folio 97v in 2 
texten belast met 5d nov et 2st nov; die selve vuyt voors onderpande folio 180v art 1 belast met 8d nov. 
413 hertog50850 fol 45r1: die selve (Gielis zoon Adriaan Joordens tot Dommelen) alnoch een stuck bempts gen 
schooffs beempt gelegen tot dommelen groot ontrent drye loopensaets metten hoff daeraen gelegen deen 
sijde aen erve des heeren tot dommelen dander sijde aen erve van den convent tot dommelen deen eynde 
oyken geerits dander eynde de gemeyn straet, folio 98 art 1 belast met 13.5d nov 
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(Jan anthonis bruyninx to lomel bij coope) 
Aert wauter Aerts bij koop voor//) 
Jacob Jan ende Cathelijn kynder Bastiaens ondergeschreven 
Bastiaen Engelen tot Loemel414  --- 12.5d 
vuyt eenen bempt onder lommel inde gooren, groot vijfftich royen metter ender sijde oost aen 
dierck danen van gestel, dander sijde weest Jan engelen metten eenen eynde aen peter roesen 
dander eynde aen claus cleys// 
 
(anno 1629-50) 
(Claes Mari ende peeter kynder) (1636) 
Claes Claessen tot Luycxgestel415  --- 12.5d 
vuyt eenen bemde onder lommel inde eelsch, groot ontrent hondert roeyen, metter ender sijde 
oost dierck damen, ten weestem Lammaert Dierckx metten eynde aen peter schoenmekers ten 
norden aen eenen gemeynen Loop// 
 
(anno 1629-50) 
Jan Aerts man van Jenneken Dirck Jacops van Borckel416  --- 1st 5d 
vuyt eenen bempt genoempt den breyput geleghen op berckt int berckterbroeck, groot 100 royen, 
met ende sijde de kynderen henderick Arts, dander sijde die kynderen peter matheus deynde Jan 
franssen alias covel dander Jan Aerts voors. 
 
fol 58r 
 
(anno 1629-50) 
(goyaert sone gerart kayens voors) 
Adriaen, Jacob ende Margriet kynder Jan Jacob Jan nijsen van Loemel417  --- 15d 
Rest 25 uyt een half bunder gelegen in de els onder loemel aen de gemeente van Bercheijk Jan Peter 
Tielmans tot loemel momboir. 
 
(anno 1629-50) 
Peter Aert stevens opt loe --- 2st 7d 
Pant fol: 5v et 15v 
 
(anno 1629-50) 
(Roeloff Hogaerts bij coope) 
Mary dochter Jan Aerts huysvrou Jan goossens tot westerhoven418 --- 1st 14d 

 
414 hertog50850 fol 43v4: Bastiaan Engelen tot Lommel besit een stuck bempts gen de goire gelegen opde 
colcken tusschen lommel ende bercheyck groot twee loopensaets deen sijde dirck danen dander sijde peeter 
cornelissen, deen eynde claes claessen van luyxgestel dander eynde de gemeynte, folio 98 art 2 pro medietate 
an 10d belast met 5d nov. 
415 hertog50850 ? 
416 hertog50850 fol 21r2: Jan Aarts als man en momboir van Jenneke dochter Dirk Jakobs Pauwels van Borkel 
besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis gelegen tot berckt groot ontrent vijff loopensaets deen sijde 
aen erve der kynderen henrick aerts dander sijde aen de lijstraet ende voorts rontsomme in de gemeynte; 
alnoch eenen bempt in berckterbroeck gen de breedenput groot ontrent drye loopensaets deen sijde aen erve 
peeter theewis dander sijde aen de gemeynte deen eynde aen erve Jan franssen alias covels dander eynde aen 
sijn selffs erve, folio 98 et verso inn 4 texten belast met 4d nov 1d nov 3d nov et ob nov. Breeput in het 
Berkterbroek: D74, zie BiK p.405-6. 
417 hertog50850 ? 
418 hertog50850 ? 
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vuyt eenen acker genoempt den berch groot ontrent acht loopensat, d’ een sijde de kerckwech, d’ 
ander neffens Jan Gerarts erffve, d’ dander eynde Jan roffen ende aen een leywech/ 
 
(anno 1629-50) 
(Josijn ende Lijsken kinderen Pauwels schepers) 
5 kynder Jan Peeter Loyen -- [3d doorgestreept] 
 
Fol 58v 
 
(anno 1629-50) 
Jan Jan Peeter Loyen419  --- 11d 
Rest 1578 
vuyt een wijtveelt geleghen in de hulsdoncken onder bercheyck, groot 200 royen, met ender sijde 
neffens Jan Aerts alias schooff, dander neffens wauter Janssen, deynde aen sijn selffs dander aen de 
gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(weduwe en kyndt) 
(Hendrick Berckmans, wouter leenderts man van margret) 
Mari dochter Marten Everts tot borckel 420 --- 4d 
vuyt huys hoff ende aengelach op borckel groot 500 royen deen sijde ende een eynde der kynderen 
nijs lucas dander sijde mathijs francken dander aende gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Mathijs eenich zoone van) 
Geraert willen peeters van aelst op de schaeft421  --- 1st 8d 
vuyt huys hooff ende aengelach groot 125 royen met ender sijde neffens Aert eelsen, dander goyaert 
Janssen deynde aen de gemeynt// fol 100 
 
(anno 1629-50) 
Aert peeter cuypers op de schaeft422 (in 3 texten)  --- 2st 7d 
vuyt een stuck eerff genoempt de vorste hoeve op schaeft, groot ontrent 300 royen, met ender sijde 
gerardt de smet, voorts aen de gemeynte// 
 
fol 59r 
 
(anno 1629-50) 
(bartholomeus Wijnants bij coop) 
Jan Jan tops aent Eyckereynde423  --- 14d 

 
419 hertog50850 ? 
420 Zie fol 16r en 28v 
421 Zie fol 38r 
422 hertog50850 fol 34v7: Aart Peters kuipers opte schaeft besit een hoffstadt ende aengelegen erve opte 
schaeft groot ontrent elff loopen deen sijde aen erve gerart thonis, dander sijde aen erve gerart de smit ende 
met beyde eynden aen de gemeynte, folio 178 belast met 15d nov. 
423 hertog50850 fol 60v4: Jan Jan Tops alias hens topsd tot bercheyck aen eyckereynde besit een stuck 
ackerlants gen den rijecker gelegen aent eyckereynde aen de rije groot vier loopensaets deen sijde Joost 
mathijssen dander sijde de kynderen willems verhoeven, deen eynde laureys martens dander eynde corstiaen 
claes, folio 100v in 2 texten 2.5d oert nov et 2.5d ort nov. 
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vuyt eenen acker geleghen aen de Reyen groot 250 royen onder bercheyck met ende zijde der 
kynderen willem verhoeven, dander zijde neffens Joost mathijssen deynde corstiaen claus, dander 
peter martens// 
 
(anno 1629-50) 
Henricxken dochter peeter henricx Coenen tot braembos424 --- 1st 7d 
vuyt huys hoff metten aengelach groot ontrent acht loopensaets ex uno aen de gemeente, ex alio 
willem cornelis. 
 
(anno 1629-50) 
Aert peters (cuypers) opde schaeft425 --- 13d 
vuyt een stuck eerff de voorste hoeve op schaeft geleghen groot ontrent 300 royen met ender sijde 
gerart de smeet voorts alom aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Ariaen een der 8 kynder) 
8 kynder Ariaen Wouters verhoeven opden eyckenhoevel426 --- 13d 
vuyt eenen bemde bij ferrendeyck groot ontrent 100 royen, met ender sijde aen die gemeyne Aa 
dander sijde ende eynde aen de gemeynte dander eynde Jan coppens// 
 
fol 59v 
 
Henrick Symon beerten van Achel --- 15d 
Rest 1578 
 
(anno 1629-50) 
Claes Huybert baers opde weebos427 --- 7.5d 
vuyt eenen acker genoempt den hobben bocht groot 40 royen op weboos geleghen, met ender sijde 
aen Jenneke vudemans, dander zijde corstiaen Janssen, metten eynde Jan lamberts, dander aen de 
capellestraet. 
 
(anno 1629-50) 
(Jan ende willemen dochter willem sgroven) 
Willem ende Jan sgroven opde weebos428  --- 7.5d 
vuyt eenen bemde bij heet huys opte weboos, groot 100 royen met ende sijde peter marcelis dander 
zijde willemken gelis, metten eynde aen de gemeynt dander claus baers// 
 

 
424 hertog50850 fol 0r5: Henriksken dochter Peter Coenen tot braembos besit een stuck beempt gen de 
leemcuylen gelegen opten braembos groot ontrent 2.5 loopen deen sijde roeff willems, dander sijde Arian 
mathijssen deen eynde gijbel eldermans ende dander eynde gemeynte folio 102 3d nov. 
425 Zie fol 58r. 
426 hertog50850 ? 
427 hertog50850 39r4: Klaas Huibert Baars woonende opde weebos verclaert te besitten een stuck eckerlants 
gen den hoppenboecht groot ontrent drye spijntsaets gelegen opte weebos deen sijde corstian Janssen 
daarvan gedeylt, dander sijde Jenneken dochter gerart henrick gheerkens deen eynde Jan lambert laukens 
ende dander eynde aent leystraetken, folio 102 in 2 texten belast met 1.5d ort nov et 3d nov. 
Hoppenbocht:een van  F298-F311, zie BiK p.619. 
428 hertog50850 24v1: Willem en Jan zonen Willem Aarts smits van Bale alias sgroven de jongen verclaeren te 
besitten huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis opten weebosch groot ontrent vijff loopensaets deen sijde 
aen erve peeter goyaerts de wever ende wouter mercx deen eynde aen sijn selffs erve ende dander eynde aen 
de gemeyn straet folio 101v art 4 pro 3 parte van 9d nov belast met 3d nov. 
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(anno 1629-50) 
(Henrick henrix tot boxheyde bij cope) 
Jenneken dochter frans rombouts tot berckt429  --- 8d 
vuyt eenen acker ande Ravenseynde op berckt, groot 75 royen met ender sijde Jenneken Roessen, 
dander sijde oost aen henrick frans rombouts metten ende aen anthonis henricx alias spoor, dander 
eynde aen de gemeynen wech. 
 
Fol 60r 
 
(anno 1629-50) 
Henricxken dochter peeter Coenen tot braembos430 --- 8d 
uyt eenen beempt geheeten het  leemskuylken groot ontrent twee lopensaet ex uno gubel 
eldermans, ex alio Roeff Willems. 
 
(anno 1629-50) 
Adriaentken eenige dochter huysvrou joost h. 
Corstiaen Jans opten weebos431  --- 7d 
vuyt huys hooff ende aengelach groot 1 lopen op weboos, met ender zijde neffens Jan Jan gelis, 
dander neffens niclaus huyberts, deynde aen de gemeynte/ 
(desen chijns is nader begroot op eenen beempt genoemt de heyligers of weebosse Cavel) 
 
(anno 1629-50) 
Claes Huybert baers opden weebos432 --- 11d 
vuyt eenen acker in de spaenreyt onder bercheyck, groot 75 royen met ender zijde corst Janssen 
dander Jan Symons, dat eynde goyaert martens, dander Jan symons. 
[deze post is met de bovenstaande post door middel van een accolade verbonden] 
 
(anno 1629-50) 
(Gijsbert Jacobs thijssen opde schaeft bij kope) 
Ariaen Lenaerts op de schaeft433 --- 2st 
vuyt huys hooff ende aengelach op schaeft groot ontrent 300 royen met beyde sijden aen Jan 
hendericx deynde aen de straet// 
 
fol 60v 
 
(anno 1629-50) 
Jacob mathijs opde schaeft434 --- 3st 3d 

 
429 hertog50850 20v2: Jenneke dochter Frans Rombouts besit een stuck bempts gen den slangenbempt 
gelegen int berckterbroeck groot ontrent drye loopensaets deen sijde ende een eynde aen erve Joost marcelis 
dander sijde aen erve willem berchmans dander eynde aen erve hendrik frans rombouts folio 194 art 4 belast 
met 14d nov. Zie fol 95v 
430 Zie fol 59r; hertog50850 12r5: Henriksken dochter Peter zoon Henrik Peters Coenen besit huys schuyr hoff 
ende aengelegen erffenis groot ontrent acht loopensaet gelegen tot Braembos met beyde de seyden ende een 
eynde aen de gemeynte dander sijde aen erve willem cornelis, folio 101 in 2 texten belast met 9d nov. 
431 Zie fol 3v. 
432 hertog50850 39r5: die selve (Klaas Huibert Baars) alnoch een stuck eckerlants gelegen opde spaenrijth 
onder weebos gen den afftersten acker groot ontrent anderhalff loopen deen sijde Jan Symons, dander sijde 
corstiaen Jans daarvan gedeylt, deen eynde goyart martens ende dander eynde Jan symons, folio 189 art 1 
belast met 6d nov; zie fol 59v. 
433 Zie fol 13r. 
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vuyt eenen acker genoempt den keesmaeker op schaeft groot twe hondert royen, deen sijde faes 
Jans dander sijde Jan mathijs, deynde aen de gemeynt/ 
 
(anno 1629-50) 
Jan Goyaerts opde witrijt435 --- 3st 1d 
vuyt huys hooff ende aengelach geleghen op wytreyt onder bercheyck, groot 400 royen, met ender 
sijden oost neffens der kynder bartholomeus oppers, dander zijde neffens eenen gemeynen wech, 
deen eynde noorden der kynderen peters hermans ende voorts aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
Joost marcelis dircx436 --- 13d 
uyt huys hooff ende aengelach op berckt, rontsomme in de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
Jan, Adriaen, margriet ende mari kynder meeus Oppers437  --- 3st 1d 
vuyt eenen bemde op wittreyt genoempt de Reyt, met ender sijde ende een eynde aen peter 
pauwels smolders, dander sijde aen theven wauten, metten eynde aen de gemeynte. 
 
Fol 61r 
 
(anno 1629-50) 
(Jan wouter bij versterff) 
(Jan nmari ende jenneken kynder wouter Jans bij deylinge) 
(Jan sone bij testament met met wouter ende Catelijn .) 
Jan Jan Wouters schouteth tot gestel438  --- 12d 
vuyt eenen bemde in de hulsdoncken onder bercheyck groot 200 royen, met beyde sijde neffens sijn 
selffs ende een eynde, dander eynde ane Jan Aerts (fol 79) 
 
(anno 1629-50) 
(Gerit Jan Lamberts bij coop) 
Gerart Dirck nijs tot westerhoven439 --- 2d 

 
434 hertog50850 35r5: Jan Matijs woonende opte schaeft besit een stuck beempts groot ontrent twee loopen 
gelegen opten schaeft deen sijde aen erve faes Jan faes dander sijde aen erve Aert gerart henricx deen eynde 
aen erve Jacob thijssen ende dander eynde aen de gemeynte, folio 65 art ultimo pro 3 parte van 2.5 oude 
grooten belast met 10d nov. 
435 hertog50850 13v1: Jan goyaerts de jonge woonende opde witrijt verclaert te besitten huys schuyr hoff ende 
aengelegen erffenis opde witrijt groot ontrent thien loopensaets deen sijde ende een eynde aen de gemeynde 
dander sijde aen erve der kynder meeus oppers dander eynde aen erve Jooris aertszoon, folio 105 in 3 texten 
belast met 12d nov 6d nov 1d et 1d nov. 
436 hertog50850 43r5: Joost marcelis Dirks tot berct verclaert te besitten huys schuyr hoff ende aengelegen 
erffenis tot berct groot ontrent sesse loopen gelegen rontsomme in de gemeynte, belast met folio 103 art 
ultimo met 5d nov. 
437 hertog50850 38v4: zie fol 12r en 54v. 
438 hertog50850 18v2: Jan Wouters schouteth voors (tot luycxgestel) besit een stuck bempts gen de hulsdonck 
gelegen tot Bercheyck opt AA opt loo groot ontrent vier loopensaets beyde sijden aen sijn sleffs erve deen 
eynde aen erve peeter melskens tot gestel daander eynde aen sijns selffs erve folio 57 art 2 belast met 5d nov. 
439 hertog50850 3r3: Gerard zoon Dirk Gerard Nijs tot westerhoven verclaert te besitten een stuck beempts 
genoempt de beeke gelegen onder westerhoven ter plaetse gen in de beekerbeempden tusschen borckel 
ende westerhoven groot ontrent drye loopen deen sijde aen de beempt toecomende den aultair van het heilig 
cruys in de kercke tot bercheyck dander sijde aen erve Adriaen adriaens ende dirck dicx ende met beyde 
eynden aen de gemeynte, folio 103v belast met 3 ort nov; die selve vuyten voors beempde folio 104 5 st nov. 
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uyt eenen beemt genaamt de beecke groot ontrent drye lopensaets ex uno altaris sint Crucis in 
Bercheyck ex alio adrian hemelaers et adrian Dircx. 
 
(anno 1629-50) 
(Anneken dochter) 
Marten Adriaen beckers tot westerhoven440  --- 2d 
uyt eenen acker gen(oem)t den eycker acker groot ontrent 2.5 lopen in de heyeracker ex uno de 
kinderen bernart arts, ex alio Jan Jans (fol 104) 
 
(anno 1629-50) 
(Huybert jaspers van cleynen borckel bij coop) 
Gerit Dirck nijs voors441  --- 9st 4d 
Pant hier boven 
 
Fol 61v 
 
(anno 1629-50) 
(Jan nijsen bij coop) 
(anna dochter ende hubert Ariaen soonen goyart hendrick Creyten opt Aa) 
(Adriaen goyaert creyten ende huybert sijn broeder bij koope) 
Arijken ende Jan matheus tornkens tot Loemel442  --- 2st 13d 
vuyt eenen acker genoempt den torkenshoeck, groot 105 royen metten oosten ende suyden aen de 
gemeynte dander aen adriaens voors 
(anno 1629-50) 
(el. dochter Jan Jans aerts op hongarijen huysvrou henrick lucas voor een deel) 
(marie ende aleyt susters huysvrou peter lamberts voor 2 deel) 
(Jan Jans van hongarijen) 
Jan Aerts op hongarijen443  --- 2st 3d 
vuyt huys hooff angelach groot 500 royen gelegen op hongereyen onder bercheyck met ender sijde 
neffens een leystraet, dander (zijde) frans bartholomeus Jacobs, dander ande voors bemden ende 
dander eynde an de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
Jan ende evert van geldrop jenneken dochter Everts? ondergeschreven) 
(Elisabeth scheerens ende twee kinderen Evert adrians van poppel) 
(maria dochter . huysvrou michiel scheerens ende 2 huysvrou evert voors) 
(barbara dochter adrian verts alias fiffe) 
Jacob goyaerts van der voirt444 --- 8d 
Rest 1578 

 
440 hertog50850 26v1-2: Marten Adriaan Bekkers woonende tot westerhoven opte heye besit een stuck 
beempts gelegen tot westerhoven aen de Heye groot ontrent anderhalf loopen deen sijde aen erve der kynder 
Jacob gerart nijs, dander sijde aen erve willem weymans van weerde, deen eynde aen de reviere van de Aa 
ende dander eynde aen erve d erffgenamen Jan ariens, folio 103v art ultimo belast met 3 ort nov; deselve 
alnoch huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis tot westerhoven aen de heyde groot ontrent 2 lopen deen 
sijde de kynder gerart Jacob gerart nijs, dander Jan Jans lemmens? deen eynde de gemeyn strate dander eynde 
de gemeynte, fol 144v et 145 in 4 texten 2 st 1d holl. 
441 Zie vorig noot. 
442 hertog50850 ? 
443 hertog50850 ? 
444 hertog50850 ? 
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uyt een stuck beempt gen(oem)t de hulsdonck groot ontrent vier lopen tusschen erve . 
 
(anno 1629-50) 
Henrick Jacobs tot rythoven man van Dingen Janssen445 --- 1d 
vuyt een vuytfanck daer de schuer op staet te rythoven onder broeckhoven. 
 
Fol 62r 
 
(anno 1629-50) 
(Jan sone Lamberts voors bij versterff als eenich soone (fol 105)) 
Lambert soone Dirck Jacobs vann borckel tot Luycxgestel446 --- 12d 
vuyt een wijtveelt geleghen inden eelst onder loemel met ender sijde ten suyden neffens claus 
cleys, ten noorden aen eenen waterlaet metten eynde willem adriaen snijders 
 
(anno 1629-50)(huybert Rombout man van Martijnken dochter Willem snijders) 
Willem Adriaen snijers tot Luycsgestel447  --- 12d 
vuyt eenen weytveelt inden eelsch onder lommel, groot hondert roeyen met ende sijde ten suyden 
neffens eerff thomas henricx d weerdt, dander te noorden Jan Rombouts metten eynde te oosten 
der kynder Dierck Jacobs ende dander eynde peter schoenmekers van lommel// 
 
(anno 1629-50) 
Anthonis henricx Laureyssen berckt448 --- 1d 
vuyt huys hooff ende aengelach op berckt met ender zijde ende een eynde aen de gemeynte dander 
aen thijs joosten/ 
 
(anno 1629-50) 
(Willem hendericx witten aent heyereyndt bij coop) 
Lijksen dochter Jan henricx tot rythoven aent heyereynde449 --- 10d 
vuyt eenen bemde genoempt den wallaert gelegen tot rythoven in den rijbeemden groot 100 royen 
stijff, deen sijde Lucas symons, dander sijde der kynderen Delis dircx deen eynde aen de gemeynt/ 
 
fol 62v 
 
(anno 1629-50) 
Heylken dochter Jans peeters van Eersel opt loo450 --- 8d 

 
445 hertog50850 61r5: Henrik Jakobs tot rythoven man van Dingen Jansen besit sesse royen vuytfangs metter 
schuyre daarop staende tot rythoven opt hinthanneneynde deen sijde aen de aenstede ende voirts aan de 
gemeynte, folio 104v art 3 belast met poit nov. 
446 hertog50850 64r3: Lambert zone Dirk Jakobs van Borkel woonende tot luycxgestel verclaert te besitten een 
stuck beempts den elss gelegen inden elss tusschen Loemel ende Bercheyck groot ontrent 60 royen deen sijde 
wille adrian snijders daarvan gedeylt dander sijde claes cleys tot Luycxgestel deen eynde aen lommelsse 
beemden dander eynde aen de colckgraft fol 105 art ultimo pro medietate van 10d belast met 5d nov. 
447 hertog50850 ? 
448 hertog50850 ? 
449 hertog50850 66v8: Lijske dochter Jans henriks tot rythoven aen eynde besit een stuck beempts groot 
ontrent 2.5 loopen gelegen int eyndrijt onder rythoven deen sijde lucas symons dander sijde delis dircx deen 
eynde de gemeynte dander eynde heer henrick nijs pastoir tot rythoven fol 107 in 2 texten 3d nov et 7.5d nov. 
450 hertog50850 66v8: Heilken dochter Jans Peters van Eersel opt Loo besit een hoffstadt ende aengelegen 
erffenis gen den schoonenhoff groot ontrent 2 loopen gelegen opt Loo met beyde sijden ende een eynde aen 
de gemeynte ende den dijck ende dander eynde de kinderen ariens van eersel aent postels beemdeken, fol 
107 belast met 1 ob nov. Penneveld op het Loo: E298, zie BiK p.537; Schonenhof: E695, BiK p.573. 
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vuyt eene ? genoempt de penenvelden opt loo, groot 300 royen met ender sijde oost aen Aert aerts 
commenaerts, dander zijde weest Jan pauwels plas mette eynde aen de gemeynte 
 
(anno 1629-50) 
(jan lijsken kinderen meeus ondergeschreven) 
(marcelis jans verwect bij el. . kynder michiel jans op dander pos.) 
Jan ende Lijsken kynder michiel wijnants tot Rythoven451  --- 10d 
vuyt eenen bemde den groote lischaat groot ontrent 200 royen onder rythoven tot broechoven 
geleghen met ender sijde neffens willem stappers ende adriaen Aerts dander sijde aen de cleynen 
Lischaat, deynde aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
(Henrick sone Gijsbert snellen weduwer Lijsken voors) 
Lijsken dochter peeter Jannis tot westerhoven  --- 8d 
 
(anno 1629-50) 
(Ariaen Bartels) 
(Henrick sone gijsbert snellen) 
Joost peter Jannis tot walick452  --- 1st 14d 
vuyt eenen bemde genoempt den weyer, geleghen onder waelwijck te rythoven, groot 200 royen, 
met deen sijde hendrick Lemens, dander sijde Jan Janssen lemmens, deynde aen de gemeynt// 
[deze post is door middel van een streep samengevoegd met de vorige post] 
 
fol 63r 
 
(anno 1629-50) 
(Joorden sone adrian dircx genijs) 
(5 kynder Joost) 
Joost peeter Janssen voors453 (fol 108) --- 1st 14d 
vuyt eenen bocht genoempt den mussenbocht in rythoven onder bosshoven groot 100 royen met 
ender sijde Jan Lambrechts, dander sijde willem stappers deynde Lijsken lemmens, dander goyaert 
symons// 
 
(anno 1629-50) 
Goris Cornelis tot Bercheyck454 (jn 4 texten)  --- 4st 12d 

 
451 hertog50850 31v2: die selve (Jan ende Lijsken kinderen Michiel Wijnants) alnoch een stuck beempts gen den 
lijssit gelegen tot broechoven aent rosselaer groot ontrent vierdalf loopen deen sijde aen hun selffs beempt, 
dander sijde aen erve roelant joosten ende arian aerts stakenbroek deen eynde aen hun selffs beempt ende 
dander eynde aen de gemeynt van het rosselaer, folio 58 in 3 texten belast met 4d nov 2d nov et ob nov; 
dieselve alnoch een stuck beempts gen den middelsten lijssit gelegen onder rythoven tot broechoven aen t 
rosselaer groot ontrent drye loopen deen sijde hun selfs beempt den grootten lijssit dander sijde aen erve de 
kynder lucas cocx, deen eynde aen erve claes Jans welten ende dander eynde aen de gemeynte gen dat 
rosselair, folio 130v in 2 texten 6d nov et 3d nov. 
452 hertog50850 1v1: Joost Peter Jannis wonende tot rythoven verclaert te besitten een stuck hoylants gen den 
weyer groot ontrent twee loopensaets gelegen onder walick tot rythoven deen sijde aen erve willem 
stapparts, dander sijde aen erve Jan Jans van boshoven alnog lijn moessen deen eynde aen erve des bisdoms 
van den bossche dander eynde aen de gemeynte van walick ende schadewijck, folio 107v belast met 12d nov 
453 hertog50850 1v2: dieselve (Joost zone Peter Jannis) alnoch een stuck erffenis wesende eenen boecht gen 
den mussenboecht wesende eckerlant ende heylant groot ontrent vier loopen gelegen tusschen waelick ende 
boshoven deen sijde aen erve der kynder henrick goossens, dander sijde aen erve willem Jan stappaerts, deen 
eynde aen erve goyart symons, dander eynde aen erve Jan lemmens, folio 108 belast met 12d nov. 
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vuyt eerff genaempt de maij in de heyde rontsomme in de gemeynte tweten dat goris cornelis maer 
en betaelt die heelft van de maij 
 
(anno 1629-50) 
(henrick tho en lenaert kynder bij versterf) 
(mattheeus) 
Willem Jans tot Dommelen455 --- 3st 2d 
vuytte den porters acker groot 2.5 loopen deen sijde sijn selffs dander zijde goyaert Geritszoon 
gelegen aen de heyde 
fol: 109 
[deze post is doorgestreept] 
 
(anno 1629-50) 
Corstiaen goyaert claessen op eyckereynde456 --- 11d 
vuyt huys hooff ende aengelach aent eyckereynde met ender sijde aen goris cornelis, dander voorts 
aen de gemeyn straete. 
 
Fol 63v 
 
(anno 1629-50) 
Jan Henricx Joost op de schaeft457 (in 4 texten) --- 2st 
vuyt eenen acker genoempt den hulsacker op schaeft geleghen groot 120 royen 125 royen met ende 
sijde neffens sijn selffs dander aen symons ottervengers deynde ende sijde dander aen Aert geraerts 
boots. 
 
(anno 1629-50) 
(adriaen sone ende huyb ende Anna kynder .) 
Goyaert Jan henricx Creyten458 --- 5d 
vuyt huys ende aengelach op de Aa onder berchmans groot 200 royen met ende zijde vorden aen Jan 
cornelis dander sijde aen goyaerts voors metten eynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Jan sone Jan meester Sijmons) 
Philips ende Jan kynder huybert goossens459 eyckereynde anno 1628 gewonnen --- 2st 
vuyt eenen bocht teyllant groot 300 royen in de eynder acker geleghen onder bercheyck met ender 
sijde ende een eynde adriaen van poppel dander sijde Jan wordenberghe deynde peter thomas// 
 
(anno 1629-50) 

 
454 hertog50850 6r6: Goris Cornelis woonende tot Bergeijk besit een hofstede ende aengelegen erffenis ter 
plaetssen voors op de maye tusschen Bercheyck ende pelt groot ontrent viertich loopen gelegen aen erve 
Goyaert soone willem Berchmans voors ende voorts rontsomme aen de gemeynte, folio 108 et 108v in 4 texten 
belast met 4 st 12d. 
455 hertog50850 34r5: Willem Jansen tot Dommelen besit een stuck eckerlants groot ontrent twee loopen 
gelegen tot dommelen deen sijde aen erve oydeken goyaert bierens dander sijde aen erve Jan gijsen deen 
eynde aen sijn selffs erve dander eynde de gemeynte, folio 108v in 3 texten belast met 3d et 3 ob nov 12d nov 
3d ob nov. 
456 Zie fol 25v. 
457 hertog50850 ? 
458 hertog50850 ? 
459 hertog50850 ? 
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(adam sone ende Jan ende Anna ende baken ende Jenneke kynder aert ariens) 
Adriaen van Poppel460 --- 1d 
vuyt een hooffstat daer een schuer op staet op loo met ender sijde aen adriaens voors dander 
rontsomme in de gemeynte. 
 
Fol 64r 
 
Jan michielssen van Dommelen  --- 1st 3d 
Rest 1578 (fol: 110) 
 
(anno 1629-50) 
Henrick, Jan ende Maryken kynder wouters verhobbelen461 --- 15d 
vuyt eenen bemde den grooten bempt genoempt geleghen tot Rythoven ontrent stevert moelen, 
groot 250 royen deen sijde Jan huyben, dander marten stevens, deynde aen henselffs, dander aen de 
gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(de kinderen Evert Jan soone cornelis claes bij coop) 
Adriaen bartholomeus Jans van Poppel462  --- 15d 
vuyt huys hooff ende angelach op loo bij de Runde, groot 500 royen met ende zijde ende een eynde 
an de gemeynte, dander sijde aen heer henderick plasmans eerff// 
 
(anno 1629-50) 
(Willem, Catarina ende Jenneken kynder claes jan claes verwect bij) 
Agnes dochter peeter Willem heynen broechoven463 --- 7.5d 
vuyt eenen bempt genoempt de wijmortel te rythoven onder broechoven groot 100 royen, met 
ender sijde henderick Aerts van de dooren, dander zijde neffens thonis meus deynde aen de 
dommel, dander aen de gemeynt// 
 
fol 64v 
 
(anno 1629-50) 
(Willem, Catarina ende Jenneken kynder claes jan claes) 
(agneta met haer) 
(3 kynderen claus Jan claus loco patris) 
Claes Jan Claes welten broechoven464 --- 7.5d 

 
460 Zie fol 26r. 
461 hertog50850 48v3: deselve (Henrik, Jan en Mariken kinderen Wouter Henriks Verhobbelen woonende op de 
hobbel) alnoch eenen beempt groot tsesitich gen den Cueninck gelegen ontrent nedermoelen deen sijde Jan 
huben, dander marten stevens, deen eynde hun selffs erve ende dander eynde aen de gemeynte, folio 110 
belast met 6d nov. 
462 Zie fol 56r. 
463 hertog50850 30r5: Agnes dochter Peter Willem Heinen van broechoven huysvrou claes welten besit een 
hoffstadt ende aengelegen erve tot broechoven onder rythoven groot ontrent vijff spijntsaet deen sijde aen 
erve peeter willem peters daarvan gedeylt dander sijde aen erve de kynder Arian thuenen deen eynde aen erve 
goort symons dander eynde aen de gemeyn straete, folio 110v art 1 pro medietate van 6d nov belast met 3d 
nov. 
464 hertog50850 30v3: Klaas Jan Klaas alias Welten woonende tot broechoven besit huys hoff ende aengelegen 
erffenis tot broechoven groot ontrent anderhalff loopensaets deen sijde aen erve goort symons, dander sijde 
aen erve lijsbet dochter henrick willem heynen, deen eynde aen erve goort symons voors ende dander eynde 
aen de gemeyn straete, folio 124v art 1 belast met 3d nov. 
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vuyt eenen bemde genaempt wijmortel geleghen tot Rythoven int goor, groot 100 royen met ender 
(zijde aan) henderick aerts van dooren, dander sijde Anthonis meus, deen eynde aen de dommel, 
dander aende gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Raes Symons Raesen bij coop) 
Jan en Steven kynder reynder bierens tot Eersel465 ---- 1st 7d 
vuyt eenen bemde geleghen int bercterbroeck onder bercheyck genaempt heet jofferauveelt, groot 
ontrent 200 royen, met ender sijde de Abt van everbode, mete norde zijde, dander zijde aen peter 
symons ende heer peter van balen pastor tot bercheyck, deynde aen jan kesmakers// 
 
(anno 1629-50) 
(Jenneke van Ariaantken dochter) 
Peeter (jan) marcelis466  --- 3st 2d 
vuyt eenen acker op weboos groot 200 royen met ender zijde neffens willem schroven, dander sijde 
Jan Aerts ketelaer deynde aen de gemeynt, dander Aert schroven/ 
 
(anno 1629-50) 
(Jan rombouts bij coop) 
(Jan willem kynderen jan jaspers) 
Anna dochter Huybert Hubert willem baers467 --- 2st 1d 
vuyt huys hooff ende aenstede op weboos aent hoocheynde groot 150 royen met een sijde ende 
een eynde neffens de straet, dander Aart aert schroven, metten ander eynde de kynder huybert 
baers. 
 
Fol 65r 
 
(anno 1629-50) 
(Jan hendricx opt berckt bij coop) 
Aert Jans sgrooven op weebos468 --- 1st 
Uyt eenen bocht gen(oem)t ex uno Jan anthonis Cloot, ex alio Peter Marcelis, fine uno aen de slaets 
straet. de Runschbocht op weebos 
 
(anno 1629-50) 
(niclaes, Aert, Jan, mary ende Anna kynder) 
Mari aerts verreycken469  --- 1st 

 
465 hertog50850 29v3: Jan en Steven zonen Reinder Bierens woonende tot eersel besitten een stuck weylants 
wesende clotvelt liggende int bercterbroeck onder bercheyck groot ontrent drye loopen deen sijde aen erve 
Jan keesmaeckers, dander sijde aen erve raes symons, deen eynde aen erve d abdije van everbode ende 
dander eynde ant leystraetken, folio 110v belast met 9d nov. Juffrouwsveld op de Berkt: D241-2, zie BiK p.421. 
466 hertog50850 53r1: Peter Jan Marcelis opten weebos besit een stuck eckerlants gelegen opten weebosch 
groot vier loopensaet geheeten den neelkensboecht deen sijde willem sgrooven dander sijde jan aerts deen 
eynde aert sgrooven dander eynde de gemeynte, folio 59 in 2 texten belast met 6d nov et 12d nov. 
467 hertog50850 39v7: Anna dochter Huibert Baars woonende op de weebos besit huys schuyr hoff ende 
aengelegen erve op de weebos groot ontrent drye loopen deen sijde Aert sgrooven dander sijde aen de 
lijwech, deen eynde aen sijn selffs heytvelt ende dander eynde aen de gemeyn strate, folio 194 art ultimo pro 
medietate van 4 st 3d belast met 2 st 1.5d nov. 
468 hertog50850 24r4: Aart zoon Jan Willem Aart Smits van Balen alias Sgroven besit een stuck lants gen de 
voorste Runde gelegen op de  weebosch groot ontrent seven spintsaets, deen sijde aen erve Jan anthonis 
cloots dander sijde aen sijn selffs erve deen eynde aen erve peter marcelis ende dander eynde aen de gemeyen 
straet, folio 110v aer 8 belast met 6.5d nov. 
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vuyt eenen acker op weboos genaempt de puts acker aen eerff wauter theus, dander sijde neffens 
Aert thenis metten eynde eelen oppers dander aen mary voors 
 
(anno 1629-50) 
(Dirck matthijs Dircx) 
Joost mathijs dircx dochter Catelijn sijnde suster470 (in 2 texten) --- 10d 
vuyt eenen bemde aende broexstraet groot ontrent 75 royen vuytfanck, met ender zijde aen 
goyaert philipssem emde hens verhoven, voorts aen den dijck en de gemeyn straet// 
 

(anno 1629-50) 
2 kinderen bij namen Jan ende Anna bij deylinge) 
Gielis Adriaen Joordens tot Dommelen471   ___ 4st 
vuyt eenen acker achter sijn huys hoff groot vijff loopensaet beyde de zijde aen de heere van 
dommelen ter plaetsen voors 
[deze post is door gestreept] 
 
Fol 65v 
 
(anno 1629-50) 
Jan aerts ketelaer weduwer Jenneke met willen henrick Aert ende catlijn) 
Jenneken dochter Dirck Jacobs van Borkel472 --- 2st 11d 
vuyt een aude aenstede metter toebehorten genoempt huyb leysen angelach groot 150 royen in de 
runde geleghen met ender sijde neffens Jan aerts haer man dander adriaen Jans kesmakers, deynde 
Jan peter matheus, dander aen de gemeynt. 
 
(anno 1629-50) 
(Jan aerts ketelaer bij coop) 
Aert Lambert Eelens in de runde473  --- 6 st 3d 
vuyt huys ende angelach geleghen inde Runde onder weboos, groot ontrent 250 royen, met ender 
sijde Jan peter matheus, dander sijde Jan thonis alias kloot deynde bijde aen de gemeyn straaten (fol 
76) 
 
(anno 1629-50) 
(Jacob Jordens bij coop) 
Adriaen ariens alias snijders opt loo474  --- 8d 

 
469 hertog50850 ? 
470 hertog50850 ? 
471 hertog50850 45r1: Gielis zoon Adriaan Joordens van dommelen besit een beempt gelegen boven venbergen 
ontrent de schaeft groot ontrent twee loopensaets deen sijde henrik Jans dander sijde der kynderen cornelis 
franssen deen eynde aen erve des goidtshuys van postel dander eynde aen de gemeynte, folio 88v art 2 belast 
met 1.5d nov. 
472 hertog50850 52v3: weduwe Dirk Jakobs van Borkel besit een hoffstadt ende aangelegen erffenis tot berct 

groot ontrent 6 loopen deen sijde haer selffs erve dander sijde en eynde de gemeynte dander eynde Jan aerts 
folio 89 in 4 texten 4d nov 6d nov 3d en 1.5d. Huib Lijsenbocht: E191 op de Runde, zie BiK p.531. 
473 hertog50850 23v3: Aart zoon Lambert Elens voors alnoch huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis 
gelegen inde Runne opten weebsoch groot ontrent een mutsaets deen sijde aen erve gen den waterhael 
toecomende dirck Jacobs pauwels van borckel dander sijde aen erve Jan sander alias cloots erve peeter 
marcelis deen eynde aen de heerbaene ende dander eynde aen de gemeynte, folio 114 art 4 belast met 3 st 4d 
1.5 oirt nov 
474 hertog50850 66r1: Arian zoon Ariens snijders opt loo besit huys hoff ende aengelegen erffenis opt Loo groot 
ontrent sesse loopen deen sijde wouter smautmekers dander sijde aert aerts deen eynde peeter aert stevens 
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vuyt een stuck ackerlants ge(naam)t de Roest opt Loo onder Bergeijk ex uno, aert aerts ex alio Peter 
adriaens van Eerssel, fine unio d’ erfegenamen Jan peter Stevens (fine) alio aen de gemeente. 
 
Fol 66r  
 
(anno 1629-50) 
Wouter Wouter peters de scheper webos475 --- 1st 14d 
vuyt eenen bemde op weboos genoempt de hoge bempt, groot ontrent 150 royen, met ender sijde 
neffens Aert aert theus, dander zijde oost neffens eenen leywech metten eynde norden aen wijlen 
schone 
 
(anno 1629-50) 
(Willem peeter heynen man van mariken peeters bij versterf) 
(weduwe en 6 kynderen) 
Willem henrick heysteckxs476 --- 8d 
Vuyt eenen bempt de vlooet genoempt, groot 150 royen gelegen aen de broeckstraet met ender 
sijde aen marten denis, dander Joest joesten, dander aen peter symons, dander aen de 
langvoortsstraet/ 
 
(anno 1629-50) 
(Jan rutten bij coop) 
Rut peter santlopers bij kope voor) 
Jan Jan Symons berckt477 --- 1st 
vuyt eenen bempt genoempt den peggen bempt geleghen tot berckt int berckterbroeck met ender 
sijde neffens Jan ooms, dander Lambert Jacobs vercolken, metten (einde) aen de gemeynt 
 
(anno 1629-50) 
(Henrick wouter ermen weduwe heylken ondergeschreven) 
Heylken adrian snijders 
Willem Adriaen snijders opt loo478  --- 8d 
vuyt eenen bempt genaempt het eusel op loo geleghen met ender zijde neffens Jan Jan thijs, dander 
aen de gemeynt, dander (einde) aen de acker// 
 
fol 66v 
 
(anno 1629-50) 

 
ende dande ynde aen de gemeynte, folio 114v art 1 belast met 3d 1 oirt nov. De Roet op het Loo: D040, zie BiK 
p.469. 
475 hertog50850 29r2: Wouter zoon Wouter Peters de scheper verwect bij heylken dochter aert aert theus 
woonende op weebos besit een schuyr hoff ende aengelegen erffenis opten weebos gelegen groot ontrent 2.5 
lopen deen sijde aen erve Aert soone aert aert theeus daarvan gedeylt dander sijde aen erve lemmen steven 
vrancken, deen eynde aen erve willem sgrooven ende dander eynde aen de gemeyn strate folio 114v in 2 
texten belast met 2d ob et 9.5d nov. 
476 hertog50850 41v2: deselve (Willem Hendrik Heysteks woonende tot bergeijkck) alnoch een stuck beempts 
gen doode vloet alias de vloet groot ontrent drye loopen gelegen tot bercheyck aen de broekstraet, deen sijde 
peter Jacob berchmans alias de smit, dander sijde marten denis, deen eynde peter symons, dander eynde aen 
een straetken, folio 114v art ult belast met 3d nov. Dode vloet: zie BiK p.338. 
477 hertog50850 ? 
478 hertog50850 66r2: Willem Adriaan Snijders opt loo besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis opt Loo 
groot ontrent vier loopen met beyden sijden ende een eynde aen . ende dander sijde aen erve de kynder Jans 
van Eersel folio 115 art ult belast met 3d nov. 
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(Henrick wouter ermen bij coop) 
(Eelken dochter wauter smautmekers loco patris) 
Wouter Willem smoutmakers opt loo479 --- 15d 
vuyt huys hooff ende aengelach op loo met ender sijde neffens peter adriaens dander Jacob Jan 
Joosten deynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Aelbert ariens bij deylinge) 
(Adriaen sone 2 kynder ende 4 kynder jan ariens) 
Dirck Adriaen Bricken op borckel480 --- 12.5 d 
vuyt eenen bemde geleghen op te neer dommel, op borckel groot 100 royen met ender sijde thonis 
peters dander sijde michiel nijssen, metten eynde aen de dommel dander aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
Willem Jan Berchmans481 (in 7 texten) --- 3.5 st 
vuyt een aude hooffstat genoempt heet eelkens veelt op berckt groot 350 dico 350 royen met ender 
zijde neffens Jenneken Raessen dander de kynderen henderick arts deynde aen Jan van poppel, 
dander aen de gemeynte. 
 
(anno 1629-50) 
(Perijn ende gerart jan wijnen bij coope) 
(Margriet weduwe geraert jan wijnen met hare vijff kynderen) 
Gerart Jans wijnen tot rythoven482  --- 4st 14d 
vuyt huys ende aengelach geleghen tot bosshoven onder rythoven, groot ontrent 100 royen, met 
ender sijde henrick Jan stappers, dander sijde een straetken, deynde aen de gemeynte// 
 
fol 67r 
 
(anno 1629-50) 
(Lijksen gerart ende Jan kynderen bij versterff) 
Jan Jacobs van der hobbelen483 --- 2st 6d 

 
479 hertog50850 8r3: Wouter Willem Smoutmakers man en momber van mari dochter Jan Jans van hoogerhuys 
opt loo besit een huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis opt loo tot bercheyck groot ontrent seven 
loopensaets deen sijde aen erve der kynder Adriaan snijers, dander sijde aen erve Jacob Jan Joosten, deen 
eynde aen erve Arian van poppel, dander eynde ane de gemeyne strate folio 115v art 1 belast met 6d nov. 
480 hertog50850 15v2: Dirk zoon Adriaan Brikken op Borkel besit een stuck beempts gelegen tot borckel op de 
dommel gen de neederdommele groot ontrent twee loopensaet deen sijde aen erve anthonis peeters dander 
sijde aen erve der kynder Dionijs Luycas deen eynde aen de rivier van de dommel ende dander eynde aen de 
gemeynt, folio 115v art 2 belsat met 5d nov. 
481 hertog50850 22v3: Willem Jan Bergmans verclaert te besitten een hoffstadt ende aengelegen erffenis gen 
eelkens gelach gelegen tot berckt groot ontrent sess loopensaets deen sijde aen erve der kynderen raes 
symons dander sijde aen erve der kynderen henrick aerts, deen eynde aen erve Jan van poppel ende dander 
eynde aen de gemeynte folio 115v et 116 in 7 texten belast met 3 st 6d holl. Het Eelkensveld: zie BiK p.549. 
482 hertog50850 11v5: Gerard Jans Wijnen woonende tot boshoven verclaert te besitten huys schuyr hoff ende 
aengelegen erffenis groot ontrent twee loopen gelegen tot boshoven deen sijde aen erve henrick Jan stapparts 
dander sijde aen erve symons bastiaens deen eynde aen sijn selffs erve, dander eynde aen de gemeyn straete 
folio 115v in 2 texten belast met 12d nov, 11d nov et 9d nov; die selve vuyten voors onderpande folio 191 et 
verso in 4 texten 18d nov, 1 d nov 1d nov et 6d nov. 
483 hertog50850 ? 
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vuyt eenen bocht toellants genoempt de weytenboecht groot 75 royen geleghen tot rythoven op de 
hobbel, met ender sijde der kynder wauter verhobbelen dander zijde Jan huyben, bijde de eynden 
aen gemeyn straeten// 
 
(anno 1629-50) 
(Margriet eenige dochter ende mathijs haer broeder) 
Willem Jans Stapparts484 --- 15d 
vuyt eenen bemde den jan diercsbempt groot 200 royen tot rythoven aen de plas met ender sijde 
goyaert symons dander sijde ende een eynde willem adriaens, dander aen de gemeyn straet/ 
 
(anno 1629-50) 
(Catlijn weduwe huyb ding) 
Peeter faes Peeters tot Rythoven485 --- 15d 
vuyt eenen bemde genoempt peter nelen bempt gelegen aen de voort tot rythoven, groot 24 royen 
met ende sijde hogaert Jacobs dander (zijde) aen de gemeyn straet dende Cathelijn weduwe willen 
hendricx dander (einde) aen huyb diercx// 
 
(anno 1629-50) 
(arte aert theus bij versterff bij deylinge) 
Lemmen steven Vrancken alias elssen486 --- 2.5 st 
vuyt eenen bemde gelegen op weboos genoempt heet heysbroeck, met bijde sijde neffens wauter 
marcus metten eenen eynde goyaert martens dander aen Aert theus// 
 
fol 67v 
 
(anno 1629-50) 
Jenneken dochter Raes Symons tot berckt487 --- 2d 
vuyt eenen acker op berckt bij de Ravens eynde, groot 125 royen met ender zijde der kynderen 
henrick arts dander sijde neffens marcelis josten dander aen eenen gemeynen molen wech (fol: 118) 
 
(anno 1629-50) 
(6 kinderen) 
Jan Goyaerts alias neesen tot berckt --- 15d 
Pandt fol: 10 
 
(anno 1629-50) 
(Margriet weduwe) 

 
484 Zie fol 45r. 
485 hertog50850 25v1: Peter Faas Peters man en momber van katelijn dochter van symons peeter heynen 
woonende tot rythoven aen de voort verclaert te besitten een halff loopen weylant geheyten het cleyn 
beempdeken gelegen tot boshoven aen de voort deen sijde aen erve peeter bastiaens peeters de jonge als 
daarvan gedeylt dander sijde aen erve der kynderen Jacob hoogaerts deen eynde aen erve der kynder bouwen 
smits ende dander eynde aen de gemeyn straete, folio 117 art 2 belast met 6d nov. 
486 hertog50850 29r7: die selve (Lemmen Steven Vranken alias Lemmen elssen woonende opten weebos) 
alnoch een stuck beempts gen het heysbroeck groot ontrent vier loopen gelegen opten weebos deen sijde 
ende een eynde aen de waterlaet gen de loop, dander sijde aen erve hubert Jan smeets van baelen alias 
sgrooven en de dander eynde sijn selffs aenstede ende erve, folio 56v art 1 belast met 12d nov. 
487 hertog50850 58v3: Jenneke dochter Raas Simons tot berckt besit een stuck bempts gen den calisbeempt 
gelegen tot berckt groot vierdalff loopensaets deen sijde huyb martens dander sijde ende een eynde dirck 
Jacops dander eynde de gemeynte, folio 117v art ult belast met 3 oirt nov; deselve vuyten voors onderpande 
folio 189v et 190 in 3 texten 3 ort nov 3d oirt nov et 2d nov. 
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(Henderick goyaerts schoenmakers bij kope) 
Wouter Janssen tot walick488 ___ 2d 
vuyt een bemdeken genoempt heet knotbemdeken te rythoven ontrent stevert molen, groot 50 
royen met ender zijde Jan lambrecht dander zijde Jan Jacob deen eynde aen de aa dander aen de 
gemeynt. 
 
(anno 1629-50) 
(Jan Willems verhouven bij coop) 
Lijsken dochter Jan franssen van aelst489 eyckereynde in 3 texten --- 3st 15d 
vuyt eenen ecker in de enderecker groot ontrent acht loopens, deen zijde henrick Jan Joordens, 
dander zijde neffens eenen leywech ofte eckerwech, met deen eynde aen Philips huyberts, dander 
eynde aen Johannes Berchmans/ 
 
fol 68r 
 
(anno 1629-50) 
(Mary adriaen theunen weduwe met 3 kinderen) 
Bartholomeus Jan Luyen tot Broechoven490 --- 15d 
vuyt eenen bemde genoempt den dijckbempt groot 125 royen geleghen tot rythoven onder 
broechoven met ender sijde Jan van loon ende henderick Jacobs bijde die eynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Adriaen ende dirck sonen bij vertsertf) 
Mathijs franssen tot Borckel491 (in 5 texten) --- 3st 3d 
Vuyt huys ende aengelach op borckel groot ontrent 300 royen met ender zijde ende een eynde aen 
thonis peters deen eynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(catlijn gerart bots weduwe arian voors ter tochte) 
(Adriaen Adriaen diercx op schaeft bij coope) 
Sijmon gerarts op de schaeft492 --- 4st 9d 
vuyt een stuck eerffs genoempt heet juten veelt op schaeft geleghen groot 150 met ende sijde aen 
Aert symons alias ottervenger, dander sijde henderick lambrechts, deynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(de vier kinderen Dirck dircx van Osch) 
Anthonis Antonis bacx ende Geertruyt weduwe henrick Anthonis bacx493 --- 8d 

 
488 hertog50850 43r6: Wouter Jansen tot Rythoven onder waelyck besit een stuck beempts gen den knocx 
beempt gelegen ontrent steenvoirt groot ontrent een loopensaets deen sijde aen sijn selffs erve dander sijde 
Jan Jacobs deen eynde aen de reviere gen d aa dander eynde aen de gemeyn broeck, folio 118 art 2 belast met 
1d nov. 
489 hertog50850 ? 
490 hertog50850 28r5: Bartolomeus Jan Luiens tot broechoven verclaert te besitten een stuck erffenis wesende 
eenen beempt gen den dijckbeempt tot broechoven gelegen groot ontrent 2.5 loopen deen sijde aen erve Jan 
van loon ende henrick Jacops, dander sijde aen erve Arian aerts stakenbroeck ende roeloff Joosten ende met 
beyde eynden aen de gemeynte, folio 94v et 95 in 2 texten belast met 2d nov et 2d nov; die selve vuyten voors 
onderpander folio 118v art 2 4.5d vet. 
491 hertog50850 ? 
492 hertog50850 36v5: Simons Gerards woonende op de schaeft besit eenen beempt groot sesse loopen 
gelegen op de schaeft deen sijde aen erve Arian lenarts dander sijde aen de gemeynte, deen eynde aen erve 
henrick pauwels dander eynde aen erve aert symons, folio 119 art ult belast met 2.5 grote vet. 
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Rest 1578 
uyt een hoff gen(oem)t de vogelsanck groot ontrent 3 lopensaets gelegenaent Eyckereynde 
rontsomme in de gemeente (fol 77) 
(fol 79v) 
 
Fol 68v 
 
(anno 1629-50) 
(Margrietke, heylke, maryke kynder gijsbert smolders494  --- 3st 14d 
vuyt een angelach onder machelmansdijck ande broeckstraet groot 150 royen met ende zijde aen 
de langvoortstraet dander sijde neffens matheus franssen metten eynde aen de mechelmansdijck// 
 
(anno 1629-50) 
(Marten Marten Jacobs tot rythoven495 --- 1st 
Vuyt eenen acker genoempt de straetbocht, gelegen tot rythoven onder walick groot ontrent 500 
royen met ender sijde aen Jan lambrecht dander sijde adrian hendricx bij de eynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(meester hendrick Conincx bij versterff) 
Anna weduwe baudewijn baudewijns tot walick496 --- 1st 12d 
vuyt eenen bemde genoempt huypen bempt gelegen onder waelwijck onder rythoven groot ontrent 
100 royen met ender sijde eerffgenamen Lucas cocx, dander zijde der kynderen Jan henrick sneydert, 
metten eenen eynde aen de gemeynte dander de gemeyne aa// 
 
(anno 1629-50) 
(Ariaen henrick geraerts bij cope) 
Jenneken weduwe Dirk udemans smit497  --- 2st 10d 
vuyt huys hooff ende angelach op weboos groot ontrent 75 royen met ender zijde Aeert theus, 
dander zijde ende een eynde corstiaen Janssen metten eynde aen de gemeyn straet/ 
 
fol 69r 
 

 
493 hertog50850 ? 
494 hertog50850 53r6: Margriet, Heilken en Mariken kinderen Gijsbert Smolders besitten huys hoff ende 
aengelegen erffenis gelegen tot bercheyck in de vliet groot thien loopensaets deen sijde matheus franssen 
dander sijde aen de leystraet deen eynde Peter de smith ende mary henricx dander eynde den gemeynen 
dijck, folio 119v in 2 texten belast met 2 st 3 ort nov. Molenveld in de Broekstraat: C70-C72, zie BiK kaart 326-7 
en Bik p.337-8. 
495 hertog50850 1v4: Marten zoon Marten Jakobs woonende tot waelick onder rythoven besit een hoffstadt 
ende aengelegen erffenis groot ontrent acht loopensaets gelegen onder waelick voors deen eijde aen erve Jan 
Jan lemmens, dander sijde ende een eynde aen de gemeynte dander eynde aen de erve der kinderen Adriaen 
Jan henricx, folio 77v et 78 pro parte van 6 texten belast met 3 st 15 d holl. 
496 hertog50850 16r4: Anna dochter Boudewijn Boudewijn Willems weduwe Henrick koenincx woonende tot 
walick besit eenen beempt gen den huben beempt gelegen in de quaywas groot ontrent twee loopen deen 
sijde aen erve de kynder lucas cocx, dander sijde aen erve Jan henricx, deen eynde aen de gemeynte van walick 
ende dander eynde aen de reviere van de Aa, folio 120 art 1 belast met 11.5d nov 
497 hertog50850 21v3: Jenneken weduwe Dirk Udemans smit opten weebosch verclaert te besitten een stuck 
eckerlants gen den boecht gelegen aent bruxkenseynde groot ontrent vier loopenaets deen sijde aen erve der 
kynderen cornelis laureyns de scheper als daervan gedeylt dander sijde aen de leywech deen eynde aen de 
gemeyn straet ende dander eynde aen erve der kynderen van pauwels baers, folio 120 in 4 texten belast met 
6d nov ob nov 4.5d ov et 5d 3 oert nov. 
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(anno 1629-50) 
(Niclaes Huybert Baers bij coop) 
Adriaen en Anthonis kynder Henrick gerart schutters498 --- 11d 
vuyt huys hooff ende aengelach op bruxkens eynde onder bercheyck met ender sijde mary pauwels 
dander adriaen henricx, deynde aen de straet// 
 
(anno 1629-50) 
Laureys, henrick ende mary kynder Cornelis (Laurijns) de scheper brueckixeynde499 --- 1st 7d 
vuyt huys hooff ende aengelach op bruixskenseynde onder bercheyck, met ender sijde neffens 
eenen gemeynen wech deynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Corst Jans de scheper) 
(Vijf kinder peeter Janssen van stockum) 
Mari dochter Wouter swaegers500  --- 8d 
vuyt een stuck eerff genoempt de gruythooff op weboos groot 150 royen, beyde zijde aen eerff Aert 
theus, metten eynde goyaert Loyen, dander aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(aert aert theus) 
Lambert steven Jan Ansems van de weebos501 --- 8d 
vuyt eenen acker op weboos genoempt de vennen, groot ontrent 200 royen met ender sijde Jan 
pauwels baers dander sijde mary vereycken, metten eynde aen de gemeynen wech. 
 
Fol 69v 
 
(anno 1629-50) 
(de vier kinderen Dirck Dirix van Osch) 
4 kynder hubert hubert back502 --- 1st 2d 
Rest 1578 2 texten 
Uyt huys hoff gelegen aent eyckereynde tusschen erve dico rontsom in haer selffs erve (idem 77 fol: 
119)(fol 121) 
 
(anno 1629-50) 
Margriet dochter Jan Willem cleyn Jans tot Eersel503 (in 2 texten) --- 2st 

 
498 hertog50850 5r8: Adriaan en Antonis zoon Henrik Gerard Schutters besitten een loopen ackerlants gen 
gheerkens bocht gelegen op brucxkenseynde onder weebos deen sijde aen erve henricxken weduwe ende 
kynder van cornelis gheerkens dander sijde aen erve peter Jannis van stockum deen eynde aen de strate ende 
dander eynde aen erve der kynder pauwels baers, folio 120v art 3 belast met 4.5d nov 
499 hertog50850 5v1: Laureyns, Henrik ende Mari kinderen Cornelis Laureyns de scheper besitten ontrent 
derdalf loopen eckerlants gen den brucxkensenschen bocht gelegen opte weebosch aent busscheneynde deen 
sijde aen erve wouter theewis dander sijde aen erve lijske dochter wouter swaegers deen eynde aen den 
leywech ende dander eynde aen de gemeyn straet, folio 120 in 2 texten belsat met 5d 1 oirt nov et 2d et 2d 
nov. 
500 hertog50850 5r5-6: Mari dochter Wouter Wouter Swagers verclaert te besitten huys hoff ende aengelgen 
erffenis gelegen opde weebosch groot ontrent vijff spijntsaets deen sijde aen erve lijsbet swaegers sustere 
dander sijde aen de leystraet deen eynde aen erbe goyaert martens dander aen de gemeyn straete, folio 120v 
art 4 pro medietate van 6.5d nov blast met 3d 1 ort nov; die selve vuyten voors onderpande, folio 52 3d nov. 
501 hertog50850 ?; De Venne op de Weebosch: F673-86, zie BiK p.635. 
502 hertog50850 ?; De Poortinc? 
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(anno 1629-50) 
(Goyaert, Bartolomeus, el ende Clara kynder) 
Jacob Messelmans --- 1st 9d 
Vuyt een oude hooffstaet groot 200 royen gelegen inde broeckstraet onder bercheyck met ender 
sijde aen den mechelmans dijck, dander sijde neffens Adam aerts deen sijde aen mary dams dander 
aen de gemeyn straet/ 
 
(anno 1629-50) 
(Henrick eenich sone) 
Peeter Jans Berchmans504  ----  5d 
vuyt een acker genoempt den koeyen acker in de bergeracker groot 100 royen met ender sijde 
Laureys martens, dander sijde Jacob goyaert berchmans deynde aen isaac wachtelaer, dander aen de 
gemeynt 
 
fol 70r 
 
(anno 1629-50) 
Joris Aerts505 --- 1st 11d 
vuyt eenen bemde genoempt die Rijt onder bercheyck opte wytreyt groot vijffentseventich royen 
met ender sijde weest neffens willem martens dander sijde oost Symon hoeffmans dat een eynde 
norden die kynderen peter hermans dander aen Joris Aerts voors// 
 
(anno 1629-50) 
(Symon sone met Jan sijn broeder) 
Jan Symons Jans opde Spaenrijt 506 --- 1st 2d 
vuyt huys hooff inde spaenreyt onder bercheyck, met ender sijde goyaert martens, dander meus 
peter bax, dander eynde aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 

 
503 hertog50850 27v2: Margareta dochter Jan Willem Kleinjans huysvrou Jans Joordens woonende tot eersel 
bezit een stuck beempts gent de mosbeempt groot ontrent twe loopen gelegen op de boevenhoevel ontrent 
de gemeynte van schaeck ende walick deen sijde aen haer selffs erve, dander sijde aen haer selfs erve ende 
aen erve gen den cockart toecomende Jan Jan delis van de boevenhoevel, deen eynde aen de gemeynte van 
schaeyck ende walick dander eynde aen erve Jan Jan delis voors, folio 69 art 2,3 et 4 in 3 texten belast met 4.5d 
nov 1d nov; deselve uyt voors onderpande fol 121 in 2 texten 13d nov et 3d nov. Het Mosveld: C378 naast de 
Kokkert op C377, zie veldnamenkaart van Eersel. 
504 hertog50850 6v3: Peter zoon Jan Jans van den Berch alias Berchmans verclaert te besitten een stuck 
eckerlants gen den koyenecker groot ontrent drye loopen gelegen onder bergerecker onder bercheyck deen 
sijde aen erve laureyns martens dander sijde aen erve henrick willem bercheyck deen eynde aen erve van de 
kynderen peeter jans voors ende dander eynde aen de gemeynte, folio 121v art 1 belast met 5d holl. 
505 hertog50850 38r5: Joris Aarts woonende opde witrijth besit een stuck beempts gent de rijt groot ontrent 
een loopen gelegen opde witrijt in de rijte deen sijde aen erve willem martens dander sijde Jan symons, deen 
eynde aen sijn selffs erve ende dander eynde de kynder peter hermans, alnoch een stuck lants gen den 
cortenacker op de witrijt gelegen groot ontrent een loopen deen sijde jan symons, dander sijde willem 
martens deen eynde Jan goyarts, dander eynde meeus goyarts, folio 121v art 2 pro parte van de voors 2 st nov 
belast met 11d nov. 
506 hertog50850 38r4: deselve (Jan Symon Janssen op de spaenrijt) alnoch een stuck ackerlants gen den 
corttenacker groot ontrent drye spijntsaet gelegen op de witrijth deen sijde aen erve  Jooris aerts, dander sijde 
aen erve de kinder peeters back deen eynde aen erve Jan goyaerts ende dander eynde aen erve meeus goyarts, 
folio 121v art 2 pro parte van 2 st nov belast met 7d 1 ort nov. 
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Bartholomeus ende Cornelia kynder peter bacx507  --- 1st 11d 
vuyt een stuck eerff toelbaer lants in de spaenreyt 150 royen onder bercheyck geleghen met ender 
zijde goyaert martens dander Jan symons, met een eynde Jenneke weduwe dierck udemans dander 
eynde Joris Arts/ (fol 122v) 
 
(anno 1629-50) 
(Bartolomeeus eenich soone) 
Peeter Bartholomeus (peter pauwels alias) Custers op de weebos508 --- 8d 
vuyt huys hooff ende aengelach op weboos met ender zijde aen Jan lamberts dander zijde Aelken 
oppers ende heet eynde, voorts aen de gemeynte/ 
 
fol 70v 
 
(anno 1629-50) 
(Ariaen henrick gerarts bij cope .) 
Jenneke weduwe dirck udemans smit met 5 kynderen509 --- 2st 9d 
vuyt eenen bocht tuellants op webos groot 2 lopen 33 (royen) aen eerff der kynderen neel geraert, 
aen een heystraetken ende noch aen eenen gemeynen wech, dander eynde Jan pauwels// 
 
(anno 1629-50) 
Mary dochter  gerart henrick gheerkens opden weebos510  --- 7.5d 
vuyt huys hooff ende aengelach op weboos groot 1 lopen met ender zijde Aert theus dander zijde 
neffens eerff Aert adriaens metten eynde aen de gemeynte/ 
 
(anno 1629-50) 
(Niclaes, Jan, Aert, margriet, Anna kynder) 
Mary Jacobs vreycken weduwe hubert baers511 --- 1st 
vuyt eenen acker opo weboos den vennenboch, met ende sijde west peter costers, dander zijde 
wauter theus, metten eynde aen de gemeynen wech 
 
(anno 1629-50) 

 
507 hertog50850 ? 
508 Zie fol 11v, 53r. 
509 hertog50850 21v3: Jenneke weduwe Dirk Udemans smit opten weebosch verclaert te besitten een stuck 
eckerlants gen den boecht gelegen aen bruxkeneynde groot ontrent vier loopenstaets deen sijde aen erve der 
kynderen cornelis laureyns de scheper als daervan gedeylt dander sijde aende  leywech deen eynde aen de 
gemeyn straet ende dander eynde aen erve der kynderen van pauwel baers, folio 120 in 4 texten belast met 6d 
nov ob nov 4.5d nov et 5d 3 oert nov. 
510 hertog50850 39v3: Marijken dochter Gerard Henrik Geerkens opten weebos verclaert te besitten huys 
schuyr hooff ende aengelegen erve opten weebos groot ontrent twee loopen deen sijde de kyneer Jan gheelis, 
neelke weduwe aert kuenen dander sijde aen erve geertruyt weduwe aert theeus ende Jenneke haer suster 
daarvan gedeylt deen eynde Jan lemmens ende dander eynde aen de gemeyn straete, folio 138v art 2 pro 
parte van 20d nov belast met 13d nov; die selve Mariken vuyten voors onderpande folio 122v art 7 pro parte 
van 9.5d nov 3d nov. 
511 hertog50850 39v5: Mary dochter Jakob Vereyken weduwe Hubert Baars woonende opden weebos besit een 
hoffstadt ende aengelegen erve opden weebos groot ontrent een loopen, een sijde aen erve marijken dochter 
gerart henrick gheerkens daarvan gedeylt, dander sijde ende een eynde aen haer selffs erve ende dander 
eynde aen de gemeyn straete folio 122v art 4 pro reste van voor 9.5d nov belast met 6.5d nov; die selve 
Marijcken vereycken vuyten voors onderpande folio 149 art 2 belast met 5.5d 0.5 ort nov; die selve vuyten 
voors onderpande folio 19v art 2 4d nov; de selve vuyten voors onderpande folio 19v art 4 pro medietate van 
2.5d nov 1d 1ort nov. Zie ook fol 11v. 
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(Claes hubert baers bij coop) 
Bartholomeus ende Cornelia kynder peeter backs512 --- 1st 
vuyt eenen bemde genaempt dat heysbroeck gelegen op webos onder spanreyt, groot 100 royen, 
met eender zijde peter marcelis dander zijde corst bacx, deynde goyaert martens, dander bartels 
voors// 
 
fol 71r 
 
(anno 1629-50) 
Jan, Adriaen, Margriet ende mary kynder bartholomeus Jan Oppers513 --- 2st 3.5d (fol:123) 
vuyt een stuck lants genoempt de hoeve op wijtreyt geleghen onder bercheyck, met ende zijde Joris 
aerts, dander aen Jan goayerts metten eenen eynde aen de gemeynte. 
(fol 84 en 85) 
 
(anno 1629-50) 
Jan, Peeter, Willem ende mari kinderen pauwels smolders514 --- 2st 3.5 st 
(dat moet verdeylt worden gelijk fol 27 44 47 48 123) 
uyt eenen beempt genoem(t) het heytvelt groot ontrent 0.5 lopen op witrijt deen sijde Elias anthonis 
ten norden ende dander sijde west Jan sone bartholomeus goerts. 
 
(anno 1629-50) 
(henrick wouter . verwect) 
Elias Anthonis weduer van Hendericx nabeschreven) 
Henrickxken dochter meester symon henricx515  --- 5st 6.5d 
vuyt eenen acker opte witreyt groot 200 royen met ender sijde neffens meus goyaerts ten suyde 
wauter wauter swagers, metten een eynde peter marcelis dander aen de gemeynen wech// 
 
(anno 1629-50) 
Jan Pauwels plas van pelt loo516 

 
512 hertog50850 39r1: Bartolomeus en Cornelia kinderen Peter Baks woonende op de weebos besitten huys 
hoff ende aengelegen erffenis opde spaenrijt onder weebos groot ontrent drye loopen deen sijde aen erve Jan 
symons dander sijde goyart martens deen eynde aen erve Jan symons ende jooris aerts ende dander eynde aen 
erve goyart loyen, alnoch een stuck beempts gent den aert heiligen beempt gelegen opten weebos groot 
ontrent een loopen deen sijde aen erve corst Janssen dander sijde aen erve Lemmen stevens deen eynde aen 
erve Arian henricx pijllen ende dander eynde aen erve corst Janssen, folio 121v art ult et 122 art 2 et 4 et 122v 
art 1 in 4 texten belast met 3d nov 1d nov 2d nov et ort nov. Aart Heiligersbeemd onder Weebos op Spaanrijt: 
zie BiK p.641. 
513 hertog50850 38v1: Jan, Adriaan, Margriet en Mari kinderen Bartolomeus Jan Oppers besitten huys hoff 
ende aengelegen erffenis opte weebos groot ontrent twee loopen deen sijde aen Jenneke weduwe dirk 
udemans dander sijde meeus joost martens deen eynde aen erve de kynder peter bacx ende dander eynde aen 
de gemeyn strate, folio 92v art ult belast met 8d nov. Zie ook fol 12r, 54v en 60v. DE Hoeve op de Witrijt: een 
vann F974-992 en F999-F1003, zie BiK p.651 en kaart 646 647. 
514 Zie fol 15r, 24v en 26r. 
515 hertog50850 37v3: Henriksken dochter meester Simon Henriks woonende op de witrijt besit een acker lants 
groot ontrent thyen loopen gelegen onder bercheyck op de witrijth deen sijde aen erve willem  martens 
dander sijde aen erve bartolomeus goyarts ende met beyde eynden aen de gemeynte, folio 123, in 4 texten 
belast met 2d nov 11d nov 4d ob nov 16d ort nov et 2d nov. 
516 hertog50850 40v5: Jan Pauwels Plas scheper besit een huys schuyr ende aengelegen erffenis opt Loo onder 
bercheyck groot ontrent vier loopen deen sijde ende een eynde aen de gemeyn strate ende de blaeckvoirt oft 
scheeplaeke, dander sijde willem Jan daris ende dander eynde de kynder bartelmeus Jacops daar de waterlaet 
tusschen beyde loopt, folio 93v art 1 belast met 3d nov; die selve vuyten voors onderpande folio 123 art 3, 8d 
nov. Blaakvoort op het Loo: zie BiK p.573. 
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vuyt huys hooff ende aansteede groot 300 royen met ender sijde willem Jan daris, dander zijde ende 
een eynde aen de gemeynte, dander die kynderen Bartholomeus Jacobs// 
 
fol 71v 
 
(anno 1629-50) 
(Lenaert Lenaerts hertogen op schaeft bij kope) 
Ariaen Lenaerts op de schaeft517  --- 8d 
vuyt huys hooff ende aengelach op schaeft groot 1200 royen met enn sijde neffens Jan wauters, 
dander cornelis  boots deynde aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
Adriaen Jacobs (vereycken) aen de broeckstrate518  --- 15d 
vuyt huys hooff ende angelach aen de broeckstraet groot 150 royen mette beyde zijde aen een 
gemeyn straet, deen eynde oost aen die kynderen Jacob matheus dander aen steven janssen// 
 
(anno 1629-50) 
(Jan, Jenneke, peeter ende dionijsken) 
Cornelis peter Cornelis op de bocxheyde onder Eerssel519  --- 10d 
uytten putten beemt groot ontrent twee loopensaet ex uno aert peters ex alio, Jan aert peters. 
 
(anno 1629-50) 
Jan Pauwels baers op brugskenseynde520  --- 2d 
vuyt huys hooff ende aengelach op bruxskenseynde groot ontrent 150 royen met ender sijde 
Adriaen henricx dander sijde aen een straetken bijde die eynde aen de gemeyn straet/ 
 
fol 72r 
 
(anno 1629-50) 
(Agnees weduwe willem, catarina ende Jenneke kynder) 
3 kynder Claus Jan welten loco patris) 
Claes Welten van Broechoven521 --- 6d 
vuyt huys hooff ende angelach tot broechoven onder Rythoven groot 100 royen, met ender sijde 
ende een eynde aen goyaert symons dander aen bartel van vessem, voorts aen de gemeynte 
 

 
517 Zie fol 13r, 43r, 60r. 
518 hertog50850 50r2: Aart Jakob Aarts alias langaart woonende tot bercheyck aen de broeckstraete verclaert 
te besitten een hoffstadt ende aengelegen erffenis gen eel meeus boecht gelegen aen de broeckstraete voors 
groot ontrent 10 loopen deen sijde goyaart philipssen, dander sijde goyaert Janssen deen eynde aen de 
ackerstrate dander eynde de gemeyn strate, folio 18v art 2 belast met 1 nigri; de selve vuyten voors 
onderpande fol 17 in 2 texten 1.5d nov et 6d nov. 
519 hertog50850 30v6: Cornelis zoon Peter Cornelis verwect bij katerina dochter Aart zoon Aart Laurijns Slaats 
alias Laukens wonende op de bocxheyde onder eersel verclaert te besitten een stuck beempts gen de 
honsbosch oft de putten beempt gelegen int berckterbroeck groot ontrent twee loopen deen sijde aen erve 
mari weduwe Jan wouters van beerse, dander sijde ende een eynde aen erve Aert peter cornelis sijns broeders 
ende dander eynde aen erve willem jan ooms, folio 124 art 2 et 3 in 2 texten belast met 3d nov et 1d nov. 
520 Zie fol 3v. 
521 hertog50850 30v3: Klaas Jan Klaas alias Welten woonende tot broechoven besit huys hoff ende aengelegen 
erffenis tot broechoven groot ontrent anderhalff loopensaets deen sijde aen erve goort symons, dander sijde 
aen erve lijsbet dochtere henrick willem heynen deen eynde aen erve goort symons voors ende dander eynde 
aen de gemeyn straete, folio 124v art 1 belast met 3d nov. 
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(anno 1629-50) 
(6 kynderen) 
Jan goyaerts alias nesen tot berckt522 --- 8d 
Pant fol 10 
 
(anno 1629-50) 
Bartholomeus Joost martens van de weebos523 --- 4st 
vuyt huys hooff ende angelach opten webos groot ontrent 150 royen met ende zijde oost aen corst 
bacx, dander sijde Alijt oppers, deynde aen de gemeynt// (fol 87) 
 
(anno 1629-50) 
(Arian henrick gerarts bij coope) 
Jenneken dochter gerart henricx geerkens524 weboos met gemeyne ende . kynder --- 1st 6d 
vuyt eenen acker genoempt thijs thoon acker op weboos groot 200 royen met ender zijde neffens 
geert theus dander sijde neffens eelen oppers, metten eynde corst Janssen ende dander aen eenen 
gemeynen wech 
 
fol 72v 
 
(anno 1629-50) 
(Marcelis aerts op weebos man van Mayken dochter) 
(Quyn dochter geritken) 
Neelken ende Jan Jan ghelis --- 11d 
Rest 1637 alnoch de a. 1615 tot 1621 op de weebos 
 
(anno 1629-50) 
(Mary dochter goyart marten loyen ende de voor kinderen van margriet oock dochter) 
Goyaert marten Loyen525  --- 8d 
vuyt eenen acker genaempt den francus? acker op weboos geleghen groot 200 royen met ender 
sijde neffens Jan Jan gelis, dander sijde neffens Jan lamberts, metten eenen eynde corst Janssen, 
dander sijde aen Jan gelis voors. 
 
(anno 1629-50) 
Peeter maessen ende Jacob Jan Joosten526 --- 5st 7d 

 
522 hertog50850 61v2: Jan Goyaarts alias Nesen tot berckt besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis 
gelegen tot berckt groot sess loopen deen sijde gijsbert meeus dander sijde ende een eynde aen de gemeynte 
dander eynde peeter matheussen, folio 10r et 10v in 5 texten belast met 2 st 3 oirt; die selve vuyt voors 
onderpande folio 118 art 1 4.5d nov et 1.5d nov; die selve vuyten voors onderpande folio 124v art 2, 3d nov. 
523 hertog50850 66v1: Bartolomeus Joost Martens op de weebos besit een stuck ackerlants gen den hoeve 
groot ontrent 5 loopen gelegen op de weebos deen sijde Lambert stevens ende Jan goyarts dander sijde Jan 
goyarts ende meer andere, deen eynde gemeyn strate dander eynde aen de leywech folio 153v in 2 texten 
belast met 8d ort nov et 5d nov. 
524 hertog50850 39v1: Jenneken dochter Gerard Henrik Geerkens weduwe dirck udemans woonende op de 
weebos verclaert te besitten een stuck beempts genaamd den bempt bij huys groot ontrent twee loopen 
gelegen opten weebos deen sijde de kynder Aert theeus dander sijde Jan thonis cloot deen eynde aen de 
gemeyn straete ende dander eynde aen de gemeyn heijde, folio 125v art 2 pro parte van 13d ob belsat met 9d 
nov. 
525 hertog50850 38r2: Goyart Marten Loyen opte spaenrijth onder de weebos verclaert te besitten een stuck 
beempts gelegen int heystbroeck gen schepens heijstbroeck groot ontrent twee loopen deen sijde aen erve 
claes hubert baers dander sijde aen erve Aert sgrooven deen eynde aen erve Jan symons ende dander eynde 
aen sijn selffs erve, folio 6 verso art 1 belast met 12d nov. 
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vuyt een stuck eerff genoempt den geest op loo geleghen tweten peter maessen den halven geest 
ontrent 75 royen, geleghen ten oosten adriaen van poppel dander aen de gemeynt dander daer heet 
aff gedeylt is tweten aan Jacob Joosten ende Jacob Jan josten die ander heelft van de geest met 
ender sijde adriaan van  poppel, dander sijde ende een eynde aen de gemeynte. 
 
(anno 1629-50) 
(Aert Gielens scherens tot Luycxgestel bij coop) 
Jan ende mary kynder nelis gooris tot luycxgestel527 --- 8d 
vuyt een eerff genoempt heet penen busselen groot 300 royen metter ender sijde te suyden neffens 
huyb damen kynder eerff dander zijde die kynder aert eelens ende andere, ten oosten aen eerff 
peter wouter daemen ten westen aen de gemeyne straet/ 
 
fol 73r 
 
(anno 1629-50) 
Adriaen Jacob Ariens op de widrighbrugge528 --- 1st 4d 
vuyt huys metten aengelach geleghen opte wedericx brugge onder borckel groot 75 royen met ende 
sijde ende een eynde aen de gemeynt, dander sijde dierck adriaens// 
 
Cathelijn weduwe thomas Joris van velthoven met 5 kynder529 --- 5d 
Rest 1578 
 
(anno 1629-50) 
(Peeter henrick schoonen weduwe Jenneken voors met henrick en de maria kynder) 
(2 kynder verect bij goort henrick schoonen) 
Jenneken en cathelijn kynder willen henrick thijssen530 in 6 texten --- 4st 12d 
t pandt boven fol: 39  (fol 89) 
 
(anno 1629-50) 
Cornelia weduwe met henrick, Jenneke en marie kynder) 
Peeter soene meester symon henricx berckt531 in 8 texten  --- 5st 2d 
vuyt huys hooff ende aengelach op berckt groot ontrent 200 royen metten eenen eynde ten oosten 
aen symons raessen, dander sijde aen Anneke dochter simons henricx, bijde eynde aen de gemeynt// 
 
fol 73v 

 
526 hertog50850 44r6: Peter Masen tot Bergeijk voor de helft en Jakob Jan Joosten opt Loo voor dander helft 
besitten een hoffstadt ende aengelegen erffenis tot bercheyck opt loo groot seven loopensaets gen(aamd) de 
Geest deen sijde ariaen van poppel dander sijde ende een eynde aen de gemeynte dander eynde aen erve aert 
coeman aerts, folio 125v et 126 belast met 3d nov 2d nov 7d nov 0.5 grote vet 8d 6d nov et 3d nov. 
527 hertog50850 62v1: Jan en Mari kinderen Cornelis Goris tot Luysgestel besitten een stuck erffneis gen het 
peenen busselen tot bergeijk opte weyerdijck groot ontrent seven loopenaets deen sijde Jan nijssen dander 
sijde ende een eynde de kinderen rombouts franssen dander eynde aen de gemeynte, folio 125v art ult pro 
medietate van 6d nov belast met 3d nov. Penenbussel op het Loo: zie BiK p.558. 
528 hertog50850 ? 
529 hertog50850 ? 
530 hertog50850 ? 
531 hertog50850 37v1: Peter zoon meester Simon Henriks woonende tot bercheyck aen de kercke verclaert te 
besitten een stuck eckerlants gen den kerckenboecht groot ontrent vijff loopen gelegen tot berct deen sijde 
aen erve de kynder willem henrick thijs ende meester lambert diepenbeecx schoolmeester, dander sijde aen 
erve Jan Jan wouters schouteth tot gestel, deen eynde aen erve meester lambert voors ende dander eynde aen 
de bergherheye, folio 54 art ult et 54v artt 5 in 2 texten belast met 4d ob nov et 4.5 d nov. 
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(anno 1629-50) 
(dirck, marten en catlijn kynder ende Jan Henrick tonis .) 
Anthonis peeters (Antonis) tot dommelen532  --- [geen bedrag] 
Pant staet fol: 20: in 3 texten 
 
(anno 1629-50) 
(mayken dochter marten willemszoon) (3 kinderen) 
Willem welten tot dommelen533 --- 8d 
vuyt huys met het aengelach groot drye loopen d’ een sijde weduwe wouter Janssen d’ ander sijde 
het haette straetken gelegen beneden het Clooster/ 
[deze post is doorgestreept] 
 
(anno 1629-50) 
(Symon Jacops eenich sone) 
Anna weduwe Jacop Symons) 
Andries aelbert rovers, margriet sijn suster, goyaert ansems ende anna Symons dommelen534 ---
 2st 6d 
vuyt de putten groot ontrent 2 loopen d’ een sijde marten van heerssel dander zijde Anthonis 
peeters gelegen beneden den kerscop muelen 
[deze post is doorgestreept] 
 
(anno 1629-50) 
(Cornelis adriaens voor wouter martens) 
Deselve  --- 15d 
vuyt het lobroeck groot ontrent 75 royen ex uno aen de dommel, ex alio iken aerts fine uno luitje 
wouters, alio cornelis voors 
[deze post is doorgestreept] 
 
Fol 74r 
 
(anno 1629-50) 
(Sander soene bij versterff ende geylinge) 
(2 kynderen) 
Marten matheus Sanders Dommelen535 --- 8d 
vuyt den kerckhoff groot 2.5 loopen d’ een sijde sijn selffs dander sijde de kynder hoogert Dielis 
ontrent de kerck aldaer 

 
532 Zie fol 20r. 
533 hertog50850 34v1: Willem Welten tot dommelen besit huys hoff ende aengelegen erve tot dommelen 
groot ontrent acht loopen deen sijde aen de hate straete dander sijde aen erve peeter vuijkens deen eynde 
aen erve Catalijn wauten ende dander eynde aen erve wilboort willems, folio 2 art 6 belast met 2d vet; die 
selve vuyten voors onderpande, folio 127 art 1 3d nov. 
534 hertog50850 ? 
535 hertog50850 28r1: Marten zoon Mateus Sanders woonende tot dommelen verclaert te besitten huys schuyr 
ende aengelegen erffenis tot dommelen groot ontrent drye loopen gelegen aen de berch deen sijde aen erve 
michiel hoogaerts ende henrick delis ende voirts rontsomme aen de gemeyn straete, folio 33 in 2 texten belast 
met 2d nov et 2d ob nov; die selve alnoch een stuck beempts gen het eeusel gelegen tot dommelen aen de 
dijck groot scherp twee loopen deen sijde aen erve marten lucas, dander sijde aen erve Anneken weduwe 
henrick delis deen eynde aen erve Adrian henricx, dander eynde comende aen de dijck tottten voors beempt 
behoerende voor zoo veele daartoe is streckende, folio 131v in 4 texten belast met 4d nov 3d nov 0.5d nov et 
1.5d nov. 



121 

 

[deze post is doorgestreept] 
 
(anno 1629-50) 
(suster Jenneken Brouwers bij versterff) 
Suster maryken Jans hoogaerts sterfelijk laetersse des convents van Dommelen536 --- 13d 
Vuyt een hoffstadt gelegen aent voors convent groot [niet ingevuld] deen zijde tvoors Convent, d’ 
dander sijde de twee kynder jacop Coppen/ 
 
(anno 1629-50) 
(Peter Margriet ende Jan Goossens op Borckel) 
Mary sijn suster --- 1st 14d 
t pant staet fol: 3 
 
(anno 1629-50) 
Peeter Anthonis Celien aent eynde537 (in 3 texten) --- 2st 3d 
vuyt huys hooff ende aengelach aent eynde gelegen onder bercheyck groot ontrent 200 royen met 
ende sijde neffens willem berchmans voorts alomme aen de gemeyn straeten. 
 
Fol 74v 
 
(anno 1629-50) 
(Elsken weduwe ter tochte) 
(Symon Gerardt bots bij coop) 
Jan Goyaert peter solen borckel538 --- 3st 3d 
Vuyt eenen hooybempt genoempt den piccaert onder borckel opt Dommel geleghen metter ende 
sijde aen de gemeynte, dander zijde aen de dommel ende eeynde aen de gemeynt aen de  
cavelsbercht 
 
(anno 1629-50) 
(Cornelis Jacops ketelaer bij coop) 
Aert Roeffen op de braembos539  --- 2d 
 t pant fol: 61 verso hiervoor ende in westerhoven noch gestelt huys erff metten aengelach groot 
ontrent twee lopensaet ex uno der kinderen adrian bricken ex alio hendrick Janssen. 
 
(anno 1629-50) 

 
536 hertog50850 ? 
537 hertog50850 67r6: Peter zoon Antonis Celen tot bercheyck aent eynde besit huys hoff ende aengelegen 
erffenis aen t eynde onder bercheyck groot ontrent 5 loopen deen sijde willem goyaerts dander sijde ende een 
eynde aen de ackerstrate ende dander eynde de gemeyn strate, folio 127v in 3 texten 2d 7d te 3 part d et 4.5d 
nov. 
538 hertog50850 46v2: Jan Goyaart Peter Solen op borckel besit een stuck bempts gen(oemt) den piccaert 
gelegen op borckel groot ontrent twee loopenstaets deen sijde aen de dommel dander sijde de gemeynte deen 
eynde dirck heuvels dander synde aen de leystraet ,midtsgaeders het recht van de drye vischlaenen oft 
geweeren te moegen stellen in de voors dommel tsamen 127v et 128 in 4 texten belast met 6d nov 6d nov 1d 
nov et 7.5d nov. 
539 hertog50850 12r2: Aart Roeffen opte braembos voors besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis 
gelegen opte Braembosch groot ontrent vier lopensaet deen (zijde) aen erve Adriaen bricken dander sijde aen 
erve gerart adriaen mathijssen deen eynde aen erve willem cornelis dander eynde aen de gemeyn straet, folio 
61v in 2 texten belast met 3 ob nov et 6.5d nov; die selve vuyte een roye ende vijffennegentich enckel voeten 
erffenis daeop de camere van sijnen verrst huyse is getimmert streckende aen de gemeynte van de Braembos 
aldaer, folio 197 art 2 belast met 1d holl. 
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Aert cooman aerts opt loo --- 3st 12d 
[dit stuk is door middel van accolades verbonden met het volgende stuk] 
 
(anno 1629-50) 
Aert cooman aerts opt loo540 --- 1st  verso 
vuyt huys hooff ende aengelach opt loo groot ontrent, met ender sijde adriaen van poppel dander 
Jan Aerts commenaerts, heet een eynde aen de gemeynte// 
 
fol 75r  
 
(anno 1629-50) 
(Jan Rombouts man van Catalijn dochter) (fol 129) 
(3 kinderen) 
Henrick henrick Creyten tot gestel541 --- 1st 6d 
vuyt huys hooff ende lande daeraen geleghen op borckel, groot 400 royen, met ender sijde Jan 
hendericx kersmans, dander sijde ende eynde aen de gemeynt/ 
 
(anno 1629-50) 
(marie en jenneke kynder) 
Mary dochter Jan wauters tot Borckel542  --- 1st 1 oert 
vuyt huys hooff ende aengelach op borckel groot 150 royen met ender zijde dierck jaspers, dander 
sijde aen Jacob boos, deynde aen de gemeynt 
 
(anno 1629-50) 
(Jan Henrick kersmans bij coop) 
Michiel henricx tot borckel543  --- 1st 6d 
vuyt huys hooff ende aengelach op borckel groot 100 royen, met ender sijde neffens heyn creyten, 
dander sijde Lambert Jans deynde aen de gemeynt 
 
(anno 1629-50) 
Jenneken dochter Jacob goesens weduwe henderick anthonis back opte dichovel544 --- 1st 

 
540 hertog50850 0r4: Aart Koman Aarts opt Loo besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis opt Loo groot 
ontrent drye loopen deen sijde peter maessen dander sijde Jan aerts deen eynde Arian van poppel dander 
eynde de gemeynte, folio 128v in 3 texten 2.5d nov 1d nov et 3d nov. 
541 hertog50850 14r6: Henrik zoon Henrik Krijten de jonge tot luycxgestel verclaert te besitten huys schuyr hoff 
ende aengelegen erffenis gelegen tot borckel groot ontrent vier loopensaets deen sijde aen erve mari boons 
dander sijde aen erve der kynder Jan pouwels deen eynde aen erve mari dochtere Jans wouter cleeff dander 
eynde aen de gemeynte, folio 31v art 2 belast met 6d nov; die selve vuyten voors onderpande folio 73 art 1 13d 
1.5 oirt nov. 
542 hertog50850 32r3: Mari dochter Jan Wouters tot borckel besit huys schuyr hoff ende aengelegen erve tot 
borckel groot ontrent vijff loopen deen sijde aen erve jaspar huyberts, dander sijde aen erve Jacob huyberts 
deen eynde aen de gemeynte ende dander eynde aen erve Jaspar huyberts voors, folio 129v in 2 texten belast 
met 6d nov et 2d nov. 
543 hertog50850 32r4: Michiel Henriks tot Borkel besit huys schuyr hoff ende aengelegen erve tot borckel groot 
ontrent vier loopen deen sijde aen erve henrick henrick creyten daarvan gedeylt dander sijde aen erve Adriaen 
Jan theeuwens deen eynde aen erve Lambert theeuwens ende dander eynde aen de gemeynte, folio 129 in 3 
texten belast met 2d nov 1d nov et 6d nov; die selve vuyten voors onderpande folio 195v art 4, 8 myten; die 
selve michiel vuyten voors onderpande folio 147v art ult pro parte van 2 st nov gelt 6.5d nov. (zie vorige 
perceel van Henrik Krijten) 
544 hertog50850 27r5: Jenneke dochter Jakob Gosens weduwe Henrik Tonis Back woonende opden dichoevel 
ontrent den boevenhoevel onder de parochie van eersel, besit huys hoff ende aengelegen erffenis opden 
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vuyt den heydoiren genoempt groot ontrent vijff loopens opden dickhovel gelegen onder bercgeyck 
d’ een sijde neffens margriet dochter Jan Willem Cleynen ende aen de gemeynte van waelwijck 
ende Schadewijck/ 
 
fol 75v 
 
(anno 1629-50) 
(Jan Adriaen kuypers ende anna sijn suster ende) 
Heer peeter, Jenneken, Lijsken ende maryken kynder marten Jans truyen walick545  --- 1st 13d 
vuyt een stuck lants genaempt den huysacker groot ontrent 200 royen tot rythoven onder walwijck, 
deen sijde aen de gemeyn straet, dander sijde der kynderen marten hendericx, deynde marten 
marten Jacobs, dander cathelijn heyn  bauwes 
 
(anno 1629-50) 
Joris goyaert Joris tot Dommelen546 --- 14d 
(yda weduwe) (Hoogaart Willems) vuyt een acker genoempt den tielmans groot [niet ingevuld] d’ 
een sijde de weduwe Ariaen henricx d’ ander sijde sijn selffs gelegen aen den molenwech 
(Fol: 130) 
[deze post is door gestreept] 
 
(anno 1629-50) 
(Jan Dirck Boons man van Lijsken) 
(dochter nu Lijsken) 
Henrick Creyten de Jonge547 --- 4st 
vuyt huys hooff ende aengelach op borckel, groot 400 royen, met ender sijde Jan henderikx 
kersmans, dander sijde ende eynde aen de gemeynt (in 3 texten) 
 
(anno 1629-50) 
(Evert willems bij coop) 
Henrick, Cornelis ende Jan kynder Willem aerts (Willems) tot dommelen548  --- 12d 
vuyt den Ruyter bocht groot een loopen deen sijde heer Mathijs, d’ ander sijde de kerckwech/ 
[deze post is doorgestreept] 
 
Fol 76r 
 

 
dickhovel voors groot ontrent drye loopen met beyde sijden ende een eynde aen erve Jan joirdens dander 
synde aen de gemeynte; alnoch een stuck erffenis wesende ackerlant ende heylant gen den boecht gelegen ter 
plaetsen voors groot ontrent sesse lopen deen sijde aen erve Jan Jan delis dander sijde aen erve Jan joirdens 
ende met beyde eynden aen de gemeynte, folio 27v art 1 belast met 1st 8d nov. Edoorn/Hedoorn: A14-A16, zie 
BiK p.179. 
545 hertog50850 ? 
546 hertog50850 50r3: Joris Goyaart Joris tot dommelen besit een stuck eckerlants groot 2 loopen gelegen tot 
dommelen deen sijde ende een eynde willem Jacops, dander sijde adrian henricx, dander eynde aen de 
gemeyn wech, folio 129v in 2 texten 3d ort nov te 2d vet. 
547 Zie fol 42v. 
548 hertog50850 55r4: Henrik, Cornelis ende Jan zonen Willem Aart Willems tot Dommelen besitten een stuck 
beempts gen het loobroeck gelegen tot Domelen groot een loopensaet, met beyde seyden henrick Jans, deen 
eynde den gemeynen stroom dander eynde aen de gemeynte, folio 88 in 2 texten belast met 10d nov et 3am 
parten ob nov; die slve alnoch een stuck ackerlants genaamd den ruytersacker gelegen tot dommelen groot 
anderhalff loopensaets deen sijde den pastoir tot dommelen dander sijde ende een eynde henrick Jans dander 
synde willem welten, folio 130 in 2 texten belast met 2d vet et 2d nov. 
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(anno 1629-50) 
Anthonis henrick Laureys berckt549 verso --- 8d 
vuyt een stuck eerff teghen sijn huys over groot ontrent 100 royen rontsomme in de gemeynte te 
berckt 
 
(anno 1629-50) 
(Symon Raessen bij coop) 
Jan Jans van Poppel tot berckt550  --- 2st 2d 
Pant fol: 13v 
 
(anno 1629-50) 
(Jan, lijsken ende rogier kinder meelis onderschreven) 
(Marcelis Jans verwect bij . ende kinder michel .) 
Jan ende Lijsken kynder michiel wijnants551 ___ 1st 7d 
vuyt eenen bemde die groote lischoot tot rythoven onder broechoven groot ontrent 200 royen, met 
ender sijde willem stappers ende Adriaen aerts dander aen de cleyne Lischoot deynde aen de 
gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Adriaen Gerart Pauwels bij deylinge) 
Goyaert gerart Pauwels tot Dommelen552 vuyt een verrit  --- 1st 4d 
groot 1.5 loopen d’ een sijde Jan gijssen d’ ander sijde de gemeynte van dommelen gelegen aen 
broeck 
[deze post is doorgestreept] 
 
Fol 76v 
 
(anno 1629-50) 
(Lijsken martenszoon bij deylinge) 
(3 kinderen) 
Martten Matheus sanders tot dommelen553 --- 1st 7d 
vuyt een aengelach groot twee loopen d’ een sijde de gemeyne straete dander sijde Gielen hoogers 
geleghen aen de berch/ 
[deze post is doorgestreept] 
 
(anno 1629-50) 
(adriaen van lentelaer man van lijsken dochter Jan Ooms) 
(de ses kinderen bij overgifte) 

 
549 hertog50850 7r4: die selve (Antonis zoon Henrik Laurijns) alnoch een stuck ackerlants genaamd de hoogen 
ecker gelegen opten tuelwech tot berct groot ontrent vier loopen deen sijde aen erve hubert martens dander 
sijde aen erve de kynder Jan meester symons ende met beyde eynden aen sijn selffs erve, folio 32v in 2 texten 
met 1d nov et 2d nov; die selve vuyt den huys schuer hoff, folio 130v art 1 3d nov. 
550 Zie fol 13v en 31r. 
551 Zie fol 62v. 
552 hertog50850 7r4: Goyaart zoon Gerard Pauwels tot dommelen besit een stuck erffenis gelegen tot 
dommelen groot anderhalff loopen deen sijde ende een eynde aen de gemeynte ende dander sijde aen erve 
Jan henricx dander eynde aen erve Jan gijsberts, folio 131 art ult belast met 8d nov. 
553  hertog50850 28r1: Marten zoon Mateus Sanders woonende tot dommelen verclaert te besitten huys 
schuyr hoff ende aengelegen erffenis tot dommelen groot ontrent drye loopen gelegen aen de berch deen 
sijde aen erve michiel hoogarts ende henrick delis ende voorts rontsomme aen de gemeyn straete folio 33 in 2 
texten belast met 2d nov et 2d ob nov. 
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Jan Jan Ooms554 tot gestel bij Eyndhoven loco d’ erffgenamen Jan dielen debet rel  ---
 1st 2d 
(Fol: 70v) 
 
(anno 1629-50) 
(Jonker Reynier van der Cluse tot Dommelen) 
Jonker maria van nyeuwenhuys weduwe meester henrick van der Cluysen heere tot Dommelen met 
2 kynder555 ---  1st 14d 
vuyt het molenven geleghen ronsom in de gemeyntte boven venbergen. 
[deze post is doorgestreept] 
 
(anno 1629-50) 
(Jan, Henrick, heyl, anna ende marie kynder) 
Peeter matheus tot berckt556 --- 15d 
vuyt eenen bemde den voorste bempt tot berckt, groot 100 royen met ender zijde elsken 
vervonderen dander neffens adriaen Jan kessmakers deen sijde aen de gemeyn straet// 
(fol. 93) 
 
Fol 77r 
 
(anno 1629-50) 
(Wilbert Janszoon bij versterf) 
Catharina ende  Dingen kynder Jacob Ariens Dommelen557 ---- 11d 
vuyt huys ende aengelaech groot twee loopen d(een) zijde het Convent dander sijde Delis hendricx 
[deze post is doorgestreept] 
 
(anno 1629-50) 
(Suster Jenneken Brouwers) 
Mary Jan henrik hogaerts bacs tot Dommelen558  --- 9d 

 
554 hertog50850 51r1-2: Jan Jan Ooms tot gestel man van lijsken dochter Jan dielen besit een stuck beempts 
gelegen int bercterbroeck genaamd den heer Jans beempt groot ontrent 3 loopen deen sijde peter henrick 
schonen, dander sijde [niet ingevuld], fol 131v art ult 7d nov; die selve alnoch een stuck ackerlants gen jan 
huyben boechtken gelegen tot berct groot ontrent drye loopen deen sijde Jenneken ende catelijn kynder 
willem henrick thijs dander sijde [niet ingevuld] deen eynde sijn selffs heytvelt, dander eynde [niet ingevuld], 
folio 54 art 3 et 54v art 3 pro parte in 2 texten 12d nov et 4d nov van 7d nov. 
555 hertog50850 58r2: Jonker Johan van der Clusen heer van Weerde, Waelre ende Aelst besit een stuck 
beempts geheeten het loobroeck groot ontrent 2 loopen gelegen onder dommelen deen sijde wouter aelen 
dander sijde sijn selffs beempt deen eynde aen de gemeynte van dommelen ende dander eynde aen de reviere 
van de dommel, folio 31 in 3 texten belast met 9d holl. 
556 hertog50850 61r6: Peter Mateus tot berct besit een hoffstadt ende aengelegen erffenis tot berct groot 
ontrent vier loopen deen sijde Arian willems dander sijde willem Jan berchmans deen eynde sijn selffs erve 
ende dander eynde aen de gemeynte, folio 132 in 2 texten belast 4.5d nov et 15.d nov. 
557 hertog50850 41v5: Katerina en Dingen kinderen Jakob Adriaans tot Dommelen besitten huys schuyr hoff 
ende aengelegen erffenis tot dommelen ontrent  drye loopen groot deen sijde daarvan gedeylt toecomende 
den convents van dommelen als ingebrocht bij maryken dochter Jan henrik hogaerts, dander sijde Delis 
henricx deen eynde hun selfs erve ende dander eynde de gemeyn strate, folio 132v art 1 pro medietate van 3d 
nov et 4.5d vet belast met 1.5d nov 2d 1 ort vet. 
558 hertog50850 41v8: dieselve suster Marijken (dochter Jan Henrick hogarts geprofessijt int convente van Sint 
Agneten tot Dommelen) van wegen het convent sterffelijk laeteresse alnoch een stuck hoybeempts gen d 
eeusel groot ontrent vier loopen gelegen onder dommelen deen sijde de erffgenamen Jacob udemans dander 
sijde Catharina weduwe Jan Janssen deen eynde aen de gemeynte dander eynde goyart Anthonis, folio 127 art 
ult belast met 5d nov. Zie ook vorig perceel. 
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vuyt eenen beempt genoemt het eussel groot [niet ingevuld] d’ een sijde de udemans beempt d’ 
ander zijde de weduwe Jan Janssen geleghen aen den Loenderdijck 
[deze post is doorgestreept] 
 
(anno 1629-50) 
Adriaen Aerts stakenbroeck bij koop) 
Anthonis gerarts alias gheenen tot Broechoven559 --- 15d 
vuyt eenen bemde genoempt heet eelsenreys gelegen onder broechoven te rythoven, groot ontrent 
150 royen deen sijde meester henrick conincx, dander sijde mary bartels, deynde aen de gemeynte 
van stensel, dander neffens willem stappers/ 
 
(anno 1629-50) 
(Jan ende Willem kinderen) 
Corstiaen560 Jan henrik beckers tot westerhoven  --- 1st 1d 
uyt eenen beemt gen(oem)t den broeckenbeempt gelegen aen de heyde groot ontrent drye 
lopensaets ex unio claus willems, ex alio de kinderen Jan Segers. 
 
Fol 77v 
 
(anno 1629-50) 
(Hendrick willem Aertszoon voor de helft bij coop) 
(Jan sone willem Anthonis voor een helft ende) 
Willem Anthonis ende Peeter henricx man van mechtelt Anthonis dommelen561 --- 8.5d 
vuyt eenen beempt gelegen over kerschot groot 1.25 loopen d’ een sijde de revieren dander sijde 
henrick Jan michielszoon gelegen aen de heyde/ 
[deze post is doorgestreept] 
 
(anno 1629-50) 
De 3 kynderen pr hendricx voor dander helft [de zin is doorgestreept] 
(Hendrick willem aerts tot dommelen bij koop) (fo: 5 dommelen) 
(De kinderen adman peters schout tot Lommel) 
Aert goyaerts man van Lijsken dochter Lijn sweenen westerhoven562 --- 8.5d 
uytten boecht gen(oem)t de lanth boecht groot ontrent seven lopensaat, onder westerhoven ex 
unio gerart Joordens, ex alio leendert backers, fine unio lenaert aerts, et (fine) alio aen de leywech. 
 
[Op een opgeprikt velletje papier staat:] 
(Bergeyck 77 verso 
Hendrik Willem Aerts to Dommelen bij coope 

 
559 hertog50850 ? 
560 hertog50850 64v3: Corstiaan Jan Henriks tot westerhoven besit een (stuk) beempts genaamd den broecken 
beempt gelegen tot westerhoven groot negen loopensaet deen sijde claes guns dander sijde Jan segers deen 
eynde aen de Aa dander eynde aen corst seegers, folio 132v in 2 texten belast met 5d nov van 1 grote vet et 
1.5d oirt. 
561 hertog50850 63r3: Willem Antonis en Peter Henriks man en momber van Mechtelt Antonis tot Dommelen 
besitten een stuck beempts gen de gerrits beempt gelegen op braembos groot vier loopensaets deen sijde 
adam henricx dander sijde de kynderen wouter heesborch deen eynde aen de gemeynte dander eynde den 
gemeynen stroom, folio 132v pro parte van eenen grooten belast met 3.5d nov. 
562 hertog50850 62r5: Aart Goyaarts man en momber van Lijske dochter Jan Swenen besit een stuck ackerlants 
gen den verloorencost gelegen tot westerhoven aen de heyde groot ontrent vier loopensaets deen sijde 
anthonis Jan beckers sijde ende een eynde de gemeynte dander eynde goyaert sweenen, folio 132v pro 4 parte 
van 1.5d oirt et 2 groten vet belast met 8.5d holl. 
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Kynderen ariaen peters bij versterf 
Aert goyaerts vuyten hansenbucht tot westerhoven 
De kynderen van de voors ariaen en sijn nietalleen erfgenamen gweest blijkens testament bij aert 
goyaert) 
 
Laureys Dirck peters van broechoven --- 11d 
Rest 1521  (fol: 133) 
 
(anno 1629-50) 
Anthonis aert wouters man van Lijsbeth dochter Dirck Jans van de hoevel563 --- 2st 2d 
vuyt eene stuck eerff genoempt de hoevelsbeecke onder borckel groot 200 royen rontsomme in de 
gemeynte// 
 
fol 78r 
 
(anno 1629-50) 
Willem soone Ariaen Willem teunen564 --- 13d 
vuyt eenen bemde de segers bempt geleghen tot broechoven int guerken groot 200 royen met 
ender sijde neffens marijken sijn susters, dander sijde aen sijn selffs, deynde (de) gemeynte/ 
 
(anno 1629-50) 
(Laurens sim wijnen bij coop 
(lijsbet, henrick, Jenneke, Maejke, Jacob, Jan ende catlijn kynder) 
Lijsbet dochter Hogaert Meeus (Hogaarts)565 --- 1st 7d 
vuyt eenen bemde genoempt den voorts  bempt tot Rythoven aen de voort groot ontrent 100 royen 
met ender sijde ende eynde aen een gemeynen wech, dander aen gijsbert martens, ten norden aen 
de waterloop// 
 
(anno 1629-50) 
(Jan soone henrick marten coppen bij deylinge) 
(aerts, henrick kinderen marten coppen) 
Bartholomeus soone Bartholomeus Aerts566 --- 8d 
Rest 1558 (die wort onder protestat betaelt bij aert marten coppen .) 

 
563 hertog50850 67r5: Antonis zoon Aart Wouters alias Hovels tot borckel besit eenen beempt gen halverbeeck 
groot ontrent 2 loopen gelegen op borckel in de beecken deen sijde henrick berchmans dander sijde sijn selffs 
ende met beyde eynden aen de gemeynte, folio 27 in 3 texten 6d nov 5d et 3d ort nov. 
564 hertog50850 28r7: Willem zoon Adriaan Willem Willem Heinen alias Teunen tot broechoven besit een stuck 
beempts gen het vorst elssenrijs gelegen onder broechoven groot ontrent drye loopen deen sijde aen erve 
roloff joste, dander sijde aen erve gijsbert marttens deen eynde aen erve marijke Ariaens sijns susters ende 
dander eynde aen de gemeynte , folio 4 belast met 7d 2.5 ort nov; die selve vuyten voors onderpande folio 11v 
7d 2.5 ort nov; dieselve willem alnoch een stuck beempts gen den seegers beempt gelegen tot broechoven 
aent goirken groot drye loopen 10 royen deen sijde aen sijn selffs erve, dander sijde  aen erve marijken sijns 
susters deen eynde aen erve Jan michiels moll tot steensel ende dander eynde aen de gemeynte, folio 133 art 
ult belast met 6d nov. 
565 hertog50850 41r4: die selve (Lijske dochter Hogart Bartolomeus Hogarts woonende tot rythoven aen de 
voort) alnoch een stuck beempts gen den voirtbeempt groot ontrent 2.5 loopen gelegen tot rythoven aen de 
voirt deen sijde gijsbert martens dander sijde ende een eynde aen de gemeyn strate ende dander eynde goort 
symons, folio 133v art 1 belast met 9d ob nov. Zie ook fol 43v. 
566 hertog50850 ? 
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uyt den goossens bocht groot ontrtent drye lopen tot westerhoven deen sijde nevens de pastorije 
van westerhoven dander sijde aen Jan willems ende Jansen marten Coppens deynde aen de kinderen 
nicolaus nicolaus Everarts dander eynde op tene wech 
 
(anno 1629-50) 
(Aelke dochter) 
Frans Bruynincx tot Loemel567 --- 2.5st 
vuyt eenen bemde onder Lommel groot twe hondert roeyen met eender sijde norden aen wouter 
ooms, dander sijde ten suyden aen de gemeynte, metten eenen eynde weest aen eerff Jooris 
bastiaen Jooris, dander sijde oost geraerdt dilis// 
 
fol 78v 
 
(anno 1629-50) 
Geraert Aert dielis tot Loemel568  --- 6d 
vuyt eenen stuck weytveelts onder Lommel int eeusels groot tweehondert royen, met eender sijde 
ten suyden aen de gemeynte, dander sijde norden wouter ooms, metten eenen eynde oost Jan 
stercken dander ten westen frans bruynincx// 
 
(anno 1629-50) 
(Jan sone) 
Aert aerts (Commenaerts) opt loo569 --- 1st 4d 
vuyt een stuck eerffs den pluckraven op loo geleghen groot 300 royen met ender sijde peter meus 
Jacobs dander sijde neffens Jan Aerts alias schoff deynde huybert berchmans, dander aen de 
gemeynt (fol. 94) 
 
(anno 1629-50) 
Willem Jan goyarts bij coope) 
Huybert Antonis Daris tot berct570  --- 1st 14d 
Pant fol: 51 
 
(anno 1629-50) 
(Marie dochter gerart bleys verwect bij heylke) 
Heylke dochter willem corstiaens van Loemel571  --- 11st 
vuyt huys hooff ende angelach tot Lommel, groot 500 royen, met ender zijde weest aen eerff peter 
Jennen, dander voorts rontsomme in de gemeynte// 
 
fol 79r 

 
567 hertog50850 43v5: Frank Bruininks tot Lommel besit een stuck beempts gelegen tusschen lommel ende 
bercheyck op de colcken groot vier loopensaets deen sijde bastiaen Jooris dander sijde wouter ooms deen 
eynde geerit dielis dander eynde de gemeynte, folio 133v pro parte van 1.5 groten vet belast met 2.45 st. 
568 hertog50850 43v2: Gerard Aart Dielis tot Lommel besit een stuck beempts gen de vest groot ontrent ? 
loopen gelegen opte colcken tusschen Lommel ende bercheyck deen sijde gerarts van gestel dander sijde frans 
bruyninx deen eynde frans bruyninx voors dander eynde aen de gemeynte, folio 133v art ult pro parte van 1.5 
groten vet belast met 1 oirt st. 
569 hertog50850 8r2: die selve (Aart zoon Aart Koman Aarts de jonge) alnoch een stuck bempts groot drye 
loopensaets gen den pluckraven gelegen in de hulsdonge ontrent de riviere van d aa deen sijde aen de 
leystraete dander sijde aen erve der kynder cornelis corneliszoon deen eynde aen erve der kynder henrick 
berchmans dander eynde aen de gemeyn heyde, folio 48v art 2 belast met 6d ob nov. Zie ook fol 7r. 
570 Zie fol 29r, 30r. 
571 hertog50850 ? 
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(anno 1629-50) 
(Mariken dochter Ariaen heynen alias verhoeven met willem haer broeder) 
Agnes dochter Peter Willem Heynen572 --- 14.5d 
vuyt een bemde genaempt de Aa bempt, geleghen tot Rythoven onder broechoven, dander zijde 
henderick lucas deynde aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
(Agnes willems weduwe)(willem, catarina en Jenneke) 
(3 kynderen claus Jan claus welten loco patris) 
Claes Jan Claes Welten573  --- 14.5d 
vuyt den selven bemde ut supra 
 
(anno 1629-49) 
Reynder reynders tot rythoven  --- 8d 
(mayken eenige dochter) 
 
(anno 1629-50) 
(Elsken eenige dochter) (en peter haer broeder) 
Willem Wouter Jacobs van de hobbelen rythoven574  --- 8d 
vuyt eenen bemde genaempt den kuyper groot ontrent 150 royen geleghen tot rythoven opte 
hobbel met eender sijde mary aerts, dander zijde henderick peters ende Jan van looy, deynde aen de 
gemeynt/ 
 
fol 79v 
 
(anno 1629-50) 
Corstiaen goyaert Claes man van Jacobmijn peter rutten aen eynde575 --- 8d 
vuyt een vordt groot 100 royen metter ender zijde Jan marcus van borberghen dander zijde corstiaen 
voors metten eenen eynde Isaac wachtelaer, dander aen de gemeynte/ 
 
(anno 1629-50) 
(symon Raessen bij coop) 
Aert Anthonis gerarts vervonder576en --- 15d 
vuyt eenen bemde den hoghen bempt geleghen tot berckt int bercterbroeck, met ender zijde 
symon raessen, dander sijde neffens die gemeyn putten, metten eynde claus peter roest dander 
Aerts voors 
 
(anno 1629-50) 

 
572 Zie fol 64r. 
573 Zie fol 64v. 
574 hertog50850 31v5: Willem Wouter Jakobs van der Hobbelen besit een stuck beempts gen den 
cuypersbeempt gelegen onder rythoven tusschen de hobbel ende t rosselair groot ontrent drye loopen deen 
sijde aen erve Joachim peeters, dander sijde aen erve Cathelijn weduwe en kynder henrick peeters van der 
hobbel alias stoppelen deen eynde aen erve bartelmeus Jans cuypers ende dander eynde aen de gemeynte, 
folio 134v art ult belast met 3d nov. 
575 hertog50850 6v4: Corstiaan zoon Goyart Klaas verclaert te besitten huys hoff ende aengelegen erffenis 
gelegen tot Bercheyck groot ontrent sess loopensaets deen sijde aen erve goyaert cornelis dander sijde ende 
beyde eynden aen de gemeyn straet, folio 46 in 2 texten belast met 6.5d nov; die selve vuyten voors 
onderpande folio 109 art 1 belast met 4.5d nov; deselve folio 135v art 1 3d nov. 
576 Zie fol 6v, 30r 30v. 
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(hendrick ende Jenneken kynderen) 
Bartholomeus hendrick Aerts tot berckt577 --- 14d 
vuyt huys ende aengelach op berckt groot 200 royen, met ender sijde ten oosten aen Jan Aerts 
ketelaer, dander sijde bartels voors, beyde die eynden aen de gemeyn straet/ 
 
(anno 1629-50) 
(henrick ende jenneken kynder bartholomeus henrick aerts) 
Lijsken dochter loudwijck smulders(?) weduwe henrik aerts met bartholomeus haeren soone578 ---
 2st 11d 
vuyt een aude aenstede tot berckt groot 150 royen met die een sijde ende een eynde ande 
gemeynte, dander adriaen kesmakers dander jan franssen alias kovel (fol 95v et 96) 
 
fol 80r 
 
(anno 1629-50) 
Adriaen Jan keesmaeckers tot berckt579 --- 15d 
vuyt een stuck lants den bocht genoempt, ontrent 225 royen op berckt geleghen met een sijde 
neffens wauter Janssen, dander sijde henderick Rombouts deynde elsken vervonderen, dander aen 
een leywech 
 
(anno 1629-50) 
(mathijs sone) 
Gerart willem Peeters van Aelst op de schaeft580  --- 1st 2d 
vuyt huys hooff ende aengelach op schaeft groot 125 royen met ender sijde Jan aert elssen dander 
goyart Janssen deynde aende gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Jenneke suster Jacob Michiels) (voor de dry kynder claes claes voors) 
Claes Claes baerts tot westerhoven581 --- 2st 
vuyt eenen acker groot ontrent twee lopensaat ex unio aert geraerts ende lijsken gerart diesen ex 
alio lijskens voor 
 
(anno 1629-50) 
(Marijke Aert stevens bij kope voor) 
Henrik Janssen alias meesters582 ---- 1st 12d 

 
577 hertog50850 3v7: die selve (Bartelmeus zoon Henrik Aarts wonende tot berkt) alnoch huys schuyr hoff ende 
aengelegen erffenis tot berct groot ontrent sesse loopensaets deen sijde aen erve Jan aerts dander sijde aen de 
sijnbaen strate dander eynde aen erve Joost marcelis met meer andere, folio 9 in 2 texten belast met 8d ob ort 
nov. 
578 hertog50850 ? 
579 hertog50850 8v5: Adriaan Jan Keesmakers opt Berckt verclaert te besitten een stuck ackerlants gen de 
putshoeve groot ontrent acht loopensaets gelegen tot berckt deen sijde aen erve peeter theewis ende dander 
sijde aen erve der weduwe aerts van loon, deen eynde neven den leywech dander eynde aen de gemeyn 
straet, folio 135v art 5 belast met 6d nov. 
580 hertog50850 35r1: Gerard zoon Willem Peters van Aalst woonende opden schaeft besit een stuck beempts 
gen den huybenbeempt gelegen opte schaeft groot ontrent acht loopensaets deen sijde aen erve faes Janssen 
oyck met dander sijde, deen eynde aen de reviere van de dommel ende dander eynde aen de gemeynte, folio 
99v et 100 in 2 texten belast met 3 ort nov et 9d nov; die selve vuyten voors onderpande folio 135v qrt ult 7d 
nov; die selve vuyten voors beempde folio 65v art 1 1 ob nov. 
581 hertog50850 ? 
582 hertog50850 ? 
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vuyt een stuck eerff genoempt heet waelcker heytveelt, groot 150 royen geleghen te rythoven 
onder waelweyck met ender sijde neffens Jan Lemmens, dander aen Jan Janssen deynde de 
kynderen wauter verhobbelen dander synde Jan Janssen voors. 
 
fol 80v 
 
(anno 1629-50) 
(Marten Mathijssen op steevoort bij coop) 
Jaspar Wouters ende Jenneken dochter Jacob faes alias block op de hobbel583 --- 10d 
vuyt een stuck goedts genoempt heet Rotemans eussel, groot 150 royen geleghen over de aa naer 
steensel, met ender sijde aen marten thijssen, dander zijde die aa voors deynde Lucas verstevort/ 
 
(anno 1629-50) 
(Margriet dochter ende mathijs haer broeder) 
Willem Jan stappers bij kope boor) 
Roeloff Joosten van Seelst584 --- 15d 
vuyt eenen bemde de jan dircxbempt groot 200 royen tot rythoven ande plas met ender zijde 
goyaert symons dander sijde ende een eynde willem adriaens alias thuenen deynde aen de gemeyn 
straet/ 
 
(anno 1629-50) 
(Jan Everts van Someren bij kope voor) 
Jan ende Geertruyt kynder Willem henricx opte hobbel585  --- 1d 
vuyt huys ende aengelach geleghen tot broeckhoven opte hoorck onder rythoven met ender sijde 
ende een eynde aen de gemeynte, dander zijde de kynderen henderick Jan eyssen dander willem 
claus// 
 
(anno 1629-50) 
(Gerart aerts weduwer henrixken Jan goyart voor 4 st) 
(Marie ende . kynder Jan goyaerts ver schaeft) 
Goyaert goyaert Janssen van de schaeft586 (voor 5 st 3d) --- 9st 3d 
vuyt huys hooff ende aengelach de aude stede op schaft groot 300 royen met ender sijde neffens de 
ackerstraet dander sijde neffens henderick pauwels, deynde aen de gemeynt// 
 
fol 81r 

 
583 hertog50850 1r1: Jaspar Wouters voor deen helft en Jenneke dochter Jakob Faas alias Blok voor ander 
helfte woonende onder rythoven opte hobbel besitten een stuck beempts genoempt het eeusel groot ontrent 
twee loopensaets gelegen onder steensel ter plaetsen genoempt aen de steenvoirt, deen sijde aen erve roeloff 
Joosten tot broechoven, ander sijde aen de riviere van de Aa deen eynde aen erve Lucas peters versteenvoirt 
dander eynde aen erve Dinghen gijsberts tot steensel, folio 136v belast met coram franchois huerlants ende 
johan andriessen leenmannen 4d nov. 
584 hertog50850 31v6: zie fol 5v. 
585 hertog50850 45r5: Jan en Geertruit kinderen Willem Henriks opte hobbel onder rythoven besitten huys hoff 
ende aengelegen erffenis gelegen tot broechoven onder rythoven groot drye loopensaets deen sijde ende een 
eynde de gemeynte dander sijde aen hun selffs erve dander eynde willem claes, folio 136v qrt 3 belast met ob 
nov. 
586 hertog50850 2r5: Goyart zoon Goyart Jans van der Schaft verclaert te besitten huys hoff ende aengelegen 
erffenis met eenen beempt gen den vorsten beempt tsamen ontrent een boender groot gelegen onder de 
dinghbancke van bercheyck ter plaetse genoempt opte schaeft deen sijde aen erve Aert peeters dander sijde 
ende een eynde aen de gemeynte dander eynde aen erve henrick pauwels, folio 136 et 137 belast in 10 texten 
met 9 st 3d holl. 
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(anno 1629-50) 
(weduwe symon voor) (fol: 137v) 
Cathelijn, geertruyt en Jenneken kynder Symon Ariens van geloven westerhoven587 --- 1st 
uyt eenen beempt groot twee lopensaet ge(naam)t de plasse tusschen erve daer tegens affgedeelt 
ex uno ende tusschen erve Simon van Loemel et alio/ (in 2 texten) 
 
(anno 1629-50) 
(Peeter ende Martten willem berchmans bij coop) 
Jan en vreysken kynder meester Jacob Jans van Loemel588  --- 1st 3d 
uyt den plasbeempt aen de loverdijck ex unio willem Peter henricx ex alio aen de erffgenamen 
Simon adriaens (van geloven) fine unio, Simon van Loemel (fine) alio aen de gemeente. 
 
(anno 1629-50) 
Peeter Henricx tot westerhoven589 --- 15d 
uyt eenen beemt gen(aam)t de plas groot ontrent twee lopensaats ex unio aen de gemeente ex alio 
aen lijsken gerarts Driessen. 
 
(anno 1629-50) 
(Jan soone Jan lucas ondergeschreven bij versterf  met heylken ende Anna oock kynder lucas 
ondergeschreven) 
Lijsken weduwe Luycas Martens Jan Martenszoon bij coop) 
(Hogaert willems bij versterff) 
Willem Jacobs verroot tot Dommelen aen de molen590 (in 3 texten) --- 14d 
vuyt een beempdeken gelegen aen de Coppensberch groot 3 lopen deen sijde de kynderen Goyaert 
pauwels dander sijde de weduwe Cornelis Janssen/ 
[deze post is doorgestreept] 
 
Fol 81v 
 
(anno 1629-50) 

 
587 hertog50850 36v4: Katelijn, Geertruit en Jenneke kinderen Simon Ariens van Geloven tot Westerhoven 
besitten een hoffstadt ende aengelegen erve genaamd de plasbeempt groot ontrent twee loopen gelegen 
onder westerhoven deen sijde aen erve Laureys Jacobs daarvan gedeylt, dander sijde aen erve peter gerart 
aert deen eynde aen erve symon Jans van Loemel ende dander eynde aen erve peeter ghijsbrechts alias elssen, 
folio 137v et 138 in 3 texten belast met 6d nov 4d nov et 4d nov. 
588 hertog50850 49r4: Jan en Vrijsken onmondige kinderen meester Jakob Janssen van Loemel tot westerhoven 
besitten een stuck beempts gen(aamt) de plas groot ontrent drye loopen gelegen tot westerhoven ontrent de 
loverdijck deen sijde de kynder Simon ariens, dander sijde de kynder peeter ketelbueters deen eynde symons 
van Loemel ende dander eynde de gemeynte, folio 137v 138 belast met 4d nov ende 3.5d nov van 4d nov. Zie 
vorig perceel. 
589 hertog50850 60v2: Peter Henriks tot Westerhoven besit een stuck bempts genaamd de plasbempt gelegen 
tot Westerhoven groot ontrent twee lopensaet deen sijde Lijs peeter Jannes dander sijde ende een eynde de 
gemeynte dander eynde aen de kynderen laureys Jacops folio 138 art 1 belast met 6d nov. 
590 hertog50850 34r1: Willem Jakobs Veroten woonende tot Dommelen besit huys schuyr hoff ende 
aengelegen erffenis tot dommelen groot ontrent vier loopensaets deen sijde ende een eynde aen erve eylen 
deelis dander sijde aen erve Anna ijkens met haere kynderen dander eynde de gemeynte, folio 87v art ult 
belast met 2d nov; die selve alnoch huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis tot dommelen groot ontrent 
vier loopensaets deen sijde aen erve henrick peeters ende dander sijde aen erve Jooris goyaert Jooris deen 
eynde aen de molenstraet dander eynde aen de gemeynte, folio 138 in 3 texten belast met 1d nov 4d oirt nov 
et ob nov. 
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(Claes gijsbers bij coope) 
(Jan Jan Joordens bij versterf) 
Jan Joordens tot Eersel591  --- 11d 
(margriet f. 90) 
vuyt huys ende aengelegen erve op de dyckhovel groot ontrent 12 lopen deen sijde Jenneke back, 
dander sijde margriet cleyn Jans bijde eynden aen de gemeynte. (fol. 90v) 
 
(anno 1629-50) 
(Ariaen henrick geraerts bij coope 47 lop) 
Jenneken dochter gerart henricx geerkens592 weduwe dirk udemans (met laureys ende heyl kynder)
 --- 9d 
vuyt eenen bocht heet voordt genaempt groot 150 royen op weboos, met ende zijde, neffens peter 
van stockum dander die gemeynen wech, metten eenen eynde Jan Aerts ketelaer dander willem 
pauwels/ 
 
(anno 1629-50) 
Mary dochter gerart henricx geerkens593 --- 1st 6d nov 
vuyt eenen bemde genaempt heet heysbroeck op webos geleghen groot 100 royen met ende sijde 
neffens Jan schroven dander neffens Aert theus, metten eenen eynde Jan joris, dander eynde wauter 
theuens// 
 
(anno 1629-50) 
(Niclaes, Jan Aert, margriet ende Anna kynder) 
Mary Aerts vreycken594 --- 8d 
vuyt eenen acker den capellen acker genaempt op weboos met ender sijde neffensn wauter theus, 
dander sijde Cornelia Peter bacx metten eynde eelen oppers, dander aen de gemeynen wech (fol 97) 
 

 
591 hertog50850 27r7: Jan Joordens wonende tot Eersel verclaert te besitten huys hoff ende aengelegen 
erffenis op den dickhovel tusschen eersel ende bercheyck gen(aamt) de hoeve ten dickhoevel groot ontrent 
vijff loopen, deen sijde aen erve Jenneken ende Jacob goossens weduwe henrick thonis back dander sijde aen 
erve margriet dochter Jan willem cleyn Jans huysvrou Jan joirdens voors deen eynde aen sijn selffs erve ende 
Jenneken voors ende dander eynde aen de gemeynte, noch een stuckxken heyvelts gelegen ter plaetsen voors 
groot ontrent twee loopen ende alnoch een bemptken daar teynden over gelegen ontrent anderhalff loopen 
gelegen deen sijde aen erve Jenneken Jacops dander sijde aen de beempt van wouter geerlings tot rythoven 
deen eynde aen sijn selffs erve ende dande eynde aen de gemeynte, noch eenen boecht wesende eckerlants 
ende heylant ter voors plaetsen gelegen groot ontrent acht loopensaets deen sijde ende een eynde aen erve 
Jenneke Jacobs voors dander sijde aen sijn selffs erve ende dander eynde aen de gemeynte, folio 138v art 1 
belast met 4.5d nov; die selve vuyten voors onderpande folio 139 in 5 texten 7.5d nov, 5d nov 5.5d nov 5d nov 
1d nov et 5d nov. 
592 hertog50850 39v1-2: Jenneken dochter Gerard Henrik Geerkens weduwe Dirk Udemans woonende op de 
weebos verlcaert te besitten een stuck beempts gen den bempt bijt huys groot ontrent twee loopen gelegen 
opten weebos deen sijde de kynder Aert theeus dander sijde Jan thonis cloot deen eynde aen de gemeyn 
strate ende dander eynde aen de gemeyn heyde, folio 125v art 2 pro parte van 13d ob nov belast met 9d nov; 
die selve folio 138v art 2 pro parte van 20d nov vuyten voors beempde 3d 3 ort nov; de selve vuyten voors 
onderpande folio 19v pro medietate van 2.5d nov 1d 1 ort nov. 
593 hertog50850 39v3-4: Mariken dochter Gerard Henriks Geerkens opte weebos verclaert te besitten huys 
schuyr hoff ende aengelegen erve opten weebos groot ontrent twee loopen deen sijde de kynder Jan gheelis, 
neelken weduwe aert kuenen dander sijde aen erve geertruyt weduwe aert theeus ende Jenneken haere suster 
daarvan gedeylt, deen eynde Jan lemmens ende dander eynde aen de gemeyn straete, folio 138v art 2 pro 
parte van 20d belast met 13d nov; die selve Mariken vuyten voors onderpande folio 122v art 7 pro parte van 
9.5d nov 3d nov. 
594 Zie fol 50v, 52v. 
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fol 82r 
 
(anno 1629-50) 
Adriaen sone en hendrick sijn broeder) 
Mathijs Vrancken op Borckel595 --- 15de 
vuyt eenen acker op borckel groot 200 royen, met ender sijde neffens Jan vrancken, beyde d eynde 
aen jasper huyben, dander sijde Anthonis peters// 
 
(anno 1629-50) 
(Jan sone claes gijsberts bij coope) 
Jan Joirdens tot Eersel596  --- 4st 9d 
(in 5 texten) (fol 81 verso pant) 
 
(anno 1629-50) 
(anno 1629-50) 
(aleyt dochter) 
(4 kinderen) 
(marten denis voor) (bij versterf anno 1628 gewonnen) 
(2 kynder Cruigart dochter wauter Peeter Baers597  --- 8d 
vuyt eenen bemde die vloet genoempt gelegen in de langvoort ande broeckstraet met ender sijde 
mary stercken dander sijde goyaert Jan Joosten metten eynde peter symons dander aen (de) 
langvoortstraet 
 
(anno 1629-50) 
(Adam Aert loco) 
4 kynder peeter aert creyten598 --- 8d 
Anno 1628 gewonnen 
Vuyt eerff de poppelaertsboecht tueylant, groot 200 royen aen de broexstraet, met ender sijde 
Adriaen Jacobs vercolcken ten oosten dander sijde neffens michiel janssen ten westen deynde aen 
de kerckpat 
  
Fol 82v 
 
(anno 1629-50) 
(Adam Aert ut supra) 
Peeter willem peeter Luyten599 --- 4d 
Anno 1628 gewonnen vuyt de pant ut supra 
 
(anno 1629-50) 
(henrick michiels schepen tot Achelen bij coop) 
Dirck gheenkens van Achelen600  --- 15d 

 
595 hertog50850 47r2: Matijs Vranken op Borkel besit huys hoff ende aengelegen erffenis op borckel groot drye 
lopensaets deen sijde ende een eynde anthonis peeters dander sijde Jan vrancken dander eynde de gemeynte 
folio 138v art 4 et 4 belast met 5d nov et 1 d nov; die selve alnoch een hoffstadt ende aengelegen erffenis op 
borckel groot ontrent negen loopensaets deen sijde huybert jaspars dander sijde ende een eynde aen de 
gemeynte dander eynde dirck heuvels, folio 118v 16 119 in 5 texten belast met 3 st 2d holl. 
596 Zie fol 81v. 
597 hertog50850 ? 
598 hertog50850 ?, zie ook 6r, 6v. 
599 hertog50850 ? 
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vuyt een beempt den dommel bempt genoempt op schaeft geleghen, met ender sijde dries daris 
dander sijde neffens Jan symons, deynde aen de dommel dander aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
(Thomas andries haengreeffs bij koop) 
Joris Bastiaen Lucas tot Loemel601  -- 15d 
vuyt eenen stuck eerff int eeusels onder lommel, groot hondert royen met eender sijde ten westen 
neffens oost aen Anthonis bruynincx, metten eenen eynde aen de waterlaet, dander aen de 
gemeynt 
 
(anno 1629-50) 
Gerart ende Aleyt kynder Jan rombout franssen opt loo602  --- 8d 
vuyt eenen bemde den coppen schoenen bempt gelegen opt loe in de prochie van bercheyck groot 
100 royen met ender sijde neffens Lambert Arts dander willem Jan ooms, metten eynde aen penen 
busselen, dander ande gemeynt// 
 
fol 83r 
 
(anno 1629-50) 
(Aert Aerts de jongen alias pueck)(fol 142) 
(Jan Corst eelsen anno 1628 gewonnen) 
Quirijn soone henrick paridaen peenen603  --- 10.5d 
vuyt een aude aenstede op wijerdijck onder bercheyck met ender sijde neffens mathijs plasmans, 
dander sijde neffens aerts voors, deynde aen Jan thijs, dander aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Jan, Willem Lijske) 
Willem ende Jan Sgroven op weebos604 (in 3 texten)  --- 11st 10d 
Vuyt eenen bemde teghenover heet huys opt weboos groot 100 royen met ender zijde peter 
marcelis dander Jan Jan gelis, metten eynde nicolaus huyberts, dander aen de gemeynt (in 185v) 
 

 
600 hertog50850 ? 
 

601 hertog50850 44r4: Joris zoon Bastiaan Lukas Joris tot loemel besit een stuck bempt gen(aamt) die colcke 
gelegen tusschen loemel ende bercheyck groot twee loopensaets deen sijde Jan timmermans dander sijde 
frans bruynincx deen eynde de gemeynte dander eynde wouter Ooms, folio 140 art 1 belast met 0.5 grote vet. 
602 hertog50850 24v3-5: die selve (Gerard en Alijt kinderen Rombout Fransen opt Loo) alnoch een stuck errfenis 
wesende eckerlant ende heylant gen den fijenman groot ontrent drye loopensaets gelegen opt loo deen sijde 
aen erve Adriaen Jan keesmaeckers ende voorts rontdomme in de gemeynte, folio 140 art 2 belast met 3d nov. 
Zie ook fol 11r. 
603 hertog50850 ? 
604 hertog50850 24v1: Willem en Jan zonen Willem Aarts smits van Balen alias Sgroven de jongen verclaeren te 
besitten huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis opten weebosch groot ontrent vijff loopenstaet deen sijde 
aen erve huybert jan willem sgroven dander sijde aen erve peeter goyaerts de wever ende wouter mercx deen 
eynde aen sijn selffs erve ende dander eynde aen de gemeyn straet. Folio 101v art 4 pro 3 parte van 9d belast 
met 3d nov; die selve Willem en Jan alnoch een stuck bempts genaamd den voorstenbempt gelegen opten 
weebosch groot ontrent twee loopensaets deen sijde aen erve der kynderen Jan geelis ende der kynderen 
peeter hermans dander sijde aen erve mary vereycken ende peeter marcelis deen eynde aen erve geerit 
corstiaen ooms dander eynde aen de gemeyn straet, folio 185v in 4 texten belast met 3d nov 15d nov 5d nov et 
3d nov. 
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(anno 1629-50) 
Adriaen Jans (keesmacker) man van mari dochter dirck Jacobs van Borckel605 --- 1st 1 oert 
vuyt huys hooff ende aengelach op berckt onder bercheyck geleghen groot ontrent 300 royen met 
ender zijde de kynderen henrick Aerts, dander sijde neffens Jan goyaerts, deynde aen de gemeynt/ 
 
(anno 1629-50) 
(Peeter Janssen man van Aleyt voors) 
Jan bartholomeus Oppers ende Aleyt dochter gerart thijs606 (in 4 texten) 
vuyt huys hooff ende angelach op weboos groot 50 royen met ender sijde ende eynde peter custers 
dander zijde bartholomeus Joost martens, dander die gemeyn straet// 
 
fol 83v 
 
(anno 1629-50) 
(Reynder ende Petronella kinderen) 
Matheus wouters man van Lijsken dochter peter wouters607 --- 8d 
vuyt een stuck eerff op weboos groot 40 royen met ender sijde aert tehus, dander Alken oppers 
metten eynde goyaert mertens dander aen de gemeyn straet 
 
(anno 1629-50) 
(Corst Jans de Scheper) 
(6 kynder peeter Jans van .) 
Mary ende Lijsken kynder wouter swagers op weebos608  --- 1st 1d 
vuyt een stuck eerffs weytveelt oft bempt opt weboos groot 100 royen met ender sijde neffens Jan 
lamberts Laukens, dander sijde geraert ooms met een eynde Jan goyaert vereycken kynder dander 
ande gemeynt/ 
 
(anno 1629-50) 
Johanna weduwe aert marij ende heijlwych kinderen) 
Jan Aerts alen aen de broeckstrate609  --- 8d 
vuyt huys hoff ende aengelach aen de broeckstraet, metter ender sijde der kynderen bartholomeus 
Jan ooms dander dam Aerts deynde Jan verhoeven, dander aen de gemeyn straet// (fol 100v) 
 
(anno 1629-50) 
(heylken dochter enhenrick Jan joris verwect bij catlijn wouters) 
Wouter peeter Beijens tot dommelen610  --- 10d 

 
605 hertog50850 8v5: Adriaan Jan Keesmakers opt Berckt verclaert te besitten een stuck ackerlants gen de 
putshoeve groot ontrent acht lopensaet gelegen tot berckt deen sijde aen erve peeter theewis ende dander 
sijde aen erve der weduwe aerts van loon deen eynde neven den leywech dander eynde aen de gemeyn straet, 
folio 135v art 5 belast met 6d nov. 
606 Zie fol 43v. 
607 Zie fol 26r. 
608 hertog50850 62r1: Mary en Lijsken kinderen Wouter Swagers opte weebos besitten huys hoff ende 
aengelegen erffenis gelegen op de weebos groot ontrent derdalff loopensaets deen sijde lambert stevens 
dander sijde aen een straet deen eynde peeter martens dander eynde aen de gemeyn straet, folio 142v art 4 
belast met 7d nov 
609 hertog50850 ? 
610 hertog50850 32v7: die selve (Wouter Peter Beyens wonende tot Dommelen) alnoch een stuck beempts gen 
den duyselman groot ontrent twee loopensaets gelegen tot dommelen deen sijde aen erve der kynderen 
henrick goyaerts dander sijde aen erve henrick Jans vorster tot Dommelen deen eynde aen de gemeynte ende 
dander eynde aen de heyde, folio 178v in 2 texten belsat met 1d et 1d nov. 
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vuyt den duyselman groot [niet ingevuld] deen sijde de lynderen henrick Goyaerts dander sijde 
Marten Mahteeus gelegen ontrent het broeck/ 
[deze post is doorgestreept] 
 
Fol 84r 
 
(anno 1629-50) 
Joris aerts opde withrijt611  --- 5st 
vuyt een aude hoeffstat op wytreyt onder bercheyck, groot vijfftich royen, meet eende sijde neffens 
der kynder bartholomeus oppers, dander sijde oost neffens peter hermans kynderen, metten ende 
aen de gemeynt/ 
 
(anno 1629-50) 
(Reynder ende Pirijn kynder) 
Matheus Wouters man van Lijsken peters (wouters) op de witrijt612  --- 1st 4d 
vuyt een acker op wytreyt onder bercheyck, groot 175 royen met ender sijde Jan goyaerts ten 
norden bartholomeus Peter bax metten eynde aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
(Willem Jan goyarts bij coope) 
Huybert thonis Daris613 --- 9d 
uyt een stuck erve groot  200 royen op berckt ex unio Jan Rutten ex alio et fine unio aen de 
gemeente (ex fine) alio peeter maessen. 
 
(anno 1629-50) 
(4 kynderen Jan ondergeschreven) (anna weduwe wijnant symons bij coop) 
Jans soone Jan Jan Stappaert614 --- 1d 
vuyt eenen bempt genaempt Jan truyens bemdeken geleghen tot Rythoven op de voort groot 
ontrent 30 royen met ender sijde ende een eynde aen de gemeyn straete, dander sijde ende dander 
eynde aen de kynder Jacob cornelis 
 
fol 84v 
 

 
611 hertog50850 38r5: Joris Aarts wonende opde witrijt besit een stuck beempts gen de rijth groot ontrent een 
loopen gelegen op de witrijth in de rijte deen sijde aen erve willem martens dander sijde Jan symons, deen 
eynde aen sijn selffs erve ende dander eynde aen de kynder peter hermans, Alnoch een stuck lants gen den 
oorttenacker op de witrijth gelegen groot ontrent een loopen deen sijde Jan symons dander sijde willlem 
martens deen eynde jan goyarts, dander eynde meeus goyarts folio 121v art 2 pro parte van voors 2 st nov 
belast met 11d nov. 
612 hertog50850 52r3: Mateus Wouters man van Lijsken dochter Peter Wouters alias hermans op de witrijth 
besit een stuck beempts gen den vosbeempt groot ontrent 2 lopen gelegen op de boxheye deen sijde henrick 
lamberts van der colck dander cathelijn yewels deen eynde peter slegers dander eynde heyn van pelt, folio 145 
art 2 et 3 4d nov et 3d nov van 5d nov. 
613 hertog50850 37v2: Huibert Tonis Daris wonende tot berct verclaert te besitten een stucxken weylants gen 
het ketsvelt gelegen tot berct int broeck groot ontrent een halff lopen deen sijde aen erve ruth peters daarvan 
gedeylt dander sijde aen erve Jan ooms, deen eynde aen erve de kynder henrick goyarts schoonen ende dander 
eynde aen de voors ruth peeters, folio 54 art 4 et fol 54v art 2 belast in 2 texten met 2d nov et 1d ob nov. 
614 hertog50850 28v2: Jans zoon Jan Jan Stapparts tot rythoven aan de voort besit een stuck beemts gen Jan 
truyens beemptken groot ontrent tsestich toyen gelegen tot rythoven aen de voort deen sijde ende een eynde 
aen erve Jacob cornelis dander sijde ende dander eynde aen de gemeyn strate folio 144 art ult belast met ort 
vet. 
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(anno 1629-50) 
(Andries soone) 
(Jan Aerts alias commenaerts bij kope) 
Jan Cornelis Elias Cuypers615 (in 3 texten)  --- 2st 
vuyt eenen acker op loo geleghen genaempt de waterlaet groot ontrent 150 royen met ende sijde 
neffens Jan adriaens molder, dander sijde te noirden peter Jacob berchmans smet, metten eenen 
eynde ande waterlaet// 
 
(anno 1629-50) 
(Anneke eennige dochter) 
Marten Ariaen backers616  --- 2st 1d 
uyt eenen beempt ge(aam)t d eyckerbeemt groot ontrent 2 lopen ex unio der kinder Jacob geen nijs, 
ex alio Jan goessens. 
 
(anno 1629-50) 
Henrik Lamberts molder tot peelt man van mari wouters (Lambert Genen alias Nooiers)617--- 8d 
vuyt eenen bempt de molderman genaempt geleghen op borckel groot 300 royen met ender sijde 
neffens de dommell, dander sijde neffens Jacob huybrechts, deen eynde aent goedthuys van 
postel// (fol 101v) 
 
(anno 1629-50) 
(Ariaen . Janssen bij coope)[doorgestreept] 
Heer Henrik Marten Plasmans pbr (presbiter)618 --- 5st 15d 
vuyt eenen bocht tuellants opt loo geleghen ontrent de Runde groot 300 royen ende meer 
rontsomme in eerff peter diercx, behalve een eynde aen adriaen van poppel ende die gemeynte// 
 
fol 85r 
 
(anno 1629-50) 
(Pirijn ende Jan sone) 
Willem Jan Daris bij coop) 
Jan, Engel ende Mari kynder Peeter Jan Daris opt loo619  --- 1st 

 
615 hertog50850 44r5: Jan zoon Cornelis Elias Andries Kuipers tot Bercheyck besit een huys schuyr hoff ende 
aengelegen erffenis tot Bergeijk groot ontrent vijff loopensaets deen sijde peeter Jacops dander sijde de 
kinderen Joorden matheus franssen deen eynde aen de loope gen de pippelvoirt dander eynde de gemeynt, 
folio 144v in 3 texten belast met 3d nov 2d nov et 8d nov. Pippelvoort ligt op het Loo; zie BiK p.334. 
616 hertog50850 ? De Eikerbeemd op het Eikereinde zie BiK p.281. 
617 hertog50850 53v1: Henrik Lamberts molder van Pelt man en momber van Mari dochter Wouter Lambert 
Genen alias noeyers besit een stuck beempts gelegen op de borkelsche brugge groot vijff loopensaets alwaer 
de dommel is doirloopende gen den molderman deen sijde het godtshuys van postel dander sijde aen erve 
des convents van achel deen eynde Jacob huybrecht dander eynde de gemeynte, folio 145 art 3 belast met 3d 
nov. 
618 hertog50850 53r5: Heer Henrik zoon Marten Henrik Plasmans priester besit een stuck eckerlants wesende 
eenen boecht gen den plasmansboecht groot ontrnet acht loopensaets gelegen opt loo beyde sijden ende een 
eynde peeter dircx dander eynde ariaen van poppel, folio 145 et 145v in 7 texten belast met 6d nov 7d nov oirt 
nov 6d nov 10d nov 3 ob nov et 7d nov. Plasmansbocht op het Loo bij de Wijnevelden: zie BiK p.466. 
619 hertog50850 58v1: Jan, Engel ende Mari kinderen Peter Jan Daris opt Loo besitten een stuck bempts gen 
geesken groot twee loopensaet gelegen opt Loo, deen sijde de kynderen aert van Oisterwijck dander sijde 
ende een eynde aen de gemeynte dander eynde huybert torremans alias seeldrager folio 145v in 2 texten 
belast met 4.5d nov et 2d nov. De Geest aan de Wijerdijk op het Loo: kad E487, zie BiK p549. en kaart p.538-9. 
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vuyt eenen bempt genoempt den geest geleghen opt loo an den wijerdeyck groot 100 royen, met 
een sijde ende eynde ande gemeynt dander een waterlaet 
 
(anno 1629-50) 
Hendrick Lamberts van der Colcken op de bocxheyde eersel620 --- 10d 
uytten vossenbeempt groot 2.5 lopen deen sijde willem jan ooms, dander sijde heijl harmans (fol 
102v) 
 
(anno 1629-50) 
(Reynder ende Petronella kinderen) 
(Matheus wauters opt wytreyt loco (patris)) 
Jan Henrick Hogenhuys621  --- 1st 2d 
Rest 1584 anno 1628 gewonnen vuyt een wijtvelt int berckterbroeck onder bercheyck groot ontrent 
100 royen met ender zijde henrick Lemmens, dander sijde peter slegers metten eynde henderick 
Joosten// 
 
(anno 1629-50) 
(Reynder ende Petronella kinderen) 
Matheus Wouters man van Lijsken dochter peter wouters op de withrijt622 --- 6d 
vuyt een stuck eerffs genoempt heet driesken op weboos met ender sijde Aert theus, dander Alijt 
oppers metten eynde goyaert martens dander aen de gemeynte/ 
 
fol 85v 
 
(anno 1629-50) 
(Aert . spoor bij coope) 
Jenneke dochter frans Rombouts623 --- 8d 
vuyt een ackerken an de Ravens eynde groot 60 royen op berckt met ender (sijde) Jan franssen alias 
covel, dander marcelis Joosten, deynde Jan goyaert diercx ende den molenwech, dander anthonis 
henricx alias spoor (fol 103) 
 
(anno 1629-50) 
Margriet dochter frans Rombouts624 --- 3 st 13.5d 
vuyt eenen hooff genaempt den willekens tweten een stuck ackerlants gelegen op berckt anden 
boom met ender sijde ende een eynde aen Jan Jans van poppel dander henrick franssen dander an 
de gemeyn straet// 
 
(anno 1629-50) 
Henrick frans rombouts625  --- 5d 

 
620 hertog50850 30v5: Hendrik Lamberts van der Kolken wonende onder Eersel op de bocxheyde verclaert te 
besitten een stuck beempts int bercterbroeck gen den vosbeempt groot ontrent drye loopen 35 royen deen 
sijde aen erve Willem Jan oems dander sijde aen erve de kynder pieter hermans deen eynde aen erve peter 
henrick slegers dander eynde aen erve goyart loyen, folio 146 art 2 belast met 4d nov. 
621 hertog50850 ? 
622 Zie ook fol 26r, 83v, 84v. 
623 Zie fol 59v. 
624 hertog50850 22r3: Margriet dochter Frans Rombouts besit een stuck eckerlants groot ontrent een 
loopensaet gen(aamd) willekens hoff gelegen tot berckt deen sijde aen erve henrick frans rombouts daert aff 
gedeylt is dander sijde ende een eynde aen erve Jan van poppel, dander eynde aen de gemeynte, folio 146v art 
ult belast met 2 st 1d nov. Willekenshof: D120, zie BiK p.408. 
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vuyt eenen acker genoempt de kuyll groot 50 royen geleghen tot berckt met ender sijde neffens 
Aert Anthonis, dander sijde neffens Joost marcelis, deynde weduwe peter matheus alias pael, dander 
Jan adrian kesmaeckers 
 
(anno 1629-50) 
(Willem kan goyarts bij coope) 
Huybert thonis Daris626  --- 3d 
Pandt 193 
 
Fol 86r 
 
(anno 1629-50) 
(Jan Rutten bij coop) 
Rut peters tot berckt627  --- 9d 
vuyt eenen bemde den cleynen bempt groot ontrent 100 royen geleghen int berckterbroeck met 
een sijde ten suyden michiel Janssen dander zijde aen Rut voors metten eene eynde aen peter 
symons dander aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Lijske weduwe) 
Jan van poppel628  --- 6d 
vuyt huys hooff ende aengelach op berckt groot 250 royen mettter ender zijde aen willem Jan 
berchmans dander zijde ende een eynde aen de gemeynt dander aen der kynder frans Rombouts (fol 
105) 
 
(anno 1629-50) 
(4 kynder) 
(aelken dochter, henrixke en henrick franssen verwect bij Aelken) 
Peeter Lemmens Binck opte boxheyde629  --- 3d 

 
625 hertog50850 22r1: Henrik Frans Rombouts tot berckt verclaert te besitten een stuck eckerlants gen de 
streep groot ontrent een loopensaet gelegen tot berckt deen sijde aen erve Jan goyaerts dander sijde aen erve 
margriet frans rombouts als daar van gedeylt deen eynde aen de leywech dander eynde aen erve Jan adriaen 
keesmekers folio 146 art 5 belast met 2d nov. 
626 hertog50850 17v4: Huibert Antonis Jan Daris verclaert te besitten de wederhellicht van den voors beempt 
gen die Bevaert groot stijff twee loopensaet deen sijde aen erve Ruth peeters voors daervan gedeylt dander 
sijde aen erve tgoidtshuys van postel deen eynde aen erve dirck Jacobs van Borckel ende dander eynde aen 
erve willem Jan Ooms, folio 194v pro alia medietate van 11d 1 oirt nov belast met 5.5d 0.5 oirt nov. Bevaart in 
het Berkterbroek: D190 en D210-6, D222 en D231-2, BiK p.413. 
627 hertog50850 17v3: Rut Peters alias Santlopers man en momber van Henriksken dochter van Margriet 
dochter antonis Jan Daris verclaert te besitten de helft van een stuck bempts gen die Bevaert gelegen int 
berckterbroeck groot stijff twee loopensaet deen sijde aen de wederhelft toecomende huybert anthonis Jan 
daris dander sijde aen erve dirck Jacob van borckel deen eynde aen de eckergraeff dander eynde aen erve 
willem Jan Ooms folio 194 pro medietate van 11d 1 oirt belast met 5.5d 0.5 oirt nov. Zie vorig perceel. 
628 hertog50850 22r5: Jan zoon Jans van Poppel verclaert te besitten een stuck eckerlants gen den willekens 
hoff groot ontrent drye loopensaets gelegen tot berckt deen sijde aen sijn selffs erve dander sijde ende een 
eynde aen de gemeynte dander eynde aen erve der kynder frans rombouts, folio 146v art 2 belast met 2.5d 
nov; . Willekenshof: D120, zie BiK p.408. hertog50850 22v1: die selve Jan van Poppel alnoch een stuck beempts 
gen die bevaert gelegen int berckterbroeck groot drye loopensaets deen sijde aen erve Ruth peeters dander 
sijde aen erve der kynder symons Janssen deen eynde aen de gemeyn Aa dander eynde aen erve mathijs 
Joosten, folio 130v in 2 texten belast met 12d nov et 1 ob nov. Zie vorig perceel. 
629 hertog50850 ? 
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vuyt eenen beempt gen(aam)t Simons eelen beempt op die berckter putte onder bercheyck ex unio 
et fine unio aen de gemeente, ex alio hendrick lemmens et fine alio willem Jan hey(n)sheuvels. 
 
(anno 1629-50) 
(Ceel ende ariaen kynder) 
Jan Peeter Melssens tot Luycxgestel630 --- 9d 
vuyt eenen bemde genoempt de hulsdong onder bercheyck groot 150 royen met ender sijde 
nefffens de gemeynen aa, dander Jan Jan wauters ende een eynde, dander (einde) Adriaen berts// 
 
fol 86v 
 
(anno 1629-50) 
(weduwe en 4 kynder) 
Wernaert peter jaenen tot Rythoven631 --- 15d 
vuyt huys ende aengelach geleghen tot Rythoven, aent heyereynde groot 300 royen, met ender zijde 
henderick willen, dander sijde Jan henderick verhesen deynde aen de straet/ 
 
(anno 1629-50) 
(3 erffgenamen)(Dircks Jan Boons bij coope) 
Aert claessen ende goyaert sijn broeder op borckel632 --- 10d 
vuyt huys hoff ende aengelach op borckel, groot 200 royen met ender zijde der kynder Jan pauwel 
dander sijde lambert theuens deynde aen de gemeynt/ 
 
(anno 1629-50) 
(goyart joirdens .) 
(Lambert Dirck Boons man van jenneken) (anna .) 
Peter goyaert solens op borckel 633 --- 2st 2d 
vuyt huys ende aengelach geleghen op borckel, groot 200 royen met ender sijde ende een eynde aen 
de gemeynt dander sijde Jan Joosten// 
 
(anno 1629-50) 
Michiel henricx tot Borckel634 --- 1st 

 
630 hertog50850 14r5: Jan Peter Melsens tot luycxgetsel verclaert te besitten een stuck bempts gen de 
hulsdonck gelegen opt Loo tot Bercheyck groot ontrent drye loopensaets deen sijde aen erve Jan wouters 
schouteth tot gestel dander sijde aen erve Adriaen hillen, deen eynde aen de Riviere gen d Aa dander eynde 
aen erve Jan wouters voors, folio 147 in 2 texten belast met 3.5d nov. 
631 hertog50850 51v6: Wernaart Peter Janen voors tot rythoven aent heyereynde besit huys hoff ende 
aengelegen erffenis ontrent acht loopen groot, als gelegen deen sijde kynder willem joossen dander henrick 
willems alias de witt deen eynde de gemeyn strate dander eynde de kynder jan meeus tot rythoven, folio 147 
art 3 6d 1 ort nov. 
632 hertog50850 44v1-2: Aart Klasen en Goyart sijn broeder besitten huys hoff ende aengelegen erffenis 
gelegen op borckel groot drye loopensaets deen sijde lambert thewens dander sijde goyaert Jans deen eynde 
henrick creyten dander synde aen de gemeynte folio 63 art 3 belast met 3d nov et 2d nov; die selve folio 147v 
art 1 3d nov. 
633 hertog50850 46v1: Peter Goyart Solen op Borkel bezit een huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis op 
borckel groot acht loopensaets deen sijde Jan Joosten dander sijde ende eynde aen de gemeynte dander eynde 
Jan theunis, folio 47v art ult belast met 13d 1.5 oirt nov. 
634 hertog50850 32r4: Michiel Henriks tot Borkel besit huys schuyr hoff ende aengelegen erve tot borckel groot 
ontrent vier loopen deen sijde aen erve henrick henrick creyten daarvan gedeylt dander sijde aen erve Adriaen 
Jan theeuwens, deen eynde aen erve Lambert theeuwens ende dander eynde aen de gemeynte folio 129 in 3 
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vuyt huys ende aengelach op borckel groot ontrent 150 royen, met ender sijde Lambert theuens, 
deynde aen de gemeynt// (fol 104) 
 
fol 87r 
 
(anno 1629-50) 
(Jan Rombouts man van Catalijn dochter) 
(8 kynder) 
Henrik Henrik Creyten (de jonge) tot Luycxgestel635  --- 2st 11d 
vuyt huys hooff ende aengelach op borckel, groot 150 royen met ender sijde neffens Aert Janssen 
dander der kynderen Dierck boons deynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(jan ende henrick kynderen) 
Jan soone geryt Jacobs verweckt bij Engelken Jan snoecx tot braembos636  --- 10d 
Vuyt t selve pant hiervoor fol: 36 
 
(anno 1629-50) 
Jan henrick goossens man van aelken michiels rythoven637 (in 2 texten) --- 1st 1d 
vuyt een stuck eerffs toolants genoempt heet heytveelt, groot 100 royen tot rythoven onder 
waelwijck met ender sijde der kynderen Lijsken lemmens dander sijde willem stappers deynde 
marten jacobs dander eynde aen lijsken lemmens voors. 
 
(anno 1629-49) 
(henrick minten bij cope ende . . bij cope van Jenneke) 
(Michiel ende Anneken kynderen) (Jan ende mary hub) 
Henrik peters verhobbelen638 --- 6d 
vuyt eenen bemde genoempt den leghen stevart onder rythoven, met ender zijde neffens de vloet 
van de stevaert molen dander zijde neffens de gemeynt deynden aen de weduwe  welt henriks(?) en 
Hans van loon// 
 
fol 87v 
 
(anno 1629-50) 
(De kynder Aert Joost mathijss) 
Joost mathijs Dircx639 --- 3st 2d 

 
texten belast met 2d nov, 1d nov et 6d nov; die selve vuyten voors onderpande folio 195v art 4, 8 myten; die 
selve michiel vuyten voors onderpander folio 147v art ult pro parte van 2 st gelt 6.5d nov. 
635 Zie fol 42v. 
636 Zie fol 36r. 
637 hertog50850 25r2: Jan Hendrik Gosens man en momber van Aalken dochter Michiel Antonis Peter Lemmens 
verclaert te besitten een stuck erffenis wesende heytvelt ende weylant gelegen in de waelwijcker heyvelden 
onder rythoven groot ontrent twee loopensaets deen sijde aen erve der kynderen Lijskens Lemmens dander 
sijde aen erve henrick peeters verhobbelen daarvan gedeylt deen eynde aen erve Lijsken voors dander eynde 
aen erve der kynderen adriaen henricx, folio 148 in 2 texten belast met 2d et 5d nov. 
638 hertog50850 25r2: Henrik Peter Verhobbelen besit een stuck erffenis wesende heylant ende weylant 
gelegen in de waleycker heyvelden onder rythoven groot ontrent twee loopensaets deen sijde aen erve Jan 
henrick goossens als daarvan gedeylt dander sijde aen erve willem stappaerts deen eynde aen erve der 
kynderen Lijsken lemmens dander eynde aen erve der kynderen adriaen henricx, folio 148 art 2 belsat met 2.5d 
nov. Zie vorig perceel. 
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Onderpant als fol 54 (in 2 texten) 
 
(anno 1629-50) 
Lucas Symons tot Rythoven640 --- 4d 
vuyt huys aengelach tot rythoven aen de eynde groot 75 royen deen sijde sijn selff ende deen eynde 
dander eynde aen de gemeyn straet/ 
 
(anno 1629-50) 
(Niclaes, Aert, Jan, margriet ende Anna kynder) 
Mari dochter Jacob vereycken weduwe huber Baers641  --- 14d 
vuyt eenen bemde den hogeneynde bempt op weboos met ender sijde peter marcelis, dander zijde 
willen schroven, metten eynde aen Jan schroeven, ander geraert ooms/ (fol 96 verso) 
 
(anno 1629-50) 
Aert aert cooman Aerts alias aert Jan Driessen opt loo642  --- 15d 
vuyt eenen bemde den hoorst bempt met ender sijde gerardt Jan daris dander neffens aert voors, 
metten ander eynde peter bartholomeus Jacobs dander aen de gemeynt. 
 
Fol 88r 
 
(anno 1629-50) 
(G. Jan pesse bij coop) 
(Huybert Wouters van Velthoven bij versterff) 
Willemken ende Anneken kynder Jan Goyaert swillen643 (in 3 texten)  ---- 7st 9d 
vuyt huys hooff ende ander aengelach op wytreyt groot acht loopen, neffens eerff peter pauwels 
dander neffens willem martens metten eynde aen de gemeynt. 
 
(anno 1629-50) 
(Symon sone met Jan sijn broeder) 
Jan Symons Jan hoomans644 --- 1st 9d 

 
639 hertog50850 27r4: Joost Matijs Dirks woonende aen de eycker hertganck tot bercheyck verclaert te besitten 
een hoffstadt ende aengelegen erffenis gen ghielen gheen Nijs velt gelegen aen de eycken dijck groot ontrent 
vier loopen deen sijde aen erve de kynder marcelis Janssen dander sijde aen erve henrick meester jan symons 
ende met beyde eynden aen de gemeynte, folio 148v in 3 texten belast met 3d nov 5d nov et 1 grote vet. 
Gielen Geen Nijsveld op het Eikereinde, zie BiK p.287. 
640 Zie fol 35v. 
641 hertog50850 39v5: Mari dochter Jakob Vereyken weduwe Hubert Baars woonende opde weebos besit een 
hoffstadt ende aengelegen erve op de weebos groot ontrent een loopen deen sijde aen erve marijken dochter 
gerart henrick gheerkens daarvan gedeylt, dander sijde ende een eynde aen haer selffs erve ende dander 
eynde aen de gemeyn straete fol 122v art 7 pro reste van de voors 9.5d nov belast met 6.5d nov. 
642 hertog50850 14v6: Aart zoon Aart Koman Aarts alias Aart Jan Driesen opt Loo verclaert te besitten huys 
schuyr hoff ende aengelegen erffenis opt loo groot ontrent vier loopensaets deen sijde aen erve Adriaens van 
poppel dander sijde aen erve der kynder Jans van Eerssel deen eynde aen sijn selffs erve ende dander eynde 
aen de gemeyen straet folio 9v art ult belast met 11d nov; die selve alnoch vuyten voors onderpande folio 21 et 
21v in 3 texten 3 oirt nov 3d et 1 ob nov; die selve vuyten voors onderpande folio 149 art ult 0.5 grote vet; die 
selve alnoch vuyten voors onderpande folio 138v in 3 texten 3d nov 3d nov et 1.5 grote vet. Zie ook fol 24r, 27v 
en 74v. Horstenbeemd opt Loo aan de Wijerdijk: kad E518, zie BiK p.558. 
643 hertog50850 ? 
644 hertog50850 38r6: Jan Simon Homans voors verwect bij lijsken dochter herman hoogenhuys besit een stuck 
erffenis int bercterbroeck ge(aamt) het quaetvelt groot ontrent twee loopensaets deen sijde aen erve willem 
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vuyt eenen bempt int berckterbroeck onder bercheyck groot 300 royen met beyde zijde willem Jan 
ooms dander sijde aen de gemeyn aa. 
 
(anno 1629-50) 
Jan, Jenneken ende mayken kynder Peeter symons wedericxbrugge645 --- 8st 9.5d 
vuyt een stuck ackerlants genoempt den korenbocht gelegen opte brugge onder borckel groot 200 
royen met ender sijde henderick lucas, dander sijde adriaen Jacobs ende Joost thijs deynde aen 
adriaen theuens ende aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
Adriaen Jacobs wedericxbrugge646  --- 8st 9.5d 
vuyt huys hooff ende aengelach metter koeyen opte widricxbrugge geleghen groot 150 royen, met 
ender zijde ende een eynde aen de gemeynt dander neffens Dierck adriaens// 
 
fol 88v 
 
(anno 1629-50) 
(Jenneke ende marie kynder) 
Gerarts Janssen man van mary Jans van cleve op borckel647 (pro parte in 9 texten) --- 2st 3d 
vuyt huys hooff ende aengelach op borckel, groot ontrent 200 royen met ender sijde Jacob 
huybrechts dander sijde ende eynde Dierck Jaspers dander aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Gerart Janssen den tubber opde  wiederighs brugge bij coop) 
Joost mathijs bartholomeus op borckel648  --- 5st 3d 
vuyt huys hooff ende aengelach groot 2.5 lopen opte brugge onder borckel met bijde sijde neffens 
eerff der kynder dierck boo(n)s dander aen de gemeynt/ 
 
(anno 1629-50) 
(Margriet dochter Jacob henricx van balen bij overgeven) 
(5 kynder Jacob van Balen) 
Jan Jacob henrick van balen tot rythoven649 --- 11d 
vuyt een huys hooff ende aengelach geleghen tot rythoven aent heyereynde met ender sijde aen 
henrick willens dander aen een ackerstraet dander aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
Pauwels peters de scheper tot rythoven650 (in 2 texten) --- 3st 2d 

 
Jan ooms, dander sijde en eynde . . [niet ingevuld], deen eynde aen erve henrick slegers ende ander eynde aen 
erve goyaert marttens, folio 149v art 4 belast met 10d nov. 
645 Zie fol 18v. 
646 Zie fol 57r. 
647 hertog50850 ? 
648 hertog50850 44v3: Joost zoon Matijs Bartolomeus op Borkel op de wiedericxbrugge besit huys hoff ende 
aengelegen erffenis gelegen op de wiedericxbrugge groot drye loopensaets beyde seyden tusschen erffenis 
mary boons deen eynde der kynder peeter symons dander eynde aen de gemeynt, folio 150v art 1 belast met 2 
st et 3d nov. 
649 Zie fol 6r. 
650 hertog50850 36v3: Pauwels Peters de scheper tot rythoven besit een stuck ackerlants groot ontrent vier 
loopen gelegen onder rythoven aent heyereynde deen sijde aen erve de kynder Lijsken Leemans, dander sijde 
aen sijn selffs erve, deen eynde aen erve de kynder Jacobs van baelen ende dander eynde aen sijn selffs erve, 
folio 151 in 2 texten belast met 18.5d nov et 3 ob nov. 
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vuyt eenen acker groot ontrent 150 royen onder rythoven aent heyereynde met ender sijde der 
kynder Lijsken Leemans, dander aen sijn selff, deynde der kynderen Jacob van balen/ 
 
fol 89r 
 
(anno 1629-50) 
(Adrian henrick schoom weduwe heylke met pauwels ende Catelijn kynder) 
Heylken dochter willem pauwels baers651  --- 3st 9d 
vuyt huys hooff ende aengelach geleghen op brucxskens eynde onder bercheyck groet 75 royen met 
ender sijde neffens willem pauwels baers, dander Jan Jan bars, metten eenen eynde ten suyden aen 
heylwich voors, dander aen de gemeynt/ 
 
(anno 1629-50) 
(willem ende heylken kynder) 
Jan Jan willem baers652  --- 2st 
vuyt eenen bocht toollants genoempt diercx bochtken op brucxskenseynde onder bercheyck met 
ender sijde neffens adrian henricx, dander zijde neffens die gemeyn straet, metten eenen eynde aen 
Jan pauwels baers dander aen adriaen hendericx 
 
(anno 1629-50) 
(Cornelis fransen bij versterf) 
(de twee kynderen) 
Bartholomeus Cornelis franssen tot dommelen653  --- 15d 
vuyt den hoogenberchsbeempt groot drye loopen deen sijde neffens de dommel dander sijde de 
gemeynte van dommelen boven venbergen (fol 153) 
[deze post is doorgestreept] 
 
(anno 1629-50) 
(Mary dochter dierck naebeschreven loco patris) 
Dirck Jacob Pauwels tot berckt654  --- 12d 

 
651 hertog50850 40r5: Heilke dochter Willem Pauwels Baars besit een huys hoff ende aenglegen erve opt 
brucxkenseynde onder weebos gelegen groot ontrent 2 loopen deen sijde Jans haer broeders daarvan gedeylt, 
dander sijde Laureyns willems haer broeder daarvan gedeylt, deen eynde aen erve haer selffs wesende eenen 
beempt ende dander eynde aen de gemeyn straete, folio 152c art 1 belast met 23d ort nov. 
652 hertog50850 65r4-5: Jan zoon Jan Willem Baars de jonge opt brughskenseynde besit de hellicht van een 
stuck ackerlants gen drixbuchtken groot ontrent drye loopen deen sijde aen wederhellicht toecomende 
heylwich voors dander eynde Jan pauwels erve, alnoch de helft van ontrent 7 loopen ackerlants gen den 
langenacker gelegen ter plaetse deen sijde aen erve heylwich sijn suster daarvan gedeylt dander sijde aen 
Anna weduwe pauwels baers, deen eynde (de) gemeyn wech ende dander eynde Jans pauwels, alnoch een 
stuck beempts gen de cleynen santvoirt gelegen ter plaetsen voors groot ontrent 1.5 loopen deen sijde 
heylwich sijne suster dander sijde Jan thonis deen eynde aen erve Cornelis geerkens kynder ende dander eynde 
(de) gemeynte, folio 81v art ultimo pro medietate van 1.5st belast met 12d holl; deselve vuyten voors 
onderpande golio 97 art 4 et v art 3 in 2 texten belast met 4 st nov et 1.5 grote vet van 3 grootten vet. Zie fol 
47v. Driksbuchtke op Weebosch: E39-44, zie BiK p.523. 
653 hertog50850 28r4: Bartolomeus Cornelis Fransen woonende tot dommelen verclaert te besitten een stuck 
beempts gen den hoogenberchs beempt gelegen boven venbergen groot ontrent vier loopensaets deen sijde 
aen erve marten matheus sanders, dander sijde aen erve Jan martten Lucas deen eynde aen de revier van de 
dommele ende dander eynde aen de gemeynte, folio 152v in 2 texten belast met 3d nov et 3d nov. 
654 hertog50850 8v4: Dirk Jakob Pauwels opt Berkt besit een stuck bempts gelegen int berckterbroeck groot 
ontrent derdalffen loopensaets genoempt den hoogen bempt deen syde ende een eynde aen erve Jan 
goyaerts dander sijde aen erve huybert daris dander eynde aen sijns selffs erve, folio 153 belast met 5d nov. 
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anno 1628 gewonnen vuyt eenen bemde int berckterbroeck onder berckt, groot 152 royen deen 
sijde neffens Jan goyaert diercx alias nessen, dander sijde neffens Jan peter matheus, deynde aen 
huybert anthonis daris dander aen Jan goyaerts dircx voors. 
 
fol 89v 
 
(anno 1629-50) 
Jan gerarts alias suyerrassen tot westerhoven655  --- 4d 
een acker gen(aam)t de pancaracker groot vier lopensaet tusschen erve Peter hendricx ex unio en 
tusschen erve hendrick gijsberts streckende van de cloot tot op erve marten de Cuyper 
 
(anno 1629-50) 
Bartholomeus Joost martens opde weebos656 --- 1st 4d 
vuyt eenen bemde groot ontrent 50 royen op webos geleghen, met ender sijde Jan laukens, dander 
zijde aen de gemeynte deen eynde der kynderen Jan vereycken dander aen wauter mercx/ 
 
(anno 1629-50) 
Bartholomeus peter bacx opde witrijt657  --- 1st 
vuyt huys hooff ende aengelach op wytreyt met ender sijde Joris Aerts, dander sijde Jan goyaerts de 
eynde aen de gemeynt/ 
 
(anno 1629-50) 
(Niclaes, Aert, Jan, mary ende anna kynder) 
Mary Aerts vreycken658  --- 1st 4d 
vuyt huys hooff ende aengelach op weebos, groot 150 royen aldar naste die kapelle/ 
 
fol 90r 
 
(anno 1629-50) 
(Jan maris ende de kynder Jan goyarts van der schaeft loco Jan voors) 
Goyaert goyaert Jans van de schaeft659 ---- 1st 1d 
vuyt heet audt huys ende aaengelach op schaeft groot 300 royen met ender sijde neffens de 
ackerstraet dander sijde henderick pauwels deynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Anna dochter uxor peter goyart berchmans met emken Jacob sijm Jenneke goyaert ende perijn 
kynder) 
Peeter marten peter wouters opden eycker hertganck660  --- 1st 8d 

 
655 hertog50850 ? 
656 hertog50850 29v2: Bartolomeus zoon Joost Martens van de weebos besit huys schuyr hoff ende aengelegen 
erffenis groot ontrent twee loopen opten weebosch deen sijde aen erve de kynder bartholomeus Jan oppers, 
dander sijde aen erve Aelken oppers weduwe willem symons, deen eynde aen erve claes baers ende dander 
eynde aen de gemeyn straete; alnoch een stuck beempts gen het cleyn beempd groot ontrent een loopensaet 
gelegen opten weebos deen sijde aen erve Jan lambert peter laukens dander sijde ende een eynde aen erve 
Jan goyart verreycken ende dander eynde aen de gemeynte, folio 125v art 1 belast met 2 st 1d ob nov. 
657 hertog50850 ? 
658 Zie fol 50v, 52v, 81v. 
659 Zie fol 80v. 
660 hertog50850 26v7: Peter zoon Marten Peter Wouters woonende opde eycker hertganck tot bercheyck besit 
huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis op den ecker hertganck voors groot ontrent vijff loopen deen sijde 
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vuyt huys hooff ende angelach aent eykereynde, groot 100 royen met ender sijde neffens willem 
goyaert berchmans, dander neffens delis Janssen, metten beyde eynde aen de gemeyn straet// 
 
(anno 1629-50) 
(Adriaentken dochter meester hendrick Pauwels) 
(andries Joosten eennich soobe van voors Joost) 
Joost peter Jannis tot Rythoven661  --- 15d 
vuyt eenen bemde bij heet huys, met ende zijde neffens de rijloop, dander zijde neffens de gemeyn 
straet bijde deynde aen sijn selffs// 
 
(anno 1629-50) 
(Andries Joosten eenich sone van Joost peeters Jannis) 
(adriaentken dochter meester hendrick Pauwels) 
Joost Peter Janssen tot Rythoven662 --- 4st 15d 
vuyt huys hoff ende aengelach tot rythoven onder bosshoven, groot ontrent 500 royen met beyde 
sijde aen eerff der kynder pauwels peters bijde die eynde aen de gemeyn straeten 
 
fol 90v 
 
(anno 1629-50) 
Jan en Heylken kynder Jan Peters van Eerssel663  --- 2st 10d 
vuyt eerff genoempt die penevelden op loo geleghen groot 300 royen ende meer met ender sijde 
oost neffens Aert Aert alias comanaerts weest aen eerff Jan pauwels plas, deynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(adriaen sone, Ariaentke dochter ende Jan soone) 
Laureys backers opde rijt tot gestel664 --- 15d 
vuyt eenen bemde op webos geleghen onder berchceyck, groot 80 royen, met eender sijde oost 
peter scrobben, dander sijde Anna baers, metten eynde ten westen Jan schroeven te norden willem 
ooms//  (fol 156) 
 
Jan mathijs stevens op Loo ---- 1st 2d 
Rest 1578 in 4 texten 

 
aen erve Joost mathijs dander sijde aen erve willem goort berchmans deen eynde aen de heerstraete ende 
dander eynde aen de gemeyn straete, folio 154 art 3 belast met 9d 3 ort nov. Zie ook fol 62v. 
661 hertog50850 1v3: die selve (Joost zoon Peter Jannis wonende tot Rythoven) alnoch huys schuyr hoff ende 
aengelegen errfenis groot ontrent 12 loopen gelegen onder rythoven tot boshoven deen sijde aen erve peeter 
pauwels alias b. dander sijde aen erve henrick pauwels voors ende peeters erve voors, deen eynde aen de 
straete ende dander eynde oyck aen de straete; alnoch een stuck beempts gelegen ter plaetse voors groot 
ontrent 60 royen, deen sijde aen erve de kynder hoogart bartholomeus, dander sijde aen de gemeyn strate, 
deen eynde aen sijn selffs erve, dander eynde aen erve peeter peeter bastiaens, folio 154v et 155 in 6 texten 
belast met  4 st 3 oert. 
662 Zie vorig perceel. 
663 hertog50850 9r5: Jan en Heilke kinderen Jans Peters van Eersel verclaeren te besitten een hoffstadt ende 
aengelegen erffenis groot ontrent sess loopensaet gelegen opt loo deen (sijde) aen erve Jan plas ende dander 
sijde aen erve wouter smoutmaeckers, deen eynde aen de gemeyn straet ende dander eynde aen erve Joost 
martens, folio 75v art 1 belast met 3d nov. Penneveld op de Rund (Loo): kad E298 zie BiK p.537. 
664 hertog50850 42v5: Laurijns Bakkers wonenden tot Luycxgestel op de  Rijt besit een stuck beempts gelegen 
op de weebos onder bercheyck groot ontrent twee loopen deen sijde aen erve Willem Jan Ooms dander sijde 
Jan Jaspaers deen eynde aaen willem willem sgrooven dander eynde aen erve aert willem sgrooven, folio 155v 
qrt ult belsta met 6d nov. 
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Lijsken dochter henrik gheerkens tot gestel665 --- 13d 
Rest 1581 
 
Fol 91r 
 
(anno 1629-50) 
(bartholomeus antheunis meeus) 
Cornelis Jacobs tot Rythoven666 --- 8d 
Vuyt eenen bemde genoempt den lepelman tot Rythoven aent heyereynde ontrent de kerssop 
groot 150 royen bijde de sijde marten van hersel deynde aen de gemeynt van Rythoven// 
 
(anno 1629-50) 
(Peter van eersel sone ende catlijn dochter) 
Gijsbert bartholomeus Jacobs tot berckt667 --- 10d 
vuyt huys hooff ende angelach op berckt geleghen groot meer als 200 royen, met ender sijde neffens 
die kynderen peter matheus ende willem jan berchmans, dander sijde Jan goyaert dierckx ende Jan 
franssen alias kovel, deynde aen de gemeynt/ 
 
(anno 1629-50) 
(Goyaert Jan goyaerts van de schaeft bij koop) 
Henricxken dochter goyaert goyaerts (jans) van de schaeft668 (in 3 texten) --- 1st 9d 
vuyt eenen bemde genoempt den auden bempt op schaeft geleghen met ender zijde aert peters 
dander zijde neffens Jan thijssen deynde aen de gemeynt, groot 200 royen/ 
 
(anno 1629-50) 
(Elsken weduwe ter tochte) 
(Simon gerart Boths op borckel) 
(ariaen anthonis verwect bij Mari ondergeschreven) 
Mari dochter goyaert goyaerts aerts van de schaeft669 --- 1st 7.5d 
Vuyt eenen beempt gen(aam)t de vossenbeempt opte schaeft gelegen, groot ontrent twee 
loopensaets min een copsaet, deen zijde d’ erffgenamen der kynderen Jan Daens, d’ ande zijde aen 
Aert Daems, (en) aen de dommel, d’ ander eynde aen Aert peeters/ 
 
Fol 91v 
 
(anno 1629-50) 

 
665 hertog50850 ? 
666 hertog50850 31v7: Cornelis Jakobs woonende tot rythoven aent heyereynde besit een stuck beempts gen 
de lepelman gelegen beneden de molen van keersp onder rtyhoven groot ontrent drye loopen deen sijde aen 
erve marten Jans van heerssel dander sijde aen erve wouter martens, deen eynde michiel aelbrechts ende 
dander eynde aen de gemeynte van rythoven, folio 158 belast met 3d nov et 1 ort vet. 
667 Zie fol 9v, 10r. 
668 hertog50850 2r6: die selve (Goyart zoon Goyart Jans van der Schaaft) aloch een stuck beempts gen den 
ouden beempt ontrent drye loopensaets gelegen ter plaetsen voors (schaft) deen sijde ende een eynde aen de 
gemeynte genoempt de rijt dander sijde aen sijn selffs erve, dander eynde aen erve Jan thijssen, folio 154 in 2 
texten belast met 7d nov. 
669 hertog50850 54v1: Mariken Goyart Goyarts van der Schaaft besit een hoffstadt ende aengelegen erffenis 
gelegen opde schaeft groot anderhalff loopensaet deen sijde henrick goyaerts dander sijde Jan goyaerts deen 
eynde geerit willems dander eynde de gemeynt, folio 160 in 2 texten belast met 9d nov van 12d nov et 0.5 
grote vet. 
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Margriet weduwe 
Jan Daems op de schaeft670 --- 1st 
vuyt eenen bemde genoempt den vossenbempt op schaeft groot 100 royen met ender zijde aen de 
dommel dander sijde Aert peter kuypers ende eckervelde deynde aen de vossen bempt voors. 
 
(anno 1629-50) 
Adriaen Jan Adriaen keesmakers man van mari Dirck Jacobs671 ( in 3 texten) --- 1st 8d 
vuyt eenen bemde op berckt int berckterbroeck, neffens de duyvelsboschstraet, dander neffens 
adriaens voors, deynde an de Aa oft eckergracht dander eynde Jan franssen alias covel 
 
(anno 1629-50) 
(Joorden en arian tot . bij cope .) 
(Jan Aert nijssen van Achel bij coop) 
Adriaen bricken tot westerhoven672 --- 1st 2d 
uyt huys, hoff ende aengelach op de braembos ex unio et fine unio aen de gemeente et alio laurens 
Peters 
 
(anno 1629-50) 
Peeter henricx tot berckt673 --- 1st 1d 
het pandt fol: 51 (in 2 texten) vuyt eenen beempt groot ontrent vijff loopensaat aen deen sijde 
peeter Janssen ende dander sijde peeter Symons/ 
 
fol 92r 
 
(anno 1629-50) 
Cornelis Claes Janssen opt loo674  --- 8d 
vuyt eenen bempt opt loo genoempt de jaenenman met ender sijde aen henderick Anthonis 
berchmans, dander sijde te westen aen Aert Aertszoon metten eynde suyden Jan plas, dander aen 
Jan Aerts, alles onder protestatie nedemael desen sijns op eenen onderpant staet/ 
 
(anno 1629-50) 
(Hendrik Aart Gielens bij coop) (Anna weduwe bernart onderschreven met 4 kynder) 
Bernart gerarts op braembos675 --- 1st 10.5d 
uyt een stuck lants gen(aam)t de craenbraeck ex unio (latere) et fine unio adriaen briecken ex alio 
Simon van loemel fine alio aen de gemeente 
 
(anno 1629-50) 
(Lenart ende Margriet kynderen bij versterff) 

 
670 hertog50850 45v2-3: Jan Daems op de schaeft besit een stuck beempts gen den vosbeempt gelegen op de 
schaeft groot drye loopensaets deen sijde de dommel dander sijde aert peeters deen eynde Jan woirenbercgs 
dander eynde aen sijn selffs erve, folio 160 belast met 4d nov 2d nov et 2 part d; die selve vuyten voirs 
onderpande  folio 93v art 2 belast met 3d ob nov. 
671 hertog50850 21r1: Adriaan Jan Adriaen Keesmakers man en momber van Mariken dochter Dirk Jakob 
Pauwels besit twee beempden int berckterbroeck groot ontrent sess loopensaets deen sijde neven de 
leystraet dander sijde aen erve gerart mark loyen deen eynde aen de Aa, dander eynde aen erve Jan wouters 
schouteth tot gestel, folio 160v in 3 texten belast met 5d 2.5d nov et 2.5d 
672 hertog50850 ? 
673 hertog50850 ? 
674 Zie fol 34r, 56r. 
675 hertog50850 ? 



150 

 

Anna dochter willem Berchmans676 --- 11.5d 
vuyt eenen acker den emkensacker groot 200 royen met ender zijde Jacob goyart berchmans dander 
sijde neffens peter berchmans deynde jan willem dander (einde) aen Jan bricken// 
 
(anno 1629-50) 
Dingen en beelken kynder Jan henrik nijssen677  --- 8.5d 
vuyt een stuck eerff die cruyne in de bergerecker geleghen groot 125 royen met ender sijde te 
suyden neffens Isaac wachtelaer, dander noort aen willem goyaert berchmans bij(de) die eynde aen 
leyweghen 
 
fol 92v 
 
(anno 1629-50) 
Jan francken op borckel 678 --- 2st 6d 
vuyt huys metten aengelach geleghen op borckel groot 200 royen met bijde sijde neffens thijs 
francken op cleyn borckel, deynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(ariaen sone ende Jan sijn broeder) 
Mathijs francken borckel679 --- 3st 12d 
vuyt eenen acker op cleyn borckel genoempt den willens ecker groot 300 royen met ender sijde 
neffens huybert jaspers, dander sijde ende een eynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Aelbert . bij delinge) 
(3 ende 4 kynder van jan meus) 
Adriaen Adriaen diercxzoon bij coop 
Willem Willems verhoeven ende Jans op borckel680 (in 3 texten) --- 9d 
uyt een beempt gen(aam)t t gemeen schoor op borckel groot een half bunder ex unio peter 
hanckers, aen de  dommel ende aen de gemeente 
 
(anno 1629-50) 
(Peeter, willem, Jacob, Jan, henrick, Catelijn ende robbert kynder goyaert berchmans ende 2 kynder 
Anthonis goyart berchmans) 

 
676 hertog50850 7r7: Anna dochter Willem Bergmans besit een stuck ackerlants in de bocht achter goyart 
berchmans huys en erve groot een lopensaets, deen sijde ende met beyde eynden aen erve goyart berchmans 
voors dander sijde aen erve goyart aerts, folio 161v art 2 belast 4.5d 0.5 oert nov. 
677 hertog50850 7r8: Dingen en Beelen kynder Jan Henrik Nijsen besitten huys schuyr hoff ende aengelegen 

erffenis tot bercheyck aen de beestenmerct groot ontrent vier lopensaets deen eynde aen erve goyart 
berchmans, dander sijde aen erve isaack wachtelaer ende Jacob claes deen eynde aen erve Isack wachtelaer 
dander eynde aen de gemeyn strate, folio 161v in 2 texten belast met 3d nov et 1ob nov. DE Kruin in de 
Bergerakker: A78-A80, zie BiK p.199. 
678 hertog50850 47r5: Jan francken op borckel besit huys hoff ende aengelegen erffenis op borckel groot 
ontrent twee loopensaets deen sijde huybert jaspaers dander sijde mathijs francken deen eynde sijns selffs 
erve dander eynde aen de gemeynte, folio 162 belast met 12d ob et 3d van 6d nov. 
679 hertog50850 47r2: Matijs Peter Franken op Borkel besit een huys hoff ende aengelegen erffenis op borckel 
groot dry loopensaets deen sijde ende een eynde anthonis peeters dander sijde Jan vrancken dander eynde de 
gemeynte, folio 138v art 4 et 5 belast met 5d nov et 1d nov. 
680 hertog50850 47r4: Willem zoon Willems Verhoeven tot dommelen besit een bempts gen den cavelbempt 
gelegen tot borckel op de dommel groot vier loopenaets deen sijde aert wouters dander sijde ariaen peeter 
gielis deen eynde geerit willems dander synde de gemeynte, folio 162 belast met 1 ob et 3d nov van 6d nov. 
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(Henrica weduwe) 
Goyaert willem Berchmans schouteth tot Bercheyck681 (in 5 texten) --- 8st 4d 
vuyt een stuck eerff genoempt de maey te midden inde heyde tusschen peelt ende bercheyck aen 
de gemeynte ende water genaempt de brackt/ 
 
fol 93r 
 
(anno 1629-50) 
(Aert Jan Henderick Aerts bij versterf) 
Bartholomeus Henrik Aerts tot berckt682  --- 1st 7d 
vuyt een stuck toollants bij heet huys genaempt die hoeve groot 400 roeyen op berckt gelegen met 
ender zijde neffens den weyer hoorst aert theus toebehoerende, dander aen een gemeyn straete, 
deynde aen bijde aen bartholomeus voors 
 
(anno 1629-50) 
(Adriaen Janssen alias heuvels tot borckel ende) 
(Walter etatorus nijssen bij coop van Ariaen) 
Joeren Jaspar huyberts op borckel683 --- 8st 2d 
vuyt huys hooff ende aengelach 10 lopen op borckel aen de capelle ende metten eynde aen de zelve 
coppel, dander eynde een leywech de sijde Aert wouters ende aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Bartholomeus Antheunis Meeus) 
Cornelis Jacobs tot Rythoven) 
Goyaert willem aent eynde tot Rythoven684 --- 8d 
vuyt een stuck eerff genaempt den killaert onder rythoven, groot ontrent 175 (royen) deen sijde 
marten van heersel ende henderick coenen, dander neffens de gemeynt 
 
(anno 1629-50) 
(Joost sone ende Aleyt denis ende henrick kynder) 
Marten Denis tot Bercheyck685 --- 1st 

 
681 Goyart zoon Willem Bergmans schouthet tot Bercheyck verclaert te besitten een hoffstadt met aengelegen 
erffenis groot ontrent veertich loopensaets genoempt die maye gelegen ter plaetsen gen die Maye tusschen 
Bercheyck ende Pelt deen sijde aen erffenisse Gooris cornelis ende voorts rontsomme aen de gemeynte folio 
162 et 162v in 5 texten belast met 8 st 1 oirt. De Gebraakte op de Maai: C625-6, zie BiK p.368 en 369. Ook de 
naam van een ven ten westen van de Maai, zie kaart BiK, p.366-7. 
682 hertog50850 3v7: die selve (Bartolomeus zoon Henrik Aarts) alnoch huys schuyr hoff ende aengelegen 
erffenis tot berct groot ontrent sesse loopensaets deen sijde aen erve Jan aerts dander sijde ende een eynde 
aen de strate dander eynde aen erve Joost marcelis met meer andere, folio 9 in 2 texten belast met 8d ob ort 
nov. Wijerhorst op de Berkt: E53-E58, bij de Hoeve, E102-E105, zie BiK p.524 en kaart op p.518-9. 
683 hertog50850 5v3: die selve (Joorden zoon Jasper Huiberts op Borkel) vuyt huys ende aengelegen erve op 
borckel groot ontrent sess loopen deen sijde ende een eynde aen de gemeynte dander sijde aen erve Adriaen 
huvels dander eynde aen de leywech, folio 5v art 1 belast met ob nov. 
684 hertog50850 50r4: Goyart Willems aen heyereynde tot rythoven besit een stuck eckerlants groot 5 loopen 
gelegen tot rythoven den sijde marten van heersel, dander de gemeynte, deen eynde henricxke weduwe peter 
coen, dander eynde cornelis Jacobs, folio 163v art 1, 3 ort et 3 part ort vet et 1.5d tercia part ob nov. Vloet aan 
de Langvoort: zie BiK p.337. 
685 hertog50850 51r4: Marten Denis tot Bergeijk aen de broeckstraete besit een stuck bempt gen(aam)t de 
Langvoirt groot ontrent vijff loopensaet gelegen tot Bercheyck in de broeckstraet deen zijde aen de 
mechelmansdijck dander zijde en een eynde aen de voort dander eynde aen een straeten 138v 1 belast met 3d 
nov. Mogelijk het perceel “in de Vliet”, zie kaart BiK p.326-7. 
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vuyt een bempt de vloot geleghen in de langvoort an de broeckstraet met ender zijde aen eerff 
mary stercken, dander zijde goyaert Jan josten, metten eenen eynde peter symons, dander aent 
langvoortstraet// 
 
fol 93v 
 
(anno 1629-50) 
(Joris hendrick popelier) 
(Eelken weduwe voor een helft ende anthonie haer dochter pro altera) 
Jan Jans van waelre686 --- 1st 
vuyt een huys hooff ende aengelach aent eyckereynde groet een mudsaet met ender sijde oost aen 
Jannes ende Robbert henderick berchmans, dander sijde neffens henderick Jan Joirdens beyde die 
eynde aen de gemeyn straeten// 
 
(anno 1629-50) 
(Huybert sone met Arian en katelijn kynder goyaerts) 
Goyaert henrick creyten van de Aa van gestel687  --- 2st 2d 
(uit) huys hooff ende aengelach op de aa geleghen onder bercheyck groot 300 royen met ender sijde 
aen Jan cornelis, dander adriaen sijnen soon deynden aen de gemeyn straet// 
 
(anno 1629-50) 
(Adriaen Goyaert Creyten bij coope) 
Jan cornelis andriessen bij koope voor) 
Mary dochter Cristoffel Peter Pauwels688  --- 4d 
vuyt eenen bempt genoempt die maey op de aa onder bercheyck te noorden neffens goyaert 
creyten, dander sijde ten suyden Jans voors, metten eynde ten westen aen eenen gemeynen loop, t 
oosten aen nicolaes peters eerff// 
 
(anno 1629-50) 
(adriaen sone met Anna ende Catelijn kynder goyaerts) 
Goyaert henrik creyten voors689 (in 2 texten) --- 2st 13d 
vuyt huys hooff ende aengelach op de aa onder bercheyck met ender sijde aen Jan cornelis, dander 
aen adriaen goyaerts, deynde aen de gemeynte// 
 
fol 94r 
 
(anno 1629-50) 
(Jan cornelis andriessen bij koope voor) 
Mary Christoffels voors690  --- 3st 12d 

 
686 hertog50850 63r4: Jan Jansen van Waalre tot bercheyck aent eyckereynd bezit een stuck eckerlants den 
rijecker groot vijff loopenaets opt eykereynde deen sijde den kerckenecker dander sijde peter marten wouters 
deen eynde goyaert peeter thomassen dander eynde Lijske Tielkens, folio 165v art 1 belast met 8d nov. 
687 Zie fol 63v. 
688 hertog50850 21v2: die selve mariken (Mari dochter Christoffel zoon Peter Pauwels van de Aa) alnoch een 
stuck bempt ge(naam)t de hulsdon(k) gelegen inde hulsdonge opt Aa groot ontrent twee loopensaets deen 
sijde aen den gemeynen dijck dander sijde aen erve claes peeters ende Lijsken dochter geerit nijs deen eynde 
aen de gemeyn Aa dander eynde aen de gemeyn heyde, folio 80 art 1 et 2 in 2 texten belast met 4.5d vet et 3d 
nov. 
689 Zie boven. 
690 Zie boven. 
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vuyt eenen boocht toolants op de aa geleghen onder bercheyck groot hondert royen, met ender 
sijde ten oosten niclaus peters, ten westen Jan cornelis voors, die eynde suyden aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
Goyart Antonis geenen alias de snijders tot rijth(oven)691 --- 1st 13d 
vuyt huys ende angelach tot Rythoven geleghen aen de eynde, groot ontrent 150 royen, met ender 
sijde aen sijn selff, dander sijde Aert goyaert adriaens deynde aen de gemeynte, dander aen de 
molenstraet// 
 
(anno 1629-50) 
Lucas Symons rythoven692  --- 9d 
vuyt huys ende aengelach tot rythoven aen de eynde, groot 75 royen met ender zijde ende een 
eynde aen sijn selffs, deynde aen de gemeyn straet// 
 
(anno 1629-50) 
(Jan Laureyns custers bij coop) 
Willemken dochter Jacob gerart nijs (van der heyden) tot westerhoven693  --- 1d 
vuyt een stuck lants onder westerhoven aen de Drieshoeck ex unio aen gielen Theunis ex alio beyde 
eynde aen de leywech 
Nota voort (of noort) te bosch gewonnen 
Nota in westerhoven is aangebracht eenen acker gen(aam)t den negenmans ecker geleghen aen de 
heyde ex alio lenart Jans beckers, groot ontrent twee lopen. 
 
Fol 94v 
 
(anno 1629-50) 
(Margriet dochter Mathijs haer broeder) 
(Willem Jan stapparts bij kope voor) 
Roelofff Joosten man van Dingen willems694 --- 14d 
vuyt eenen bemde den Jan dircxbempt geleghen tot Rythoven aen de plas groot 200 royen, met 
ender zijde neffens goyaert symons dander zijde ende een eynde willem adriaens thuenen, dander 
eynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Willem, nerick, Aert ende bartholomeus kynder Jan . verwekt bij Jenneken) 
(Jenneken de dochter van, loco patris) 
(4 kynder) 
Dirck Jacob Pauwels695 (in 2 texten) --- 1st 7d 

 
691 hertog50850 3v1: Goyart zoon Antonis Genen alias Snijders woonende tot rythoven verclaert te besitten 
huys schuyr ende aengelegen erffenis groot ontrent een loopensaets gelegen aen eynde tot rythoven deen 
sijde ende een eynde aen sijn selffs erve, dander sijde aen erve der kynder goyart ariens, dander eynde aen de 
eyndstraete, folio 164v art 3 belast met 11d 3 ort nov. 
692 hertog50850 11r5: die selve (Lucas Symons tot rythoven aent eynde) alnoch huys schuyr hoff ende 
aengelegen erffenis tot rythoven aen de eynde groot ontrent derdalff loopen deen sijde aen sijn selffs erve 
dander sijde aen de ackerstrate, deen eybde aen sijn selffs erve ende dander eynde aen de gemeyn straete, 
folio 149 art 1 belast met 1d et ob nov; die selve alnoch vuyten voors onderpande folio 62v art 1 3d nov. 
693 hertog50850 21r5: Willemken dochter Jakob Gerit Nijs van der heyden woonende tot westerhoven besit een 
stuck eckerlants ontrent die Rije gelegen gen den negemannekens acker groot ontrent drye loopensaets deen 
sijde aen erve lenaert Jan beckers dander sijde aen erve symon van Loemel deen eynde aen erve theunis de 
backer dander eynde aen erve henrick Janssen alias peggen, folio 165 art 1 belast met 0.5d nov. 
694 hertog50850 31v6: zie fol 5v en 80v. 
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Anno 1628 gewonnen vuyt huys ende angelach op berckt groot 250 royen met ender sijde aen de 
kynde hendrick aerts voorts alomme aen de gemeynt (fol 112) 
 
(anno 1629-50) 
(Heelken sijne weduwe ende anthonia dedochtere) 
Jan Jans van waelre696 --- 1st 4d 
vuyt huys hooff ende aengelach aent eyckereynde onder bercheyck groot een mutsaet met ender 
sijde aen Jannis ende Robbert kynderen henderick willem berchmans dander eynde vijde aen de 
gemeynt// 
 
Jan Jan thijs opt loo697 --- 15d 
vuyt eenen acker opt loo genoempt den waterlaet, groot 100 royen met ender zijde neffens Jan 
andries van poppel dander zijde adriaen pyeck, deynde cornelis claus, dander neffens Jan thijs// 
 
fol 95r 
 
(anno 1629-50) 
Jan Jenneken ende mary kynder peeter symons widericxbrugge698  --- 1st 8d 
vuyt eenen bocht genoempt de korenbocht opt widericxbrugge, met ender sijde adriaan Jacobs, 
dander sijde henricx Lucas, deynde Ariaen thevens dander aen eenen leywech 
 
(anno 1629-50) 
Adriaen Jacobs opde brugge699 --- 3st 1d 
vuyt twee welden genoempt de rijten opte widericxbrugge gelegen groot 200 royen met ender zijde 
ende een eynde aen de gemeynt dander zijde de kynderen peter symons 
 
(anno 1629-50) 
(Symon Michiel Woordenberchs bij coop) 
Maryken weduwe Dirck Jans alias bons opte brugge700 --- 1st 8d 
vuyt een stuck eerffs genoempt de rijten opte brugge groot 100 royen met ender sijde aen adriaan 
jacobs dander sijde hendrick creyten, deynde aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
(de kynderen Jacob Jan Jacobs bij coop) 
Cathelijn weduwe gerart pauwels701 tot rythoven in 4 texten --- 2st 9d 

 
695 hertog50850 20v3-4: Dirk Jacob Pauwels tot berckt besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis tot 
berckt groot ontrent vier loopensaets deen sijde aen erve der kynder henrick aerts dander sijde ende een 
eynde aen de gemeyn ende dander eynde aen de lijstraet, folio 165 in 2 texten belast met 7d nov et 2d nov; die 
selve dirck vuyten voors onderpande folio 166v art 1 belast met 6d nov. Zie ook fol 89r. 
696 Zie fol 93v. 
697 hertog50850 40v6: Jan zoon Jan Jan Tijs woonende opt Loo besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis 
tot bercheyck opt Loo groot ontrent twee loopen deen sijde de kynder Jan stevens dander sijde aen de gemeyn 
dijck deen eynde sijn selffs erve dander eynde aen de strate, folio 165v art 2 belast met 6d nov. 
698 Zie fol 21v. 
699 hertog50850 46r7: die selve (Adriaan Jakobs op de wideriksbrugge) alnoch een stuck beempts groot vijff 
loopensaets gelegen opde wiedericxbrugge deen sijde mary boons dander sijde ende een eynde aen de 
gemeynte dander eynde jaspar huyben, folio 165v art ult belast met 19.5d nov. Zie ook fol 21v en 57r. 
700 Zie fol 19r. 
701 hertog50850 30r2: Katelijn weduwe Gerard Pauwels tot Riethoven met Jan, Wouter Jan, Henrikske, Alijt en 
Maaike haer kynder besitten huys hoff ende aengelegen erve tot rythoven tot boshoven groot ontrent sesse 
loopen deen sijde aen erve symon bestelens, dander sijde aen erve peeter pauwels, deen eynde aen erve 
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vuyt huys hooff ende angelach tot rythoven onder boshoven, groot ontrent 100 royen, met ender 
sijde neffens henderick pauwels, dander sijde aen peter pauwels, deynde aen de gemeyn straet, 
dander aen cathelijn voors 
 
fol 95v 
 
(anno 1629-50) 
(aert goyart man van Perintje en Joost onderschreven bij de coop) 
(5 kynderen) 
Joost peter Jannis tot rythoven702  --- 5d 
vuyt huys hooff ende aengelach tot rythoven aen den eynde geleghen met ender sijde neffens 
goyaert kenis dander sijde neffens steven michiels bij die eynde aen (de) gemeyn straeten groot 300 
royen/ 
 
(anno 1629-50) 
Lucas symons703 --- 10d 
vuyt eenen boch(t) genaempt den Joordensbocht groot 200 royen tot rythoven aen den eynde bijde 
zijde sijn selffs, deen eynde aen de molenstraet dander aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
(willem, henrick, aert ende catelijn kynder Jan aerts verwect bij jenneke) 
(Jenneke dochter Dierck pauwels loco patris) 
(4 kynderen) 
Dirck Jacob pauwels tot berckt704  --- 15d holl 
Anno 1528 gewonnen vuyt een stuck weytveelts genoempt heet leechveelt, geleghen op berckt bij 
de Runde, groot 100 royen met ender sijde neffens de gemeynt, dander zijde neffens Jan peter 
thevens deynde bijde aen Jennekens voors// 
 
(anno 1629-50) 
(Aert Jan corstiaens bij coope) 
Jenneke frans Rombouts tot berckt705 --- 2.5 st 

 
gerart wijnen dander eynde aen de gemeyn straete, folio 155 pro parte van 4 texten belast met 2.5d nov 4.5d 
nov 9d nov et 1 ort nov vuyt 6d nov 
702 hertog50850 31r5: oost zoon Peter Jannis woonende tot rythoven besit lants inde westerhoven ecker groot 
ontrent een bunder deen sijde aen erve de kynder symon ariens dander sijde aen erve gijsbert snellen ende jan 
de smit deen eynde aen sijn selffs erve ende dander eynde aen de straete, alnoch 72 royen heytvelts gelegen 
onder rythoven aen gheenen schoenenberch deen sijde ende een eynde aen de gemeynte van rythoven 
dander sijde aen sijn selffs heytvelt ende dander eynde aen erve willem jannis folio 154v in 2 texten belast met 
4d nov et 2d nov. Zie ook fol 62v. 
703 hertog50850 11r5: Lucas Simons tot rythoven aen eynde verclaert te besitten een stuck ackerlants gen den 
joirdens boecht groot ontrent vier loopen gelegen aen den eynde tot rythoven beyden de sijden aen sijn selffs 
erve een eynde aen de molenstraet ende dander eynde aen de gemeynte folio 164v art 4 belast met 3.5 d nov. 
704 hertog50850 20v3: Dirk Jakob Pauwels tot berckt besit een huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis tot 
berckt groot ontrent vier loopensaets deen eijnde aen erve der kynder henrick aerts dander sijde ende een 
eynde aen de gemeyn ende dander eynde aen de lijstraet, folio 165 in 2 texten belast met 7d nov et 2d nov. Zie 
ook fol 89r. 
705 hertog50850 65v5: Jenneken dochter Frans Rombouts tot berct besit een beempt gen den dijckbeempt 
groot ontrent 2 loopen gelegen aen de runne onder tloo deen sijde aen de leystrate dander sijde willem Jan 
ooms, deen eynde de kynder cornelis goris ende dander eynde de gemeynte, folio 101v art ultimo 3d 
nov.Dijkbeemd op de Wijerdijk: BiK E522-3 p. 558; Pennenbussel op de Wijerdijk: zie BiK p. 558. Zie fol 59v. 
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vuyt eenen bemde den dijckbeempt geleghen in de Runde opt Loo groot 150 royen, met ender sijde 
neffens peenestraetken, dander sijde neffens willem jan ooms, deynde aen penen busselen, dander 
aen de gemeynt// 
 
fol 96r 
 
(anno 1629-50) 
(Bartel meeus eenich soone) 
Peter bartolomeus peeter pauwels custers706 in 2 texten --- 13d 
vuyt huys hooff ende aengelach op weboos, metter ende zijde aen Jan Lamberts, dander zijde ende 
eynde aen Aelken oppers, dander ande geeste (fol 113v) 
 
(anno 1629-50) 
(elisabeth en catarina meerkynder henrick peters ondergeschreven) 
Marten henrik peters tot dommelen707 --- 1st 8d (in 4 texten) 
vuyt den kersperbeempt groot drye loop, deen sijde mariken gerits dander sijde frans janssen aen de 
heyde gelegen/ 
[deze cijnspost is doorgestreept] 
 
(anno 1629-50) 
Anthonis aert wouters (alias hovels)708 tot borckel --- 5d 
vuyt huys hooff ende aengelach op borckel geleghen groot 330 royen, met ende zijde neffens 
henrick willems, dander sijde neffens de gemeynte ende deen eynde // 
 
(anno 1629-50) 
Jan Joost thijssen tot borckel709 --- 15d 
vuyt huys hooff metten angelach op borckel met beyde sijde peter seelen, deynde aende gemeynt// 
 
fol 96v 
 
(anno 1629-50) 
Peeter bartholomeus custers710 --- 6d 
vuyt huys hooff ende angelach op weboos, metter ender zijde jan lamberts dander zijde ende een 
eynde aen Alken oppers dander voorts aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
Jan peter Jans hanckaerts opt loo711 --- 3d 

 
706 Zie fol 11v, 53r, 70r. 
707 hertog50850 ? 
708 Zie fol 25v, 28v, 31v, 32v, 38r, 50r, 77v. 
709 hertog50850 3r5: Jan Joost thijssen tot borckel verclaert te besitten huys hoff ende aengelegen erffenis 
groot ontrent sess loopen gelegen tot borckel beyde sijde aen erve peeter goyarts deen eynde aen erve tdeelis 
velt toecomende jan thooms dander eynde aen de gemeyn straete, folio 55v belast met 1 st nov; die selve 
vuyten voors onderpande folio 167v 6d nov. 
710 Zie fol 11r, 47r, 53r, 70r, 96r. 
711 hertog50850 59r2: alnoch (Jan zoon Peter Jan Hankaarts opt Loo tot Bergeijk) een stuck ackerlants gen den 
hoogenecker gelegen opt loo groot een loopensaet deen sijde heylwich sijn suster daer van gedeylt dander 
sijde derffgen(amen) Jan hanckaerts alias van ruesel deen eynde rutger santloopers dander eynde adriaen van 
poppel; alnoch een helft in een stuck beempts gen neesenvelt groot int geheel ontrent twee loopensaets 
gelegen opt loo voors deen sijde aen de wederhelft toecomende heylwich sijne suster dander sijde willem jan 
daris deen eynde aen erve peeter ende mary sijn broeder ende suster dander eynde aen de breederijt voors, 
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vuyt eenen acker genaempt den hogenacker op loo, groot 50 royen met ender sijde aen eerff Aert 
adriaens ten suyden ende ten norden peter henrix met een eynde aen eerff te westen adriaen van 
poppel, dander jan franssen (folio 168) 
 
(anno 1629-50) 
Wilbort goyarts man van Catelijn Jacob ghielens eyckereynde712 --- 2st 12d 
vuyt eenen acker genoempt den cleyn acker groot 100 royen geleghen aent eyckereynde met ender 
zijde ende eynde meester dierck van eesch, dander zijde goyaert thomas dander aen eenen 
gemeynen wech naer rythoven 
 
(anno 1629-50) 
Henrick, Jan ende maryken kynder wouter hendricx verhobbelen713 pro parte in 4 texten--- 1st 9d 
vuyt eenen bemde genoempt den snocxhorck groot ontrent 100 royen te rythoven onder hobbelen 
met ender sijde marten stevens dander zijde dinghen stevens, deynde aen de gemeynt/ 
 
folio 97r 
 
(anno 1629-50) 
(Mari weduwe welt henricx met 7 kynderen ende jan ende mary henrick aerts verwect bij Anna) 
Michiel en Anneken kynder henrick peters verhobbelen714 (pro parte van 4 texten) --- 2st 9d 
vuyt eenen boocht genoempt seelebocht, toelant, geleghen tot rythoven onder hobbel, groet 75 
royen met ende zijde Jan huybers, dander sijde Lijs stevens deynde wauter verhoven// 
 
(anno 1629-50) 
Jan peter Jans hanckaerts opt loo715 --- 1st 4d 
vuyt huys hooff ende aengelach opt loo, groot tsaem 100 royen met ender sijde der kynderen peter 
iken daris ten oosten ende ten westen Adriaen goyaerts, metten eynden aen de gemeyn straet// 
 
(anno 1629-50) 
(Bartelmeeus eenich sone) 

 
folio 167v in 2 texten belast met 1d nov et 1 oirt nov; die selve vuyten voors onderpande folio 168v art 2 8d 
nov. 
712 hertog50850 67r2: Wilbort Goyarts man van Katelijn dochter Jakob Gielens aent eyckeynde besit een stuck 
eckerlants aen de bennebraecke aent eyckereynde groot ontrent 5 loopen een sijde goyaert peter thomas 
dander aan de strate deen eynde henrick joordens ende dander eynde dirck van esch, folio 158 in 2 texten  4d 
nov et 13d ob nov. 
713 hertog50850 48v5: deselve alnoch een stuck beempts gen den snoecxhorrick groot ontrent vier loopen 
gelegen ontrent rosselaer onder rythoven tusschen hobbel ende broechoven deen sijde marten jan stevens, 
dander sijde dingen stevens, deen eynde joachim peters ende willem claessen ende dander eynde aen de 
gemeynt, folio 71 art ult belast met 2d 1 ort nov. Zie ook fol 41v, 64r. 
714 hertog50850 55v1-2: Michiel en Anneken kinderen Henrik Peter Verhobbelen besitten een stuck ackerlants 

gen den hoogen Ceelenbocht groot ontrent seven spijntsaet gelegen opte hobbel onder rythoven deen sijde 
henrick stevens verhobbelen dander sijde Jan Jacobs alias bloge deen eynde wouter verhoeven dander eynde 
sijn selffs erve. Noch een stuck ackerlants gen de leegen ceelenboecht groot ontrent twee lopen gelegen opte 
hobbel deen sijde dingen stevens dander sijde Jan Jacobs blocks deen eynde Lijsbet symons dander eynde aen 
de voors hoogen ceelenboecht. Zie ook fol 42r. 
715 hertog50850 59r1: Jan zoon Peter Jan Hankaarts opt loo tot bergeijck verclaert te besitten een stuck 
weylants met een gebont huysinge daerop staende groot ontrent een loopensaets gen t voorrit gelegen opt 
loo deen sijde heylwich sijne suster daervan gedeylt dander sijde peeter sijns broeders oyck daervan gedeylt 
deen eynde aen erve gen breederrijt daer den loop tusschen beyde loopt ende dander eynde aen de gemeyn 
straet, alnoch.. zie folio 96v. 
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Peeter bartelmeus Custers716 (in 2 texten)  --- 1st 10d 
Vuyt huys hooff ende aengelach op weboos deen eynde aen jan lamberts dander zijde aen Alijt 
oppers ende heet een eynde, voorts aen de gemeynt// (fol 115v) 
 
(anno 1629-50) 
(Hendrick Symons adriaens ende 3 kynder lenaert peter lenarts) 
Peeter Lenaerts man van Jenneken peeter Lenaerts westerhoven717 (in 4 texten) -- 1st 3d 
vuyt t selve pant hier voor (fol: 35) 
 
fol 97v 
 
(anno 1629-50) 
(Jan, Jenneken, ende Meriken kynderen wouters jans voors) 
(Jan Jan wouters schouteth tot Gestel bij versterff) 
(dochter) 
(Maria natuurlijke dochter Jan wijnen voor dry deelen) 
Adriaen thielen Joosten ende Jan Jan wouters tot gestel718 (in 3 texten) --- 3st 12d 
Vuyt eereve geleghen opte voorste aa onder becheyck, deen sijde ende een eynde aen de gemeynt, 
dander neffens zijde Goyaert creyten, dander neffens Jan wauters// noch vuyt een aengelach op de 
aa voors met eender zijde ende een eynde aen de gemeynt, dander neffens claus peters/ 
 
(anno 1629-50) 
(Jan ariaens van poppel molder .) 
Maryken dochter Catharina kynder aerts van Oisterwijck op de weerdijck719 --- 1st 6d 
Vuyt een aengelach opt wijerdijck (in 2 texten) groot ontrent twee loopensaets, deen zijde ende een 
eynd neffens de wijerdijck, dander zijde huybert Eeremans, dander aen de gemeynt/  (fol 116) 
 
(anno 1629-50) 
Jan peters mary ende Lijsbeth kynder Jan franssen tot berckt720 --- 6d 
vuyt een eusel weelt in berckterbroeck groot ontrent 50 royen met ender sijde aen de 
duyvelboosstraet, dander neffens Jan wauters metten (einde aan) adriaen Jan kesmaekers, metten 
anderen eynde aen de kynder voors 
 

 
716 Zie fol 11r, 47r, 53r, 70r, 96r. 

717 hertog50850 59v2: Peter Lenaarts tot westerhoven als man en momboor van Jenneken dochter Peter 
Lenaarts besit huys hoff ende aengelegen erffenis tot westerhoven groot ontrent derdalff loopensaets deen 
sijde lenaert peeters daert aff gedeylt is dander sijde barbara lodewijck met haer kynderen deen eynde aen de 
gemeynt dander eynde barbara lodewycx voors, folio 170 in 4 texten belast met 1 st 1d holl. 
718 19r6: Jan Wouters schoutet tot Gestel voor drie delen en Adriaan Tielen Joosten voor een vierde part 
besitten een hoffstadt ende aengelegen erffenis groot ontrent een bunder gelegen opt Aa onder bercheyck 
deen sijde claes peters ende goyart henricx ende voirts rontsomme in de gemeynte. Alnoch eenen boecht 
wesende ackerlant groot ontrent 4 loopen gelegen opt Aa deen sijde ende een eynde claes peters voors 
dander sijde Jans wouters voors ende dander eynde aen de gemeynte, folio 170v in 2 texten belast met 18d 
nov et 6d nov. 
719 hertog50850 16v2: Mariken en Katerina kinderen Aarts van Oosterwijk verweckt bij henricxken dochter Jan 
sebastiaen cranen besitten huys, hoff ende aengelegen erffenis tot bercheyck aen de weyerdijck groot ontrent 
vijff loopensaets met een sijde ende een eynde aen erve Jan corst Elsen dander sijde aen erve cornelis cranen 
dander eynde aen de gemeyn straet, folio 172 in 2 texten belast met 6d 2 oirt nov et 2d nov. 
720 hertog50850 ? 
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(anno 1629-50) 
(marten ende Jan kynder huybert martens loco patris) 
Huybert martens (jansen) berckt aen de ravensijnde721 --- 14d 
vuyt een wijtveelt geleghen neven die duvelsboosstraet int berckterbroeck, groot 75 royen met 
ender sijde ende eynde Jan franssen alias kovel dander ande gemeynte// (fol 116v) 
 
fol 98r 
 
(anno 1629-50) 
Laureys thonis tot berckt722 --- 4d 
vuyt eenen bempt geleghen in heet berckterbroeck groot 175 royen metter ender zijde Jans van 
poppel, dander zijde Jenneken dochter Raes symons metten eynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(hendrick Peter Symons) 
Pauwels ende Aleyt kynder maes Loyen op berckt723 --- 15d 
uyt een stuck ackerlants op berckt in de houve met eender sijde ende een eynde aen de 
erffgenamen Jan van ? dander sijde aen Jan Wouters schouteth tot gestel dander eynde aen  ? 
maessen 
 
(anno 1629-50) 
(Oeter Joost mathijs) 
Joost mathijs (Dirks) aent eyckereynde724  --- 1st 5d  (in 3 texten) 
 
(anno 1629-50) 
Margriet weduwe, hilleke ende jennke dochters) 
Jan Adams op schaeft725 --- 4 st 6d 
vuyt huys hooff ende aengelach op cleyn schaeft groot 200 royen met ender zijde Aert peter kuypers 
dander sijde Aert dams, deynde aen de gemeynt/ (fol 113) 
 
fol 98v 
 
(anno 1629-50) 
Antonis aert wouters tot borckel726 --- 3st 10d (in 4 texten) 

 
721 hertog50850 23r2: Huibert Marten Jansen tot Berkt . . met 3d 3 oirt et 1d nov ende mede vuyten bempt 
swillekens oft puttenbempt gelegen int berckterbroeck groot ontrent twee loopensaets deen sijde aen sijn 
selffs erve dander sijde aen erve adriaen cortjans deen eynde aen erve peeter aert ende dander eynde aen de 
gemeynte. 
722 hertog50850 53r4: Laurijns Tonis tot berkt besit een stuck beempts gelegen tot berct groot ontrent drye 
loopen deen sijde peeter raes symons dander sijde leertke dochter mary symons deen eynde huybert marttens 
ende dander eynde aen de gemeynte, folio 172 art ult belast met 1d ob nov. 
723 hertog50850 65r2: Pauwels ende Alijt kinderen Maas Looien tot berckt besitten een stuck eckerlants gen de 
hoeve aen de leemscuylen groot ontrent drye loopen deen sijde aen de vonderecker Jan Jans wouters 
schoutet tot gestel dander sijde de kinder Anthonis gerarts vervonderen ende meer andere deen eynde aen de 
gemeynte ende dander eynde de voors kynder anthonis gerarts, folio 172v in 2 texten belast met 4d nov et 2d 
nov. Hoeve op Leemkuilen op de Hoge Berkt, zie BiK p.434-5. Vonderdries en Vonderakker D501-2 op de Hoge 
Berkt, zie BiK p.433. 
724 Zie fol 87v. 
725 hertog50850 66v7: Jan Adams op de schaeft besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis op de schaeft 
groot ontrent 20 loopen deen sijde gerart tonis ende met beyde eynden aen de gemeynt, folio 173 in 3 texten, 
1.5 groten vet 4d et 6d nov 
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vuyt eenen bempt in de beken genoempt de kallener beeck onder borckel groot 100 royen met 
ender sijde neffens henderick willem berchmans, dander aen sijn selff, deynde aen de gemeynt// (fol 
174v) (fol 117v) 
 
(anno 1629-50) 
Jan Symons van Achelen727 --- 15d 
vuyt eenen bemde heet dommelveelt onder schaeft geleghen groot 200 royen met ender sijde 
neffens mariken anssen, dander sijde Dierck geenkens deynde aen de gemeynt, dander aen de 
dommel// (ad idem) 
 
(anno 1629-50) 
(Jan sone ende Jenneke dochter) 
Jan henrik Symons aen de broeckstrate728  --- 8d 
vuyt eenen bemde genaempt den dorickman aen de broeckstraet met ender zijde aen de biscop 
van de boos, dander sijde oost aen meus helssemans, metten eenen eynde aen adrian van poppel 
dander aen Isaac wachtelaer ende goyaert berchmans/ 
 
(anno 1629-50) 
(goort aerts bij coop) 
Peeter aerts vereycken alias aert vogel729 aen de broeckstraet in 2 texten --- 11d 
uyt eenen beempt liggende aende eyckerdijck ex unio et fine unio aen de gemeente, ex alio Jan Jans 
alias peggen/ 
 
fol 99r 
 
(anno 1629-50) 
Sinte peter in eyck --- 1st 8d 
(in 2 texten) 
 
(anno 1629-50) 
(Laureyns Antonis en mari Jan franssen) (fol: 177) 
Jan Jan franssen730 (in 2 texten) --- 11d 
vuyt eenen bempt die bevaert geleghen int berckterbroeck groot 70 Royen met ender sijde Symon 
Raessen dander sijde willen Jan ooms, deen eynde aen de gemeyn ? 
 
(anno 1629-50) 
(Michiel Henrix een der 5 kinderen) 

 
726 hertog50850 2v4-5: die selve Antonis (Antonis zoon Aart Wouters man van elisabeth dochter Dirk Jans 
wonende op borkel) als man van elisabeth voors alnoch een stuck beempts gelegen in de beekerbeempden 
tusschen bercheyck ende borckel groot ontrent twee loopen deen sijde aen erve Adriaen Jan hemelers, dander 
sijde aen sijn selffs erve, deen eynde ende dander eynde aen de gemeynte, folio 65v belast met 6d nov; die 
selve vuyten voors  beempde in de bekerbeempden gelegen folio 84v 4d nov. 
727 hertog50850 ?  
728 hertog50850 62v3: Jan Hendrik Simons aen de broeckstraet besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis 
gelegen in de broeckstraet groot ontrent vier loopensaets deen sijde huybrecht huybrecht van bruessel dander 
sijde goyaert Jan Joosten deen eynde aen een eckerstraet dander eynde aen de gemeyn straet, folio 174v in 2 
texten belast met 1d et 2d nov. 
729 hertog50850 50r5: Peter Aart Vereyken tot bercheyck aende broeckstrate besit eenen beempt groot 2 
loopen gelegen aent eyckerdijck deen sijde ende een eynde aen de gemeynte dander sijde sijn selffs erve 
dander eynde de kynder Jans nijssen, folio 174v in 2 texten 3d nov et 1.5d nov. 
730 hertog50850 ? Bevaart in het Berkterbroek, D1900 en D210-6, zie BiK p. 413-4. 
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(de vijff kinderen) 
Neesken weduwe henrik schoenmaeckers731 --- 1st 14d 
huys hoff ende aengelach groot een half bunder onder westerhoven op de braembos ex unio aen 
gerart dielis ex alio gerart aerts fine unio aen de gemeente fine alio gerarts voors 
 
(anno 1629-50) 
 
Jan ende heylken kynder Jan peter gheelis opt loo732 --- 13d 
vuyt eenen bemde den kockenbempt geleghen opt loo, groot ontrent 150 royen met ender sijde 
nort aen eerff cornelis clauss, dander zijde Jan aerts alias schooff, deynde aen huyb berchmans 
dickreyt// 
 
fol 99v 
 
(anno 1629-50) 
Aert Symons op de schaeft733 --- 6st 6d 
vuyt huys hooff ende aengelach op schaeft groot ontrent 150 royen met ender sijde lenaert 
Lenaerts, dander sijde Henderick pauwels deynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(henrik end Jan kynderen henrick voors) 
Henrik Pauwels van schaeft734 --- 2st 7d 
vuyt huys ende aengelach op schaeft groot 150 royen, met ender sijde neffen aert symons, dander 
geraert boots, deynde aen de gemeynt// (fol 178) 
 
(anno 1629-50) 
(Niclaes Huybert baers bij coop) 
Adriaen ende Antonis kynder henrik gerart schutters735 --- 3st 2d 

 
731 hertog50850 32v1: Neesken weduwe Henrik Schoenmakers woonende op de braembos onder westerhoven 
besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis gelegen op den braembos groot ontrent vijff loopensaets 
deen sijde aen erve geerit peeters dander sijde aen erve der kynderen dirck aerts deen eynde aen erve peeter 
laureyns matijssen ende dander eynde aen de gemeynte, folio 177  art 1 belast met 4.5d vet et 4.5d vet; die 
selve vuyten voors onderpande, folio 181 in 2 texten 2d nov et 3.5d nov. 
732 hertog50850 66r6: Jan ende Heilken Jan peter Gelis besitten een stuck beempts gen den cocx beempt groot 
ontrent 2 loopen gelegen opt loo deen sijde cornelis claes dander sijde Jan aerts deen eynde huybert henricx, 
dander eynde hun selffs erve folio 177 art 2 belast met 5d nov. Dikrijt op de Broekstraat: C71-9 en Koksbeemd 
daar vlakbij aan de Voort, zie BiK p.331 en 334. 
733 hertog50850 34v5: Aart Simons woonende opte schaeft besit huys hoff ende aengelegen erffenis opte 
schaeft groot ontrent drye loopen deen sijde aen erve henrick pauwels daarvan gedeylt, dander sijde ende een 
eynde aen de gemeynte ende dander eynde aen erve Lenart lenaerts folio 177 et 177v in 5 texten belast met 
6d nov 1.5d nov 1.5 groten vet 14.5 d nov et 3 ob nov. 
734 hertog50850 34v6: Henrik Pauwels opte schaeft besit huys hoff ende angelegen erffenis opte schaeft 
ontrent onderhalf loopen deen sijde aen erve Aert symons daarvan gedeylt, dander sijde aen erve gerart 
henricx, deen eynde aen erve Arian lenarts ende dander eynde aen de gemeynt folio 177 v in 3 texten belast 
met 4d nov 3d nov et 9d nov. 
735 hertog50850 61r2: Adriaan en Antonis kinderen Henrik Gerits alias schutters op brocxkenseynde besit huys, 
schuyr hoff ende aengelegen erffenis op brocxkenseynde groot twee loopensaets, deen sijde adriaen henricx 
dander sijde jan pauwels, deen eynde adriaen schoonen dander eynde de gemeente folio 178 art 1 belast met 
20d nov; de selve vuyten voors onderpande folio 81v art 6, 1 st. 
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vuyt huys, hoff ende aengelaegh op brugskenseynde gelegen, deen zijde aen erve Adriaen henrick 
berchmans, dander zijde aen Jan pauwels Baers, deynde aen de kynderen Adriaen henrick Schoonen, 
dander eynde aen de gemeynt  (fol 118v) 
 
(anno 1629-50) 
Aert peters (Kuypers) opde schaeft736 --- 2st 6d 
vuyt een stuck weylants ende ackerlants op schaeft met ender sijde gerardt corstiaens smet, dander 
sijde ende een eynde aen de gemeynte// 
 
fol 100r 
 
2 kynder dirck goyaerts van hove tot borcel --- 1st 14d 
Rest 1572 
 
(anno 1629-50) 
Adriaen hendricx opt burcxkenseynde man van heylken dochter jan sone willem baers en van 4 
kinderen willems voor waar ¼ in huys hoff ende erve groot omtrent drye lopen beyde sijden willem 
pauwels baers, fine unio aert theuis, alio de gemeente 
[door een accolade verboden met wat hieronder staat] 
Willem en Jan sone pauwels sone willem pauwels baers vuyt huys ende erve op bruycxkenseynde pro 
¼ parte 
 
(anno 1629-50) 
Willem pauwels baers737 in 2 texten --- 1st 7d 
vuyt huys hooff ende aengelach op bruckxskens eynde onder bercheyck met eender zijde adriaen 
henricx dander aen een straetken metten eynde aen Jan jan baers ende heet ander eynde aen die 
gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
(Peter gerrit Delis bij coop) 
Jans vreys thijssen man van mary Daems onder westerhoven738 --- 1st 3d 
vuyt huys schuer netten aengelaech tot loven groot ontrent vijff loopen tsaen met een sijde aen erff 
Lenart Janssen, dander sijde aen erff peeter Aerts jaerlijks 
 
(anno 1629-48) 
(Heylken dochter ende henrick jan janis verwect bij catlijn wouters) 
Wouter peeter beyens tot dommelen739  --- 5d 
vuyt de wytte wesende een hoybee(m)p(d) groot 1.5 loopen deen sijde Dierck Jans dander sijde sijn 
selffs, gelegen aen broeck 
[deze post is doorgestreept] 

 
736 Zie fol 14r. 
737 Zie fol 3v. 
738 hertog50850 12v1: Jan Vrijs Tijsen man en momber van mary dochter Adam willems tot loven onder 
westerhoven besit huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis gelegen op loven onder westerhoven voors 
groot ontrent vier loopensaet deen sijde aen erve peeter aerts dander sijde aen erve Aert Janssen deen eynde 
aen erve Jan aerts ende dander eynde aende gemeyn straet folio 178v art 2 belast met 7.5d nov. 
739 hertog50850 32v6: Wouter Peter Bijens woonende tot Dommelen besit een stuck beempts gen de vlijte 
gelegen tot dommelen groot ontrent onderhalff loopen deen sijde aen erve Jan dircx dander sijde aen erve der 
kynderen Jan peeters deen eynde aen erve hensken smolder ende dander eynde aen de gemeynte golio 143v 
art 1 belast met 4d nov. 
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Fol 100v 
 
(anno 1629-50) 
(Jan ende bartolomeeus kynderen Bartolomeeus gauwen bij coop) 
Dielis Diercx dielis tot rythoven740  --- 3.5 pl 
vuyt huys hooff ende aengelach tot rythoven aent heyereynde, groot ontrent 50 royen, met een 
sijde ende een eynde Jenneken meus, dander sijde dierck huyben ende hen selffs, dander aen de 
gemeyn straet/ 
 
(anno 1629-50) 
(Ariaentken eenige dochtere) 
Bartolomeus Jans raymaker741 --- 2d 
vuyt een stuck eerff genoempt heet nueveelt groot 50 royen, gelegen tot broechoven, met ende 
zijde neffens de weduwe bartolomeus jan luyens dander sijde ende eynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Peeter goyart ariens voor de 4 kynder henrick onderschreven voor 3 vijfde deel) 
(7 kynder 5 kynder van lijsbet peeters ende 4 kynder henrick peeters) 
Jenneken dochter jan meeus weduwe peter henricx verhobbelen742 --- 1st 10d 
vuyt huys ende aengelach tot rythoven aent heyereynde, groot ontrent 300 royen, met ender sijde 
ende een eynde aen de gemeynte dander sijde cornelis Jacobs, dander sijde aen de Rijloop, dander 
aen lucas symons/ 
 
(anno 1629-50) 
(engel ende Mariken susteren Jan ondergeschreven bij versterff) 
Jan Jan Jacob stevens van loon743  --- 2st 12d 
vuyt huys hooff ende aengelach tot rythoven onder broechoven met ender sijde neffens gijsbert 
martens dander sijde ende deynde neffens een gemeyne straet dander (einde) aen Jan michiels// 
 
fol 101r 
 
(anno 1629-50) 
(de drye kinderen gijsberts ondergen(oem)t te weten Jan, peter ende Anna) 
Gijsbert martens van heuvel alias heuchten rythoven744 --- 1st 7d 

 
740 hertog50850 ? 
741 hertog50850 ? 
742 Die selve (Jenneke dochter Jan meeus weduwe Peter Henriks Verhobbelen) alnoch huys schuyr hoff ende 
aengelegen erffenis groot ontrent 6 loopen gelegen tot rythoven aent heyereynde deen sijde aen erve Cornelis 
Jacops ketelaer, dander sijde aen de gemeynte, deen eynde de gemeyn strate ende dander eynde aen erve 
lucas symons daartusschen is loopende de rijloop, folio 15 et 15v in 3 texten belast met 2.5 ort nov, 2d 1.5 ort 
nov et 3d nov; Zie fol 9r, fol 106r. 
743 hertog50850 10r8: Jan zoon Jan Jakob Stevens alias Jan van Loon tot broechoven verclaert te besitten huys 
schuyr hoff ende aengelegen erffenis tot broechoven groot ontrent vier loopen deen sijde aen erve gijsbert 
martens dander sijde ende een eynde aen de gemeyn straet dander eynde aen erve de kynder michiel wijnants 
folio 179v et 180 in 3 texten belast met 13d nov, 2d nov et 2.5d nov. Zie fol 38v, 51r. 
744 hertog50850 49r3: Gijsbrecht Martens van de Heuvel alias Gijs van Heugten tot rythoven besit een stuck 
beempts gen(aamt) de hoybeempt groot ontrent twee loopen gelegen tot broechoven deen sijde aent 
straetken dander sijde henrick jacobs daarvan gedeylt, deen eynde Jan Jans verbeeck ende dander eynde aen 
de gemeynte van rythoven, folio 179v et folio 180 belast in 2 texten met 6d nov et 3d nov van 6d nov. 
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vuyt eenen bemde genoempt den hooybempt geleghen onder broechoven, groot ontrent 100 
royen, mette eender sijde henderick Jacobs kynderen dander sijde neffens een straetken deynde aen 
de gemeynte// (fol: 180) 
 
(anno 1629-50) 
(Willem Claus Janssen tot broeckhoven bij coop) 
(Dingna weduwe henderick eyssen loco) 
Henrik Jan gerart marten claessen alias cocx745 anno 1627 gewonnen --- 1st 7d 
vuyt eene bemde genoempt den hoybempt deen sijde gijsbert martens dander sijde huybert snocx 
deynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Marij dochter Laurens matijssen) 
Jan Laureyns mathijssen man van mary adams (willems)746  --- 11d 
huys hoff ende aengelach onder westerhoven op de braembos ex unio simon van Loemel, ex alio 
dirck aerts, fine unio et alio aen de gemeente 
 
(anno 1629-50) 
Aert peters verlynden op de brugge747 --- 1st 4d 
vuyt een huys hooff ende aengelach op borckel, groot 200 royen, met ender sijde neffes jan henricx, 
dander sijde neffes Aert claus, deynde aen de gemeynt// 
 
fol 101v 
 
(anno 1629-50) 
Lijsken weduwe Jan dircx Jans reppelmans van de schaeft --- 8d 
 
(anno 1629-50) 
(Peter Gerrit Delis tot westerhoven bij coop) 
Jan Laureyns mathijssen748 --- 9d 
vuyt huys hoff ende aengelaech groot ontrent twe lopensaet deen zijde Adriaen henricx, dander 
zijde Jan Bartholemeeus Celien, deynde aen Dierck francken, dander eynde aen de gemeyne straet 
 
(anno 1629-50) 
Peeter ende mary kynder Laurens matijssen749 --- 1st 2d 
vuyt pant fol: 101. 
 
(anno 1629-50) 
(Michiel hendricx schoenmaeckers) 
(5 kinderen) 
Neesken henrik schoenmaeckers braembos750 --- 14d 
In 2 texten pant fol: 99. 
 
Fol 102r 

 
745 hertog50850 ? 
746 Zie fol 31r. 
747 Zie fol 57r. 
748 zie fol 101r. 
749 Zie fol 101r. 
750 Zie fol 99r. 
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(anno 1629-50) 
(4 kinder, geraert, peter heyl en jan) 
Dirck aerts Braembos751  --- 1st 11d 
pant fol: 34 
 
(anno 1629-50) 
Gerart Corstiaens alias de smit (de) schaeft752  --- 4d 
vuyt een bemde op schaeft genoempt de leppers, groot 200 royen, met ender sijde Aert peters, 
dander neffes Jan hoex, deynde aen de gemeynt// (fol: 183) 
 
(anno 1629-50) 
Anthonis aert wouter tot borckel753 (in 4 texten) --- 19st 
vuyt een aude hooffstat genoempt de hovel op borckel, groot een bonder met ender zijde ende een 
eynde aen de gemeynt dander sijde oock aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
Aert Jan driessen opt loo754 --- 15d 
vuyt eerff genoempt heet eusel veelt ontrent de cromhorreken groot 100 royen, met ender sijde 
neffes die gemeyne Aa, dander sijde ande gemeynte, met een eynde Querijn henricx/ 
 
fol 102v 
 
(anno 1629-50) 
(huybert, hilleken ende Maryken kynderen) 
Aert Jaspars tot Borckel755  --- 2st 13d (in 2 texten) 
vuyt eenen bemde genoempt den hamonter bempt op borckel gelegen groot 100 royen met ende 
zijde neffes adriaen diercx, dander zijde Athonis nijssen, deynde aen de gemeynte// (fol: 184) 
 
(anno 1629-50) 
Peeter peeter celien aent eyckereynde756 --- 1st 8d 
vuyt huys ende aengelach aent eyckereynde onder bercheyck, groot 400 royen met ende sijde oost 
aen peter wauters, dander Jan worrenberchs, deynde aende gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Dingen weduwe met henrik? . Jenneke meeus kynder) 

 
751 Zie fol 34r. 
752 hertog50850 45v1: Geerit Corstiaans alias de smit op de schaeft besit een schure met een schaepskoye 
ende aenlegen erffenis gelegen op de schaeft gen(aamt) het puwvelt groot een loopensaets deen sijde aert 
daems dander sijde ende een eynde aen de gemeynte dander sijde Jan daems folio 181 art 3 belast met 1d ob 
nov. 
753 hertog50850 2v2-3: die selve (Atonis zoon Aart Wouters wonende op borkel) alnoch huys schuyr hoff ende 
aengelegen erffenis groot ontrent een buender gelegen op borckel deen sijde aen erve Adriaen Jan hemelers, 
dander sijde ende een eynde aen de gemeynte, dander eynde aen erve Lemmen aerts, folio 183 belast in 4 
texten met 19 st. 
754 hertog50850 50v6: Aart Jan driesen opt loo besit een stuck beempts gen(aamt) coomans beempt gelegen 
opt loo groot ontrent drye loopen deen sijde peter Jacobs dander de kynder Jan daris deen eynde de 
gemeynte, dander eynde sijn selffs, folio 183v in 2 texten  1d nov et 5d nov. 
755 hertog50850 ? 
756 hertog50850 50v3: Peter Peters celien aen t eyckereynde besit huys hoff ende aengelegen erffenis aent 
eykereynde groot ontrent 2 loopen deen sijde Jan woerenberchs, dander peeter wouterszoon sprijman, deen 
eynde sijn selffs erve, dander eynde de strate, folio 184 art 1  9d ob nov. 
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(Hendrick Jacobs van Balen) 
Peeter Janssen van knechsel757 tot rythoven in 6 texten --- 13st 9d 
vuyt eender hoeve groot ontrent 300 royen geleghen te rythoven onder broechoven met eender 
sijde ende een eynde aen de gemeynt, dander zijde willem claus ende gemeynt//  (fol 120v) 
 
(anno 1629-50) 
(Jan, cornelis ende Lucas kynder) 
Aert Peter Cornelis bocxhey Eersel758 --- 5d 
uyt de putten beempt in bercheyck groot ontrent twee lopensaet ex unio de kinderen Jan wouters, 
ex alio sijns selfs. 
 
Fol 103r 
 
(anno 1629-50) 
(Jan, Peeter, Jenneken ende Dionijs kynder) 
Cornelis Peeter Cornelis boecxheyde Eerssel759 --- 3d 
pant fol. 71v 
 
(anno 1629-50) 
(Hendricxken dochter loco Mary henricken aerts huysvrou Jan claessen) 
Mary ende Jenneken kynder wouter ermen opt loo760 --- 1st 7d 
vuyt eerve huys hooff ende angelach op loo geleghen groot 150 royen steyff met ender zijde Jacob 
Jordens smet dander zijde ende eynde Adriaen van Poppel, dander aen de gemeynte// (fol: 185) 
 
(anno 1629-50) 
(Jan eenich sone bij testament met wouter ende Catelijn) 
Jan Wouters (schout van) van Luycxgestel man van Jenneken Thomas (Jan Aart Elen)761 ---2st 10d 
vuyt huys hooff ende aengelach op berckt, groot ontrent 300 royen met ender zijde neffens Jan 
sooms tot gestel bij Eynhoven, dander aen claus roost, deynde aen sijn selffs dander aen de 
gemeynt/ 

 
757 hertog50850 47v5: Peter zoon Jan Jansen van knechsel tot broechoven onder rythoven besit huys hoff ende 
aengelegen erffenis tot rythoven groot sess loopensaets deen sijde willem claes dander sijde ende een eynde 
aen de gemeynte dander eynde Jochim van Loon; alnoch een stuck beempts gen(aamt) trosselaer gelegen als 
voor aent rosselaer groot twee loopensaets deen sijde meeus Janssen dander sijde ende met beyde eynden 
aen de gemeynte gen(aamt) trosselaer, folio 184 et 184v in 6 texten belast met 13 st 9d holl; die selve vuyten 
voors onderpande, folio 93v qrt ult  2.5d nov. 
758 hertog50850 31r2: Aart zoon Peter Cornelis verwect bij Katelijn dochter Aarts zoon Aart Laurijns Slaats alias 
Laukens wonende op de bocxheyde onder eersel verclaert te besitten een stuck beempts gen(aamt) de 
postelman groot ontrent een loopen gelegen int bercterbroeck deen sijde aen erve cornelis peeters sijns 
broeders, dander sijde aen erve desselve cornelis, deen eynde aen erve gen(aamt) de hapaerts beempt voirtijts 
toecoemende tot hapaert ende aluv behoirende Peter Jan hogaerts, de kynder meester dionijs dircx ende meer 
andere ende dander eynde aen een clotvelt toecoemende . . [niet ingevuld], folio 184v art 2 belast met 2d nov 
759 Zie fol 71v. 
760 hertog50850 15r4: Mariken en Jenneken kinderen Wouter Ermen woonende opt loo bezitten een huys hoff 
ende aengelegen erffenis opt loo onder Bercheyck groot ontrent twee loopensaets deen sijde aen erve Adriaen 
van poppel dander sijde ende een eynde aen de gemeynte dander eynde aen erve Jacob Joordens, folio 184v 
art ult belast met 9d nov. 
761 hertog50850 18r4: Jan Wouters schoutet tot Luyksgestel man van Jenneke dochter van thomas Jan aert 
eelen verclaert te besitten een stuck erffenis gen(aamt) die vonderecker groot ontrent twee loopensaets 
gelegen tot Berckt deen sijde aen erve Jan Ooms dander sijde aen sijn selffs erve deen eynde aen erve der 
kynderen thomas Jan neelen dander eynde aen de gemeynte, folio 54 art 2 belast met 1d nov. 
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(anno 1629-50) 
Jan ende Anneken kynder Jan Jan gelis762  --- 1st 8d 
vuyt huys hooff ende aengelach metten bemde daeraen geleghen opten wederboos met ender sijde 
neffes willen schroven dander Anna baers metten eenen eynde wauter peters, dander aen de 
gemeynt// 
 
fol 103v 
 
(anno 1629-50) 
(Jan en willem kynder) (in 4 texten verso) 
Willem ende Jan sgroven763 --- 4st 1d 
vuyt huys hooff ende aengelach op weboos, met ender zijde neffes huybert schrooven, dander aen 
peter de wever, metten eynde aen die gemeyn straet/  (fol: 186) 
 
(anno 1629-50) 
(Margriet ende Jenneken kynder) 
Claes Peeters van Aa764 --- 8d 
vuyt een bocht tueylants, groot ontrent 50 royen genoempt heet bogaertken op de Aa geleghen 
met ender sijde wauter Janssen thoosten, die gemeyn straet te norden en voerts aen claus voors// 
(fol. 122) 
 
(anno 1629-50) 
(Jan sone Goyart Symons bij deylinge) 
Symon, thomas ende Catharina kynder goyaert Symons tot Rythoven765 (in 3 texten) --- 1st 9d 
vuyt huys ende aengelach tot rythoven aen de plas onder broechoven groot ontrent 300 royen 
metter ender sijde der kynderen henderick van dorn deynde aen die gemeyn straet// 
 
(anno 1629-50) 
(Wouter marcus van borbergen bij coop) 
Peeter Janssen alias de wever766 opden weebos in 4 texten --- 1st 
huys ende aengelach op de weebos. 
 
Fol 104r 
 
(anno 1629-50) 
(Aert Jan Corstiaenszoon opt Loo man van . .) 
(4 kinder bij versterff) 

 
762 hertog50850 40v2: Jan ende Anneken kynder Jan Jan Gelis woonenden opden weebos besitten huys schuyr 
ende aengelegen erve opten weebos groot ontrent twee loopen deen sijde Jan jaspars, dander sijde de kynder 
Willem willem Jans van baelen alias sgrooven, deen eynde de kynder peter hermans ende dander eynde aen de 
gemeyn straete, folio 185v art 1 belast met 9.5d 1.5 ort nov. 
763 hertog50850 ? 
764 Zie fol 20v. 
765 hertog50850 1r2: Simon, Thomas en Katerina kinderen Goyart Simons woonende tot rythoven onder 
broechoven besitten een stucxken beempts groot 72 royen gelegen tot broechoven ontrent pauwen hoff deen 
sijde aen erve Jan Jans verbeeck, dander sijde aen erve der kynder michiel wijnants deen eynde aen erve de 
kinderen lucas cocx, dander eynde aen de gemeynt, folio 8v belast met 2d nov. 
766 hertog50850 67r3: Peter Jans alias de wever op weebos besit huys hoff ende aengelegen erffenis op 
weebos groot ontrent een loopen deen sijde willen van balen alias sgrooven dander sijde corst Jans deen 
eynde peter marcelis ende dander eynde (de) gemeynte, folio 185v  1st. 
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(Margaret coppens weduwe aerts schroven) 
Aert willem sgroven767 --- 1st 
Anno 1528 gewonnen sic dicont vuyt eenen bemde den mangelaert groot 200 royen ende meer 
gelegen opt loo ande weyerdeyck met ender sijde peter weytes damen, dander der kynderen Jan 
stevens bij die eynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Peter, wouter, willem, marie ende Aert kynder) 
Peeter Wouters tot Luycxgestel man van Lijsken willems768 --- 1st 
vuyt eenen bemde de mangelaer gelegen onder bercheyck opt loo, met eender sijde neffes Aeert 
schroeven, dander te suyden neffes de gemeynt ende ten norden aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(huybert sone met Peeter phlips .) 
Huybert willem adam gerarts van gestel769  --- 1st 
Vuyt eerve die heythoeve geleghen onder bercheyck tussen die Runde ende weboos groot 500 
royen ende met thooft ende suyden neffes de gemeynte west neffes eenen gemeynen wech dander 
neffes eerff Dierck Jacobs van borckel kynder eerff/ 
 
(anno 1629-50) 
Jan Ariaen bricken770 --- 2st 1d 
vuyt huys hooff ende aengelach opten hassenvenger onder bercheyck, groot 600 royen, geleghen 
met ender sijde neffes de gemeynte van schadewyck ende waelwijck, dander zijde neffes Aert 
embrecht vrancken, deynde weegt aen een gemeyn straet, dander (einde) aen griet willen// 
 
fol 104v 
 
(anno 1629-50) 
(huybert gaets voor een derde) 
(huybert, arian, catelijn kynder) 

 
767 hertog50850 24r2: die selve aert (Aart zoon Willem Aart Smits van balen alias sgroven) alnoch eenen halven 
bempt gen(aamt) den mangelaert groot ontrent twee loopen gelegen opt loo ontrent den weyerdijck deen 
sijde aen erve peeter wouters tot luycxgestel dander sijde aen erve de weduwe Jan stevens bempt, beyden 
eynden aen de gemeynte, folio 186v art 6 pro medietate van 13d belast met 6.5d nov. De Mangelaar op het 
Loo: E496-9, zie BiK p.551 en fig op p.554-5. 
768 hertog50850 24r3: Willem Peters tot Luyksgestel man en momber van Lijsken dochtere Jan claes verweckt 
bij maeyken dochter willem willem engelen besit dander helft van de voorst bempt gen(aamt) den mangelaert 
groot ontrent twee loopensaets deen sijde aen erve aert willem sgrooven voors dander sijde aen erve henrick 
franssen ende oyck sijn selffs erve beyde eynden aen de gemeynte, folio 186 voors pro alia medietate van de 
voors 13d belast met 6.5d nov. Zie vorig pand. 
769 hertog50850 36r9: Huibert zoon Willem Adam Gerards woonende tot luycxgestel besit een stuck heytvelts 
gen(aamt) de heythoeve groot ontrent thyen loopen gelegen onder bercheyck deen sijde ende eynde aen de 
gemeynte dander sijde aen de heerbaene ende dander eynde aen erve Aert eelens tot bercheyck, folio 186v 
belast met 6.5d nov. Heithoeve: F3 zie BiK p.533. 
770 hertog50850 5r4: Jan zoon Adriaan Brikken verweckt bij ariken dochter Rutger Michiels verclaert te besitten 
een huyske met hoff ende aengelegen erffenis groot ontrent vier loopensaets ontrent vier en twintich 
loopensaets gelegen onder Bercheyck ontrent eerssel ge(aamt) den hasenvangere deen sijde ende een eynde 
aen erve Aart Jan Embert francken dander sijde ende dander eynde aen de gemeynte; alnoch een stuck 
eckerlants gelegen in de eyckeracker groot ontrent sess loopen deen sijde aen erve goyaert berchmans dander 
sijde aen erve henrick berchmans deen eynde aen erve willem goyaert Berchmans dander eynde aen den 
ackerwech, folio 187 in 2 texten belast met 10d 1ort nov et 2d nov. Hazenvanger op de Paal: zie BiK p.184. 
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Goyart henrik Creyten van Aa771 --- 5d 
vuyt huys hooff ende aengelach op de aa onder bercheyck, groot 150 royen met ender zijde Jan 
cornelis dander adrian huybert ende Anna kynder goyaert voors deynde aen de gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(Jan sone Peter gratten verweckt bij) 
Henricxken dochter aert Jansen (Lippen) voor tweedeel 
Mary dochter Pauwels fransen voor een derdendeel tot rythoven772 --- 2st 3d 
vuyt huys hooff ende angelach geleghen tot rythoven aent heyereynde groot 400 royen met ender 
sijde henderick folders, dander zijde der kynderen Jacob van balen, deynde aen de gemeynt/ 
 
(anno 1629-50) 
(Bartel meeus eenich sone) 
Peeter bartholomeus custers773 --- 5d 
vuyt huys hooff ende aengelach op weboos met ender zijde aen Jan lamberts, dander sijde ende 
eynde aen Alken oppers voorts ande gemeynte/ (fol: 180)(fol. 123) 
 
(anno 1629-50) 
(Adam sone, heyl, margarete ende marie kynder) 
Dirck henrik schoirdels tot gestel774 --- 5d 
vuyt een bempt aen torkens hoeck onder lommel, met eender sijde neffes huybert goyaert creyten, 
dander neffes claus cleys, metten een eynde noort aen de loop, dander eynde jan hoolen 
 
fol 105r 
 
(anno 1629-50) 
(Peter willem martens cope tg mati goyaert lq voor de helft 2.5 st 1d) 
(Margarta dochter Goort loyen voor een helft) 
(Jan sone peter pauwels verweckt bij margriet dochter goyart) 
Willem marten Loyen van spaenrijt775 (in 3 texten) --- 5st 2d 
vuyt eenen bemde geleghen op de spaenryt, onder bercheyck groot ontrent 200 royen, met ender 
zijde Joorris Aerts ende Jan Loyen, metten eynde Aert theus dander aen goyaert martens voors eerff. 
(Fol 123v) 
 
(anno 1629-50) 
(Symon sone met Jan sijn broeder) 
Jan Symon hoomans776 (in 2 texten) --- 1st 3d 

 
771 hertog50850 14v1: die selve (Goyart zoon Henrik Henrik Krijten van der Aa onder Bergeijk) alnoch de helft 
van hondert royen erffenis metten huyse daarop staende gelegen als boven deen sijde aen sijns selffs erve 
dander sijde ende een eynde aen den erve van Dionijs Jan cristoffels metten symen ende dander eynde aen de 
gemeynte, folio 164 voors art 3 pro medietate van 3d nov belast met 1.5d nov; die selve vuyten huyse ende 
erve voor groot een loopensaets, folio supra art ult belast met 1.5 groten vet; die selve vuyten huyse ende een 
loopensaets erve voors, folio 187 in 2 texten belast met 2d nov. 
772 Zie fol 52v. 
773 Zie fol 47v. 
774 hertog50850 ? 
775 hertog50850 15r6: Willem Marten Looien van de spaenrijth woonende onder de weebos besit huys schuyr 
hoff ende aengelegen erve opte spaenrijth gelegen groot ontrent vijff loopen deen sijde aen erve Jooris aerts 
daarvan gedeylt, dander sijde aen erve Bartelmeus joosten deen eynde Jooris aerts voors ende dander eynde 
aen de gemeyn heyde, folio 188 qrt 3 et 188v art 4 et 5 in 3 texten belast met 2 st 3d nov st 6d nov. 
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vuyt een stuck bempts op witreyt met bijde sijde Jooris Arts, metten eenen eynde matheus wauters 
dander neffes Jan goyaerts// (fol 123.v.) 
 
(anno 1629-50) 
Joris aerts van de witrijt777 --- 2st 1d 
vuyt eenen bemde den hogenbempt genoempt op spaenreyt onder bercheyck, groot hondert 
vijfftich roeyen, met ender zeyde, ten suyden aen eerff willem schroeven, tenoorden Symon 
hoeffmans metten eenen eynde weest, bartholomeus costers, dander ten oosten aen Joris voors 
[deze post is door middel van een accolade verbonden met de vorige] 
 
(anno 1629-50) 
(Adriaentken eenige dochter) 
Corstiaen Janssen man van Cathelijn peeter bacx778 --- 15d 
vuyt eenen beempt den messeleer op weboos, metter ende sijde Cornelia bacx, dander neffes claus 
bars metten eenen eynde goyaert marten loyen dander aen corsten voors (fol 124v.) 
 
fol 105v 
 
(anno 1629-50) 
(Hendrick ende Jenneken kynderen Bartholomeus voors bij versterff) 
Bartholomeus ende Cornelia kynder peeter bacx779 --- 4d holl 
uyt een eeussel groot 75 royen ex unio Jam Joris, ex alio daer van gedeelt, finit unio goyart martens, 
(finit) alio aent hensbroeck (Fol 123v) 
 
(anno 1629-50) 
Claes huybert (Willem) baers780 --- 15d holl 
Vuyt eenen bempt heet heysbroeck op weboos, metter ender sijde neffes willen schroven, dander 
neffes goyaert martes, metten eynde Jan symons// (fol 189) 
 

 
776 hertog50850 15r7: Jan Simon Homans wonende opte spaenrijth besit een stuck beempts genoempt den 
hoogenbeempt groot ontrent drie loopen gelegen in de spaenrijth deen sijde aen erve Jooris aerts, dander 
sijde aen erve goyart martens ende der kynder peeter back deen eynde aen erve Jooris aerts ende dander 
eynde aen erve willem marten loyen, folio 188v in 2 texten belast met 3 ob et 6d nov. 
777 hertog50850 38r5: Joris Aarts woonende opde witrijth besit een stuck beempts gen(aampt) de rijth groot 
ontrent een loopen gelegen op de witrijt in de rijth deen sijde aen erve willem martens dander sijde Jan 
symons, deen eynde aen sijn selffs erve ende dander eynde de kynder peter hermans, alnoch een stuck lants 
gen(aampt) den corttenacker op de witrijt gelegen groot ontrent een loopen deen sijde Jan symons, dander 
sijde willem martens, deen eynde Jan goyaerts dander eynde meeus goyarts, folio 121v art 2 pro parte van de 
voors 2 st belast met 11d nov. Hogenbeemd op Spaanrijt : zie BiK p. 633; Rijt op Witrijt: zie BiK p.656. 
778 hertog50850 38v5: Corstiaan Janssen alnoch een stuck beempts gen den aert heyligen beempt gelegen 
tusschen brucxkenseynde ende weebos groot ontrent een loopen, deen sijde aen erve de kynder dirck 
udemans dander sijde Meeus peters ende neelken sijn suster deen eynde Lemmen stevens ende dander eynde 
aenn erve Arian henrick berchmans alias pijlen, folio 3v art 3 belast met 8d nov. Zie ook fol 3v en fol 60r. De 
Mijselaar op Weebos: F752-5, zie BiK p.639. De Aart Heiligersbeemd onder Weebos op de Spaanrijt: zie BiK 
p.641. Aart Heikensbeemd op Broekskenseinde: zie BiK p.639. 
779 Zie fol 70v. Hijsbroek op Weebos: zie BiK p.639. 
780 hertog50850 40r6: alnoch (Klaas Huibert Willem Baars wonende op de Weebos) een stuck beempts 
gen(aampt) het heysbroeck groot ontrent twee loopen gelegen opten weebos deen sijde willem sgrooven 
dander sijde goyart martens deen eynde Jan symons ende dander eynde aent leystraetken, folio 5v art 3 pro 
medietate van 4 st 5.5d nov belast met 2 st 2.5d et quart parte d nov.; die selve vuyten voors onderpande, folio 
101v pro parte van 9d nov belast met 3d nov. Hasbroek/Hijsbroek op de Weebosch: F756-7, F761, BiK p.639 en 
fig op p.624-5. 
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(anno 1629-50) 
(Jenneke eenige dochter ende henrick ende marie kynder) 
Peeter meester symons henricx781  --- 14d 
vuyt huys ende aengelach op berckt groot ontrent 200 royen metter ender sijde ten oosten aen 
symons raessen, dander zijde Anna sijn suster, beyde die eynde aen de gemeyn straeten// 
 
(anno 1629-50) 
Marten marten Jacobs782  --- 6d 
vuyt eenen bocht den straetbocht genoempt toolant te rythoven onder waeleyck gelegen met 
ender sijde neffes Jan lambrechts dander sijde der kynderen adriaen Jan hendrix voorts aen de 
gemeynt// 
 
fol 106r 
 
(anno 1629-50) 
(Peeter gojart ariens voor 3 5de deelen bij coop van 4 (kinderen?) verwect bij anna dochter volders) 
(4 kynderen) 
(Jan, henrick, wouter, peter, elisabeth, mechteld ende luytgaerde) 
Jenneken weduwe ende 7 kynder peeter henricx verhobbelen783 --- 1st 5d 
vuyt huys ende aengelach tot rythoven aent heyereynde groot 300 royen met ender sijde ende heet 
een eynde aen de gemeynt, dander aen cornelis Jacobs, dander aen de Rijloop 
 
(anno 1629-50) 
Jenneken dochter raes Symons van berckt784 --- 11d 
vuyt eenen bemde int berckterbroeck te berckt genaempt den weboos bempt groot ontrent 100 
royen, met ender zijde der kynderen peter matheus franssen, dander (zijde) kynderen symon 
mispelmans ende heet een eynde oost, dander (einde) Jan Aerts ketelaer// 
 
(anno 1629-50) 
(Gerart soone marten Janssen hemelers bij cope) 
Jan Anthonis man van Anna dochter aert Lemmens tot borckel785 (in 7 texten) --- 7.5 st 
vuyt eenen acker genoempt den delisecker, gelegen op borckel, groot 300 royen, met ender sijde 
ende een eynde aen  adriaen dircx, dander sijde neffes eerff peter soolen, deynde aen de gemeynt 
 
(anno 1629-50) 
(Michiel sone Dirck francken bij coop) 
(5 kynderen) 

 
781 Zie fol 29v, 30v, 73r. 
782 Zie fol 44v, 68v. 
783 Die selve (Jenneken dochter Jan Meeus weduwe Peter Henriks Verhobbelen) vuyten huys schuyr hoff ende 
aengelegen erve voors (aan het Heiereinde in Riethoven) folio 189v in 3 texten belast met 2d 3 ort nov 1d ort 
nov et 4.5d nov.Zie fol 9r, 100v. 
784 hertog50850 58v4: Jenneke dochter Raas Simons tot berckt besit een stuck bempts gen(aampt) den 
calisbeempt gelegen tot berckt groot vierdalff loopensaets deen sijde huyb martens dander sijde ende een 
eynde dirck Jacops dander eynde de gemeynte, folio 117v art ult belast met 3 ort nov; die selve vuyten voors 
onderpande folio 189v et 190 in 3 texten 3 oirt nov 3 oirt nov et 2d nov. 
785 hertog50850 fol 12v5: Jan Antonis man en momboir van Anneke dochter Aart Lemmens tot Borkel verclaert 
te besitten een hoffstad ende aengelegen erffenis gen de dommel gelegen tot borkel groot ontrent sess 
loopensaet deen sijde ende een eynde aen de gemeynte dander sijde aen erve Jan goossen peeters dander 
eynde aen erve Aert peeter cuypers, folio 90v in 2 texten belast met 3 st 10d holl; die selve vuyten voors 
onderpande folio 195v art 3 16 myten. 
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Gerart peter delis van braembos786 --- 8d 
uyt huys, hoff ende aengelach groot ontrent seven lopensaets ex unio der kinderen Jenneken 
goyaerts ende Dielis Peters, ex alio de kinderen henrick Jans/ 
 
fol 106v 
 
(anno 1629-50) 
(willem, Iken anneke ende mayken verwect bij mary) 
Meester Lambert willems schoolmeester787 --- 8d 
vuyt huys hooff ende aengelach bij de kerck, met ender zijde oost peter berchmans, dander zijde 
ende een eynde an de gemeynte dander aen meester Lamberts voors// 
 
(anno 1629-50) 
(Jacob gerart bij coop) 
Peeter gerart henrik nijssen tot westerhoven ende 8 kynder Jans gerarts788 --- 15d 
uyt huys, hoff metten aengelach groot ontrent twee loopensaet aen erve henrick gerarts ex alio 
adriaen Peters. (Fol 125.) 
 
(anno 1629-50) 
(Henrica weduwe henrik wouters de croy met 7 kynderen ende 2 kyntskynderen bij coop van jacob 
soone goort berchmans ondergeschreven 
Goyaert willem Berchmans schouteth van Bercheyck789 --- 13d 
vuyt  een stuck aengelachs groot 50 royen geleghen aen de plaets van bercheyck met ender sijde 
oost der kynderen Jan henrick nissen ten westen aen de dijck, goyaerts voors deynde ten suyden aen 
de waterlaet dander nort ande coolhooff hens selff// 
 
(anno 1629-50) 
(Anthonis Aert wauters loco//) (in 3 texten) 
Willem willem aert Eelen790 --- 1st 9d 
rest 1578 anno 1628 door thonis hovels gewonnen vuyt huys hooff ende aengelach op borckel groot 
200 royen met ender sijde henrick claus, dander neffes adriaen hoovels, deynde aen de gemeynte. 
 
Fol 107r 
 

 
786 hertog50850 12r1: Gerard zoon Peter Dielis tot Braembos onder westerhoven besit huys, hoff ende 
aengelegen erve tot Braembosch groot ontrent seven loopensaets deen sijde aen erve willem martens dander 
sijde aen erve neesken henricx deen eynde aen erve der kynderen laureys mathijs dander eynde aen de 
gemeyn straet folio 190 art ult belast met 3d nov. 
787 hertog50850 0r8: Meester Lambert Willems schooolmeester tot bercheyck besit huys hoff ende aengelegen 
erffenis tot bercheyck aen de kercke groot ontrent twee loopen deen sijde peter berchmans dander sijde ende 
eynde de gemeyn strate, dander sijde sijn selffs, folio 190v belast met 3d nov. 
788 hertog50850 65v4: Peter zoon Gerard Henrik Nijsen ende de acht kynder Jans Gerards nijssen tot 
westerhoven besitten huys schuyr hoff ende aengelegen erffenis tot westerhoven groot ontrent 2 loopen 
deen sijde henrick gerart nijssen dander sijde Jacob gerart nijssen deen eynde henrick gerarts voors ende 
dander eynde de gemeyne strate, folio 190v belast met 6d nov. 
789 hertog50850 6v1: Goyaart Willem Bergmans voors alnoch huysinge boere schuyr hoff ende aengelegen 
erffenis groot ontrent sestien loopensaets gelegen tot Bercheyck aen de beestenmerckt deen sijde ende een 
eynde aen de gemeyn straete dander sijde aen erve de kynderen Jan nijsen, isaac wachtelaer ende henrick 
willem berchmans, folio 190v art 3 belast met 5d ob nov; die selve alnoch viuyten voors onderpande folio 83v 
art 1 6d nov. 
790 hertog50850 ? 
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(anno 1629-50) 
(Andries aerts bij coop) 
(Margriet weduwe gerarts wijnen met haere vijff kynderen loco patris) 
Gerart Jans alias wijnen tot rythoven791 (in 4 texten) --- 4st 
vuyt eenen bocht toelants tot rythoven onder bossoven , met ender sijde ende den eynde neffes 
henderick Jan stappaers, dander sijde neffes eenen leywech, deynde aen hen selffs 
 
(anno 1629-50) 
(Jan, Peter ende Catelijn kinderen peeter Dircx) 
Lijsbeth hoogart meeus (hogarts)792 tot rythoven --- 10d 
vuyt eenen bempt genoempt den h(eilig) geest bempt, tot Rythoven aen de Voort groot ontrent 75 
royen, metter ender sijde aen de loop dander aen die gemeyn straet, deynde marten van heersel, 
dander eynde Jan Jans stappers// 
 
(anno 1629-50) 
Gebuyren van Dommelen793  --- 5 grote 
vuyt seecker gemeente . van hertog Philips van Bourgoignen ende van brabant met brieve van daete 
20 December 1464 naerder inde selve aff gepaelt op eenen jaerlijkse chijns van drye schellingen 
tournoise sijnde oude sijns ende vijftig oude grooten nieuwe sijns 
[dit stuk tekst is met een schuine streep doorgestreept] 
 
(anno 1629-50) 
(Martijnken dochter henrick wouters alias de brauwer bij versterff) 
(Jan soone henderick wauters alias de brauwer) 
Wauter Janssen tot walick794 (in 3 texten)  --- 11st 2d 
voer die naegebueren van waelwijck ende schadewyck, vuyt een stuck goedts genoempt de 
kreytenborch gecoemen van de voorAert van schadeweyck ende waelwijck groot een halff bonder 
21 royen, met ender zijde ende een eynde aen de gemeynt, dander aen de byschop erff van den 
Bosch onder eersel geleghen// 
 
fol 107v 
 
(anno 1629-50) 
Jan Jan delis van boevenhovel795  -- 6st 12d 

 
791 Zie fol 66v. 
792 hertog50850 41r8: deselve (Lijkse dochter Hogart Bartholomeus Hogarts wonende tot rythoven aen de 
voort) alnoch een stuck beempts gen(aampt) heilig gheest beempt groot ontrent 2.5 loopen gelegen tot 
rythoven aen de voort deen sijde goort symons, dander sijde (de) gemeyn strate deen eynde hens Jans ende 
dander eynde Marten Jans van heersel, folio 191v belast met 4d nov. 
793 hertog50850 52r2: Adriaan Aarts Stakenbroek voors tot rythoven besit een hoffstadt ende aengelegen 
erffenis onder broechoven ontrent vier loopen groot deen sijde ende eynde de gemeyn strate, dander sijde 
ende dander eynde bartelmeus Anthonis, jaerlijx belast van wegen de gebuyren van rythoven ende 
broechoven als Aertchijns, folio 193 12 grote vet (actum 5 meert 1629) 
794 hertog50850 36r4: Wouter Jans wonende tot walick besit een stuck beempts gen(aampt) den creytenborch 
groot ontrent een halff buender gelegen tot rythoven deen sijde aen erve des bisdoms van den bossche 
dander sijde ende eynde aen de gemeynte ende dander eynde aen erve Jan Janssen alias lijn moeys, folio 192 
in 3 texten belast met 6d nov, 5.5 grote vet et 1d nov. 
795 hertog50850 27v5: die selve Jan (Jan Jan Delis) alnoch 60 royen weylants gen den cockart gelegen als boven 
(Boevenheuvel), deen sijde aen sijn selffs erve van 60 royen gen den cockart, dander sijde ende een eynde aen 
de gemeynte van schaewijck ende waelick ende dander eynde aen de mosbeempt van de voors margareta 
dochter Jan willem cleyn Janssen, folio 192v art 1 belast met 2d nov; ende alnoch van wegen de gebuyren van 
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Vuyt een stuck eerff genoempt de kockaert opten boevenhoevel met ende sijde margriet willem 
cleyn ende heet een eynde dander zijde en een eynde aen de gemeynt (fol 193) 
 
(anno 1629-50) 
gerit Dircx als sterffelijk laet van de Gebuyren van braembos796 --- 3st 
 
(anno 1629-50) 
adriaen aerts Stakenbroeck voor de Gebuyren van rythoven797  --- 24st 
Die van Broechoven ende Rythoven hebben op maendach naer h: Sacramentsdach 1358 tegens Jan 
van Tulle doenter tijt Rentmeester van den Bossche vercregen henne gemeente naerder inde selve 
brieven bepaelt ende deselve bij hertoch Philips van Bourgoegnen geafirmeert op den 22 december 
1447 op eenen jaerlijkse recognitie chijns van 12 oude groten. 
 
(anno 1629-50) 
(Willem henrix bij coop) 
Jan ende margriet kynder henrik goossens tot boshoven798 --- 15d 
vuyt eenen bemde genaempt den tijssenbempt, groot ontrent 150 royen, tot rythoven onder 
bosshoven, met ender sijde henderick stappers, dander sijde peter peters pauwel, deynde peter 
wauters dander aen de gemeynt// 
 
fol 108r 
 
(anno 1629-50) 
(Caterina weduwe grot. Dochter) 
(Huybert dierck bij kope voor) 
Peeter Peeter bastiaens cremere799 tot Rythoven aen de voort --- 2st 11d 
vuyt eenen bemde geleghen tot rythoven aen de voort groot 24 royen met ender sijde neffes 
hogaert Jacobs, dander sijde aen de gemeyn straet, deynde aen Joest peters, dander aen huyb diercx 
 
(anno 1629-50) 
Michiel aelberts tot Dommelen800  --- 1st 1d 

 
schayck ende walick als van wegen den aertchijns 3.5 grote vet. Dit perceel ligt naast het vorige :Het Mosveld 
op Boevenheuvel C378 en C379, de Kokker= C377 aan de Eerselse kant van Boevenheuvel. Zie ook fol 40r. 
796 hertog50850 27r1: Geburen van Braambos wesende een gehuchte resorterende onder westerhoven 
bekennen folio 193 aen sijn ma(jesteit) te vergelden 18 denari vuyt een stuck gemeynte wesende broeclant 
ge(naampt) swaervoort  18d. Meester gijbel eldermans woonende opt gehuchte van de braembos betaalt 
desen chijns vuyten name van de gebuyren voors ten respecte dat hij eenen vuytfang besit groot ontrent drye 
loopen ingegraven van de voors stuck gemeynte. 
797 hertog50850 52r2: Adriaan Aarts Stakenbroek voors tot Rythoven besit een hoffstadt ende aengelegen 
erffenis onder broechoven ontrent vier loopen groot deen sijde en eynde gemeyn strate dander sijde dander 
eynde bartelmeus Anthonis, jaerlijks belast van wegen de gebuyren van rythoven ende broechoven als 
Aertshijns, folio 193 12 groten vet. 
798 hertog50850 25r1: Jan en Margriet kinderen Henrik Gosens tot Boshoven onder rythoven besitten een halff 
bunder weylants gen(aampt) den tijssen bempt gelegen aen het blintvenne, deen sijde aen erve der kynderen 
Jan stappaerts dander sijde aen erve peeters pauwels deen eynde aen de gemeynte ende dander eynde aen 
erve peeter goossens, folio 193 art 3 belast met 6d nov. 
799 hertog50850 25r4: Peter zoon Peter Bastiaans de cremer tot rythoven aen de voort verclaert te besitten een 
stuck bempts gen(aampt) wouter conincxbeempken gelegen tot boschoven bij de voirt groot ontrent een halff 
loopensaet deen sijde aen erve Joost Joannis dander sijde aen erve peeter faessen daer van gedeylt deen 
eynde aen kynderen Jacob goyaert meeus ende dander eynde aen de gemeyn straet, folio 193 art ult belast 
met 17d nov. 
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vuyt eenen beempt genoemt het goerken groot ontrent een loopen deen zijde Delis hendricx dander 
sijde Rogier Janssen van de huevel, gelegen beneden kerscops muelen 
[deze post is doorgestreept met een schuine streep] 
 
(anno 1629-50) 
(de weduwe met henrick, lenart ende thomas kynder) 
Willem Jansen tot Dommelen801 --- 8d 
Vuyt vuytten chijnsbeempt boven venbergen groot 1.5 loopen deen sijde wilbort Jansen dander 
sijde Goyaert geritssen  (fol 126v) 
[deze post is doorgestreept met een schuine streep] 
 
(anno 1629-50) 
(Jan rutten bij coop) 
Rutger peters alias santloopers802  --- 14d 
vuyt eenen eenen hooybempt tot berckt int berckterbroeck geleghen, groot 200 royen met ender 
zijde henderick peter symons dander zijde aen Ruts voors, met een eynde ande gemeynte, dander 
aen sijn selffs, den bempt is genaempt den berchmansbempt// 
 
fol 108v 
 
(anno 1629-50) 
(willem Jangoyaerts bij coope) 
Hubert Anthonis Daris803  --- 14d 
1 pant fol: 143 
 
(anno 1629-50) 
(Marie weduwe met Bartolomeus ende Arijken kynder) 
Peeter (Jan) marcelis op weebos804 --- 3st 9d (bij provisie betaalt wauter merckx en jan 
cloots debet) 
uyt eenen acker ge(aamd) de kivitacker ende neelkensbocht groot ontrent anderhalf bunder aen de 
dorenboom aen de weeboschacker ex unio een leywech ex alio neffens de voors Neelkensbocht 
 
(anno 1629-50) 
(henrick frans rombouts bij coope) 

 
800 hertog50850 42r1: Michiel Aalberts woonende tot dommelen besit eenen beempt gen(aampt) het ghoirken 
gelegen tot dommelen op kerspe groot ontrent een loopen deen sijde Jenneke aelberts dander sijde Delis 
henricx deen eynde aen de reviere genoempt kerspe ende dander eynde aen sijn selffs erve, folio 193v in 2 
texten belast met 6d nov ende ob vet. 
801 hertog50850 46v5: Willem Jansen tot Dommelen besit een stuck beempts gen(aampt) den chijnsbeempt 
gelegen op de schaeft oft daerontrent groot twee loopensaets deen sijde wilboort coppen dander sijde willem 
geerarts deen eynde de dommel dander eynde de gemeynte, folio 194 art 1 belast met 3d nov. 
802 hertog50850 41r1: Rut Peters alias Zandlopers tot berct besit een stuck erffenis gen het ketsveltken groot 
ontrent een loopen met een heytvelt daeraen gelegen groot ontrent twee loopen onder berct int 
bercterbroeck gelegen deen sijde peter henrick schoonen dander sijde ende een eynde aen de gemeyn strate 
ende aen erve huyb thonis daris daarvan gedeylt, dander eynde claes peter roest, folio 54 art 5 et 54v art 4 
belast met 2.5d nov et 6d nov vuyt 7d nov. 
803 Zie fol 29r, 78v, 84r, 85v. 
804 hertog50850 53r1: Peter Jan Marcelis opten weebosch besit een stuck eckerlants gelegen opten weebosch 
groot vier loopensaet geheeten den neelkensboecht deen sijde willem sgrooven dander sijde Jan aerts deen 
eynde aert sgrooven dander eynde de gemeynte, folio 59 in 2 texten belast met 6d nov et 12d nov. 
Neelkensbocht op Weebosch: F420-4, zie BiK p.623. 
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Jenneke en frans Rombouts805 ---  2st 
vuyt eenen bemde genoempt den langen bempt, met ender sijde neffes marcelis Joosten, dander 
sijde ende eynde Joost marcelis, dander sijde neffes hendrick rombauts, desen bempt is geleghen int 
berckterbroeck op berckt 
 
(anno 1629-50) 
(Gerardr Jan Rombouts bij coop) 
Anneke dochter huybert baers806  --- 3st 10d 
vuyt huys hooff ende angelach op webos aent hoocheynde met ende sijde aen die gemeyn weghen, 
dander zijde Aert schroven// 
 
fol 109r 
 
Hier volgen Nijten807 
 
(anno 1629-50) 
Hubert Jan willem sgroven808 --- 3st 15d 
Vuyt huys hooff ende angelach op webos met bijde zijde willem schroven metten eynde aen de 
gemeynt 
 
(anno 1629-50) 
(Matheus Jacobs) 
Jan ende robbert kynder henrik berchmans809 2 oert 4 
vuyt eenen bemde den vorsten bempt geleghen tot bercheyck aent eynde met ender zijde adriaen 
van poppel dander zijde matheus franssen, beyde de eynde aen de gemeynt/ 
 
(anno 1629-50) 
(Aert Joost thijssen bij coope) 
(Joost thijssen de vlesser, de kynder) 
Jan franssen van Aelst810 --- 2 oert st 
rest ? 
een beempt groot ontrent twee lopen gecocht bij Peter Celen aent eykereynd. 
 
(anno 1629-50) 
(yken dochter ende goyart haer broeder) 

 
805 hertog50850 20v2: Jenneke dochter frans rombouts besit een stuck bempts gen(aamt) den slangenbempt 
gelegen int berckterbroeck groot ontrent drye loopensaet deen sijde ende een eynde aen erve Joost mercelis 
dander sijde aen erve willem berchmans dander eynde aen erve henrick frans rombouts, folio 194 art 4 belast 
met 13d nov. De Langenbeemd op de Hoge Berkt: D56 BiK p.403. Slangenbeemd onbekend, vermoedelijk een 
schrijffout, want er is duidelijk sprake van hetzelfde perceel, zie de reengenoten. 
806 Zie fol 64v. 
807 Hier wordt bedoeld de geldeenheid mijt.  
808 hertog50850 24r5: Huybert soone Jan Willem Aart Smits van Bale alias Sgroven opten weebosch verclaert te 
besitten huys hoff ende aengelegen erffenis opten weebosch groot ontrent drye loopen deen sijde aen erve 
aert willem aert sgrooven voors dander sijde ende een eynde willem willem aert sgrooven dander eynde aen 
de gemeyn straet, folio 194 art ult pro medietate van 4 st 3d belast met 2st 1.5d nov. 
809 hertog50850 59v6: Jan en Robbert zonen Henrik Bergmans tot bercheyck aent eyckereynde besitten een 
stuck beempts gen(aampt) de cleynen beempt groot ontrent 2.5 loopen gelegen aent eyckereynde met beyde 
eynden aen de gemeynte deen sijde adriaen van poppel ende dander sijde matheus franssen, folio 195v art 1 
belast met 2 oort 3? 
810 hertog50850 ? 
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Peeter thomas aent eykereynde811 --- 16 mijt 
vuyt eenen vuytfanck aent eykereynde groot ontrent 32 royen, met ender zijde ende een eynde 
ande gemeynt dander aen henderick van berse, ende aen sijn selffs/ 
 
fol 109v 
 
(anno 1629-50) 
(Ida en merijken kinderen) 
Gerart Corstiaen Ooms812  --- 3.5 oort 4.5 (mijt) 
vuyt eenen vuytfanck genoemt die water bleeck op weboos met ender sijde neffes Anna baers 
dander sijde ende een eynde ande gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
Goris Cornelis op Eykereynde813 --- 11 (mijt) 
vuyt een voort aent eyckereynde, bij den eycker deyck neffes meester Dierck van eesch dander 
Cornelis thomas dander aen de gemeynt  (fol: 195) 
 
(anno 1629-50) 
Henrik Jan Symons alias peggen814  --- 13 (mijt) 
vuyt een voort heet kuypersveelt aent eycker deyck met ender zijde ende bijde eynde aen de 
gemeynt, dander sijde Joost mathijssen ende Jan tops// 
 
(anno 1629-50) 
(3 erfgenamen)(aert aert theus . bij deylinge) 
Lemmen stevens  (franken) de brouwer 815 --- 3st 16 mijt 
vuyt eerve genoempt den wijde hoorst geleghen tot berckt groot 725 royen met ender sijde aen die 
kynder henderick aerts, dander sijde neffes de kynder voors willem pauwels adriaen henricx ende 
heet eynde, dander eynde aen de gemeynte// 
 
fol 110r 
 
(anno 1629-50) 
(adriaenszoon van poppel) 
(Jan van der bree.) 

 
811 hertog50850 48v2: Peter Thomas aent eyckereynde besit een stuck beempts groot 50 royen gelegen aent 
eykereynde deen sijde ende dander seyde aen de gemeynte deen eynde aen Jan Daris ende dander eynde aen 
sijn selffs erve, folio 194v art 3 belast met 16 myt. 
812 hertog50850 4r11: die selve (Gerard zoon Corst Gerard Ooms) alnoch 200 royen erffenis gen(aampt) die 
bleecke oft quaet wetvelt gelegen opten weebosch deen sijde aen erve de kynderen Jan geelis ende aen erve 
der kynderen peeter hermans dander sijde ende een eynde aen de gemeynte ende dander eynde aen Jan 
Jaspaar erve folio 194v art 4 belast met 3.5 oirt 4.5 mijt 
813 hertog50850 15r3: die selve (Goris cornelis op eykereinde) alnoch 19 royen weylants gelegen opt 
eykereynde deen sijde sijn selffs erve dander sijde ende een eynde aen de gemeynte dander eynde aen erve 
henrick Janssen, folio 195 art ult belast met 6.5 mijt. Het Kuipersveld aan de steeg op het Eikereinde:  B400-4 
zie BiK p.285, zie ook kaart lop p.254-5. 
814 hertog50850 ? 
815 hertog50850 29r6: die selve (Lemmen Steven Vranken alias lemmen elsen woonende opte weebos) alnoch 
14.5 loopen heylants gen(aampt) de wijerhorst gelegen opten weebos tusschen weebos ende berct deen sijde 
aen erve de kynder henrik aert tot berct dander sijde aen erve willem baers kynder, deen eynde aen erve 
peeter meeus scoesters ende dander eynde aen de gemeynte, folio 195 art 2 belast met 3 st 16 mijten. De 
Wijerhorst aan het Muggenhool op Berkt: heide E53-8, zie BiK p.524, zie ook de kaart op p.518-9. 
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(gerart jan faes) (adriaen bartholomeus van poppel) (de vier kinderen) 
Cathelijn weduwe Dirck willem rutten816 6d 
Rest --- 17.5  
uyt 25 r(oyen) uytfancx ingenomen van de gemeente 1554 alnu beempt sijnde aent eycker eyndt, ex 
unio desselfs Jannen beempt geheeten vlasvelt, ex alio aen de gemeente 
 
(anno 1629-50) 
(hubert en Anken kynder) 
(lambert joordens) 
Joost mathijs Dircx817 --- 24 
vuyt huys hooff ende angelach ande broeckstraet geleghen groot 200 royen met ender sijde aen die 
Aert vereyck ende lucas Jacobs vereycken, dander west goyaert phlipsszoon bijde (einden) aen de 
gemeyn straeten 
 
(anno 1629-50) 
(anthonis sone) (stijnke ende mari) 
Jan Janssen verhoeven818 --- 2.5 oert 2.5 (myt) 
vuyt eenen bemde aen de broeckerdeyck metter eender zijde aen goyaert phlipssen dander sijde 
ende gemeynt aen de gemeyne dander Dierick mathijssen// 
 
(anno 1629-50) 
Goris Cornelis819 --- 6.5 (myt) 
vuyt eenen bempt heet bruckxken aent eykereynde, met ende sijde aen henderick Janssen, dander 
sijde Jan popeliers, mettten eynde Laureys martens, dander aen de gemeynt// (fol 130) 
 
fol 110v 
 
(anno 1629-50) 
(Jan aert schooff bij coop) 
(Jan Cornelis andriessen tot gestel) 
Peeter maessen opt Loo820 --- 1 st 
Vuyt een weytveelt op loo geleghen ande giskensdeyck groot 300 royen met ender sijde peter 
theeus jacob, voorts rontsomme in de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
(huybert en hilleken kynder arian de snijder bij coope) 
Jaspar Huybert Joordens op borckel821 -- 32 

 
816 hertog50850 ? 
817 Fol 87v. 
818 hertog50850 8r4: Jan zoon Jans Verhoeven tot Bercheyck verclaert te besitten hondert sevenenveertich 
royen erffenis gelegen in twee partijen te weten het eene groot scherp onderhalff loopens wesende weylant 
gelegen onder bercheyck aen de broeckstraet deen sijde aen erve goyaert philipszoon dander sijde ende een 
eynde aen de gemeynte dander eynde aen erve der kynderen mathijs de vlesser ende dander stuck groot 
onderhalff loopens scherp gelegen ter plaetsse voors deen sijde aen erve huybrecht van Brussel alias soons 
dander seyde ende beyde eynden aen de gemeynt folio 195 art 5 belast met 2.5 oirt 2.5 myt. 
819 hertog50850 15r3: die selve (Goris cornelis) alnoch negenthien royen weylants gelegen opt eyckereynde 
deen sijde aen sijn selffs erve dander sijde ende eenen eynde aen de gemeynte dander eynde aen erve henrick 
Janssen, folio 195 art ult belast met 6.5 myt 
820 Fol 40v. 
821 hertog50850 ? 
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Vuyt niewe eerff geleghen op borckel groot 75 royen, met ende zijde aende bijde die eynde aen de 
gemeynt, dander neffens Aert Jasper ende thonis Jaspers/ 
 
(anno 1629-50) 
(lambert Dircx boons bij coop) 
(3 kynderen anna ondergeschreven) 
Anneken dochter Aert Lemmens borckel822 -- 16 (myt) 
vuyt eenen bemde bij heet biesveen opte Dommel, onder borckel, groot 200 royen, met ender sijde 
ende een eynde neffens de gemeynt dander sijde neffens Jan Joesten// 
 
(anno 1629-50) 
Michiel henricx823 op borckel --- 8 (myt) 
vuyt huys metten aengelach op borckel met ende zijde neffens henrick creyten dander aen lambert 
Jans, deynde aen de gemeynt// 
 
fol 111r 
 
(anno 1629-50) 
(Antonis Joris) 
Aert Wouter neelen824  --- 3 myt 
vuyt huys ende aengelach op borckel groot 8 royen nyeuwe eerff met ender zijde henrick claus ende 
aen de gemeynt 
 
(anno 1629-50) 
Gerart de smit opde schaeft825 --- 3d holl 
vuyt eenen bemde de borsten bempt op schaeft geleghen, groot 150 royen met ender sijde jan 
henderix alias stooff, dander sijde henderick corstiaens dander aen de gemeynt ende dommell// 
(palinge 1605) 
 
(anno 1629-50) 
Faes Janssen op de schaeft826 --- 3d holl 
vuyt aengelach op schaeft van de niewe eerff ingenomen, deen sijde neffens Jans mathijs, dander 
voorts aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
Franchois prouveur schouteth van kempelant827 --- 2st 6d 
vuyt de niewe eerff geleghen aen de gemeynte van Rythoven ende voorts aen eerff des voers 
schouteth// 
 
fol 111v 

 
822 Fol 56v, fol 106r. 
823 Fol 75r, fol 86v. 
824 hertog50850 3r8: Aart Wouter Nelen woonende tot borckel besit ontrent acht royen erffenis metten huys 
daerop staende gelegen tot borckel, deen sijde aan erve henrick claes ende dirck heuvels, deen eynde aen sijn 
selffs erve ende voirts aen de gemeynte folio 195v belast met 3 (myte). 
825 Fol 102r. 
826 hertog50850 ? 
827 hertog50850 56r4: die selve (Franchois prouveur schouteth van kempelant) noch een stuck erffs groot thien 

loopensaets gelegen onder rythoven opt keersop deen sijde aen sijn selffs erve gen den heybeempt ende den 
cleynen bassvoort ende voorts rontsomme aen de gemeynte aldaer fol 196 art 3 belast met 2 st 6d holl. 
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(anno 1629-50) 
(Simon michiel woordenberch bij coop) 
Mary weduwe dircx boons op de brugge828 --- 1d 
vuyt de schuer ende platsse daeraen geleghen groot 40 royen opt wederixbrugge rontom in de 
gemeynt// 
 
(anno 1629-50) 
(anthonius aert wouters) 
Dirck Jan Hoevels tot borckel829 --- 1d 
vuyt de schure ende gronde daer op staende geleghen op borckel neffens sijns selffs eerff dander 
voorts aen de gemeynte// 
 
(anno 1629-50) 
(Jenneken Jans verbeeck bij coop) 
Symon Jans verbeeck830 vuytten puttoir wesende utvanck gelegen onder broeckhoven met ender 
sijde aende gemeynt van stensel, dander adriaen Aerts ende goyaert symons dander eynde Jan 
michiels van stensel// 
 
(anno 1629-50) 
(Ariaen henrick gerarts bij coope) 
Jenneke dochter gerart hendericx gerkens weduwe Dierck vudemans831 --- 3d holl 
Desen tex(t) moet komen fol:19 overmyts den selven was overgeslaghen int oversetten 
vuyt eenen boocht genoempt den hobben bocht op weboos, onder bercheyck met ender sijde ten 
oosten neffens niclaus huybers, dander sijde Anna huybers, metten een eynde nort aen leywech// 
 
fol 112r (?) 
fol 113r 
 
(anno 1629-50) 
(Aert heylken pauwesl kynder) 
(. Bij deylinge twee kynderen verweckt bij Jan Aerts .) 
Mariken dochter Joost blommers832 staet fol 78 is int volgende overgeslaeghen bij abus --- 8d 
vuyt eenen bemde die hulsoncken genoempt groot 200 royen met ender zijde wauter Janssen 
dander zijde neffens huybert berchmans deynde aen de Aa, dander aen mary voors eerff 
 
(anno 1629-50) 
(et hic fol 45v) 
Peter bartholomeus Jacobs833 --- 1 st 4d 

 
828 Fol 19r, 25r, 53v. 
829 Fol 16r. 
830 hertog50850 ? 
831 hertog50850 21v3: Jenneken weduwe Dirk Udemans smit opten weebosch verclaert te besitten een stuck 
eckerlants gen den boecht gelegen aent bruxkenseynde groot ontrent vier loopensaets deen sijde aen erve der 
kynderen cornelis laureyns de scheper als daervan gedeylt dander sijde aen de leywech deen eynde aende 
gemeyn straet ende dander eynde aen erve der kynderen van paul baers folio 120 in 4 texten belast met 6d 
nov ob nov 4.5d nov en 5d 3 ort nov. 
832 hertog50850 30r3: Mari dochter Joost Bloemaarts weduwe pauwels de scheper woonende tot bercheyck in 
de broeckstraete besit een stuck beempts gelegen in de hulsdonck tot bercheyck groot ontrent vijff loopen 
deen sijde aen erve Jan Jan wouters schouteth tot gestel, dander sijde aen erve cornelis maessen van gestel 
ende huybert henrick berchmans deen eynde aen de revier van de Aa ende dander eynde aen erve voirtijts 
loye Jan peter loyen, folio 78v art 4 belast met 3d nov. 
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vuyt huys hooff ende aengelach op loo groot over 150 royen met ende sijde Joost martens dander 
sijde thoosten aen die gemeyn straet ende heet een eynde, dander (einde) aen peter voors 
 
fol 113v 
 
Die van Bercheyck ende Westerhoven hebben van hertoch Jan van brabant bij brieven van 1331 des 
dynsdaechs naer Sinte Mattheus apostel et evangelist haer gemeente naerder inde voornoemde 
brieven affgepaelt onder eenen jaerlijksen chijns van vijff schellingen oude groot tournooise ende bij 
kayser kaerle geconfirmeert 28 may 1544 
 
Die van Waelwijck inder parochie van Rijthoven ende van de hertgange van schadewijck inder 
parochie van eerssel gelegen in de brieven van hertoch philips de date 20 december 1444 genoemt 
deen die Boevoort ende dander dat molenvelt jaerlijks tsaemen 32 oude grooten ende 17 p 
payments ende . 
Nota ende sal de rentmeester stellen eenen vorster oft schutter om vreemde beesten te schutten 
[deze post is doorgestreept] 
 
(1629-1651) 
Van den ingesetenen van Waelre ende Weerde voor de confrimatie van t broeck geheeten Idekens 
Dungen groot dry bunder gelegen binnen der parochie van der dommelen aen deen sijde ter 
claertwaerts boven den chijns van 20 st payments gegeven bij hertoch Philips 20 december 1404 
jaerlijx op den chijnsdach van oirle 1 oude d --- 8st 
 
Fol 114r 
 
(1629-1637) 
Aert peeters wonende tot Eerssel, vuyt den putt beempt in bercheyck groot ontrent twee loopen 
deen zijde de kynderen Jan wouters dander zijde sijn selffs erve jaerlijks 5p 
 
(1629-1637) 
Cornelis Aert peeters834 op de bocxheyde onder eerssel, vuyt den putten beempt groot twee lopen 
deen zijde aert peeters dander sijde Jan aert Peeters jaerlijx 13p 
 
(1629-1637) 
Henrick lamberts van de colcken835 tot eerssel vuyt eenen beempt genoempt den vossen beempt 
groot 2.5 lopen, deen zijde willem jan ooms, dander zijde heyl hermans jaerlijx 2? p 
[de 3 bovenstaande posten zijn doorgestreept] 
 
Fol 114v 
 
(1629-1637) 

 
833 Ook Fol 45v. hertog50850 40v8: Peter Bartolomeus Jakops opt loo voor verclaert te besitten huys hoff ende 
aengelegen erffenis opt Loo onder bercheyck groot ontrent drye loopen deen sijde aen erve mayken sijne 
suster daarvan gedeylt dander sijde aen de ackerstrate deen eynde aen erve Joost martens ende dander eynde 
aen de gemeyn strate, folio 78v art 3 pro medietate van 1 gr vet et 4d belast met 0.5 grote vet et 2d nov. 
834 hertog50850 ? 
835 hertog50850 30v5: Henrik Lamberts van der Kolken woonende onder eersel op de bocxheyde verclaert te 
bezitten een stuck beempts int bercterbroeck gen den vosbeempt groot ontrent drye loopen 35 royen deen 
sijde aen willem Jan ooms dander sijde aen erve de kynder peter hermans deen eynde aen erve peter henrick 
slegers, dander eynde aen erve goyart loyen folio 146 art 2 belast met 4d nov. 
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Peeter pauwels836 vuyt twee loopen beempts geheeten sijmen elen beempt deen zijde henrick 
lemmens dander zijde de gemeynte jaerlijx 4p 
 
(1629-1633) 
Broeder francis martens alsa sterffelijk laet uytte vischviever gelegen bij borckel onder bercheyck
 --- 4st 
 
Fol 116r 
 
Tot hier beloopen de voors Chijnzen die betaelt sijn jaerlijks 64: 16: 5.5:3.5 
 
(1645-1650) 
Vercoopinge gedaen bij de ingesetenen ende naebuyren van de schaeft onder Bercheyck ende 
bepaelt den 13 september 1645 
 
(1645-1650) 
Servaes Janssen acht loopensaet van der gemeynte, ter plaetsen genoempt bijsterhoven, ronttom in 
de gemeynte tusschen eenen wech ende sijn selffs erffenis --- 4st 
 
(1645-1650) 
Gerardt Aertszoon, een stuck van de voornoemde gemeynte genoempt het geytsven deen zijde 
streckende neffens de gemeynte zuydt west, ende met beyde eynden aen de gemeynte, dander zijde 
aen erffenisse gijsbert Jacobs groot acht loopens --- 4st 
 
(1645-1650) 
Gijsbert Jacobs, een stuck van de voornoemde gemeynte gelegen ter plaetsen voors met beyde 
eynden aen de voornoemde gemeynte, groot acht lopenzaad --- 4st 
 
Folio 116v 
 
(1645-1650) 
Cornelis gerardt bots, een stuck van de gemeynte, ter plaetse voor groot acht loopen, neffens erve 
gijsbert Jacobs deen zijde, dander sijde aen erffenisse Jan henrick Claes  --- 4st 
 
(1645-1650) 
Jan hendrick Claessen, een stuck van de gemeynte, gelegen ter plaetse voors groot acht loopen, 
neffens erve Cornelis gerardt bots deen sijde, dander sijde neffens erve sijmon Aertszoon --- 4st 
 
(1645-1650) 
Sijmon Aertszoon een stuck van de gemeynte groot twaelff loopen, neffens erve jan henrick Claessen 
deen zijde, ende voerts aen de gemeynte --- 6st 
 
Einde cijnsboek 
 
 
 
 

 
836 Fol 13r. 


