Aantekeningen omtrent en verwijzingen naar zaken betreffende de gemene gronden voor de
Raad van Brabant te Brussel
RvBB
6274 (d nummer 525bis)
2v Heeze en Leende vs Craendonck, klachten over… moeten op 5-12-1436 te Brussel
compareren, 13-11-1436
5 Eyndoven vs Eygenode, Straten scripturen overbrengen 2 jan. s.d (november 1436)
6 heerschap van Hilvarenbeek vs Tilburg en Goirle van kosten omdat zij niet gecompareerd
waren. Rentmeester van den Bosch had bescheiden, 10 januari, s.d. (november 1436)
6 die van Tilborch ende van Goerle tsheerschap ende sommige ingeseten van Beke selen
comen te Brussel des 10 daighs in januari om des anderen daighe mynre heren des cancelliers
ende raids terminacie ende uutsprake aen te horen van den saken van geschille tusschen den
selven partien uutstaende ende hangende voir mynen heren voirs. Item des lesten daighs van
november bracht over die rentmeester van den Bosch die inquisicie ende waerheit toebesegelt
by hem gedaen op die saken voirs na inhout synre commissie die hy doe overbracht ende
wedergaf
6v in der saken van geschille hangende tusschen den schouteth Jans here van Petershem en
enigen van Beke aen deen side ende die van Tilburg aen de ander is geordineert dat men t
processe van den voers saken sal overseynden Peteren van Best Godertss, meesteren Godert
van Rode, Bartholoemeus Zueterix ende Henric van Heirzele, mitsgaders den rentmeester van
Den Bosch ende hen bevelen van myn gened. heeren tshertogen wegen die voirs partien te
verliken off sy connen ende off sy des nyet en consten gedoen tusschen dit ende ons
vrouwendage lichtmisse naestcomende dat sy dan hoer avisen in gescrifte mitten voirs
processe minen heren den cancellier ende raide overseynden om voirt daerop geordineert te
werden also behoeren sal actum Vta decembris anno XXXVI
f 8 Eyndoven vs Eygenrode. Opte triplike Wouters Smeesters selen die van Eyndoven ende
Straten quadrupliceren ende gelycs op die duplike dierie? van Eyndoven ende Stratum selen
die van Eygenrode tripliceren ende daer om seynden te Bruseel op ten XXIIIIsten dach
januari actum IIIa jan. XXXVI
f 9 Eyndoven ende Stratem vs Eygenrode. Op die duplike dierie van Eyndoven ende Stratem
selen die van Eygenrode tripliceren ende daer om seynden te Bruessel des donred. na
grootvastenelavont naistcomende ende op ten selven dach selen beide die pertien brengen
hoeren procuratien in de formen hen die gec… overgegeven syn actum XXVa januarii anno
XXXVI
f 11v Eyndoven Straten vs Eygenrode:uutgeset tot des iersten maenendach na beloken
paesschen (act. 11-3-1437)
f 12v sentencie tusschen die van Tilborch ende van Beke dat men die sake mit minnen ende
gevoegen soude termineren achterlatende die strengheit des rechts (wens van partijen). ..die
goede lude van Tilborch ende van Goerle ende die medegebruyckeren van Beke na den voirs

ouden register onderlinge bliven selen in hoeren ouden gebruycke van de voirs gemeynten.
Ende oft sake were dat sy yemande bevonden die totten gebruycke der selver gemeynten nyet
gerecht en weren dat sy die samentlike soude wederstaen. Ende als van den hondert
buenderen heyden die die voirs van Tilborch mogen uutgeven na den brieven van consente
ons voirs gened. heeren tshertogen hen daer op verleent daer af selen die voirs van Beke
moegen uutgeven twelve buenderen in affslage van den voirs hondert buenderen ende die
nmen by consente des heerscaps van Petershem binnen synre heerlicheit van Beke dair toe die
voirs van Tilborch ende van Goerle hen behulpich selen wesen ende gestant doen die te
helpen vesten al soe verre alst in hen is. Ende d ander overloep van den selven hondert
buenderen selen die voirs van Tilborch ende Goerle uutgeven also verre sy dies niet en
hebben gedaen of des daer aen mach gebreken dair die gelegen soelen syn onder onsen gened.
heren ende bynnen synre heerlicheit van Tilborch ende van Goerle ende buten der heerklicheit
des heerscaps van Petershem voirs ende daer toe selen hen die voirs van Beke also verre alst
in hen is behulpich syn ende gestant doen die te helpen vesten. Behoudelike den ouden carten
dair mede die gemeynte is vercregen. Tilburg en Goirle 2/3, Beek 1/3 van de kosten 27-21437 ns
f 15v Der stat van den Bosch is gescr. dat sy nyet en soude attempteren op den dross. of ander
myns heren dieneren tot Buedel syn geweest noch hen enichsins onderweynden der saken
aldaer gehanteert off meynen sy dat dat also nyet en behoirt ende dat sy schuldich syn die
kennisse daer af f te hebben dwelc hem mynen here ontkent dat sy dan hoeren gedeputeerde
volcomenlic gelast seynden te Bruessel XII april tsavonds om des anderen daichs hoeren
redenen ende bescheit daer aff by te brengen (26-3-1437?)
f 20 Craendonck vs Eyndoven, Buedel.Ten bevele myns gened. heeren sthertogen is mit
jonckere Jacob here van Gaesbeke getracteert als dat voirs alsulcke gewout als die ingeseten
des lants van Craendonck ende van Eyndoven mitten vebehouten(?) begaen hebben tegen die
van Heze ende Leende mitten palen uut te worpen ende andersins sy te beternissen seynden
sellen bynnen XIIII dagen na myns gened. heren sthertogen compst in sinen lande van
Brabant XXV personen van hen ende meest van Buedel om den selven mine gened. heren te
voeten te vallen den hem genade te bidden ende dat sy voir die voirs broeken ende des daer
aen cleeft betalen selen den dross. Van Brabant tot myns heren behoeff VIc reiers? te weten
IIIIc te kersmisse naest comende ende d ander Iic te lichtmisse daer naest volgende ende dit
alles also te doen geschien heeft gelooft die voirs jonck. Jacob ende dair voir verbonden hem
ende alle tsine actum Ia junii anno XXXVII
f 27v goede luden van Balen vs die van Lommel: des kyfvelts boven genoemt ende binnen
den voirs plaetsen ofte paelsteden gelegen gemeynliken selen gebruycken rastelic ende
bredelic d een gelic den ander mit hoeren beesten ende mit den seyssene en dat die van Balen
des selfs Kyfvelds oic rastelic ende bredelic selen gebruycken mitv torven ende russen daer
op te stekene ende te slaen er eene helft van den voirs Kyfvekde te weten van den voirs erve
ten westwaert her lange soeckende van Haywigen eussel tot hemelen putte ende die van
Lommel die gelycs d ander helft van den selven erve oestwaert soude d een van den anderen
in den voirs gebruyck ennich letsel ofte hinder te doen ende so wie dat dede also men verre
men dat ter waerheit bevonde die sal verboeren tot ons voirs gened. heren behoef eenen
banduyn van hondert gulden ph.us geheyten ryders munten ons gened. heren voirs…. by
synen rentmeesteren van Antwerpen en Den Bosch of hoeren stedehouders ..in
tegenwoordicheit van den scepenen ende gedeputeerden beyde der bancken der voirs dorpen
palen geset selen werden also behoirlic is binnen drie weken naest comende op die plaetsen
boven genoemt dair binnen het voirs Kyfvelt is gelegen ende namelic op Viersbergen

(Biersbergen?), eenen pael op elke plaetse bey de der voirgen vercken eenen pael op Alarts
Heyst eenen pael ende ofs noots aen Haywigen eusel eenen pael ende desgelycs also boot is
op hemelen putte eenen pael ende op die plaetse van den voirs ervce? eenen pale en selen
langs dat gaens tot behoirlike weseliken plaertsen van haywigen eussel tot hemelen putte toe
staken of ander teykenen geset werden daermede tvoirs velt in twee helften gedeylt sal
worden.. dat die goede lude te beyden syden hen daer na selen moegen weten te richten elc
aen syne syde mit torven ende russen te bliven ende hen van schade te wachten 3-10-1437
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F 68 die sake tusschen die van Lyedrop ter eenre siden ende die van Heze ende Leende ter
andere is uutgeset in state alsoe die tot noch toe gestaen heeft tot opten yersten dach van
augusto naestcomende actum XVI may anno XLVI
F 79v die van Waderle ende van Wedert ter eenre side ende ie van Bercheyk ende Achelen ter
anderen is gedecerneert publicatie van huerden producten te beiden siden ende dach
bescheiden te wesen te Bruessel op ten yersten dach van augusto des avonts om den andere
dach te reprocheren 15-6-1446
Hieronder: uutgeset totten IIIIden dach van septembris 16-7-1446
F 100v jr Philips van Hoerne vs die van Lyedorp uutgeset tot 1-10-1446, dach 4-9-1446, 2-81446
F 112 jr Philips van Horne heer van Houstoten van Heeze ende van Leende vs Herman van
Eyndhouts priester proc van het godshuis van Postel en de proc van Lyerop: verlengt
compromis tanderen tiden by hen gedaen voer mynre vors heren .. om sekere gemeynte wille
daeraf over lanc questie tusschen hen is geweest tot kersmisse toe naestcomende.. ende totten
selevn dage toe sal den staet gemaict op t gebruyck van den vors gemeynten bliven staende
inder manieren die nu steet 5-9-1446
F 115 Postel vs Eersel uutgeset 12-10, 19-9-1446
F 119 den schouteth van Pedelant is gescr. dat hy bevelen sal den ghenen dien d beweyde
hebben gehadt van der gemeynten uut te geven tot Zonne dat sy comen tot Bruessel op ten
Vitendach der maent van november naestcomende de avonts om des anderen daighs op te
doen tgheen dat sy vanden voirs gemeynten hebben gedaen 19-9-1446
f 128v Bercheyck, Westerhoven en Achel vs Waderle ende Wedert, dag van vonnis is
bepaald op 9-1-1447, 7-11-1446
f 129 Heeze en Leende vs Lyedrop 7-11-1446
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f 4v dien van den hoeve ende van den velde vs zekere ingesetenen van Oirschot 13-1-1448
f 12 hoeven en velden vs Oirschot, gaat om aanspraak door Zon, daar niemand van aanwezig.
31-1-1448
f 17 Waderle ende van Wedert vs Bercheyck reprochen 17-2-1448

f 21v Bercheyck vs Waderle en Wedert 19-4-1448 (NB = 19-3-1448, datum bij voorgaande
post is gecorrigeerd)
f 34v Waderle en Wedert vs Bercheyck 4-6-1448
f 48 Bergeyck vs Weederle ende Wedert 6-7-1448
f 56 Waderle en Wedert vs Bergeyck 23-8-1448
F 74v Waderle en Wedert vs Bercheyck 26-11-1448
F 93 Waderle, Wedert vs Bergeyck 12-1-1449
F 113 Mol vs Balen en Desschel 13-5-1449
F 120v Baerle vs Poppel en Weelde 25-6-1449
F 121 Hilvarenbeek vs Moergestel, schout van Gestel had personen die heide maaiden
gevangen genomen, kwestie is binnen welke palen er gemaaid is. 28-6-1449
F 125 rentmr van Den Bosch vs Schyndel en St Oedenrode of Schyndel vs St Oedenrode 187-1449
F 134 Poppel en Weelde vs Baerle 29-8-1449
F 138 Johannes Kyevit, Lambrecht van Beerse, Henrick van de Wauwe, Johannes van
Merchteren, procureurs , Geeruts Eygen, Jans van Wytven ende meer andere ingesetenen van
Schijndel vs St. Oedenrode inzake gemeynte 6-9-1449
F 139v Waderle en Wedert vs Bercheyck 20-9-1449
F 139v Bercheyck en Westerhoven vs Eersel, inzake gemeynte (inwoners en beesten van
Bergeyck en Westerhoven gevangen) 20-9-1449
f 144v Baerle vs Poppel en Weelde 18-10-1449
f 145 Bergeyck en Westerhoven vs Eersel 22-10-1449
f 145v Waserle en Wedert vs Bercheyck 22-10-1449
f 145v Bergeyck en Westerhoven vs Eersel, Loen, Hapert ende Duysel 22-10-1449
f 149 Baerle vs Poppel en Weelde 6-11-1449
f 152 Bercheyck vs Eersel, Eersel mag die van Bergeyck panden als ze op omstrede heide
maaien, maar de moeten de panden op borchtocht vrijlaten 5-12-1449
f 153 Rode vs Schyndel 22-11-1449

f 153v St. Oedenrode substituut procureur stelling 22-11-1449
f 157 die van Bergeyck vs die van Eersel 20-12-1449
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f 2v H. Geest Den Bosch vs vrouwe van Heeswyk 15-1-1450
f 2v vrouwe van Heeswyk vs Hilvarenbeek 15-1-1450
f 4 Arendonk vs Rethy ’t Kyfvelt zal blijven gemeyne aen beide de partien deste mogen
genyeten met hueren beesten mer neghene van den partien en sal daer op moegen maeyen
ende die van Overbroek selen moegen torve steken te heere zydewant aen vont huer nootdorft
ende desgelix oic die voirs van Arendonc tot huer ziden alsoe verre als zy des noet hebben 171-1450
f 10v Bergeyck vs Eersel 22-3-1450
f 10v schout van Gestel vs Beke 27-3-1450
f 14v schout van Gestel vs Beke 22-4-1450
f 17 Bergeyck vs Eersel 3-5-1450
f 22v schout van Ghestel vs Beke om dat de voirs schouth gevangen hadde zekere personen
heyde maeyende op een seker stuck van eene vroente, vrouwe van Merode heeft zich gevoegd
15-6-1450
f 24v Rode vs Schyndel 18-6-1450
f 26 Arendonk vs Rethy, zie eerder vonnis, Kyfvelt blijft gemeen, torf steken aan beide zijden
voir hueren nootdorft 26-6-1450
f 27 Beke vs schouth van Ghestel 4-7-1450
f 27 godshuys van den Hage by Eyndoven vs dien van Zeelst ende van Velthoven 6-7-1450
[?]
f 29 Everbode vs Jan Heymans en meer ander van Sterksel 13-7-1450 [?]
f 29v Eersel vs Bergeyck 3-9-1450
f 32v Jan Heymans en meer anderen van Sterksel vs Everbode 4-8-1450
f 34 Rode vs Schijndel reprochen 5-10-1450
f 47v Bercheyck vs Eersel 17-11-1450
f 50v Rethy vs Arendonck 3-12-1450

f 50v Everbode vs Jan Heyen zoen en meer andere onderzaten van Heeze ende van Leende 512-1450
f 51 Arendonck vs Rethy 7-12-1450
f 54 v Eersel vs Bergeyck. Bergeyck is in de kosten veroordeeld, getaxeerd voor Eersel op 90
saluyten te betalen voor 1-3 9-1-1451
f 55v Eersel vs Bergeyck vonnis wordt gewezen 27-1, 14-1-1451
f 61 Schijndel vs Rode 13-3-1451
f 65v Rode vs Schijndel 4-5-1451
f 70 Arendonk vs Rethy 6-6-1451
f 72 Jan Schoenmaker vs St. Oedenrode 12-6-1451, aanspraak op gebruik gemeynte
f 72v die van Ghennep vs die van Aelst 21-6-1451
f 73v Jan Schoenmaker vs St.e Oedenrode, is Jan gelegen in de karten der vors. van Rode 3-71451
f 75 die van Arendonk vs die van Rethy + vrouwe van Salmen 5-7-1451
f 76v die van Aelst vs gebueren van Genneppe 11-8-1451
f 76v vrouwe van Salmen vs Arendonck 20-7-1451
f 80 Arendonk vs vrouwe van Salmen en Rethy 16-8-1451
f 80v Jan Willems rentmr. Eysche inzake vorster Maeren 29-8-1451
f 81 kynderen Happerts van Doirne, Godeverts van Gennep en meer anderen vs die van Aelst
1-9-1451
f 81 Loemel vs Bergeyck. Inwoners van Lommel te Eersel gearresteerd ten verzoeke van
Bergeyck 2-9-1451
f 81v Rode vs Schijndel 7-9-1451
f 82 Everbode vs Someren 8-9-1451
f 83 Everbode vs Heeze ende Leende 27-9-1451
f 83 Aelst vs Ghennep 28-9-1451?
f 85 Rode vs Schijndel 22-10-1451
f 86v Everbode vs de gebueren van Someren 5-11-1451

f 86v Everbode vs inwoners van Heeze 5-11-1451
f 88 Everbode vs inwoers van Heeze en Leende 24-11-1451
f 90 Everbode vs inwoners Heeze en Leende 11-12-1451
f 93v Everbode vs Johan van Horne 12-2-1452
f 95 Bergeyck vs Waderle en Wedert 1-3-1452?
f 100 Philips van Horne vs Everbode 18-4-1452
f 101 Bergeyck en Schaeft vs Waderle en Wedert 1-5-1452
f 102v Peter van Byeringen vs de gebueren van Doerne, proc door Peter op Henrick Celen van
Helmont, geschillen ’om der heyde oft groesen wille geheten lutter meydel gelegen in den
gerichte van Doerne’ 0-5-1452
f 103 Peter van Byeringen vs de gebueren van Doerne, zullen de omstreden heide delen 25-51452
f 105 Bergeyck, Westerhoven en Achel vs Waderle en Wedert 16-6-1452
f 106 Everbode vs Heeze en Leende en Philips van Horne 12-9-1452
f 111 Everbode vs Jan van Boort en andere ingezetenen van Heeze en Leende 16-9-1452
f 112 Jan van Boert vs Everbode 12-10-1452
f 112 Everbode vs inwoners Heeze en Leende 12-10-1452
f 114v Heeze vs Everbode mayen op de gemeynt van Sterksel, inwoners van Heeze willen nu
verzoening en beloven beterschap ‘wat zy op ten voirs gemeynten geloeft hebben nyet meer te
mayen sonder des vors abts consent’ 6-11-1452
f 116 Everbode vs Heeze Drie van de inwoners is gevangen te Brussel (niet alle inwoners bij
vorige akte betrokken?) sd. (ca 10 nov. 1452)
f 133v Bergeyck, Westerhoven en Achel vs Robbrecht van den Broeke (inzake declaraties in
proces tegen Waderle en Wedert) 8-5-1453
f 136 die gebueren Egenroede vs de gebueren van Straethem inzake de gemeynt 16-6-1453
f 136v Eghenrode vs Straethem 11-7-1453
f 138v Eyndoven vs Eghenrode 9-8-1453
f 141v Strathem vs Aelst en Eghenrode 6-9-1453

f 144v Eghenrode en Straten vs Aelst 26-9-1453
f 169 Grootliemde vs Lennishoevel ende Lutgerliemde 3-5-1454
f 169v Aelst en Eghenrode vs Eyndoven en Stratem 4-5-1454
f 171v Groetliemde vs Lennishoevel en Lutgerliemde 23-5-1454
f 172 Groetliemde vs Lennishoevel en Lutgerliemde 4-6-1454
f 174 Groetliemde vs Lennishoevel en Lutgerliemde 26-6-1454
f 175 Aerle, Best, Gunterslaer vs hertscape Strathem, Eertbruggen en van de Hameyden 9-71454
f 182 Straethem vs Aerle, Best en Gunterslair 28-8-1454
f 184 Straethem vs Aerle, Best en Gunterslair 24-9-1454
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f 5v die van Nuenen en van Gerwen vs de graaf van Megen 12-12-1454
f 10v Eyndhoven en Strathem vs Aelst en Eyghenrode 4-2-1455
f 20 Aelst en Eghenrode vs Eyndoven en Strathem 10-5-1455
f 22v die van Buedel vs Henrick Monick, kosten 4-7-1455
f 23v Achel vs Bergyck en Westerhoven 11-7-1455
f 23v Rythoven vs Eyck en Westerhoven 11-7-1455
f 23v Eyck en Westerhoven (oa qq Peter Danckarts) vs Jan de Rademaker, costen in de zaak
tegen Waderle en Wedert 11-7-1455
f 23v Loemel vs Eyck en Westerhoven 11-7-1455?
f 27 gebueren van Achel vs gebueren van Bercheyck, Rythoven van den Schaeft? ende Luttel
Lommel 27-8-1455
f 37 die van Achel vs Bergeyck en Westerhoven cs 29-11-1455
f 38 Eygenrode vs Aelst ivm kosten Aeygenrode en Aelst vs Eyndoven en Strathem 10-121455
f 43 ingeseten van Buedel vs onderdrossaert van Brabant, kosten eerdere procedure. Indien zij
de kosten van 236 ryns gulden niet door omslaan op de buren kunnen verhalen mogen zij een
stuk gemeynt verkopen. 15-12-1455

f 45v Bergeyck, Westerhoven, Rythoven en Luttel Lommel beloven 200 riders aan Achel te
betalen, 13 buender gemeynt wordt verkocht, onduidelijk verhaal 21-12-1455
f 53v Aelst vs Eyghenrode inzake rekening kosten procedure 14-2-1456
f 75 Arendonk vs Rethy 1-7-1456
f 79v Rethy vs Arendonk 9-9-1456
f 81 Arendonk vs Rethy 10-9-1456
f 99 greven van Salmen vs Arendonk 12-1-1457
f 107v Achel vs Jacop die Hemeler, om 30 ryns guldens, te laten betalen uit de 200 riders die
Bergeyck, Westerhoven, Rythoven en Luttellommel schuldig zijn aan Achel 1-3-1457
f 136v Godert Wouters onderrentmr Balen vs Willem Wilkens van Balen, deze zou ‘een deel
van der vroenten innegesalgen ende tot hemwaerts getogen ..hebben’, onderrentmeester zou in
de vroente ‘aengepaelt hebben’..teruggezonden naar de lokale bank, onderrentmeester moet
de rentmeester van Antwerpen hierbij betrekken 21-9-1457
f 145v Arendonk vs graaf van Salmen 12-12-1457
f 147v Arendonk vs Rethy 14-1-1458
f 174 Arendonk vs Rethy 21-10-1458
f 178 greven van Salmen en Rethy vs Arendonck 2-12-1458
f 185 Rethy vs Arendonck 5-2-1459
f 194v Eyndoven en Stratum vs Aelst en Eygenrode 8-5-1459
f 190 ingezetenen van Zon vs Leunis van Lancvelt 14-3-1459 2*
NB RK 5276 2 bunder in Son VI s oude
Van den selve als van den jaren L LI LII LIII LIIII LV LVI LVII LVIII LIX ende LX LXVI oude groten ende want die voers
Lonys(van Lancvelt) tvoers erve niet pacifelic en heeft connen besitten noch oock profyt daer aff gehewen mitsdien dat die van
Sonne meynteneerden tvoers erve hoeren gemeynte te wesen totten XVI dach van octobri XIIIIcLVIII dat tselve erve den voers
Lonys by sentencie van den raide daer aff copy hier overgegeven is aengewyst waert soe dat midts dien den iersten termnyn van
betalinghe was des anderen daegs in octobri XIIIIcLIX alsoe van den terminen van LIX ende LX XII oude groten qui valent XII s
527
f 71 Loenis van Lancvelt vs die van Zonne 8-6-1451
f 74v die van Zonne vs Loenys van Lancvelt 7-7-1451
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f 20 enige inwoners van Weelde vs rentmeester van Turnhout, inzake schutten door schutters
van Turnhout binnen de palen van Weelde 17-7-1464

f 32 Turnhout vs gehucht Bolcke 31-8-1464
f 39v Weelde vs Turnhout 5-10-1464
f 39v Turnhout vs Bolcken 5-10-1464
f 40 Turnhout vs Weelde 5-10-1464
f 42 Turnhout vs Bolcken ‘om zeker gemeynten wille 4-10-1464
f 47v Turnhout vs Bolcken 5-11-1464
f 53 Zeelst vs Blaerthem, kosten van procedure tegen Oirschot en pandingen op die van
Blaerthem gedaan 20-12-1464
f 54 Mierle vs Herssel en Afterbroeck 22-1-1465 (cf. RRG 158a fol. 160v-165 11-10-1664)
f 54 enige personen van Berct, Broeck, Loe, Webosch, Wytryt, Bovenheuvel en enigen van
Bercheyck vs Westerhoven, Borkel c.s. van kosten in de zaak tegen Peelt en Nederpeelt ‘om
der heyden wille 22-12-1464 (sic)
f 62v Weelde, Turnhout ende Bolct 15-1-1465
f 69v Zeelst vs Blaerthem 6-8-1465 ?
f 72 Turnhout vs Poppel en Weelde 4-4-1465
f 96v Zeelst vs Blaerthem commissie ingesteld om getuigen te horen 6-8-1465
f 100 Postel vs Bladel, kosten en schade 24-9-1465
f 107 opponenten vs regeerders of kuermeesteren vanden heyden inde gemeynten dier van
Turnhout ende van Arendonck 17-1-1466
f 136 Jan van Cortenbach heer en zijn onderzaten van Aelst vs Jan van Olmen rentmeester
van Brabant en mr Ghysbrecht Molenpas costen ivm afpaling gemeynte van Grootedunck
volgens vonnis van leenmannen en appel, uitspraak tgv hertog en degenen die goederen van
hem hebben, Aelst veroordeeld in de kosten. 26-7-1466
f 142v Velthoven vs Zeelst 29-8-1466
f 166v Coenrard van der Meeren vs Willem Monick 23-3-1466
f 167v Bollecke vs Turnhout ‘in den selven van Turnhout gemeynen vroenten ende moeren
om hueren beesten daer op te driven heyde te mayenen ende torven te stekenen ende te
halenen, proces nietig vanwege gebreken, partijen moeten de kosten van het hof gelijkelijk
betalen 5-1-1467

f 187 regeerders der gemeynten van Turnhout en Arendonck vs Claes Groetelen e.a. gebruik
van de heide 21-2-1467
f 210v Velthoven vs Zeelst, Merfelt, Zonderwyck en Blaethem 26-10-1467
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f 12 Aelst en Eygenrode vs rentmr der domeinen en proc gen. inzake gebruik van heyden ende
gemeynten geheten Grootdonck 4-6-1468
f 86v ingesetenen van Ghestel vs ingestenen van Bercheyck 14-11-1469
531
f 4 Yerssel vs Bercheyck 22-6-1471
f 41 Jan van Acht, Aernt Gielen vs ingesetenen van Aelst ontslach van commeren 18-9-1471
532
f 15 procureur generael vs gebueren ende ingesetenen van Aelst 22-1-1473
f 51 Jan Leynen vs Straethem en Eyndoven, som voorgeschoten aan de rentmr van Den Bosch
Henrick Ceelen en vacatiegelden 8-3-1473
533
nr 13 f 21
Die van Aelst en Eygenrode (app) vs Jan van Olmen, rentmeester, inzake de paling
gemeynt/heide Grootedonck aan die van Eyndoven en Straten (nuwen pael gestelt sal worden
aen t gerichte van Hese ende Leende geheeten den ouden galgberch...)17-12-1473
nr 32 f 86v
Lonys van Lanckvelt ende die van Yerssel ende van Gestele, betr. gemeynt 5-2-1474
nr 41 f 110v
Proces tussen die van Iersel en Gestele in het land van Loon, verkochte heide 13-1-1473
534
f 125v
Henrick van Nuenhem, vs Joerdaen Stevens, Gheerde Hillezoene, Jan van Hoeke gezworenen,
Jan Henricks vorster, Loenis van Ponsendale, Jan Oemens schepenen en andere ingezetenen
van Erp, gemeynte van Erp 24-11-1480
544

nr 52 f 236 gebueren en gemeyne ingesetenen van de vryheden van Turnhout en Arendonck
met de hertogelijke rentmeester daar vs enige particulieren, gemeynt anderen dachna st
Bernabe 1331 4-2-1492
545
nr 23 f 85 gemeynte en vroente van Turnhout en Arendonck 1-11-1493
547
nr 6 f 27 26-5-1495 Oisterwijk vs Haaren
nr 35 f 140bis Turnhout vs Arendonk 31 blz. ook Mierde 16-11-1495
548
f 228v 1496 gemeyn gebueren van Nederss vs gemeyn gebueren van Beke inzake vroente en
gemeynte, thoen, designatie van de plaetse
549
nr 11 f 42 13-5-1497 paalscheiding tussen Netersel en Beke
553
nr 57 f 165 Oirschot vs Groot Leempde, gemeynt, 21-11-1502
nr 63 f 194 Vechel tegen de inwoners van Eerde en Creytenbosch, gemeynt 20-2-1502 23 blz
554
nr 61 f 177 Myerde vs Henrick de Witte in leven secretaris en gecommitteerde ... schout
scepenen ende andere ingezetenen van Turnhout en Arendonck, gebruyk heyde tussen
Turnhout en Mierde (palen genoemd) 5-3-1503?
557
nr 45 f 123 Oirschot vs groot Leempde inzake de gemeynt 27-11-1508 fiche 3 kopieren!
561
nr 16 f 40v Peeter van den Berge Willemssoen huys te Buedel possessie en gebruik van broek
(juli ll brieven van maintenue) Vroenhovenbroek, huur en pachting, langdurig, tientallen jaren
vs gemeen ingezetenen van Vroenhoven 29-5-1512
564
nr 18 f 47 ingesetenen ende goede luden gemeynlic des gehuchts van Westerwyck in de
parochie van Hilvarenbeke impetranten van sekeren openen brieven in forme van maintenue

vs Willem Snel Haeckss?, Willem Nauwen, Aerd de Gruytere, Claes Otten, Ghysbrecht
Hezen, Aerd Fiers, Jan van den Eynde, Gheeryt Feytmans, Jan de Laet en Willem Roelofs
gebueren en inwoenderen van den gehuchte van den Byest opponenten en gedaechden om de
vroente 14-7-1515
576
nr 3 f 5v ondersaten ende de gemeyne nabueren ende ingeseten van Leende vs Maximiliaen
van Hoerne heere van Gaesbeecke ende Leende (en Heeze) over gemeynt, gebruyken
gemeynt maar betalen daarvoor de heer jaarlijks een redelycke gifte oft bede 14-7-1529 Zie
SADB Collectie charters en privilegien (Sassen) 728: De geburen wordt de eis grotendeels
ontzegd (niet ontvankelijk), alleen niet inzake poirterschap van Brussel op Pietermanschap
van Leuven, dat verbod wordt onbehoorlyk beschouwd. Andere voorwaarden die de heer wel
mag stellen: ophalen van de pacht door de dorpelingen in plaats van door de officier, dubbele
bijentienden en dienst van hout halen, NB er is hierin ook sprake van de eigen heide van
inwoners, de verchynsde heide, tegenover de verhuurde heren heide. De heer had op de
herenheide 4000 of 5000 of meer eiken en meer dan 20000 berken geplant. NB hierbij ook 3
palingen uit juli 1527 waarbij oa sprake is van de de vercheynsde heide. Die laatste ligt oa
richting Geldrop, mogelijk is die alleen gunstig voor Geldrop. Ook vercheynsde heide Heeze
gehucht Venne en Leende gehucht Oisteryck en Bosschoven. Houten scheipalen. ´heyde ende
aerde´. De term ´grondheer´ wordt niet gebruikt(wel in de beschrijving door Sassen).
Belending huisinge en erve Jans Verra Heeze richting Geldrop by Heymerick., ook daar
vercheynsde gemeynte, grote hoeveelheid eikenhout op verchynse gemeente, toebehorende de
hertgang reysende ‘twee of drye boochschoten weechs. Bevrede beempden. Bevrede
beempden, heyvelden ende bleken?(staat bloken). ‘Staende groote menichte van
berckenboomen int sant achter Strype by maniere off eenen bosch waere’. Staan wel 40.000
berken. Verchynsde gemeynte Stryperstraten.
577
nr 71 f 206v abt en de convent van Floreffe dat hoe wel in den jaere duysent driehondert ende
eene op sinte Deonysdach wylen zaligher memorie hertoge Jan dier tyt hertoge van Loth. van
Brabant van Limbourch hadde den hove van Lieshout doe der tyt ende alnoch den voirs
goidshuyse van Floreffe toebehoirende ende den meesteren van den selve hove in tyde
wesende gegundt ende gegeven gehadt die geheel gemeynte oft dorp van Lieshout gelyck
tselve waere geleghen ende hem extenderende van Duynhove tot Wachterbergen of
Wastenberghen ende van daer tot Zantberghen ende van dair vorts tot op Radenbergen ende
van dair totten voirs hove van Lieshout met allen den rechte dwelck den voirs hertoge Jan van
Brabant bynnen den voirs dorpe ende gemeynte ennichss mochte competeren op cyns van 10
schellingen, gruyt vs Rutgheerde Merten Smeets, Jacop Houbraken cs brouwers 24-3-1530
voer paesschen
580
nr 71 f 202v abdij van Everbode inzake Sterksel oa limiten genoemd 7-1-1533
581
nr 48 f 144 Goyaerd Simoens als kerckmeester van de fabriek van St Jan Den Bosch cs, jouffr
Luytgareden van Berckel weduwe mr Wouter van Beecke, Pieter van Lierop, Ghysbrecht van

der Asdonck, Jan Moyen, Hoiricke weduwe Jan Lemmens, Gheraerd Janssoen van der Schoere,
Margriet Loeye met haar kinderen, Wouter van Betmer en Henrick van Melis gemeyn
ingesetenen ende geguedde van den ouden hofsteden van Stripe in de prochie van Aerlebeecke
vs gemeynen ingesetene van Stiphout, gebruik van gemeynte of vroente van Stiphout, heyde
mayen, torfven te stekene, beesten te weyden ende te ettenen voor cheyns die elke hoeve
daarvoor die van Stiphout jaarlijks betaalt te weten een oude groten 9-3-1534
583
nr 274 f 398 d ingesetenen van Kerckcastele vs Dierick Zweerts, Luytgarde weduwe Lambrecht
Leenen, Dierick Steemans * Heylwige van Kerspe en kinderen, Willem van Ermen, Arnt Arnt
Papensoen van Ghestele, Jan Beerts en Katharina weduwe Herman Hollanders, Jan Snoecx
rentmeester des meesters van Postele inzake vroente of gemeynte 25-2-1537
585
nr 169 f 353v gemeynder ingesetenen van Gemert vs Beke Aerle en Rixtel iznake gemeynt Het
Hoevelsche Broeck 11-2-1539
nr 198 f 418v ingezetenen Stiphout vs fabriekmeesters van de St Jan in Den Bosch, Lambrecht
van Myel zoenen Aerts Gheerts van de Venne, Staes Jan Lemmens, Wouter Diericx van Veth,
Henrick Dierick tsCosters, Gheeraerd Jans van der Schoer, Pieter Jans van Lierop, Rutgher van
Berckel, Ghysbrecht van de Asdonck gebruik gemeynt 31-10-1539 zeer uitgebreid!!!
586
nr 94 f 211 Jan Palm vs Schyndel gebruik gemeynt voor hoeve onder St Oedenrode 11-12-1540
nr 125 f 259v Henrick Beyens ingezeten poorter Den Bosch vs Gheerd Mathyssoen, Ph de
Leeuw, Claes Gheraertss, Thomaes Meliss, Andries van Hercke, Aert Henrick Aertss, Henrick
Henrick Andriessen, schepenen van Vechel, Willem Henrick Houbraken, Willem van
Gruenendale, Dierick de Lantmeter, Willem Dierick Stanss, Aelbrecht van Berckele, Jan
Verschout, Jan Gielis, Cornelis de Vorstere gezwoeren van Vechele over koop van land uit de
gemeente van Vechel 5-2-1540
587
nr 190 f 315 abt van Tongerloo vs ingezetenen van het gehucht van Weerbekes ende Hoodonck
30-4-1541 voer paesschen
nr 209 f 322v inwoners Groote Hezen onder Casterle vs ingezetenen Ysschot onder Casterle 3110-1541
588
nr 97 f 204v gemeyn ingesetenen Aerle vs heer Wynand van Breyel ridder, landcommanndaer
van der ballienvan der Biessen der Duytssche Ordenen 20-5-1542
nr 105 f 208 gemeyn ingesetenen van Aerle, Beke ende Ricxtel vs ingesetenen van Gemert en
heer Wynand van Breyel landscommandeur van de Duitse Orde 14-7-1542

nr 154 f 228 Wynand van Breyel landscommandeur Duitse Orde vs ingesetenen van Aerle,
Beke en Ricxtel in materie van taxatien van kosten 9-5-1542
589
nr 30 f 46 Dierck van Grevenbroeck heer van Venloon vs prince van Oraniguen (op 18-8-1540
proces voor Anthonis de la Ruelle rentmeester van Oisterhout, Jan Cornelissoene schoutet,
Jacoppe Peterssoene vorster van Oisterhout) over moer onder Dongen, op de grens van Dongen
en Loon eigendom van Grevenbroeck 24-12-1543
590
nr 15 f 26 gemeyne ingezetenen van Aerle, Beke, Ricxtele ende Helmont vs Wynand van
Breyel ridder landscommandeur van der baillien van der Biessen van der Duitsscher Orden van
OLV van Jherusalem, inzake het gebruik van zekere pedel oft gemeynte, inspectie nemen door
raad ordinaris en secretaris van de raad om palen en limiten getoond te worden, nauwkeurige
beschrijving nieuwe paalzetting 6-9-1544
nr 136 f 243 ingezetenen van Aerle, Beke, Ricxtel en Helmond vs Wynandt van Breyel
landscommandeur van de Duitse Orde, inzake pedel of gemeynt, paalzetting door Dierick Aerts
landmeter en RG van Den Bosch, verwijzing naar ordonnantie 12-7-1540, 19-7-1544
nr 156 f 252v gemeyn ingesetenen des dorps van Ghestele vs gemeyn ingesetenen dorp van
Loemel 19-7-1544 (ws Luiksgestel!)
591
nr 137 f288 gemeyne naeburen ende ingesetenen der vryheyt van Oirschot vs gemeyne
ingesetenen van Woensel 16-7-1545
nr 292 f 366v scepenen, gezwoerenen, raidsluyden ende die gemeynen naebueren ende
ingezetenen onser vryheyt van Oirscot vs ingesetenen Woensel inzake gemeynt (met palen
genoemnd) 17-4-1545
592
f 8v schoutet, scepenen, geswoerenen ende andere gemeyne ingesetenen van Hilvarenbeke vs
naebueren van de Byest (Peter Arnts, Claes Timmermans, Henrick van Rythoven, Claes Wouter
Gruyters, Jan Anthonis van den Berch, Wouter van den Broeck, Gruedrik? Vossoen, Adriaen
Zebreches, Godevaert Brants, Lauwreys van Goerle, Willem Gruyters, Pauwels Aert Celen
soen, Peter Steven Schuytkens, Peter Fiers, Aert Jan Aerts, Willem Claes Celenss, Henrick
Scheyven, Laureys Adam Bacx, Jacop Goeyaerts van der Aa, Engelken Melis ende Jenneke
Willem Celen proc 8-11-1544 op Jan Laureys Vrancken soen geheten Jan die Molder ivm
accoord in zaak tegen ingezetenen van Hilvarenbeke, Diessen en Westelbeerse, dien van
Westerwyck alleen uytgescheyden inzake de Byestergemeynd) 20-5-1545
f 55v ingesetenen van Oisterwyck vs Jan van den Spyckere en de ingezetenen van Haren 15-41545

f 132v scepenen, gezwoerenen ende gemeyn ingesetenen des dorps van Ghestele vs Denys
sGreven rentmeestere van Loemel mede qq voor de schutter aldaar, gemeyn ingesetenen van
Loemel en Jan van Mengele substituyt van den rentmeestere generael int quartier van den
Bossche, thoene 10-6-1545 f 133v 13-1-1545
f 140 scepenen, gezoerenen, raidsluyden ende gemeynen naebueren ende ingesetenen der
cryheyt van Oirschot vs gemeynen ingesetenen van Woensel 30-9-1545, f 140v 13-1-1545, f
141 10-2-1545
593
nr 30 f 82 Henrick de Proest, Jan Huysmans en Gielis van Ysschot in de naam van hen en
andere ingezetenen van het gehucht Ysschot Ysschot vs Jan Leysen, Henrick Broothaze en
Godevaerdt van Cuyck ingeseten van Groothesen ende egheen ingesetenen noch geguedde
wesende in den voirs gehuchte van Ysschot, inzake stuk heide ca 4 bunder de Langendonck
sonder dat ymandt anders dair inne gericht waere geweest om zyn beesten oft schapen daer op
te moegen stouwen 27-11-1546
nr 142 f 245 scepenen gesworenen ende gemeynen ingeseten des dorps van Gestele vs Denys
sGreven rentmeester van Loemel mede qq voor de schutere aldaer, de gemeyn ingesetenen van
Loemel ende Jan van Mengele substituut van de rentmeester generael van Den Bosch 27-71546
594
nr 134 f 243v gehucht Grooter Heezen in den dorpe van Casterle vs ingezetenen Ysschot onder
Castelre ter zake van der vroente boft heyden tusschen die voirs gehuchten gelegen geheeten die
Smisseheyde 15-10-1547
nr 258 f 341v scepenen, geswoerenen kerckmeesteren heyligheestmeesteren ende andere
gemeynen ingesetenen der vryheyt van Oirsschot vs die schoutet, borgemeesteren scepenen
vorsteren ende gemeynen ingesetenen der vryheyt van Oisterwyck, maintenue, gemainteneerd
23-3-1547
595
nr 134 f 281 Jan Aertss ende Henrick Hopenbrouwer met huere consorten geordineert totten
vercoopen ende vuytgeven van zekere gemeynte (in dec 46 is proces begonnen) der vryheyt van
Oirschot ende met hen die scepenen, gezwoerenen ende andere gemeyn ingesetenen der selver
vryheyt gevueghde impetranten in maniere van reformatie vs wethouderen van Den Bosch
gedaagde, Lana en Johanna van Vlierden kinderen jouffr Johanna van Haren (weduwe
Aelbrecht van Vlierden) geintimeerde. Johanna van Haren heeft Oirschot in proces voor
schepenen Den Bosch betrokken omdat zy het gebruiksrecht van de gemeynt wilde behouden
22-3-1549 voer paesschen
nr 214 f 317 gezwoerenen ende gemeyn ingezetenen van Geldrop vs de heer van Gaesbeke 2211-1549
596

nr 19 f 34v Henrick Henricxssoene vs heer van Helmond, inzake nederslag Goert Ghulten 5/6
weken in de gemeynen beempden van Helmond doodgevonden 11-10-1550
nr 111 f 227 naebueren ende gemeyn ingesetenen Kerckeynde en Overdwater bynnen den dorpe
en prochiekercke van Ghestele by Oisterwyck in materie van maintenue vs die gemeyn
ingesetenen van Oisterwyck en proc.generael inzake de Oisterwyckse gemeynte hebbende die
metten ingesetene van Oisterwyck, Haaren ende Beleveren tsamendergant ende indifferentelyck
gebruyckt haer koeyen scapen ende andere beesten daer op gedreven heyde daer op gemaeyt
ende torf gesteken en voirts getrocken ende gehadt alle de proffyten daer afgecomen pro rata ..
24-12-1550 niet ontvankelijk
nr 112 f 229v borgermeester scepenen gemeynen ingesetenen ende geguedde onser vryheyt
Oisterwyk in maniere van reintegraties en procureur generaal vs Mathys Dircx en Henrick
Goidstouwen cs ingezetenen van Kerckeynde ende Overdwater. Coop door Oisterwyk st
Barbara 1300, bevestigd door hertog Philips juli 1434; ende hoe wel byder princilycker carten
des voirs wylen hertogen Jans blyckende was dat dien van Oisterwyck ayctoriteyt consent en
volle macht gegeven was om in toecomende tyden te moegen vercoopen becommeren oft oick
belasten huere voirs gemeynten, beducht ende nochtans in ennigher manieren te mesdoene
hadden can wylen hertoghen wencelaus oirlof ende consent gerequireert ende geobtineert om
van der voirs gemeynten tot hondert buenderen toe ter plaetsen daer hen dat goet duncken ende
gelieven soude te vercoopen oft anderssins t erve vuytgeven gelyck oick daer te voeren int jaert
van derthien hondert vierendevyftich prima marci der selver impetranten hadden geimpetreert
gelyck consent sonder registratie nochtans om te vervallen die costen ende lasten inde
princelike concessie geexpresseert ende daer nae int jair vierthien hondert vierendertich hadde
hoger memorien hertoge Philips die van Oisterwyck voirs gconsenteert te vercoopen tsestich
buenderen tot hueren meesten profytte. Ende om den coopere dat te bewaeren ende versekren
waere alsdoen last ende bevel gegeven geweest onsen rentmeester int quartier van
tsHertogenbosche waerschap van tsprincen wegen den coopers te gelovene. Gebruyckende de
voirs concessie ende octroyeringe hadden die voirs supplianten van allen oude tyden diverse
parcheelen van huerlieder gemeynten diverse persoene vercocht ende t erve vuytgegeven ende
besunder bynnen een oft twee jaren herwerts verworven hebbende van ons in julio den achsten
dach int jaer van zessenveertich zekere nyeuwe octroy, daermede dat den selven supplianten
geaccordeert was achtendertich buenderen van haerer gemeynten alsdoen noch resterende van
den voirs tsestich buenden te moegen vercoopen, mits betalende tot onsen behoef voer elck
bunder dat alsoe vercocht soude wordden eenen ouden grooten tsiaers. Ende hoe wel
nyemanden en waere geoirloeft den voirs supplianten ennich empechement hindere of beleth int
gebruyck der voirs gemeynten te doen, besundere nyet int vercoopen van den selver
achtervolgende de concessien ende octroyering voerscreven. Desen nyettegenstaende hadden
hen gevordert op in maendage doe lestleden die voirs Henrick Gotscouwen, Goessen van
Duerne, Gheraert van Raeck, Imbrecht die Turte, Mathys Dirycx ende meer andere quaetwillige
wel tachtentich ende meer in getale al tsamen ingesetenen van GEstel gestockt ende gestaeft
met hellebaerden, gaffelen, scuppen ende anderen wapenen te comn op de voirs Oisterwyckse
gemeynt ter plaetse genoemt Zwanenberch achter 'tcloester aldaer voirts omtrint den bogaert
van den schutten over de Bantbrugge ende op zekere andere stuck voer die Dyese by de voirs
supplianten jaer ende dach geleden vercocht om metten penningen daer af comende gedaen te
wordden achtervolgende haeren lesten octroye, hebbende met fortse ende groote insolventie die
grechten ende beheymselen van der vercochten plaitsen vuyter Oisterwyckse gemeynten
genomen, ommegeworpen end geslicht. Radicitus evulserende ende vuytwerpende het
plantssoen by de coopers van den voirs parcheelen geplant in verachtinge van den voirs
princelycker ordinantie concessie ende octroyeringe. Nyettegenstaende oick dat onse

rentmeester int quartier van tsHertogenbossche die vercochte erven met mannen van leenen
selve bepaelt hadden ende die palen ban en de vrede geboden op lyf en goet, die te boecke
gestelt ende den jaerlickschen chyns daer af ontfangen met groo? nyeuwicheyt. Ende daer
medde nyet te vreden wesende hadden ennige van hen heb gevordert met eender gaffelen te
steken nae Janne Laureyssen borgemeester van Oisterwyck in meyningen zynde hem van zynen
lyve te evelen, gelyck zy van gelycken souden den schouteth van Oisterwyck ende den outsten
scepenen, waert saecke dat sy nyet en waaren geweeken geweest dwelck saken waeren van zeer
quaden exemple ende arger consequentien. Ende met tgene voirs is alnoch nyet te vreden
wesende haden groote quantiteyt van beesten doen driven ende stouwen op de voirs vercochte
gronden van erven daermede dat zy die vercochte plaetssen den coopers schande gemaict
hadden die den voirs supplianten egeene vuytreykinge en souden willen doen van den prys van
den selven die dagen van betalinge overcomende zynde tot der voirs impetranten seer grooten
achterdeele, schade ende verdriete ende noch meer zyn soude en wordde die voirs groote fortse
hier te lande gecommitteert aldaer justice regueerde nyet geremedieert die welcke zy ghisteren
hen wederom gevordert hadden te vernyeuwen ruynerende die opgemaecte grechteb slechtende
de oude beheympselen die alsdoe noch staende waren gebleven met meerder insolvencien dan
zy ten voirs vyfentwintichsten dage der voirs maent van junio gedaen hadden ende ende oics
mits dien oitmoedelyck biddende die voirs suppilanten hen daer op te willen versien van onser
provisien ende remedie van justicien daer toe dienende
Verder (opnieuw) genoemd Goosen van Duerne, Gheerd van Raeck, Mathys Dirycx, Jacop van
Duerne, Peeter Oppers, Wouter van den Bonre, Willem Henricx Tielen, Jan de Beckere, Melis
Reynbouts, Jan Roelofs; op dwangsom van 1000 karolus gulden moet schade hersteld worden;
niet gedaan, vonnis schade herstellen 100 boete Dirycx blootshoofds met kaars excuus
aanbieden aan raad 24-12-1550
nr 113 f 235 Henrick van Goescouwen cs naebueren van den twee heertgangen tKerckeneynde
ende Overdwater onder die prochie ende tdorp van Gestel appel vs borgermeesteren, scepenen,
kerckmeesteren ende heiligheestmrs ende gemeyn ingesetenen ende geguede der vryheyt van
Oisterwyck 24-12-1550
598
nr 7 f 10v gezwoerenen ende gemeyn ingesetenen Haren en Belveren vs schouteth,
borgemeesters,scepenen, gezwoerenen ende gemeyn ingestenen van Oisterwyk, gezamenlijke
gemeynte 1394 uitspraak geweest door wethouders van Den Bosch, Oisterwyk mag geen
gemeynt van Haren vervreemden zonder toestemming van die van Haren, heeft Oisterwyk nu
wel gedaan, bovendien willen zy niets van het verdiende geld aan Haren uitkeren. Oisterwyl
verweert zich door te stellen ‘fat zy in ennige oepenbare nootsake totten voirs vercope waeren
bedwongen geweest’16-5-1552 Oisterwyk moet 1/3 van het geld aan Haaren uitkeren
nr 68 f 145 Joes Wouterssoen, t goet op de Heyde in de hertgang Heyssen onder Ghestell by
Oisterwyck maintenue, Jan Crommensoen en Wouter Janss proprietarisen van den selven
goeden vs Mathys Wyns en Jan Claess, mit hueren koyen schapen ende anderen beesten te
gebruycken die gemeynte geheeten die Heyssense gemeynte gelyck en in alder manieren als die
anderen naebueren ende inwoenderern van den selven gehuchte die voers gemeynten
gebruyckende betaelende oick mit henluyden schot ende loth ende onse bede als andere van
henluyden 23-7-1552
599

nr 37 f 68 Joes Wouters, Wouter Jans, Jan Jans Crommen * Kathelyne Jan Wouters vs Jan
Claes, Mathys Wyns hen dragende als gesworenen van der gemeynten geheeten die Heyssen
gemeynte tot Ghestel by Oisterwyck 23-12-1553
602
nr 51 f 101 Willem Henrickss van Bruessele ingezeten van Mierloe v Willem Diericx Smets,
Jaspar Vrancken, Jan Frans Peters, Ambrosius Jan Dreyckers, Henrick Misckers, over beemd in
de parochie Helmond waarvan de laatste de grachten hebben ingeworpen en het houtwas
hebben weggehaald en hun vee op gedreven hebben 4-7-1554
603
nr 60 f 121 Jan Henricx van Rysingen vs gemeyn ingesetenen van Vechele , 'alsoe die gemeyn
ingesetenen van Vechele onder de meyerie van sHertogenbossche gelegen naevolgende sekere
previlege hemluyden voertyden by hooger memorien vrouwe Johanna hertoginne van Brabant
verleendt nyet waeren schuldich totten gebruyck van der voirs gemeynten t adminitteren eenige
persoenen die onder den selven dorpe op ongeweerde of anderssins nieuwe hofsteden waeren
geseten ten waere dat sulcke persoenen bereit waeren te draegen en te betalen sulcke somme
van penningen als die gesworenen by advys van dat meestendeel van de scepenen ende
naubueren desselfs dorps souden ordineren ende inder redelycheyt taxeren hadde die voirs
suppliant den voirs gesworen tot diversche stonden aensocht gehadt dat zy luyden naevolgende
den voirs teneur van den voirs privilegien souden den selven suppliant inder redelickheyt
willem taxeren om mede geadmitteert te worden totten gebruycke van der selver gemeynten tot
sekere nieuwe oft ongeweerde hofstadt die hem onder den voirs dorpe gelegen toebehoirde
gelyck andere gegueddedesselfs dorps die gebruyken ende daer aff genyetende waeren'
suppliant niet ontvankelijk 9-11-1555
615
nr 37 f 68 scepenen, geswoerenen, kerckmeesters, heyligheestmrs ende andere gemeynen
ingesetenen der vryheyt van Oirschot over thien twintich XXX XL L ende meer jaeren zoe
datter er contrarien egeen memorie der mensschen en waere hadden geweest .. doe alnoch
waeren en behoirden te blyven inde possessie ende gebruyck van zekere gemeynte geheeten de
Vloet gelegen in den hertganck van Spoerdonck met seclusie van de ingesetenen van den dorpe
van Oisterwyck hebbende daaerop van alle ouden tyden gestouwt gehadt huer peerden, coeyen
ende andere huere beesten ..
621
nr 2 f 4 Jan Michiels van Lierop bode en executeur van de domeynen.. commissie .. by oepenen
brieven ons voirs genedichsten heeren des conincx verleendt .. om inne te halen .. gruyt
houtschat grontchynsen ende andere die men heet sprince penningen vs Lucas Goirts, Jan van
de Spyker e.a. . Door deze laatste was hij gedaagd voor de substituut rentmeester en de mannen
van leen. Voor hem incomptente rechters. Afgewezen 5-5-1561
627

nr 6 f 13 Willem Loyen bode ende executeur van de koning in het kwartier van Den Bosch
inzake vacatien naar Lommel in opdracht van Jan Pelgrom vs Cornelis de Beckere substituut
van den rentmr in Den Bosch nu gehuwd met de weduwe van Jan Pelgroms, en ook verdere
kosten 12-11-1563
nr 60 f 171v Peter Verspaendonck vs Pauwels Philips inzake beemd te Diessen onder de bank
van Beek, wordt vee op geweid maar ook plaggen gestoken en hooi gemaaid 17-7-1563
639
nr 27 f 82v Mathys Henrick Claes Vossen, Wouter van Bor, Janne Henric Plenins/Plevius?,
Dierck van Doirne, JAn de Laet, Corstiaen Peters Corstiaens, Adriaen Willems van Haren,
Ghysbrecht Hoppenbrouwers, Gheraerdt Janss van Back en andere gemene inne gesetenen
woonende inde hertgangen ende gehuchten geheeten Kerckeynde ende Over d Watere binnen
den dorpe en de prochie van Ghestele vs Goossen Jacops van Doren, Dierick Jacops van
Doorn(later Aenken weduwe), Willem de Snydere, Jan Daneels, Jacop Jansse van Ghissel als
besittere ende gebruyckere van de goederen Kaerle van Vlierden, Jasper Embrecht Roessen,
Meriken weduwe Jacop Corstens Beeren, Marcelis Cornelis Otten, Artken weduwe Henricx
Gestaefve, Anna weduwe Jans van de Boir, Jan Wouter Pluym, Jan Peters Smiths als
gebruyckere van de goeden wylen Adriaen Roeffs, Peter Bayens, Willem van Ghenderen als
gebruyckere van de goeden Jans Roefs, Willem de Wevere als gebruyckere van de goeden
wylen Jans die Decker, Cornelis Peter Corstkens als gebruyckere van de goeden der kinderen
Peeter Heyn Goeffs die selve Cornelis noch als gebruyckere van den goeden van zynen vadere,
Ghoyart Ghyssen, Wouter de Cort vorstere, die selve in den naem ende als bruyckere van den
goeden Jacops Willems Zeelmakers, Andries de Corstere, Embrecht de Cort, Aerdt Jan
Mesmakers, Amssen Lambert Ghyssen, Digne Beckers, Embrecht Vercuylen als laet ende
gebruyckere van den goeden wylen Gheraert Janss van Raeck, Anna weduwe Matheus Costers,
Wouter van den Broecke als bruyckere van de goeden wylen Mericken Tysschen, Yken Diericx
als gebruyckere van den goeden Peter Mortels, Adriaen Meeus als bruyckere van den goeden
wylen Peter Amss, Jan Cornelis Hicxpoirs moldere, Wouter Weesboom, Dierick Tuylinck, Jan
Thys Roeffs als gebruyckere van de goeden wylen Melis Rembouts, Ghysbrecht Adriaens ende
den pastoir van Ghestele(later genoemd Jacoppe van Olmen) alle inne woonders des dorps van
Ghestele onwillige betalers van de rente van de obligaties aangegaan ivm verloren zaak tegen
Oisterwyk 1550, 24-12-1569
641
f 153 abt van Averbode vs curateurs van de heren van Heeze en Leende inzake goederen
Sterksel 'sonder dat yemandt binnen de voors. limiten torven oft risschen hadde gesteken oft
heyde gemaeyt oft moeghen steken oft maeyen buyten wille ende consent van de suppliant ende
zyne voirsaten'. Jan Coppens Theeuss, Henrick Sanders, Laureys Cortten, Joos de Meyere,
Gheeraert Wuesten, Henrick Wuesten en meer andere ingezetenen van Heeze hadden dit wel
gedaan of laten doen. NB bos wordt niet genoemd. 10-2-1570 maintenue
f 157v abt van Averbode vs Joos Ghenen alias de sceper en Godevaert Jan Diericxss gemeyn
scepers desselffs dorpe van Heze en de curateurs voorn. inzake schapen op de heide te Sterksel
drijven en deze afweiden 10-2-1570 reparatie
644

nr 112 f 188 ingezetenen van Oisterwyk vs ingesetenen van Oirschot inzake gemeynt de Vloet
gelegen in dese zyde van de moelenrade van Sporendonck toebehoirende Rycaerden van
Merode treckende huer linie regt ter hoeve weerts geheeten ter Baest toebehoirend e den abt
van Tongerloo aldaer dat zekeren pael der gemeynte van Oisterwyck in voirleden jaeren onder
den haelboom van ouden huysen gestelt waere geweest in welcke gemeynte die geswoeren
schepenen kerckmeesteren heyligeestmeesteren ende andere gemeyne ingesetene van Oirschot
hen pretendeerden recht te competeren 31-7-1571 kopie
646
f 220 Jan Michiels van Lierop gecommitteerde van de erven Lambrecht van Gameren in leven
rentmr van Den Bosch vs Cornelis de Becker alias van Ophem gecommitteerde en substituut
van de rentmr van Den Bosch rest van rekening 26-7-1572
655
f 116 gemeyn ingesetenen van Hoocheynde, Bynderseynde ende den Haghe onder Helmond vs
de andere ingezetenen van Helmond verwijzing naar vonnisboek 1576 f 306 bij vergissing,
gemeynt of broeck 12-5-1577 kopie
672
f 5 ingesetene ende nabueren van Udenhoudt en Berckel vs dingestenen van Haren 11-1-1574
705
f 150 schout, schepenen en gezworenen van Schyndel en met hen gevoegd graaf Maximiliaen
van Oistvriesland heer van Schyndel vs gezworenen of ingeseten van St Odenrode inzake
gemeynt uitgegeven St. Nicolaasdag 1309 en gemeynt uitgegeven door Philips 18-7-1465
..'hebbende op de voors gemeynte henne beesten gestouwt heyde gemaeyt russchen ende
schadden gesteken ende anders al gedaen dat d ingesetenen gewoonlyck waeren te doene' .. die
van Oedenrode hebben ' op den lesten merckdach van bamis geapprehendeert Servaes Jan
Rutten ende hem in banden van yser gestelt onder t dexel van dat hy op de voors gemyeynte
gevlacht ofte torve gesteken hadde zonder hem onder cautie te hebben willen relaxeren
hebbende oyck ontrent der zelver tyt aenveert den knecht van Henrick Lamberts ende den
selven int yser aen eenre persse gestelt oyck onder tdexel dat hy op de voors gemeynte gevlaght
hadde ende voorts eenen Adriaen Willens zynre cleederen affgenomen ter wylen hy op de voors
gemeynte was vlaggende ... dat de voors apprehensien affneminghe van cleedere en de andere
extorsien anders niet en waren dan openbare acte van fortse ende gewelt' gaat om de zog Roder
heyde, de tweede uitgegeven genmeynt .. vonnis 'reintegreren die voors supplianten in de
possessie ende gebruycke van de vroenten heyden ende gemeynten gelegen ende begrepen
tusschen de palen gespecificeert by de brieven by wylen .. hertoch Philips.. ordinerende
denselven rescribenten van gelycken nyet meer te doene noch tattenteren noch insgelycx
voortaende meer eenige parchel des voors vroenten heyden ende gemeynten te vercopen..' 10-51601
706

f 87 Ingezetenen en naburen van Udenhout en Berckel vs Haaren inzake de opbrengst van
verkochte gemeynte van Haaren en verbod door Haaren om gemeynt verder te gebruiken,
toegewezen (3/7 van gemeynt is van Udenhout en Berkel) 14-4-1601
707
f 271 Henrick Diericx, Aert van Hove, Aert Marcelis, Jan Aertss van Ieckendonck, Peter
lambrechts schepenen, Henrick Oelis, Jan Goerts ende Aert Peters borgemeesters, Jan Henrick
Wouters kerckmeester, Henrick Bruystens en Laurens Hermans Heyligeestmrs, Wilem Geven,
Goert Wynen Vaes, Dierick Roeffen, Aert Josephs, Bartholomeus Janssen, Peter Hendricx, Jan
Joachims, Aert Hermans, Cristiaen Wytphens, Hendrick Daniels, Dierick Cremers, Peeter
Goirts, Joost Peeters, Jan Willems, Jan Hendrick Diericx ende Peeter Hendrick Gooris
ingesetene alle respective der heerlicheyt van Mierloo presentereden t gemeyn corpus vs
Erasmus van Grevenbroeck will. condemn. f 2000.- ' daer voere verbindende allen des dorps
ende gemeyn ingesetene goeden hoedanicch die wesen moegen stellende den voorscreven heere
van Mierlo synen hoiren actie of transport hebben tot eenen sekeren onderpande den
nerff/werff? ende tgebruyck van alle de gemeyte(!) van den voorscreven dorpe van Mierlo in
heyden weyden moere natten ende droogen geleghen streckende op de vier paelsteden der
voorscreven heerlycheyt ons nu toebehoirende in der vueghen ende op conditie dat soo verre wy
tallen jaren ten voorscreven gesetten tyde den voirs heere van Mierlo syne hoiren
naecomelingen actie of transport hebbende nyet en betaelen t voorscreven corpus ende gemeyne
ingesetene van Mierlo van hunne gemeynte sullen syn gesequestreert ende die voorscreven
heere van Mierlo syne hoiren naecoemelinghen actie off transport hebbende de selve gemeynte
ende ingesetene van Mierlo ende by hunnen gebreke aen buyten geseten sullen moeghen
scharen verhueren ende gebruycken met beesten daer inne te weyden oft laten weyden, hey
moer oft torff te vercoopen sonder eenich teghensegghen van der gemeynte totter tyt toe deselve
heer van Mierlo syne hoiren naecoemelinghen actief off transport hebbende daeraen telcken
jaere syn pacht van hondert ende veertich gulden sullen hebben gemaeck? den here van Mierloo
altyt inder voorscreven gemeynte gereserveert syn gerechticheyt ende vry gebruyck als den
selven tegenwoirdelyck daerinne is competerende....' 24-10-1602
718
f 174 Carthuysers van Vught gevlucht binnen tsHertogenbossche vs schepenen ende richterbode
van Velpen inzake halve Padbroekseheide onder Velpen waar de Carthuysers eigenaar zijn,
door hun hoevenaar gebruikt om weiden en rossen te steken, hoeve onder Esscharen afgebrand,
hoeve opnieuw opgebouwd nu worden de beesten van de pachter geschut 26-1-1608
722
f 79 Jan Aert Cornelis qq, Adriaen Jan Peters en Henric Adriaen Jan Peters qq Baerle vs
Henrick Clusius schout van Turnhout.. dat zy ende henne voorsaten hen geneert hebbende met
byen van over thien, XX, XXX, LX, LXXX tg jaeren ende meer waeren gewoon ende in
possessie van met henne byen te ryden ende t varen over al ten platten lande zoe in de Kempen,
Hollant, Zeelant ende elders daert hun belieffde ende diese aldaer nederstelden ende lieten staen
vliegen ende weyden zoe lange het hen goetdochte ende belieffde ... niet ontfangbaar 27-3-1610
725

f 69 scamele ende aerme ingesetenen van Westelberze resorterende onder Hilvarenbeke en met
hun gevueght Florentius van Merode vs Claes Jacop Jacops borgemr tot Loon. Adriaan
Hubrecht Schellekens schepen en Peter Jan Goyarts Vera oude schepene, inzake gemeynt
tussen Casteren en Westelbeers, oude palen, speelt vanaf 1609, maintenue voor Westelbeers 221-1611
f 161 ingezetenen van Den Dungen vs schepenen, geswoirens, setteren ende collecteuren van
St. Michielsgestel 29-10-1611
726
f 6 gemeyn ingesetenen van Erp vs ingesetenen Aerle Beeck 17-3-1612
f 57 gemeyn ingesetenen van Gemert vs die van Beke, Aerle ende Rixtel inzake gemeynte het
Hovelsche broek, gescheiden met een gracht van de gemeynt van Beke etc 10-2-1612
728
f 16 borgemeesteren schepenen ende gemeyn ingesetenen van Baeckel vs landcommandeur van
de Biessen 30-3-1613
731
f 139 die van Luycxgestel vs die van Lommel inzake vroente en gemeynte van Bercheyck
volgens kaart gemaakt met Bergeyck, Westerhoven en Rythoven dd 15-2-1477 (os?), Steven
Jennen vorster tot Loemel heeft schaepen geschut, te weten de geheeke schaperye van de
hertganck van Gestel, hebben verder 'spannen d ossen vuyten heywagen Jan Schoenmaeckers
van Gestel daer in heyde was haelende op de voors gemeynte van Bercheyck', verder 'soo
hadden heb vervoordert d innegesetenen van Loemel met assistentie van den schouteth van
Kempenlandt Franchois Proveu doen onlancx geleden naer hen selffs goetduncken op te gaene
ende hoopen te schieten beginnende binnen den voors pael van de caerte van Bercheyck
genaempt Schoongaerts ende van op gegaen op Ronthoevel ende soe voirts tusschen Riebosch
ende Swertenherst ende hadden aldaer oick een hoop geschoten gelyck zy oick hadden gedaen
naer Moers weyer wesende een groote halve ure gaens ter syden oist daer inne sy supplianten
volgende de voors eenicheyt ende verdrach zyn gerecht en in de continuele possessie' nyet
onfanckbaer sellen nyettemin de gemeynte ende vrunte in questie moeghen gebruycken met
beesten te weyden, heyden te meyen, torff te steken ende andersints tot aen den cockaert ende
van daer lancx den waterloop op Slegers colck ende van daer tot aen smoers weyers vondel
ende van daer tot aen nuyshennel end evan tot aen t stelleken ende nyet vorder naer Loemel 2412-1614 zie ook Leen- en Tolkamer 158a blz. 239.
733 bis
f 30v 30-4-1616 gemeyn ingesetenen Biest en Westerwyk suppl heer Florencius van Merode
gevuegde vs de gesworen, borgemeesters ende regeerders van Hueckelom en Enschot,
geschutte schapen
f 51 8-7-1616 die schouteth schepenen ende regeerders van Helvoirt vs die gesworene van
Haren restitueren peerdt, kerre ende schuppe

f 182 3-4-1618 regeerders en gemeyn ingesetenen van Rythoven vs die van Bergeyck en
Westerhoven
f 189-2v 26-5-1618 die regeerders en de gemeyn ingesetenen van Nederzeel vs die gemeyn
ingesetenen van Westelbeerse
f 210 5-9-1618 die gemeyne ingesetenen van de gehuchte van Westelbeerse vs die regeerderen
ende gemeyne ingesetenen van Netersel, maintenue
f 214 28-9-1618 die gezworen naebueren ende ingesetenen van de gehuchte van Tede onder St.
Michielsgestel vs grave Henrick van den Berghe
f 220v 23-10-1618 de ingesetenen van Westelbeerse vs de ingesetenen van Netersel supp niet
ontf., maintenue gehandhaaft
f 240v 12-1-1619 de pachters van de grote en kleine hoeven van de proost van Postel onder
Bergeyck met de voors proost gevoegd vs die regeerderen ende gemeyne ingesetenen van
Bercheyck
f 268 22-6-1619 de regeerders der vryheyt van Bercheyck ende Westerhoven vs die van
Rythoven
f 272v 7-7-1619 die regeerders ende gemeyne ingesetenen van Nederseell suppl vs d
ingesetenen van Westelbeerse suppl maintenue verzocht rescribenten tegenstelde, moet
conclusie nemen
f 276v 23-7-1619 die van Oostel ende Middelbeerse suppl vs die van Oirschot
736
f 117v Jacob Franssen Beyharts vs schepenen en regeerders Oirschot, van op 19-8-1587 tegen
het gemeen corpus van Oisterwyck(borgemeesteren, schepenen, e.a.) gekochte 8 bunder
gemeynte in de hertgang Spoerdonck resorterende onder de vryheid van Oischot ter plaatse
geheten Cattenberch, bij de rentmr van de domeinen bepaald. Helft daarvan eerder verkocht, nu
op 22-8 de andere helft binnrn der kercke van Oirschot laten veylen, protest vanwege schepenen
van Oirschot, weigeren mee te werken mits dat de selve erffve ofte heyde naer hen voornemen
in prejuditie van haere gerechticheyt vercocht soud worden .. ende dat hy suppl. alnoch andere
partyen vuytte voors gemeynte in Beerse vercregen hadde de welcke hem insgelycx onder
pretext vande voors gepretendeerde ende gevanteerde gerechticheyt van die van Oirschot ende
Beerse nyet gerustelyck en volchden verzoek om provisie van purge civile, niet toegestaan (nog
eens nazien waarom niet) 23-2-1617
737
f 137 Jan Gysbrechts vs inwoners Erpse Boerdonk will. condemn. ter beeindiging van twist
over gebruik gemeynt genaamd Leeck, is proces tegen dorp Beeck geweest waaruit deze
problemen voortkomen? 7-10-1617
f 218 Christina van Uden vs geswoerens Haren en de rentmeester gevuegd, proces in Leen en
Tolkamer geweest over 4 lop 22 roeden te Haren, boete van 100.- 22-11-1617

748
f 351v die van Bergeyck en Westerhoven vs die van Luyxgestel will. condemn. over contract
inzake gebruik van de gemeynt, met voorwaarden ! Heymraders van Bergeyck en Westerhoven
genoemd. E.e.a. geregeld Luyk, nog eens nalezen 21-2-1623
755
f 238 die gemeyne ingesetenen van Achel in de lande van Grevenbroeck alsoo ondersaten van
den lande van Luyck, door coop van hertog van Brabant meer dan drie honderd jaar geleden
heyde tussen Achel en Schaft verkregen, in t gemeyn met Schaft beweyt vs die gemeyne
ingesetenen van Schaeft, door Hans van den roeck schutter van Schaft op zondag 8-5-1605
geschut, proces voor schepenen Bergeyck.. niet ontf. 31-12-1626
756
f 65v gemeyne ingesetenen Oistelbeerse vs regeerders ende gemeyne ingesetenen van Vessem
soo voor hen selven als intervenierende voor hun schutters, inzake het Meulenbroek (Marten
Fierlants heeft zich met eerder request van Middelbeers van 1617 om verhoging schuldgeld,
Fiers had beweert dat er maar 26 of 27 huizen tot die gemeynt gerechtigd waren) niet ontf.
(suppl. 14-6-1624 dus drie jaar gelopen) 30-9-1627

NB Zie Enklaar 1941 blz. 82-90, nr. 48 23-11-1451 vonnis tussen St. Oedenrode en Schijndel
L&T 158a 133
L&T 158a 148v 14-8-1652 sententie Haagse Raad van Brabant Schyndel vs St Oedenrode
met 1601

