
tRechtsverleningen inzake gemene gronden. NB deze lijst is niet uitput
plaats datum vindplaats aard verwijzing
Heeswijk, Dinther 12050000 c101 168 bevestiging

Drunen 12440000 c207 287 uitgifte
Lierop 12440131 c201 278 uitgifte
Oss, Berchem en Duren 12861206 c424 527 uitgifte
Eersel 12880000 c429 533 uitgifte?
Lithoyen 12880115 c428 531 uitgifte
s Hertogenbosch 12910124 c458 561 beschikking
Vessem en Wintelre 12930120 c490 593 uitgifte
Oss, Berchem en Duren 12950000 s1 uitgifte
Hees 12960000 r5300 16v uitgifte
Nistelrode 12960700 c541 656 uitgifte

Veldhoven(Zonderwijk), 
Meerveldhoven, Zeelst en Blaerthem 12970520 c556 772 uitgifte
Geffen 12981001 c575 689 uitgifte
Nuland 12990000 c582 701 uitgifte
Udenhout 12991100 c583 703 uitgifte
Giersbergen (Udenhout) 12991214 c585 705 uitgifte
Udenhout 12991114 c586 706 uitgifte
Oirschot 13000106 c588 709 uitgifte
s Hertogenbosch, Heesch, Berlicum 
en Rosmalen 13000822 c642 768 uitgifte
Erp 13000913 c598 720 uitgifte
Oisterwijk 13001204 c603 727 uitgifte
Helmond 13001204 c600 723 uitgifte
Mierlo 13001204 c601 724 uitgifte
Nuenen en Gerwen 13001204 c602 726 uitgifte 

Rixtel, Aarle en Beek 13001204 c604 729 uitgifte
Stiphout 13001204 hfdst 2 uitgifte

Veghel 13001228 c606 731 beschikking
Oirschot 13010320 c609 734 uitgifte
Esch 13010430 c613 737 uitgifte
Vught 13010520 c614 739 uitgifte
Esch 13010523 c616 741 confirmatie
Someren 13010702 c617 742 uitgifte
Oirschot 13010705 c618 743 uitgifte
Oirschot 13010818 c620 745 approbatie
Oirschot 13010830 c621 746 uitgifte
Geffen 13030516 c642 768 uitgifte
Strijp 13030717 c645 772 uitgifte
Oirschot 13030728 c646 772 uitgifte
Oss, Berchem en Duren 13031018 c650 777 concessie

Oirschot 13031026 c652 780 verkoop

Oirschot 13031027 c653 781 uitgifte
Oirschot 13040702 c670 799 uitgifte
s Hertogenbosch 13050828 c694 828 uitgifte
s Hertogenbosch 13060213 c703 841 confirmatie



Udenhout 13060504 c710 848 uitgifte

Udenhout 13060504 c711 850 uitgifte

Udenhout 13060504 c712 851 verkoop
Giersbergen (Helvoirt, Udenhout) 13060929 c724 870 uitgifte
Budel 13070513 c742 887 uitgifte
Woensel 13070917 c752 898

Eersel, Bergeyk, Westerhoven 13080308 c758 906 uitgifte
Haaren (en Udenhout) 13090524 c778 932 uitgifte
St. Oedenrode 13091130 c799 967 uigifte
Schijndel 13091206 c802 971 uitgifte
Veghel 13100805 c824 999 uitgifte

Velp 13110000 zie reden hoefslaan
Heersel, Notel, Eertbruggen 
(Oirschot) 13110513 c842 1027 uitgifte
Lieshout 13110802 c848 1035 uitgifte
Oirschot 13110802 c849 1037 uitgifte
St. Oedenrode 13110802 c850 1039 uitgifte
Lieshout 13111009 c856 1045 uitgifte

Hoogeloon 13111200 t441 uitgifte
Spoordonk, Boterwijk en Hedel 
(Oirschot) 13120219 c865 1056 uitgifte

Giersbergen (Drunen) 13130103 f - - 6 confirmatie
Giersbergen 28-12-
1339

Giersbergen (Drunen) 13131123 n7 10 instructie

Bodem van Elde (St. Michielsgestel, 
St. Oedenrode, Schijndel en Boxtel) 13140613 e46 77 uitgifte

Giersbergen (Drunen) 13140618 n8 12 confirmatie

Giersbergen (Drunen) 13140724 n9 13 confirmatie

Giersbergen (Drunen) 13141230 n10 14 confirmatie

Helvoirt 13150425 f - - 5 uitgifte 

Esch 13150623 e55 101 uitgifte

Maren 13171200 lt158a 354 uitgifte
Wintelre 13200000 l uitgifte
Drunen 13211229 e43 73 uitgifte
Heeswijk 13230805 b173 uitgifte
Stratum, Eindhoven 13251221 lt158a 396v uitgifte
Vlierden 13260226 e135 271 uitgifte
Vlierden 13260226 e135 271 uitgifte
Bakel en Aarle 13260301 kXI 15 uitgifte



Helmond 13260301 kXII 17 uitgifte
Deurne 13260301 E 223 uitgifte

Zandoerle, Knegsel, Hoogcasteren, 
Vessem, Wintelre (Oostelbeers) 13260301 e148 300 confirmatie
Liempde 13260507 lt158a 276 uitgifte
Waalre en Valkenswaard 13261214 e142 291 uitfifte
Eersel, Berkt, Wijbosch, Hapert, 
Hoogcasteren en Duizel 13261220 e24 51 uitgifte
Aalst 13270406 lt158a 306 uitgifte

Heukelom 13270624 e71 121 uitgifte
Someren 13271221 e115 222 uitgifte
Someren 13271221 e116 224 uitgifte
s Hertogenbosch, Vught 13280604 e147 299 uitgifte
Biest (Hilvarenbeek) 13280807 e15 34 uitgifte
Nistelrode 13280912 e81 140 confirmatie
Lierop 13281208 hm1a 123 uitgifte
Heesch 13291018 lt158a 314v confirmatie Hees 1296
Tongelre 13290725 lt158a 281 uitgifte

Tilburg en Goirle 13290901 e123 235 uitgifte
Rixtel, Aarle en Beek 13291015 e105 200 uitgifte
Drunen 13300197 e44 74 uitgifte
Drunen 13300113 e45 75 confirmatie
Zeelst en Strijp 13310430 lt158a 300 uitgifte
Zeelst en Strijp 13310430 lt158a 300 uitgifte
Weelde en Poppel 13310623 I239 339 uitgifte
Mierde 13310819 e78 131 uitgifte
Bladel 13310809 w163 uitgifte
Lommel 13310924 lt158a 297 uitgifte
Bergeyk en Westerhoven 13310924 e11 24 uitgifte

Hilvarenbeek 13310924 e72 122 uitgifte
Oost- en Middelbeers 13340520 e9 19 uitgifte
Aarle, Best, Gunterslaar 13350624 `lt158a 291 uitgifte
s Hertogenbosch 13350826 s68 uitgifte
Eertbrugge, Heersel, Notel en Hedel 
(oirschot) 13360410 lt158a 288v uitgifte 
Rixtel, Aarle en Beek 13360413 y25 confirmatie
Esch 13360623 lt158a 310 uitgifte
Giersbergen (Drunen) 13360919 n13 18 uitgifte
Liempde 13371208 lt158a 276v uitgifte
Broekhoven en Rijthoven 13380604 e23 49 uitgifte
Giersbergen (Drunen) 13391228 f86 reg 2 6 confirmatie
Budel, Gastel, Maarheeze, 
Soerendonk 13430303 e140 287 uitgifte
s Hertogenbosch 13440618 e18 38 uitgifte Den Bosch 26-8-1335
Mierlo, Geldrop 13440901 hm1a 20 uitgifte
Hees 13450902 e59 111 uitgifte
Veldhoven, Steensel, Sittard, 
Wolfshoek 13500309 e130 252 uitgifte
Boxtel 13520801 sm uitgifte
Dinther 13520809 e26 53 uitgifte
Stiphout 13521015 e121 233 confirmatie



Eindhoven en Stratum 13890207 E 233 uitgifte

Stiphout, Nuenen, Wetten 13541108 hm1a 56 uitgifte
Oisterwijk 13550301 lt158a 10 uitgifte 14-12-1550
Son 13550417 lt158a 188v confirmatie

Giersbergen (Drunen)
Lennisheuvel, Den Bossche, Luttel 

13560319 n15 23 concessie

Liempde (Boxtel) 13570706 sm uitgifte
Geffen 13570224 lt158a 314 uitgifte
Heeswijk 13570523 e58 107 uitgifte

Rixtel, Aarle en Beek 13590519 y27 confirmatie
Aarle Rixtel 13590519 y27 pootkaart ?
Helmond 13590520 kXXII 30 hoefslaan
Lith 13590722 b1510 291 hoefslaan
Lith 13591012 b1516 295 hoefslaan
Lith 13591130 b1517 301 hoefslaan
Helmond 13601226 kXXIII 31 hoefslaan
Helmond 13601226 kXXIV 32 hoefslaan
Vessem, Wintelre 13660720 e 132 236 conformatie Vessem 20-12-1466
Asten 13671206 e1 3 uitgifte

Stiphout 13740502 kXXVI 35 beschikking

Helmond 13741216 kXXVII 36 beschikking
Stiphout

Bodem van Elde (St. Michielsgestel, 

13741224 kXXVIII 36 uitgifte

St. Oedenrode, Schijndel en Boxtel) 13750420 e46 77 confirmatie

Someren 13751118 e117 225 confirmatie
Geldrop 13770710 e56 103 uitgifte
Kerkcasteren 13780603 e25 52 hoefslaan
Dinther 13780916 e27 54 uitgifte
Oirschot 13781114 e90 165 confirmatie

Veghel 13791120 e128 246 concessie
Erp 13791120 cs1 487 authorisatie
Erp 13791120 e53 99 beschikking
Woensel

Nieuw Herlaar, Thede, St. 

13800000 me68 uitgifte

Michielsgestel tot het Mmaasbrugje 13811117 e47 80 concessie
Mierlo 13821002 E 232 uitgifte
Oisterwijk, Oirschot, Beerzen 13851018 e94 178 beschikking

Mierlo 13860425 afstand
Mierlo 13860629 e32 64 uitgifte
Mierlo 13860701 e33 64 uitgifte

Aarle Rixtel Beek 13870323 y 75 pootkaart
Mierlo 12870827 e34 67 uitgifte



Veghel 14510501 e129 250 arbitrage

Oisterwijk, Oirschot, Beerzen 13891012 e95 181 beschikking
Esch 13900614 lt158a 317 uitgifte
Oisterwijk, Oirschot, Beerzen 13900805 e96 183 beschikking
Bergeyk, Westerhoven, Achel 13910920 e12 25 confirmatie
Mierlo 13911010 hm1a 6v confirmatie
Moergestel 13920613 br- 5 concessie
Helmond 13950520 k49 64 hoefslaan
Mierlo 13950624 e35 67 uitgifte

confirmatie en 
Haaren 13960416 e97 187 pootkaart

Biest (Hilvarenbeek 13990000 e15 34 uitgifte

Biest (Hilvarenbeek 13990000 e15 34 pootkaart

Mierlo 14020000 hoefslaan
Mierlo 14020714 e36 67 beschikking

Mierlo 14021001 e37 67 uitgifte

Mierlo 14021002 e38 68 uitgifte
Taxandria XXXIX 

Nuenen en Gerwen 14051116 e84 146 pootkaart 1932 259
Giersbergen (Drunen) 14120722 n20 32 concessie
Mierlo 14170630 e39 68 pootkaart
Moergestel 14220000 e80 1440 uitgifte
Bergeyk 14220422 p 228 uitgifte
Lommel 14220918 r36 172 uitgifte
Lommel 14220918 r636 172 pootkaart
Giersbergen (Drunen) 14231212 n22 36 uitgifte
Bakel 14330829 e7 19 pootkaart
Bladel 14340101 e17 37 uitgifte
Oisterwijk 14340724 lt158a 10 uitgifte 14-12-1550
Kerkoerle 14350526 e136 279 confirmatie
Kerkoerle 14351129 e137 282 uitgifte
Tilburg, Hilvarenbeek 14360319 e124 238 beschikking
Turnhout 14370112 r642 51v uitgifte

Moergestel 14400000 e80 236 uitgifte
Moergestel 14400000 e80 236 pootkaart

Hilvarenbeek 14411122 r644 60 pootkaart e73 124
Eersel, Bergeyk, Westerhoven 14440922 jm uitgifte

Son 14460304 e119 228 uitgifte
Vessem 14460825 lt158 concessie
Oirschot 14470401 e91 167 pootkaart
Oirschot 14470401 e91 167 uitgifte

Schijndel 14470626 e110 205 octrooi
Broekhoven en Rijthoven 14471222 lt158a 295 uitgifte
Strijp 14490513 lt158a 304v uitgifte



Oirschot 14660000 r5281 uitgifte

Bergeyk, Westerhoven, Achel, 
Valkenswaard, Waalre 14530131 e13 27 beschikking
Someren 14540214 e118 226 beschikking
Deurne en Liessel 14611005 lt158a 272 pootkaart
Bakel, Helmond, Aarle 14620000 r5276 uitgifte

Schijndel 14620708 e49 91 pootkaart
Bakel, Aarle, Helmond 14630000 KCXXVII 179 arbitrage
Uden 14630401 e153 306 pootkaart
Oerle 14640000 r5280 legalisatie
Lommel 14640000 r5280 beschikking
Oirschot 14640000 r5279 legalisatie
Helmond 14640421 KCXXIX 183 beschikking
Haaren 14640608 r5282 uitgifte
Mierlo 14641011 e68 115 beschikking
Dommelen 14641220 e29 59 uitgifte
Berkt (Bergeyk)
Waalwijk(Walik) en Schadewijk 

14641220 r5279 uitgifte

(Eersel) 14641220 r5279 uitgifte
Langecruyse (Hilvarenbeek)
Veldhoven (Zonderwyck), 

14641220 r5279 uitgifte

Meerveldhoven, Zeelst, Blaarthem 14641220 r5279 beschikking
Riethoven (Eersel) 14641220 r5279 beschikking
Someren 14641220 r5279 beschikking
Geffen 14641220 r5279 beschikking
Schijndel 14641220 r5279 beschikking
Schijndel 14641220 r5279 uitgifte
Nuland 14641220 r5279 beschikking
Tilburg 14641220 r5279 uitgifte

Oirschot 14641220 r360 272v uitgifte
Strijp
Oedekens Dungen (Waalre en 

14641220 r5279 legalisatie

Valkenswaard

Bodem van Elde (St. Michielsgestel, 

14641220 r5280 legalisatie

St. Oedenrode, Schijndel en Boxtel) 14641220 r5280 beschikking
Rixtel, Aarle en Beek 14641220 r5280 beschikking
Erp 14641220 r5280 uitgifte
St.Oedenrode 14641220 r5280 beschikking
Tilburg 14641220 r5280 uitgifte
Vessem 14641220 r5280 legalisatie Vessem 20-7-1363
Kessel 14650000 r5280 legalisatie
Duizel 14650000 r5280 legalisatie
Kerkoerle 14650000 r5280 legalisatie
Orten 14650000 r5280 legalisatie
Schijndel 14650718 e113 216 uitgifte
Schijndel 14650718 e113 216 pootkaart
Someren 14650000 r324 7v uitgifte Someren 29-1-1629
Oirschot 14650000 r5280 beschikking Oirschot 1-4-1447
Mierlo 14650000 r5280 beschikking
Nistelrode 14650000 r5280 beschikking
Hulst onder Geldrop 14650620 r5281 legalisatie



St.Oedenrode 14661014 r5283 verkoop

Nuland 14910425 e134 265 uitgifte

Aerle, Best en Gunstrerslaar

Bodem van Elde (St. Michielsgestel, 

14660000 r5281 uitgifte

St. Oedenrode, Schijndel en Boxtel) 14660000 e50 93 beschikking
Oirschot 14660120 e92 170 uitgifte

Deurne 14660120 lt158a 261 uitgifte

Vessem 14661206 e132 254 uitgifte
Nuenen en Gerwen 14680000 r5282 beschikking
Nuenen 14680000 r5282 uitgifte

St. Oedenrode 14680808 e88 156 uitgifte
St. Oedenrode 14680808 e88 156 pootkaart
Vlierden 14680808 e135 271 uitgifte
Vlierden 14680808 e135 271 pootkaart
Liempde 14680808 r5282 uitgifte
Nederwetten 14690000 r5283 legalisatie
Bergeyk 14690000 r5283 uitgifte
Tongelre 14700820 e126 241 pootkaart
Tongelre 14700820 e126 241 uitgifte

Biest (Hilvarenbeek) 14720000 e16 36 octrooi
Woensel 14720930 e146 297 pootkaart
Oost- en Middelbeers 14731031 e10 11 pootkaart
Dinther
Hoge en Lage Mierde en Hulsel 

14740218 e28 57 pootkaart

(Mierde)
Bergeyk, Westerhoven, Riethoven, 

14740609 e79 133 pootkaart

Luiksgestel 14780102 e14 31 arbitrage
Asten 14790215 e2 5 uitgifte
Asten 14790801 e3 6 uitgifte
Berlicum 14810131 e102 190 uitgifte
Berlicum 14810131 e102 190 voorpoting

Aarle Rixtel Beek 23-
Aarle Rixtel 14820212 lt133 110v conformatie 3-1387
Helmond 14820218 k135 207 voorpoting
Oirschot 14830104 r360 274 uitgifre
Vught 14840610 r633 69v uitgifte
Lieshout 14840000 m 97 uitgifte
Helmond 14850113 k138 213 uitgifte
Lieshout 14860405 r633 112 uitgifte
Nistelrode 14860121 r633 117 pootkaart
Esch 14860330 r633 116 uitgifte
St. Oedenrode 14860428 r633 118v uitgifte

Nistelrode 14870120 e 82 142 pootkaart
Heesch 14870121 lt158 pootkaart
Schijndel 14870911 r633 129 uitgifte
Helvoirt 14910420 e70 115 uitgifte

Helvoirt 14910420 e70 115 pootkaart



Oisterwijk 15630816 r646 115v uitgifte

Nuland 14910425 e134 265 pootkaart
Berlicum en Rosmalen 14950209 e103 195 uitgifte
Berlicum en Rosmalen 14950209 e103 195 pootkaart Berlicum 21-5-1658

Vught 14980621 lt158a 216 uitgifte

Vught 14980621 lt158a 216 uitgifte

Oerle 15050925 lt158a 74 pootkaart
Vught 15080324 r635 71v uitgifte
Esch 15121116 r635 233 uitgifte

Vught 15160331 r636 169v pootkaart
Lommel 15160403 r636 172 uitgifte Lommel 18-9-1422
Lommel 15160403 r636 172 pootkaart Lommel 18-9-1422
Geel 15170422 r636 179 voorpoting

Bladel 15230504 r637 70 pootkaart

Bergeyk 15250000 p 230 uitgifte Bergeyk 22-4-1422

Land van Cuyk 15340622 r639 189v pootkaart
Son 15390623 lt158a 1 pootkaart
Lommel 15441002 r642 5v uitgifte Lommel 10-7-1649
Arendonk 15450000 r642 51v uitgifte Turnhout1437
Oirschot 15450417 r306 81 uitgifte Oirschot 12-9-1611
Oisterwijk 15460708 r642 81v uitgifte Oisterwijk 1434
Hilvarenbeek 15461014 lt158 pootkaart
Hilvarenbeek 15510504 r644 60 pootkaart Hilvarenbeek 1441
Wanroy 15510608 r643 71v uitgifte
Eersel 15510703 r643 82v uitgifte Eersel 3-10-1667
Vierlingsbeek 15530704 r644 43 uitgifte
Esch 15530705 r644 57 pootkaart

Esch 15530705 r644 57 uitgifte
Grave 15530710 r644 44 uitgifte
Son 15531109 r644 2v uitgifte
Wanroy 15540209 r644 41 uitgifte
Rijkevorst 15561209 r645 14 uitgifte
Cuijk 15571116 r645 19 uitgifte
Beugen 15570310 r645 39 uitgifte

Oisterwijk 15570329 fa - 135 mandement



Tilburg 16010822 r304 51v regeling 1597

Trembleur 15631209 r646 34v uitgifte
Beerse (Oost- en Middelbeers) 15740326 r648 12v uitgifte OMB 23-10-1657
Mierde 15741125 r648 24 uitgifte
Tilburg 15750707 r648 32 uitgifte
Goirle 15750707 r646 32 uitgifte Tilburg 1575
Riel 15750707 r324 10v uitgifte Tilburg 1575
Heesch en Nulant 15750719 r648 37v uitgifte
Rosmalen 15750719 r648 37v uitgifte Heesch en Nulant
Son 15760412 r648 32 uitgifte
St Oedenrode 15760412 r648 32 uitgifte Son
Geffen 15760412 r648 32 uitgifte Son
Grave 15760709 r648 46 uitgifte
Velthoven 15770118 r649 5v uitgifte
Steensel, Sittaert, Wolffhoven 15770118 r649 5v Veldhoven
Halen 15770314 r649 10 uitgifte
Bergeyk 15770209 r649 43v   verhuur
Oisterwijk
Velthoven

15780418
15780607

r649 65
r649 77

uitgifte vrijheid van
uitgifte

Steensel, Sittaert, Wolffhoven 15780607 r649 77 Veldhoven
Haaren 15780716 r649 95 uitgifte
Vught 15810000 lt131 159 uitgifte
Helvoirt 15790115 r649 138 uitgifte heerlijkheid
Helmond 15790414 r649 145 uitgifte
St. Oedenrode 15810000 r309 221
Strijp 15820122 lt131 117 uitgifte Strijp 1638
Helvoirt 15840000 lt131 80v uitgifte
Tilburg 15850000 r304 51v uitgifte Tilburg 22-8-1601

Haaren 15870314 r302 26 uitgifte Haaren 26-2-1650

Orthen 15880521 r302 47 verhuur
Lierop 15930823 r302 339v uitgifte Lierop 15-4-1596

Lierop 15950415 r302 339v uitgifte

Orthen 15960706 r303 45v verhuur
Tilburg 22-8-1601, 

Tilburg 15970205 r304 51v uitgifte Riel 29-1-1629

Tilburg 1585, Tilburg 



Veghel 16290405 r324 39 pootkaart

Esch 16020000 lt131 160 uitgifte Esch 16-9-1636
Lommel 18-9-1422, 

Lommel 16031120 lt57 confirmatie Lommel 21-8-1743

Othen 16040601 r304 274v verhuur

Oirschot 16110912 r306 81 regeling Oirschot 1545
Schijndel 16121207 lt158a 54 uitgifte
Schijndel
Hoge en Lage Mierde en Hulsel

16121207
16141012

lt158a 54
lt133 55v

pootkaart
confirmatie HLMH 9-6-1474

Nuenen en Gerwen 16151203 r 309 130v uitgifte

St. Oedenrode 16160216 r309 221 regeling St. Oedenrode 1581

Orten
Lithoijen 

16160506
16170314

lt158a 281
lt158a 210

octrooi
verhuur Lithoijen 6-7-1646

Oerle, Vessem, Winrelre, Knegsel, 
Hoog Casteren, Hees, Oostelbeers
Oirschot

16171020
16190710

lt158
lt131 154

concessie
uitgifte Oirschot 19-12-1654

Berlicum en Rosmalen 
Rosmalen 
Velthoven

16240000
16251210

lt133 278
r320 88

confimatie 9-2-1495
uitgifte

Velthoven 16260729 r321 47
rb161 ls 31-3-

verhuur

Boxtel 16270201 1628 uitgifte

Vlierden
Someren

16290129
16290129

r324 2
r324 7v uitgifte Someren 1465

Riel 16290129 r324 10v uitgifte Riel 7-7-1575



Haaren 16500226 lt133 3 uitgifte Haaren 14-3-1587
Veghel 16500406 cs1 487 confirmatie

Stiphout 16320124 cr190 291 uitgifte

Helvoirt 16340213 lt131 75v confirmatie Helvoirt 1584
Riel 16340401 lt 131 80v confirmatie Riel 1629
Oirschot
Vught

16340693
16350102

lt131 154
lt131 159

confirmatie
confirmatie

Oirschot 10-7-1619
Vught 1581

Riel
Esch 

16360310
16360916

r330 15v
lt131 160

uitgifte
uitgifte

Riel 1629
Esch 1602
Berlicum en Rosmalen 

Berlicum 16380000 lt133 278 confimatie 9-2-1495
Den Bosch 16380401 lt131 167 uitgifte
Strijp 16380607 lt131 117 uitgifte Strijp 1582
Schaft 16420618 lt132 2 uitgifte
Schaft 16420618 lt132 2 verhuur
Oirschot
Drunen

16440427
16440902

r333 82
r334 25

uitgifte
verhuur

Oirschot 1545

Lieshout 16450316 r334 110 uitgifte Lieshout 5-4-1486

Someren 16460515 lt51 concessie Someren 20-9-1728
Schaft
Lithoijen 

16460531
16460706

lt132 1
lt158a 210v

verhuur
verhuur Lithoijen 14-3-1617

Nistelrode 16460728 lt132 122v uitgifte

Drunen 16460731 lt158a 197 uitgifte
Drunen 16460731 lt158a 197 verhuur
Eersel 16460731 lt132 16 uitgifte
Berchem 16470509 lt132 154 uitgifte
Veghel 16480423 lt132 132 confirmatie Veghel 5-4-1629
Berchem
Nuenen, Gerwen en Opwetten

16480508
16480508

lt132 154
lt158a 255

uitgifte
pootkaart

Stiphout 16480520 cs1 287 beschikking

St. Oedenrode, Jekschot 16480904 cs1 291 beschikking
Stiphout 16481225 lt133 82 uitgifte
Ginderdoor Lieshout 16490311 lt158a 227v pootkaart
Nistelrode 16490330 lt43 alteratie Nistelrode 28-6-1646
St Oedenrode
St Oedenrode

16490402
16490402

lt158a 43
lt158a 43

uitgifte
pootkaart

Erp 16490614 lt158a 45 pootkaart

Lommel
Maren

16490710
16490714

lt133 420
lt132 191v

uitgifte
verhuur

Lommel 1-10-1544



Nieuwkuik, Onsenoort+A360 16620214 lt44 uitgifte Onsenoort 16600119
Hilvarenbeek 16630501 lt132 233 uitgifte

Stiphout 16500811 lt158a 49v pootkaart
Tongelre 16500812 lt132 147 uitgifte
Schijndel 16500813 lt133 uitgifte
Helmond 16501112 lt158a 253 pootkaart
Helmond 16501112 lt132 166 uitgifte
Bakel 16510302 lt158a 46 pootkaart
Diessen 16520131 lt133 49 uitgifte
Schijndel
Riel

16520209
16520415

lt44
lt132 177v

alteratie Schijndel 13-8-1650
uitgifte

Oss, Berchem, Duren 16521212 lt135 160 confirmatie
Hoge Mierde 16531916 lt133 47 uitgifte
St. Oedenrode 16540521 lt133 52v uitgifte
Hoge en Lage Mierde en Hulsel
Oirschot

16540716
16541219

lt133 55v
lt44

confirmatie HLM&H 10-12-1614
uitgifte Oirschot 20-7-1619

Beek bij Aarle 16550308 lt158a 47v pootkaart

Berchem 16560311 lt44 alteratie
Son 16550618 lt135 116 uitgifte
Deurne
Erp

16560307
16560429

lt158a 271v 
cs1 487

pootkaart
confirmatie Erp 20-11-1379

Aarle Rixtel
Aarle Rixtel Johan Oudart

16560523
16561222

Y 144
lt133 110v

pootkaart
confirmatie

Aarle 19-5-1359
Aarle 12-2-1482

Esch 16560612 lt158a 211 uitgifte Esch 5-7-1553
Esch
Hoge en Lage Mierde en Hulsel

16560612
16560616

lt158a 211
lt133 96

verhuur
uitgifte

Deurne 16570525 lt133 120 confirmatie
Someren
Oost- en Middelbeers

16570807
16571023

lt133 129
lt133 141

uitgifte
uitgifte OMB 26-3-1574

Nuenen
Mierlo

16571215
16580227

cs1 540
cs1 505

beschikking
beschikking

Deurne en Liessel 5-
Deurne, heer
Nuenen, Gerwen, Opwetten

16580304
16580508

lt133 138
lt133 64

concessie
voorpoting

10-1461

Berlicum
Oirschot

16580621
16581112

lt133 278
cs1 565

confirmatie
beschikking

Berlicum en Rosmalen 

Oirschot 16581219 lt133 295 uitgifte Oirschot 10-7-1619

Drunen, Nieuwkuik, Onsenoort 16601119 lt133 272 uitgifte

Deurne 16610704 cs1 647 beschikking
Drunen, Nieuwkuik, 



Berlicum en Middelrode 16950317 lt46 concessie
Udenhout 16950930 lt134 501v uitmoeren Udenhout 23-8-1683

Lommel 16620607 lt44 concessie
Hoogeloon 16630212 lt44 concessie
Best 16640802 cs2 22 concessie
Oerle 16640915 lt132 242 uitgifte
Vessem 16640915 lt132 242 uitgifte Oerle 15-9-1665
Wintelre 16640915 lt132 242 uitgifte Oerle 15-9-1665
Knegsel 16640915 lt132 242 uitgifte Oerle 15-9-1665
Hoogcasteren (Hoogeloon) 16640915 lt132 242 uitgifte Oerle 15-9-1665
Oostelbeers 16640915 lt132 242 uitgifte Oerle 15-9-1665
Hees (Eersel) 16640915 lt132 242 uitgifte Oerle 15-9-1665
Drunen 16641023 lt158a 196 verhuur
Oirschot 16641023 lt44 octrooi
Dommelen
Heesch    

16641211
16650303

lt132 254
lt132 259v

uitgifte
uitgifte

Drunen
Drunen

16650831
16660112

lt45
lt158a 195

concessie
legalisatie

Oirschot 16660112 cs2 68 beschikking

Zeelst, Veldhoven, Blaarthem 16660731 cs2 76 approbatie
Eersel 16671003 lt132 226v uitgifte Eersel 3-7-1551
Haaren
Schijndel

16680000
16680201

lt134 143
lt134 89

uitgifte
uitgifte

Oerle, Meerveldhoven 16680626 cs290 beschikking
Oss
Lommel

16690919
16741114

lt134 37
lt134 199

uitgifte
concessie

Reusel
Oirschot

16760319
16770402

cs2 218
cs2 239

concessie
concessie

Esch, Helvoirt, Erp, Vechel 16770924 cs2 251 beschikking
Someren, Asten
Nederwetten

16790909
16791127

cs2 309
lt45

beschikking
voorpoting

Loon op Zand 16810213 lt20 36v overeenkomst
Drunen 16810222 lt134 298 verhuur
Beek, Aarle Rixtel
Lommel

16820124
16821229

cr226 43v
lt134 313

approbatie
uitgifte

Drunen 16830607 cs2 443 concessie
Udenhout 16830823 lt134 501v uitmoeren Udenhout 30-9-1695
Schijndel
Deurne

16880602
18881002

lt135
cs2 495

uitgifte
beschikking

Deurne 16900512 lt158a 267 uitgifte
Oerle
Enschot

16900809
16940602

lt134 460v
lt134 18v

uitgifte
uitmoeren



Veldhoven, Zeelst, Blaarthem en 
Meerveldhoven 17320715 cs5 85 concessie

Meerveldhoven 13-9-
1666

Lieshout 16980319 lt46 concessie
Lierop
Lieshout

16980917
16981015

lt46
lt158a 229

uitgifte
uitgifte

Helvoirt, Esch, Haaren, Udenhout, 
Berkel
St. Oedenrode

16981218
16990402

lt158
lt158

concessie
uitgifte

St. Oedenrode 2-4-
St. Oedenrode 16990402 lt158 pootkaart 1649
Vught 16990914 lt135 136v voorpoting
Tilburg
Vessem

17000712
17001014

lt135 189
lt136 167v

uitgifte
uitgifte

Haaren 17040804 cs3 366 beschikking

Mierlo
Someren

17061221
17071007

cs3 412
cs3 443v

beschikking
beschikking

Haaren 17080817 cs3 441 concessie
Schijndel 17090624 cs3 457 concessie
Dinther 17100000 lt23 1 uitgifte
Vught en Cromvoirt 17110329 lt136 153v uitgifte
Erp 17120728 lt136162 uitgifte
Someren, Asten 17120825 cs3 505 beschikking
Someren, Asten 17120906 cs3 505v beschikking
Someren, Asten 17121007 cs3 506v beschikking
Someren, Asten 17121115 cs3 507 beschikking
Someren, Asten, Nederweert
Oss

17121217
17160109

cs3 513
lt48

beschikking
uitgifte

Lommel 17161130 cs3 614 beschikking
Oirschot 17181022 lt48 approbatie
Vught
Vught

17240628
17250926

lt138 8v
lt138 8v

uitgifte
concessie Vught 28-6-1724

Oerle, Vessem, Winrelre, Knegsel, 
Hoog Casteren, Hees, Oostelbeers 17270801 lt158 approbatie

Heeswijk Dinther 17280306 lt51 concessie

Someren 17280920 lt51 concessie Someren 15-5-1646
Cromvoirt en Deuteren 17281126 lt138 50 uitgifte
Asten 17290406 cs4 414 beschikking
Moergestel 17290513 cs4 425 concessie
Cromvoirt 17290609 lt138 52 concessie Cromvoirt 26-11-1728
Helvoirt 17291007 lt158a 38 pootkaart
Haaren en Belveren 17310129 cs4 569 concessie
Enschot en Heukelom 17310719 cs4 611 concessie
Helvoirt
Drunen

17311012
17320714

cs4 629
lt61

concessie
verhuur Drunen 11-10-1752

Veldhoven, Zeelst, 
Blaarthem, 



St. Oedenrode 17490523 lt139 256 uitgifte
Lieshout 17510216 cr366 203v uitgifte Lieshout 8-5-1753

Bodem van Elde 17320811 lt52 confirmatie
Veldhoven, Steensel, Sittert, 
Wolfshoven
Reusel

17320925
17330615

lt52
lt52

vaststelling
uitmoeren

Son 17331109 lt52 concessie
Erp
Lommel

17340108
17340303

lt53
cs5 241

concessie Erp 14-6-1649
uitmoeren

Berlicum 17340423 cr321 407v approbatie

Helvoirt 17340423 cr321 108v concessie
Lierop
Bergeyk
Oerle, Vessem, Winrelre, Knegsel, 

17340825
17340921

lt53
lt53

concessie
beschikking

Hoog Casteren, Hees, Oostelbeers; 
Oirschot 17340922 lt53 beschikking

Haaren 17360518 lt54 concessie

Knegsel
Bergeyk, Lommel

17360719
17361123

lt54
cr326 446

bechikking
beschikking Bergeyk cs 29-6-1769

Haaren, Udenhout, Berkel 17390831 lt139 39v uitgifte
Vught 17400614 lt139 57 uitgifte
Beek  17400921 lt139 63v uitgifte
Helvoirt
Hapert

17400508
17410000

lt139 108
cs9 224

uitgifte
concessie Hapert 22-11-1752

Vught 17420425 lt139 149v uitgifte
Cromvoirt 17420629 lt139 158v uitgifte
Rosmalen 17420924 lt139 163 uitgifte
Vught en Cromvoirt
Lommel

17420928 lt57
17430821 lt57

concessie
confirmatie Lommel 1422, 1603

Oirschot 17430214 beschikking

Vught 17430509 lt157 beschikking

Cromvoirt 17430813 lt57 authorisatie

Bladel 17430814 lt57 authorisatie
Best 17450112 lt139 216 uitgifte
Hapert 17450625 lt58 authorisatie
Nederwetten
Rijthoven

17460110
17460829

lt139 222
lt59

authorisatie
authorisatie

Vught 17490310 lt139 271 uitgifte

Schijndel 17490324 lt139 273v uitgifte



Vessem, Wintelre en Knegsel 17610811 lt65 beschikking

Esch 17620225 lt66 beschikking

Erp 17510129 lt139 314 pootkaart Erp 14-6-1649

Oirschot 17510923 lt61 authorisatie
St. Oedenrode 23-5-

St. Oedenrode 17520211 lt139 320 authorisatie 1749
Rosmalen 17520414 lt61 beschikking
Hapert 17520516 cs9 224 beschikking Hapert 22-11-1752
Deunre en Liessel 17520518 lt166 uitgifte Deurne 31-12-1762
St Oedenrode 17520523 cs9 31 concessie
Rosmalen 17520720 lt139 327 legalisatie
Drunen 17521011 lt61 authorisatie
Stiphout 17521102 lt61 beschikking
Hapert
St. Oedenrode, Jekschot

17521122
17541204

cs9 224
cs9 230

beschikking Hapert 1741
beschikking

Lieshout 17530508 lt62 beschikking

Vught 17530623 cs9 348 beschikking

Helvoirt 17530903 lt139 354 uitgifte

Gerwen en Nederwetten
Oirschot

17530906
17531026

lt62
lt139 336

beschikking
uitgifte 

Helvoirt, Haaren
Nederwetten

17530913
17531026

cs9 383
cs9 409

beschikking
beschikking

Mierlo.Lierop 17540827 lt63 beschikking
Someren 17540830 lt139 348 uitgifte
Someren, Asten 17541220 lt62 beschikking
Helvoirt 17550331 lt63 authorisatie
Someren, Asten 17550731 lt63 approbatie
Udenhout 17550901 lt144 2 uitgifte
Udenhout 17551104 lt166 uitgifte
Udenhout 17551216 lt144 3v uitgifte
Schijndel 17560210 lt3 142 beschikking
Lierop 17560301 lt63 legalisatie
St. Michielsgestel 17560316 lt144 8 approbatie
Vught 17560319 lt144 19 uitgifte
Someren, Asten 17571205 lt64 approbatie
Nistelrode 17580612 lt144 57v uitgifte
Schaft 17590529 lt144 165 uitgifte
Hilvarenbeek 17600112 lt144 192 uitgifte
Velthoven
Helvoirt
Oisterwijk

17600309
17600501
17600804

lt144 198
lt144 206v
lt144 216v

concessie
uitgifte
uitgifre

Velthoven, Zeelst en Blaarthem, 



St. Oedenrode 17680809 lt140 146 uitgifte

Tilburg 17680908 lt69 beschikking

Bladel 17620304 cs11 beschikking
Hilvarenbeek 12-1-

Hilvarenbeek 17620310 lt66 beschikking 1760

Reusel 17620625 cs11 concessie

Veldhoven
Oisterwijk, Udenhout, Haaren, 

17620920 cs11 beschikking

Berkel, Enschot, Heukelom 17621229 lt144 361 voorpoting

Deurne en Liessel 17621231 lt166 bechikking
Deurne en Liessel 18-
5-1752

Hilvarenbeek 17630202 lt66 concessie Oirschot 23-10-1664
Bergeyk, Riethoven, Westerhoven, 
Borkel en schaft
Eersel, Duizel, Steensel

17640612
17640612

lt144 380
lt144 385

voorpoting
voorpoting

St. Michielsgestel, Boxtel en 
Liemde, Loon op Zand, Drunen, 
Tilburg en Goirle, Alem, Helmond 17641112 lt67 beschikking
Helvoirt 17641128 lt144 388 uitgifte
Bakel
Dommelen

17660102
17650405

&t13 8
lt140 13v

beschikking
pootkaart

Tilburg 17650405 lt67 legalisatie
St. Oedenrode 2-4-

St. Oedenrode 17650405 lt140 4v pootkaart 1649

Velthoven, Zeelst en Blaarthem 17650405 lt140 10 pootkaart
Eersel, Bergeyk 12-6-
1764

Someren
Bergeyk, Westerhovem Borkel en 

17650612 lt67 approbatie

Schaft, Lommel
Bergeyk, Westerhovem Borkel en 

17650913 lt69 bechikking

Schaft, Lommel 17660723 lt69 beschikking

Valkenswaard 17670000 lt157 uitgifte
Vessem, Wintelre, Knegsel
Rosmalen 

17670130
17670424

lt149 31
lt140 22v

pootkaart
uitgifte

Tilburg 17670507 lt68 beschikking

Loon op Zand
Rosmalen 

17670608
17670716

lt68
lt140 25v

beschikking
uitgifte

Gerwen 17670721 lt140 27v uitgifte

Nieuwkuik 17670728 lt68 beschikking
Oirschot
Asten

17670828
17680000

lt140 94v
lt70 

pootkaart
uitgifte Asten 27-8-1771

Haaren

Tilburg

17680418

17680630

cs12

lt140 143v

concessie

beschikking

Schijndel 17680630 lt69 beschikking



Tilburg 17740103 lt141 189 uitgifte
Berchem 17740117 lt141 217v legalisatie
Loon op Zand 17740412 lt72 beschikking

Schijndel 17690203 lt69 beschikking

Den Dungen 17690227 lt140 177 uitgifte

Helvoirt
Deurne en Liessel

17690409
17690703

lt140 180v
lt140 190

uitgifte
uitgifte

Schijndel
Bergeyk, Westerhovem Borkel en 

17690428 lt140 208 uitgifte Schijndel 13-7-1773

Schaft, Lommel 17690629 lt69 beschikking

Alem 17690901 lt69 beschikking
Dinther 17000000 lt21 241v uitgifte
Aarle en Rixtel, Helmond, Bakel 17700104 lt70 beschikking
Vessem 17700327 lt70 concessie
Nuenen en Gerwen 17710712 lt19 49 uitgifte
Berchem
Lommel
Oisterwijk en Haaren

17710712
17710806
17710807

lt18 79v
&t141 97v
lt140 322

uitgifte
concessie
uitgifte

Asten en Ommel 17710814 lt140 343 concessie

Asten 17710827 lt70 beschikking
Rosmalen 17711015 lt141 97v legalisatie
Lieshout 17711210 lt141 207 uitgifte
Rosmalen 17720130 lt71 legalisatie
Oirschot, Liempde
Nuenen en Gerwen

17720424
17720702

lt71
lt71

beschikking
uitgifte

Bladel 17720721 lt19 144v uitmoeren

Riethoven 17720807 lt141 40v concessie

Loon op Zand 17730209 lt71 beschikking
Loon op Zand 13-2-
1681

Rosmalen 17730223 lt71 beschikkimg

Tilburg 17730301 lt71 beschikking
Tilburg 5-4-1765 
Tilburg 7-5-1767

Oss en Berchem 17730329 lt71 uitgifte
Loon op Zand 13-2-

Loon op Zand 17730510 lt71 beschikking 1681

Oss en Berchem 17730616 lt141 104v uitgifte
Hoge Mierde, Lage Mierde en 
Hulsel 17730706 lt20 85v uitmoeren
Lieshout
Schijndel

17730709
17730713

lt71
lt71

beschikking
beschikking Schijndel 28-4-1769

Rosmalen 17730914 lt71 beschikking
Oss en Berchem 16-6-

Oss 17731108 lt71 beschikking 1773



Lieshout, Ginderdoor 17830622 lt75 approbatie
St. Oedenrode 17830805 lt142 93v uitgifte
Vught 17830825 lt142 96v uitgifte

Valkenswaard 17740420 lt72 beschikking
Lieshout 17740426 lt72 beschikking

Berchem 17740622 lt21 115v beschikking

Oss en Berchem
Schijndel

17740630
17741206

lt72
lt141 209v

beschikking
uitgifte

Erp 17750216 lt141 222v legalisatie

Helvoirt 17750328 lt141 226 uitgifte

Oirschot 17750714 lt72 octrooi

Lieshout 17750906 lt166 concessie
Oirschot 17760110 lt72 beschikking Oirschot 14-7-1775
Dinther 17760130 lt72 beschikking
Nuenen en Gerwen 17760606 lt23 94 uitgifte
Udenhout 17760627 lt72 concessie
Lierop 17760708 lt141 258v uitgifte
Rosmalen 17770228 lt141 306 uitgifte
St. Oedenrode
Rosmalen 

17770506
17770708

lt141 310v
lt141 314

uitgifte
uitgifte

Rosmalen 17780108 lt141 321 uitgifte

Oirschot 17780116 lt73 beschikking

Veghel 17780331 cr421 beschikking
Riel 17780514 lt141 339v uitgifte
Vught 17780525 lt141 331 uitgifte
Lieshout 17780903 lt141 339v uitgifte
Someren 17781029 lt141 352v concessie
Schijndel 17781202 lt141 354v legalisatie
Rosmalen 17781228 lt142 10v uitgifte
Rosmalen 17781228 lt142 15v uitgifte
Rosmalen 17781228 lt142 18v uitgifte
Lierop, Someren
Nuenen en Gerwen

17790614
17790914

lt73
lt142 24

beschikking
uitgifte

Tilburg 17800805 lt74 beschikking

Veghel 17810207 lt142 48 uitgifte
Tilburg 17810227 lt74 approbatie

Stiphout 17810412 lt74 beschikking

Someren 17810412 lt74 beschikking
Lieshout, Ginderdoor 17810424 lt74 concessie

Oirschot 17811203 lt74 beschikking

Lieshout, Ginderdoor 17820503 lt75 beschikking
Son 17820620 lt75 uitgifte
Drunen 17821217 lt75 concessie
Deurne en Liessel 17830225 lt166 concessie



Someren 17910825 lt37 158 uitgifte

Son, Nisteltode 17911007 lt37 186 uitgifte

Erp 17830827 lt142 114 voorpoting

Hoogeloon, Hapert en Casteren 17831111 lt142 100 approbatie
St. Oedenrode 17840407 lt30 156v uitgifte
Haaren
Drunen

17840416
17840416

lt30 67v
lt30 95

legalisatie
legalisatie

Drunen 17840521 lt75 beschikking

Berchem 17840607 lt75 beschikking
Vught 17840722 lt142 125 uitgifte
Erp 17840903 lt142 117v uitgifte
Vught
Aarle, Stiphout

17850107
17850728

lt142 128
lt76

heruitgifte
beschikking

Tilburg 17850811 lt42 9-2v concessie

Vught 17851104 lt142 198v uitgifte
Bladel 17860821 lt32 170v uitmoeren
Lierop 17861025 lt142 228 approbatie
Heesch
Nistelrode

17870214
17870507

lt142 224
lt142 241

uitgifte
uitgifte

Vught 17870515 lt142 284 heruitgifte
Veldhoven, Zeelst, 

Veldhove, Zeelst, Blaerthem 17870721 lt77 pootkaart Blaarthem,5-4-1765

Lieshout, Ginderdoor 17871002 lt77 concessie
Maasland 17871109 lt77 approbatie
Stiphout, Strijp
Nistelrode

17871210
17880229

lt77
lt78

uitgifte
beschikking

Vught 17880922 lt78 beschikking

Haaren, Heukelom, Berkel, Enschot 17890528 lt78 concessie

Aarle Rixtel, Beek en Donk 17891209 lt143 2v uitgifte

Vessem 17891221 lt36 6v beschikking
Veghel
Schijndel

17900120
17900901

lt166 
lt36 6v

uitgifte
uitgifte

Esch 17901015 lt78 uitgifte
Oost- en Middelbeers, Oisterwijk en 
Haaren 17902912 lt78 beschikking
St. Oedenrode 17910317 lt27 68 legalisatie 
Nistelrode 17910419 lt37 93 uitgifte
Schijndel 17910420 lt78 uitgifte
Beek en Donk 17910429 lt37 99 uitgifte 
St. Oedenrode 17910630 lt37 131 uitgifte
Esch
Son 

17910630
17910712

lt37 130v
lt37 136

uitgifte
uitgifte

Vught 17910727 lt37 129v uitgifte
Bergeyk, Westerhovem Borkel en 
Schaft 17910728 lt78 uitgifte
Heesch 17910729 lt148 uitgifte
Nistelrode
Nistelrode

17910804
17910804

lt37 152
lt78

uitgifte
uitgifte 



Son, Nistelrode 17921205 lt38 140v authorisatie

t=erens1948
w=welvaarts 1890
y=ysselt 1920

*

St. Oedenrode 17920223 lt38 1v uitgifte
Den Dungen 17920321 lt38 29 uitgifte
Helmond 17920424 lt78 concessie
Oirschot
Bergeyk, Borkel

17921129
17921129

lt148
lt148

uitgifte
uitgifte

Heesch 17940505 lt40 41v authorisatie

b-bormans 1900
ba=bavel 1984
br=bruning 1974
c=camps1 979
cr=collectie rijksarchief
cs=collectie Santvoort
e=enklaar 1941
E enklaar 1952
f=fasel 1981
fa= fasel 1992
hm=heerlijkheid Mierlo
i= Verkooren 1910
jm=melssen1988
k=krom 1884
l=lijten 1993
m=merkelbach 1968
me=melssen 1994a
n=notebaert 1968
p=panken 1900
r=arab rk
rb= ra Boxtel
s=sassen 1865
sa=schaduwarchieven
sm=smulders 1957a
s1=supplement camps 1979



tend
betreft
schenkingen met oa rechten op gemene gronden (leen)heer

150 bunder nieuw land aan particulier + gebruik gemene gronden hertog
gemeynt (conmunia) vrouwe
gemeynt hertog
gemeynt hertog
gemeynt hertog
onder ander over de gemene weiden hertog
gemeynt hertog
gemeynt hertog
gemeynt hertog
gemeynt hertog

gemeynt hertog
gemeynt hertog
gemeynt hertog 
8 hoeves (landmaat) aan particulier hertog
3 hoeven (maat) land in het woud van Udenhout aan particulier hertog
4 hoeves (landmaat) in bos aan particulier hertog
weidegronden aan particulier hertog

gemeynt hertog
gemeynt hertog
gemeynt hertog
gemeynt hertog
gemeynt (grioene gemeynt) hertog
gemeynt hertog

gemeynt
hertog 
(rentmr.)

gemeynt hertog
om cijnsgoed (woeste grond) in delen te verkopen of te verpachten, 
particulieren hertog
woeste grond aan particulier hertog
gemeynt rentmr.
10 bunder nieuw land rentmr
van bovenstaande uitgifte hertog
gemeynt hertog
woeste grond aan particulier hertog
om heide door te verkopen hertog
woeste grond aan particulier voorm. heer
gemeynt binnen jurisdictie van heer hertog
gemeynt hertog
woeste grond aan particulier hertog
geld voor graven wetering ontvangen uit gemene gronden hertog

bossen (hout) op eerder verkochte weilanden
hertog 
(rentmr.)

heide aan particulier
hertog 
(rentmr.)

woeste grond aan particulier hertog
toestemming om gemene gronden te mogen verkopen hertog
rechten op gemene gronden hertog



hoeve land aan particulier
abdij van 
Tongerlo

2 hoeves land aan particulier
abdij van 
Tongerlo

helft van al het hout lb 172.10.- aan particulier
abdij van 
Tongerlo

wildernis aan particulier in Leendonk hertog
gemeynt met bomen heer

woeste grond aan particulier
hertog 
(rentmr.)

gemeynt hertog
gemeynt hertog
gemeynt hertog
gemeynt hertog

gemeynt
hertog 
(rentmr.)

gemeynt hertog
gemeynt hertog
gemeynt hertog
gemeynt hertog

heide aan particulier
hertog 
(rentmr.)

gemeynt hertog

uitgifte gemeynt aan particulier rentmr.

aan schout om gebruik gemene goederen Drunen te onderzoeken hertog

gemeynt
hertog 
(rentmr.)

eerdere uitgifte door Wouter Toyart rentmr van Den Bosch aan 
particulier rentmr
eerdere uitgifte door Wouter Toyart rentmr van Den Bosch aan 
particulier rentmr
eerdere uitgifte door Wouter Toyart rentmr van Den Bosch aan 
particulier rentmr

gemeynt
gemeynt, voor zover de gronden nog niet door Wouter Back rentmr
van Oisterwijk verkocht zijn

 
rentmr.

gemeynt rentmr.
gemeynt rentmr.
gemeynt hertog
gemeynt heer
gemeynt hertog
gemeynt (1ste) hertog
gemeynt (2de) hertog
gemeynt    hertog 



medegebruik van de gemeynt van Bakel en Aarle buren
gemeynt hertog

eerdere uitgifte hertog
gemeynt hertog
gemeynt heer

gemeynt hertog
gemeynt heer

gemeynt
hertog 
(rentmr.)

gemeynt heer
gemeynt hertog
gemeynt Wolfskamer hertog
gemeynt hertog
eerdere uitgifte hertog
gemeynt hertog
eerdere uitgifte hertog
gemeynt hertog

gemeynt hertog en heer
gemeynt hertog
gemeynt rentmr   
van voorgaande uitgifte hertog
gemeynt (1ste) hertog
gemeynt (2de) hertog
gemeynt hertog
gemeynt hertog
gemeynt hertog
gemeynt hertog
gemeynt hertog

gemeynt hertog en heer
gemeynt hertog
gemeynt hertog
1000 bunder zie ook 18-6-1344 e 18 38 hertog

gemeynt hertog
eerdere uitgifte hertog
zoveel als nodig is om cijns op te brengen hertog
heide aan particulier hertog
gemeynt hertog
gemeynt hertog
eerdere uitgifte rentmr

gemeynt heer
60 bunder hertog
gemeynt hertog
gemeynt hertog

gemeynt hertog
gemeynt Kempen heer
gemeynt heer
eerdere uitgifte hertog



onbepaald hertogin

hertog 
erf aan particulier (rentmr.)
genoemd in vonnis RvB O'wijk vs M'gestel, 100 bunder
eerdere uitgifte (1325-1340 door Leonis van der Borcht
panden van degenen die schade doen aan de goederen van 

hertog
hertog 

particulier hertogin

gemeynt Barnisveld heer
inwoners mogen gemeynt delen
10 bunder + heer

hertog 
eerdere uitgifte hertogin
in hout tot houwen

heer
heer
heer
heer
heer
inwoners

eerdere uitgiften hertogin
cijns, schutter, boete, visserij, uitgeven aan particulieren
toestemming voor de heer van Helmond om gemeynt te Stiphout ui

heer
t 

te geven
toestemming voor de heer van Helmond om leengoed (oa weide 

hertogin

van de Perck) te vererfpachten hertogin
gemeynt heer

eerdere uitgifte heer
hertog 

eerdere uitgifte hertogin
gemeynt heer
hoefslaan, verpachten en verhuren rentmr gen.l
gemeynt heren
eerdere uitgifte
handvest gemeente, beheer en toestemming om kleine percelen uit 

hertogin

te geven hertogin
om percelen gemeynt tot 1 lopense zelf uit te geven hertogin
aanstelling personen ivm beheer gemeynt hertogin
gemeynt heer

gemeynt niet te verkopen heer
3 1/2 bunder, illegale uitgifte door schepenen aan de heer schepenen
in conflict over gemene gronden hertoging

van rechten op gemene gronden
gemeynt heer
gemeynt
alsoe verre als onze heerlijkheyt gaet , is  16-5-1576 metten 
houtschat… met ook allen hout opgaende in den straeten en stegen 
van Aarle en Rixtel, nb is confirmatie van ouder heerlijk recht, 
later bevestigd SG 22-12-1656, verwijzing ook naar aktes 12-2-

heer

1482 en 13-11-1387 hertogin
erf aan particulier corpus



over gemene gronden

in conflict over gemene gronden hertogin
10 bunder aan Henrick Dicbier
in conflict over gemene gronden hertogin
eerdere uitgifte en bepaling over cijns Achel hertogin
eerdere uitgifte hertogin
heer mag gemene gronden uitgeven hertogin

inwoners
erf aan particulier corpus
onbepaald, geen houtschat genoemd, oude brief door de ratten 
opgegeten
3 bunder, att door schepenen Hilvarenbeek 18-1-1428 1399, 
Broeders 1838

att door schepenen Hilvarenbeek 18-1-1428 1399, Broeders 1838

slaan
inzake medegebruik gemene gronden

schepenen 
beemd aan particulier gezworenen

schepenen 
erf aan particulier gezworenen

door schepenen en gezworenen, 20 voet, vliegende zant
schutter te stellen op goed particulier hertog
éé'n of een halve roede, verlening door heer
gemeynt Over 't Water heer
onbepaald
gemeynt uitgeven of verpachten
poten, houtschat 4e hout
uitvang aan particulier rentmeester
voor Everard va Deurne voor goed Cruysschot
30 bunder
genoemd in vonnis RvB O'wijk vs M'gestel, 60 bunder
van gebruiksrechten in gemeynt hertog
16 bunder vooraard hertog
in geschil over gemeynt hertog
250 bunder
25 bunder 72 roeden, periode 1428-1440, zie ARAB Leenhof 9 fol. 
129 1440
?, houtschat, periode 1428-1440.
40 voet, 10e penning houtschat, borringe, tymmeringen, 
opheffende en vliegende zande
gemeynt abdij Floreffe

28 bunder
hogere boete bij misbruik gemene gronden hertog
50 voeten, 10e penning houtschat
onbekende grootte

om gracht en wal te maken in de gemeynt op de grens van Veghel hertog
12 bunder
2 bunder



restgemeente 64 bunder waarvan 14 bevlogen met water hertog

over de scheiding van de gemeynt tussen Bergeyk en Westerhoven  
en Achter enerzijds en Valkenswaard en Waalre anderzijds hertog
onderzoek naar grensschendingen hertog
2 roeden, houtschat heer
Goor hertog

2 roeden, houtschat
gebruik  van Peel
1 roede, heer
ivm ontbreken uitgiftebrief hertog
ivm niet betalen van verplichte cijnzen hertog
illegale uitgifte hertog
inzake te weinig betaalde cijns hertog
restgemeente, 23 bunder, bij de molen van Helvoirt hertog 
inzake medegebruik gemene gronden hertog
4 bunderen
6 bunder, vooraard hertog

vooraard hertog
gemeynt Docvenne hertog

inzake achterstallige cijns hertog
inzake achterstallige cijns hertog
inzake achterstallige cijns hertog
inzake achterstallige cijns hertog
inzake achterstallige cijns hertog
restgemeente hertog
inzake achterstallige cijns hertog
restgemeente hertog

100 bunder hertog
illegale uitgifte circa 3 bunder hertog

ivm ontbreken uitgiftebrief hertog

ivm betalen onjuiste cijnsbedrag hertog
ivm betalen in onjuiste munt hertog
restgemeynt hertog
ivm betalen in onjuiste munt hertog
restgemeynt hertog
ivm ontbreken uitgiftebrief hertog
ivm ontbreken uitgiftebrief hertog
vooraard, ivm ontbreken uitgiftebrief hertog
vooraard, ivm ontbreken uitgiftebrief hertog
ivm ontbreken uitgiftebrief heer
25 bunder 
40 voet, houtschat
80 bunder        
ivm niet betaalde cijns van uitgifte bij son 1447 hertog
ivm betalen in onjuiste munt hertog
ivm betalen in onjuiste munt hertog
3 1/2 bunder gemeynt, ivm ontbreken uitgiftebrief hertog



12 bunder

restgemeente hertog

ivm het betalen in onjuiste munt
80 bunder hertog

20 bunder
hout op de gemeente gereserveerd St Andries 1309 rentmr gen.l

12 bunder hertog
ivm het betalen in onjuiste munt hertog
restgemeente hertog

20 bunder
40 voet
10 bunder
40 voet, houtschat
restgemeente hertog
ivm ontbreken uitgiftebrief hertog
restgemeente hertog
25 voet, houtschat + daarbuiten voor de gemeenschap
3 bunder
schepenen van Hilvarenbeek wordt bij octrooi bevolen dat zij die 
van Biest in het bezit van de gemeynt zullen stellen 
onbepaald
4 roeden, houtschat voor hout buiten de dingbank gevoerd
50 voet, houtschat als vanouds, verlening door heer

80 voet, houtschat

over gemeynt
particulier, door schepenen Asten toest. heer
particulier,door schepenen Asten toest. heer
18 bunder
60 voet

recht van voorpoting
onbepaald, door schepenen met toestemming heer
150 bunder
20 bunder + verhuur, vergoeding voor vee op gemeynt
40 bunder
groesveld
40 bunder of minder zonder moer
80 voet, houtschat
8 à 9 bunder
80 bunder heide, 10 bunder groes

80 voet, gebrek aan brand- en timmerhout, 10e penning houtschat
80 voet
60 bunder
12 bunder

80 voet, 10e penning houtschat, sant te wereen ende te stoppen



60 bunder

40 voet
30 bunder
60 voet

40 bunder  

gevraagd 10 roeden, maar geen getal genoemd in feitelijk octrooi, 
vrijdom van houtschat ivm onderhoud gerecht van Den Bosch
80 voet + alomme  om 't vliegent sant aldaer te weeren, houtschat, 
behalve voor eigen gebruik binnen de dingbank
20 bunder + verhuur, vergoeding voor vee op gemeynt
16 bunder

10 roeden, gewone houtschat 10e penning
gemeynt uitgeven of verpachten
poten, houtschat 4e hout
onderdeel van privilege
alle die ydele plekken ende heyden, 10e penn. houtschat + 40 voet 
voor de erven
100 bunder of onbepaald, onzeker of octrooi verleend, rekenkamer 
stelde extra eisen

40 voet voor de erven, 10e penning + algemeen voor de gemeente
80 voet (150 gevraagd), houtschat (vrijstellin gevraagd)
60 bunder + afhouwen eiken op de gemene gronden
100 bunder

rest van 60 bunder (38 bunder)
uitbreiding met 40 voet Merode
uitbreiding van 40 naar 80 voet, houtschat
9 a 10 mergen
50 bunder
25 bunder
100 voet, houtschat

5 bunder + 2 bunder verhuren + 100 roeden moer verkopen om 
totten sande toe vuyt te torven ende alsdan weder tot de gemeynte 
te commen, gemeynte mit mossche, biesen ende liesen bewasschen 
liggen, sullen moegen verhuyren om tselve mossche, biessen ende 
liessen totten gronde toe allenlyck te moegen affmayen ende dat het 
hout dwelck sy supplianten totte schuttinge vande sande ende 
anderssins tot proffyte van huere gemeynte geplant hebbende ende 
noch planten soude, moegen sullen afhouden ende die penningen 
daer van commende employeren tot reparatie ende onderhoudenisse 
van den voirs kercke, verbod vab ganzen te houden in het 
Aschnroeck en het Craeyenbroeck vanwege de schade
12 bunder
20 bunder, reserve recht houtschat
12 morgen
12 morgen  
16 Hollandse morgen
10 Hollandse morgen
(poenaal) tegen beschadiging van de gemeynt door die van 
Moergestel hertog



gekregen om nogmaals 200 bunder te mogen verkopen.

30 morgen
30 bunder
60 bunder
300 bunder

100 bunder

20 bunder heide, 5 bunder groes

12 Hollandse morgen
30 bunder

een half bunder vroente off gemeynte + beemd
van heide op de grens van Pelt, 10 jaar, geen moer steken
500 bunder, geen moeren
30 bunder

60 bunder
200 bunder
50 bunder
5 à 6 bunder, die Bockhorst en 4 à 5 bunder

100 bunder
50 bunder

vergunning aan het dorp Haren bij Oisterwijk om 200 bunder 
gemeynte te verkopen. Eerdere vergunning door de raad van 
Brabant uit 1578 (sic) om 60 bunder te verkopen bracht niet 
voldoende op om de oorlogslasten te kunnen betalen. Niet verkopen 
aan de dode hand. Moeren zijn als regalia gereserveerd aan de 
koning. Novale tiende. Cijns 4 st de bunder, Kappelhof 1996.F192 
 vergunning aan Orthen om een deel van hun gemeynt te mogen 
verpachten om daarmee hun oorlogslasten te kunnen betalen. Dorp 
is helemaal afgebroken 8 jaar f 3 recognitiecijns

octrooi voor Lierop om 32 bunder gemeente te mogen verkopen 
Oorlogslasten. Octrooi 23-8-1593 door Raad van Brabant vermeld. 
Niet aan dode hand, Moeren regalia rekening afleggen aan de 
rekenkamer inmeting in aanwezigheid van de rentmr van Den 
Bosch Cijns 4 st de bunder, novale tiende
vergunning aan inwoners van Orten om hun gemeynte te verhuren 
8 jr f 3 p j

200 bunder
 toestemming voor dorpsbestuur van Tilburg om de erfcijnzen 
rusten op 251 bunder in hun gemeente krachtens octrooi van de 
RvB uit 1585 verkocht te mogen lossen tegen de penning 32. In 
1597 hebben zij van de raad van Brabant een ander octrooi 



de ontvanger van de espargne van de rekenkamer en 15 lb aan de 
rentmr van Den Bosch

25 bunder

privileges
verlenging voor Orthen van vergunning om gemeynt te verhuren, 8 
jr lb 4 per jaar
goedkeuring van regeling getroffen door Maarten Fierlant rentmr 
der domeinen van Den Bosch met Oirschot aangaande door 
Oirschot verkochte gemene gronden. Verkoop krachtens een in 
1545 afgegeven octrooi., Rentmeester verlangde specificatie van de 
verkochte percelen maar dit bleek niet meer mogelijk wegens het 
ontbreken van bescheiden hierover. Er is niet meer dan 100 bunder 
verkocht. Oirschot betaalt f 600 aan Fierlants en het octrooi is 
hiermee vervallen. Het akkoord is verleden voor Aart Pieters van 
Hees gezworen griffier van de leenmannen in het kwartier van ´s 
Hertogenbosch
legalisatie eerdere illegale inname
40 voet boven de bestaande 40 voet
80 voeten
legalisatie van 4 bunder 2 1/2 lopen eerder zonder octrooi 
uitgegveen
vergunning aan de bestuurders van St Oedenrode om 60 a 70 
bunder van de grauwe gemeynt die krachtens een in 1581 octrooi 
reeds verkocht zijn te mogen omgraven, waarna afpaling en 
inmeting volgt
exclusief gebruik van hun gemeente voor 8 jaar, 7 beesten per 
inwoner
stegen, gecancelleerd 29-7-1639

verhoging schutgeld vreemd vee op gemene gronden
400 bunder

uitgifte en pootkaart
aggregatie door rekenkamer van akkoord inzake legalisatie   

 vergunning voor regenten en ingezetenen van Veldhoven, Steensel 
en van Zijtaart en Wolfshoven om 2 bunder in het Ghoor te mogen 
verpachten voor de periode van 10 jaar om daarin turf te baggeren, 
mits 1/3 van de opbrengst af te dragen aan domeinen. Zij hebben 
het geld nodig om de hen opgelegde boeten wegens het niet 
registreren van verkochte gemeyntegronden te kunnen betalen

onbekend, Oetendonck, Barensvelt,Lennisheuvel vrouwe
 vergunning aan de regenten van Vlierden om 9 bunder 7 l 26 ½ r 
van hun gemeente te mogen verkopen op grond van octrooi 1468, 
cijns 1 kapoen de bunder, rekening aan de leen en tolkamer, 
houtschat, bij verkoop of vererving registratie bij de leen en 
tolkamer dan 60e penning  stadhoudere en leenmannen van zijne 
ma.ts tholcamere
 18 bunder 2 lop 17 r octrooi 1465 voor 80 bunder 
 idem Riel bij Tilburg 10 bunder , tevens goedkeuring van regeling 
1628 inzake illegale uitgifte boete 20 halve gouden realen (f 61), 
omstreeks 1600 11 bunder 5 lopende uitgegeven
 80 voet, houtschat, oude kaart verloren gegaan, boete 300 lb. aan 



Rekenkamer in 1587 verleend rvs
recht om percelen kleiner dan een lopense uit te geven rvs

70 bunder Brussel
rest van 50 bunder, 27 bunder 7 lopense en 3 1/2 roeden inmiddels 
verkocht. confirmatie eerder octrooi sg
confirmatie eerder octrooi sg
confirmatie eerder octrooi sg
confirmatie eerder octrooi sg
wordt toegestaan om de verkochte maar bij vergissing niet in het 
cijnsboek ingeschreven percelen gemeentegrond ter grootte van 2 
bunder 6 lopen 20  en 10 voeten  te laten inschrijven, zelfde 
voorwaarden als eerder (1629) Boete 10 st. Registratie bij de 
Tolkamer te Breda.
14 bunder, 1r. 15v. als rest van 25 bunder 1602 sg

uitgifte en pootkaart
erven binnen de stad sg
approbatie akkoord legalisatue illegale uitgiften lt
15 a 16 bunder sg
turfsteken sg
approbatie akkoord legalisatie illegale uitgiften
approbatie akkoord legalisatie illegale verhuur

approbatie akkoord legalisatie illegale uitgiften
verlaging van de recognitiecijns voor o.a. de gemene gronden van 
77.10.00 rvs
turfsteken
ontslag van cijns

rvs
rvs

40 bunder (gevraagd 60) sg

20 bunder sg
Sagt en Donkdellen sg
vergroten marktplein sg
30 bunder sg
80 voet confirmatie octrooi 1629 rvs
60 bunder ipv 30 bunder 1647
20 voet + corpus daarbuiten 10e p houtschat

rvs
sg

afwijzende beschikking op verzoek inzake gemene gronden
beveelt scheiding tussen St. Oedenrode en de heerlijkheid Jekschot,

rvs
 

omdat die van Jekschot 'in het chynsvelt en limieten …getrurbeert' 
werde'. rvs
70 bunder sg
40 voet, 10e penning houtschat  sg
4 penningen cijns de bunder, in plaats van 8 rvs
derdehalve bunder
20 voet boven de bestaande 40 voet, houtschat

rvs
rvs

20 voet,  10de penning houtschat, stuiten vliegende zandt ende 
duinen rvs
35 bunder, 1 lopense, 26 roeden, 5 voet als rest van 60 bunder 
waarvoor in 1544 octrooi is verleend
stegen verpachten

rvs
sg

98 b 2 lop 47 r 51/2 v als rest van octrooi voor 200 bunder door 



restgemeynt bevonden na vorige afmeting rrg
300 bunder rvs

40 voet + corpus daarbuiten, 10e penning houtschat van hout 
buiten het dorp vervoerd sg
20 bunder sg
50 bunder sg
40 voet + corpus daarbuiten, 10e penning houtschat sg
80 bunder sg
5 roeden + corpus daarbuiten 10e penning
100 bunder sg
vermindering van cijns naar 4 st de bunder
40 bunder

rvs
sg

oa van uitgiften van 1286, 1295 en confirmatie 1327, straten 
vermeerderen en verminderen, houtschat 3-11-1412 sg
3 bunder sg
300 bunder (gevraagd 500) sg
voorpoting 80 voet confirmatie privilege 9-6-1474
rest van 400 bunder: 146 bunder

sg
sg

40 + 20 roeden tot gemenen oirbaar en schutting van sant, 10e 
penning houtschat rvs
cijns van 6.17.- op 34 bunder 66 roede 8 voet verbinden aan 4 
bunder 16 roede rvs
50 bunder rvs
40 voet + corpus daarbuiten, 10e penning houtschat
van het recht percelen tot één lopense uit te geven

rvs
rvs

20 voet + confirmatie oud recht corpus, zie verwijzing, houtschat 
10e penning
recht van voorpoting

sg
sg

30 bunder (50 gevraagd) sg
3 morgen moer
200 bunder (300 gevraagd)

sg
sg

van verdrag tussen heer en inwoners over poten langs de wegen en 
twee stukken uit de hei genomen rvs
100 bunder
30 bunder van octrooi 1574 + 70 bunder

rvs
rvs

Raad en Rentmeester Generaal mag de oprichters van een 
steenoven vervolgen voor de Leen- en Tolkamer
verbod om te moeren op de groene gemeynt

rvs
rvs

houtschat aan de heer van Deurne
20 voet, corpus daarbuiten, 10de penning

rvs
sg

pootkaart 1494
over boetes ten laste van cijnsgelders 

rvs
rvs

uitgifte 146 bunder als rest van 400 bunder volgens octrooi 1619 en
300 bunder extra

 
sg

restgemeynt tussen Drunen en Nieuwkuik aan Nieuwkuik 3/4 en 
Onsenoort 1/4 rvs
tegen illegaal leem steken en een heffing van de kerk van Deurne 
op iedere mond steen rvs



aan de heer om cijnsen te mogen aflossen sg
moerachtige gronden rvs

honden mogen ongeknuppeld blijven in verband met bewaken van 
schapen op de heide rvs
inzake verloren verkrijgbrieven van de gemeynt rvs
zetten van een hoefstal door particulier rvs
50 bunder rvs
50 bunder rvs
34 bunder rvs
17 bunder rvs
16 bunder rvs
10 bunder rvs
8 bunder rvs
De Sagt rvs
waterputten te maken rvs
4 bunder
400 bunder

sg
sg

novale tienden en houtschat worden afgestaan aan de heer van 
Drunen
 illegale uitgiften > 30 morgen 

rvs
rvs

inzake achterstallige cijns van inmiddels afgeloste cijns, 
particulieren rvs

reglement tot gemene welstand van haar gemeen broek en heide rvs
48 bunder als rest van 50 bunder + 300 bunder rvs
?
?

rvs
sg

gewezen pandheren moeten binnen 6 weken hun grondcijnsboeken 
overleveren rvs
20 bunder
uitwinning onwillige cijnsgelders en aflossing cijnzen

rvs
rvs

4 bunder uit te moeren, de verkoop van 50 bunder gemeynt wordt 
afgewezen
aflossen cijns door particulier

rvs
rvs

Raad en Rentmeester Generaal moet optreden tegen vlaggen of gedeputeerden 
gras afsteken op voorpotingen van particulieren rvs
inzake de limietscheiding tussen deze twee plaatsen
aan particulier
overeenkomst tussen heer en inwoners van 13-8-1658 waarin o.a. 

rvs
rvs

het gebruik van de gemene gronden, het beplanten van de straten 
en het leemsteken geregeld wordt heer
de Saght 8 jaar rvs
scheidgracht tussen beide gemeentes
30 bunder

rvs
rvs

door stuifzand overstoven landerijen uit te schrijven uit de 
verponding en nieuw gecultiveerde landerijen op te voeren rvs

rvs
50 bunder
over procedure over turf buiten het dorp brengen
akkoord tussen heer en inwoners, zal octrooi aan hoge overheid 
worden gevraagd, cijns (op verkochte heide) echter voor heer, 2/3 

sg
rvs

moer en 1/3 vroente en heide, appr corpus 20-5-1690, app rvs 25-
10-1690 rvs
10 bunder, recognitiecijns in plaats van erfgewincijns
moerachtige landen

rvs
rvs



wijziging reglement 13/6/1666

aan de abdij van Floreffe om delen van haar heerlijkheid, "mede 
met heyden en woestynen" te mogen verkopen. sg
30 bunder, gebuurcijns in plaats van gewincijns
gemeynt

sg
heer

houtschat 6de hout niet alleen van de gemeynt maar ook van 
particuliere erven
2 1/2 bunder

rvs
rvs

onbeperkt voor huizen en erven(?), of zoals in 1649 20 voet boven 
de 40 voet, waar men al toe gerechtigd wascorpus overal rvs
particulier, poten buiten de pootkaart 600 voet lt
300 bunder
enige vennen ofte vroente

sg
rvs

rekening te doen over in 1698 en 1699 verkochte gemene gronden rvs
onder andere over het overgeven van het originele cijnsboek van 
Mierlo met andere boeken en papieren aan de vrouwe
over inspectie van de limietscheiding met Gelre

rvs
rvs

verlenging van vrijdom van lasten voor nieuw ontginnen percelen 
voor 5 jaar voor enkele inwoners van Haaren rvs
verlening vrijdom van lasten vanwege de oorlog, met 6 jaar rvs
onbekend heer
20 bunder rvs
60 bunder rvs
inzake de limietscheiding tussen deze twee plaatsen sg
inzake de limietscheiding tussen deze twee plaatsen sg
inzake de limietscheiding tussen deze twee plaatsen sg
inzake de limietscheiding tussen deze twee plaatsen sg
inzake de limietscheiding tussen deze twee plaatsen
zoveel als nodig
eigenaren van beemden, hooi- en moervelden moeten hun titels van

sg
sg

 
verkrijg overbrengen anders worden deze gehouden voor 
domeingoederen rvs
jaarkeuren sg
tot 1350 gulden
omzetting van gewincijns in gebuurcijns

rvs

ordonnantie voor de Grote Aard van Oerle van 30-1-1690
afwijzing verzoek van inwoners om verdere vrijstelling van 

sg

verponding van nieuw ingegraven landen, maar verling van de 
vrijstelling van 10 tot 15 jaar sg
verlaging van de recognitiecijns voor o.a. de gemene gronden van 
77.10.00 naar 30.00.00 sg
tot 675 gulden rvs
inzake de grnzen met Gelre sg
uitmoeren
omzetting van gewincijns in gebuurcijns rvs
10de hout ipv 6de hout rvs
uitmoeren, beemden en landen daar moer in is, 25 jaar rvs
uitmoeren, onder andere in de heide, 5 jaar rvs
uitmoeren, boete voor illegaal moeren en concessie voor 25 jaar rvs
Donkdellen, 20 jaar rvs



tot 2500 gulden  sg
ca 100 lopense heide Hoog- en Laagduyn rvs

van het recht van gezworenen om 'torf ofte valggen'te verkopen rvs

reglement gemene gronden
moer of turf te steken en te verkopen

rvs
rvs

leem en turf te mogen steken en aarde te mogen halen van de 
gemene gronden sg
remissie van gewincijns 10.10.- of 7.10.- naar 3.0.0
zoveel als nodig

rvs
rvs

van overeenkomst tussen heer en inwoners, o.a. over het gebruik 
van de gemene gronden, de houtschat en schouwbotes rvs

aflossen van cijnsen door particulier rvs
om gemene grond (ven) tot gemene weide te transformeren
onder andere over het invorderen van verduisterde cijnzen
afwijzing van verzoek om gehandhaaft te worden in het gebruik 

rvs
rvs

van een stuk gemeynt bij Zeelst, dat eerder door Oirschot is 
gekocht rvs
verlenging van vrijdom van lasten voor nieuw ontginnen percelen 
voor 5 jaar voor enkele inwoners van Haaren rvs
calange door Raad en Rentmeester Generaal wegens heiturf steken 
onder Oerle ongedaan gemaakt
vaststelling van een grenspaal

rvs
rvs

tot 700 gulden, op verzoek van Haaren, Udenhout en Berkel doen 
mee voor resp. 2/7 en 1/7 rvs
aan particulier, 14 lopensen voor 6 gulden rvs
aan particulier, 75 a 100 roeden voor 10 gulden rvs
aan particulier, 3 gulden aan domeinen
moeren, daarvoor aankoop van heiveld van domeinen

rvs
rvs

zoveel als nodig rvs
zoveel als nodig rvs
aan particulier, 8 gulden aan domeinen rvs?
gewincijns mag omgezet worden in gebuurcijns
privileges

rvs
sg

afwijzing van verzoek tot taxatie voor vergoeding van de ten 
behoeve van de straatweg afgestane gronden onder Best sg
afwijzing van verzoek van de secretaris van Vught dat onder Vught
en Cromvoirt verkochte gemene gronden

 
sg

om overschot opbrengst verkoop te besteden aan betaling 
verpondingen
om eenige onnutte en desert liggende leegtens en gagelvelden by de

rvs
 

voors requeste breder gemelt tot heytorven en heyvlaggen te mogen 
verkoopen' rvs
1 2/3 lopense rvs
uit te moeren en moer te verkopen, 10 jaar rvs
aan particulier, ontgronden ven en visrecht
uit te moeren en moer te verkopen, 10 jaar

rvs
sg

aan particulier, 1 lopense 17 roeden, 20 gulden rvs

tot 945 gulden rvs



op privileges op te nemen, had toen verzocht moeten worden rvs
gebruik gemene gronden door niet ingezetenen en 
gebruiksreglement rvs

verzoek uitbreiding van 60 voet, 40 voet toegestaan met daarboven 
40 voet voor het corpus rvs
6 gulden heffen van iedere nieuwe inwoner voor het gebruik van de
gemene gronden

 
sg

lossen cijns door particulieren tegen de penning 33 1/3 rvs
afwijzing van verzoek tot legalisatie sg
afwijzende beschikking inzake voorwaarden uitmoeren
200 bunder sg
om cijnzen af te mogen lossen rvs
hutten rvs
verhuur Donkdellen, 8 jaar rvs
inzake medegebruik gemene gronden rvs
afdracht van opbrengst turf wordt verlaagd van 1/3 tot 1/5
over het afvoeren van water van de heide
afverwijzing verzoek om octrooi 16-2-1751 te laten vervallen, 

rvs
sg

omdat de betreffende gronden eetrder in eigendom zouden zijn 
verwordven tegen de abt van Echternach rvs
afwijzing van verzoek voor vergoeding van voor de nieuwe 
straatweg ingenomen erven sg
aan particulier, 12 lopense 23 1/2 roede, 5 gulden per lopense aan 
corpus Helvoirt rvs
particulier naar Leen- en Tolkamer verwezen voor handhaving van 
zijn recht op voorpoting
aan particulier rvs
afwijzende beschikking op verzoek molenaar ivm bomen op de 
voothoofden die hem de wind ontnemen
inzake het voorpootrecht van een particulier

rvs
rvs

leen- en tolkamer  moet beschikken in zake het stellen van 
limietpalen op de groene gemeynt sg
tot 2200.-, gebuurcijns in plaats van grondgewincinns rvs
aanleggen grensgracht met Gelre sg
lossen cijns door particulier rvs
grensschieding met Gelre sg
aan particulier rvs?
aan particulier rvs
aan particulier rvs?
over de verkoop van turfvlaggen, heide, e.d. rvs
illegaal ingenomen gemene gronden rvs
reglement op het weiden van schapen sg
aan particulier rvs
akkoord over onderlinge grensscheiding sg
250 bunder rvs
75 à 80 lopense rvs
aan particulier rvs
vissen in ven in heide door particulieren
aan particulier
aan particulier

plaatsen verzoeken recht van voorpoting en voordeel 
houtscha+F202t conform het octrooi van Oerle van 1505 omdat ze 
voor 1560 deel uitmaakten van de bank van Oerle, afgewezen, 

rvs
rvs?
rvs?

Raad en Rentmeester Generaal was op 27-2-1744 geauthoriseerd 



200 bunder rvs
over de verdeling van de opbrengst van de legalisatie van de 
illegaal ingenomen gemene gronden rvs

afwijzing van verzoek om te mogen moeren en de turf te verkopen sg

afwijzing van request om uitgifte aan particulier te herzien
toestemming om nog 8 jaar te moeren, 1/15de afdragen aan 

rvs

domeinen
verzoek om moerveld gemeen met Steensel te mogen scheiden en 

rvs

dit uit te moeren, afgewezen sg

40-60 voet rvs

wijzinging octrooi sg
putten op de gemeynt rvs

60 voet
60 voet

rvs
rvs

afwijzing van request door de heren van deze plaatsen om 
approbatie van een reglement op de visserij, reglement op de 
visserij maken behoort niet tot hun comoetentie sg
aan particulier rvs?
over het gebruik van Peelvelden
60 voet, 6de penning

rvs
rvs

illegaal ingenomen gemene gronden sg

van 60 naar 80 voet, gewone houtschat 6de penning rvs

naar 60 voet, 6de penning houtschat rvs
reglement inzake misbruik van de Peel sg

inzake de grenzen tussen Bergeyk c.s. en Lommel rvs

inzake de grenzen tussen Bergeyk c.s. en Lommel rvs
abt 
Echternach

gevraagd 80 voet, wordt 60 voet
aan particulier, 7 a 8 lopense

rvs
rvs

inzake de illegaal ingenomen gronden rvs
afwijzing request tot verlegging van de heerbaan vanwege 
overstuiving door de duinen
aan particulier, 3 a 4 lopense

rvs
rvs

tot 2000 gulden sg
nieuw gecultiveerde landerijen betalen vanaf dit jaar mee in de 
verponding rvs
uitbreiding van 50 voet naar 80 voet
182 lopense illegaal

rvs
heer

moeren  
inzake de omslag van de 3600 gulden opgelegd vanwege illegale 
ingravingen

rvs

rvs
particulier die voor hoeve onder St Oedenrode gebruiksrecht op de 
gemeynt van Schijndel pretendeert, wordt naar de Leen- en 
Tolkamer verwezen rvs



aan particulier, 9 a 10 lopense rvs
illegaal ingenomen gemene gronden rvs
over contract met heer, gemene gronden, pootrecht rvs

afwijzing van verzoek gemene gronden uit te mogen geven in 
verband met kwaad slot gemeentrekening. Eerst meer inzicht in 
financiële toestand geven rvs

aan particulieren, voorhoofd + 3 lopense (zandput) rvs

aan particulier
600 lopense

rvs
rvs

tot 2000 gulden rvs

inzake de grenzen tussen Bergeyk c.s. en Lommel rvs
request inwoners terzake van verkoop gemene gronden verwezen 
naar de Leen- en Tolkamer rvs
onbekend   heer
in conflict over Peelvelden sg
jaarlijks vlaggen te mogen verkopen rvs
afwijzende beschikking rvs
afwijzende beschikking
visvijver op de heide aan particulier
aan particulier

rvs
rvs
rvs

van tienden, houtschatten, moeren en mineralen uit de gemene 
gronden aan de heer voor 1200 gulden eens en 3 gulden 
recognitiecijns per jaar
legalisatie in 1768 illegaal verkochte gronden, afwijzing van 

rvs

verzoek dorpelingen om verkoop ongedaan te maken en de 
voorzziening om rechten van de inwoners op de heide te 
handhaven s9
illegaal ingenomen gemene gronden rvs
vermeld, 8533.14.0 opbrengst heer
illegaal ingenomen gemene gronden rvs
over grenspalen
afwijzende beschikking

rvs
rvs

12 jaar moeren en turven
om hoge landen uit te turven, aan te vullen en te berussen tot 

rvs

meerder vruchtbaarheid rvs

over contracten met de heer o.a. over gebruik gemene gronden rvs
over de koopprijs van de gelegaliseerde gronden rvs
verlenging van vrijdom van lasten voor nieuw ontginnen percelen 
voor 5 jaar voor particulier
afwijzing verzoek Oss (geen landnood), Berchem in beraad rvs

inzake contract met heer
verzoek om 150 morgen door Berchem, wordt tot 4800 gulden voor

rvs
 

Oss en Berchem (1 gemeynt) rvs

enig moer verkopen, 6 jaar, 1/3 van de opbrengst naar Domeinen rvs
afwijzing overeenkomst met heer
wijziging eerder octrooi

rvs
rvs

inzake de koopprijs van gelegaliseerde gronden
wijziging bestemming opbrengst van door Berchem verkochte 

rvs

gemene gronden rvs



akkoord over collecte nieuwe gronden rvs
aan particulier, 75 gulden per lopense rvs
aan particulier, 60 gulden per lopense rvs

inzake in de rekening opgenomen kosten van octrooi rvs
inzake in de rekening vermelde nieuwe erven rvs

verzoek om vermindering boetes voor illegaal ingraven afgeslagen rvs

inzake geschil over de opbrengst van de verkochte gemene gronden
tot 3000 gulden

sg
rvs

illegaal ingenomen gemene gronden rvs

aan particulier
om zich inzake de grens van de gemene gronden tegen Liempde in 

rvs

rechte te verweren sg
om overgeschoten gelden van verkoping gemene gronden te 
beleggen rvs
over wijziging octrooi sg
terzake van in rekening vermelde verkoping van nieuwe erven rvs
afwijzende beschikking rvs
afkoop van de houtschat van beemden rvs
tot 2500 gulden, vraag was 150 bunder rvs
aan particulier rvs
aan particulier, 50 gulden per lopense aan corpus
aan particulier, 12 gulden per lopense aan corpus

rvs
rvs

aan particulier, 12 gulden per lopense aan corpus
verzoek om procedure tegen de heer van Liempde ten laste van het 

rvs

corpus te voeren afgewezen sg
afwijzing verzoek om volgens oud gebruik kleine percelen gemene 
grond uit te mogen geven rvs
aan particulier rvs
aan particulier, 12 gulden per lopense aan corpus rvs
150 lopense rvs
visvijver op heide aan particulier rvs
hutten rvs
aan particulier, 12 gulden per lopense aan corpus rvs
aan particulier, 12 gulden per lopense aan corpus rvs
aan particulier, 12 gulden per lopense aan corpus rvs
Leen- en tolkamer  moet beschikken in conflict
63,5 lopense

rvs
rvs

verlenging vrijdom voor particulier rvs

tot 5500 gulden rvs
schutreglement
inzake de besteding van de opbrengst van verkoop van gemene 

rvs

grond rvs
verwijzing naar de Leen- en Tolkamer in procedure over gemene 
gronden tegen Lierop rvs
beleggen van de opbrengst verkochte erven gemene grond rvs

om kosten van de procedure tegen de heer van Liempde om te slaan sg
over de collecte van de tienden en de houtschat van de nieuwe 
uitgegeven gronden rvs
grond voor nieuw raadhuis, f3.-.- aan domeinen rvs
verhuur Zagt en Donkdellen, 8 jaar (feitelijk 7 jaar) rvs
inzake het beleggen van geld gekomen van uitgiften rvs



aan particulier afgewezen rvs
hoe te handelen met verzoek van degenen die zich aan 
ongeregeldheden hebben schuldig genaakt rvs

uitbreiding tot 100 voet, voor corpus tot 100 voet daarbuiten rvs
van keurboek voor het gebruik van de gemene gronden opgesteld 
door de leen en tolkamer rvs
intrekking octrooi aan particulier rvs
hutten
hutten

rvs
rvs

inzake de verhuur van de Sagt en de Donkdellen rvs
afwijzing van verzoek tot verlening van vrijstelling voor nieuw 
ontgonnen gronden met 10 jaar rvs
aan particulier, 12 gulden per lopense aan corpus rvs
tot 5700 gulden rvs
eerder ingegraven erf
paalscheiding buiten proces door de Leen- en Tolkamer

rvs
rvs

verlening vrijdom lasten op ontginning particulier met tien jaar rvs

tot 5000 gulden sg
in het Bladels Goir rvs
reglement tegen misbruik van de gemene gronden rvs
600 lopense
500 a 600 lopense

rvs
rvs

eerder ingegraven erf
verzoek om hersteld te worden in pootkaart van 25-9-1505 en 

rvs

ontheven van die van 5-4-1765 rvs

verlening vrijdom voor nieuw in cultuur gebrachte erven tot 15 jaar rvs
schutreglement sg
aan particulier, 13 lopense, 44 1/2 roede
ordre op het planten bij de molen

rvs
rvs

particulieren verwezen naar de Leen- en Tolkamer voor uitgifte rvs

heide te verpachten
approbatie van uitgiften ter waarde van totaal 17409.15.0 na eerder 

rvs

appointement 26-7-1787 rvs
verzoek om vergoeding door Oostelbeers voor gebruik van gemene 
gronden afgewezen rvs
onbekend
tot 4000.-

rvs
rvs

aan particulier rvs
verwijzing naar de Leen- en Tolkamer in procedure over gemene 
gronden rvs
hutten rvs
aan particulier afgewezen rvs
aan particulier rvs
verzoek inwoners tegen het uitgeven van heide afgewezen rvs
particulieren afgewezen rvs
aan particulier afgewezen
afwijzing verzoek particulier

rvs
rvs

verzoek particulier afgewezen rvs

gemene grond voor tweede barriërehuis aan Staten van Holland rvs
600 lopense +150 morgen rvs
aan particulier
aan particulieren 

rvs
rvs



110 bunder? rvs
aan particulier rvs
houtschaat aan heer rvs
800 lopensse
40 lopense

rvs
rvs

op Leen- en Tolkamer tot uitgifte aan particulieren te Son rvs
op Leen- en Tolkamer tot uitgifte aan particulieren te Heesch, NB 
100 lopense rvs



bijzonderheden

abdij van Ter Kameren
keizerin Maria aan abdij van Postel

onzeker

BHIC AA Oss 3c, 3v en 54.tussen 1 april 1295 en 24 maart  1296

tussen 7 en 12 juli

tussen 11 juli en 11 november
abdij van Tongerlo
abdij van Ter Kameren

abdij van Park

abdij van Tongerlo

abdij van Park

abdij van Park

abdij van Park

schulden 



abdij Ter Kameren, zie ook c725 871
e139 286 lijst van gerechtigden

abdij van Tongerlo
zie ook sm

BHIC Schaduwarchieven 325 Smulders Vught, aantekeningen uit het 
archief van aartsbisdom Mechelen inzake de Karthuizers van Den 
Bosch doos 3, vidimus 1409 van akte donderdag voor  St. Maarten  in 
de winter 1313 inzake verkoop goederen Ten Molenlaer en Ter Heyden 
te Velp.

abdij van Tongerlo, zie ook Camps 1979, blz. 1049-1051, nr. 860. 

abdij van Ter Kameren, dubieus, zie verwijzing

vermeld in processtukken, gezien Giersbergen 28-12-1339 dubieus, zie 
ook Giersbergen 18-6-1314 en Giersbergen 24-7-1314

NB gedateerd 1417, hergedateerd op basis van personen. Zie bijlage 
rentmeesters.
reconstructie gildebrief = uitgiftebrief
datum niet geheel zeker

volgens lt158a 277 10-3-1325(os.)



deel van de cijns aan Echternach

de proost van Wassenburg bezat de gemeynt als leen

zie r5300 16v

NB halfheer van Hilvarenbeek (en Oirschot)

schulden 

Abdij van Ter Kameren

corrupt, zie Giersbergen 30-12-1314

particulier (kinderen heer van Heeze)



tbv vesten Eindhoven

zie ook lt158a f 282v maandag na het octaaf van pasen 1393

abdij van Ter Kameren

vermeld

verwijzing, zie ook E52 95

door Jan de Roever Taxandria  jrg I (1894), blz.45-46 Oorkonden 
betreffende Mierlo III; 



lt 158a 121

lt 158a 105v

Taxandria  jrg I (1894), blz. 135-138 Oorkonden betreffende Mierlo 
VI.; Godding 1999, blz. 38.

abdij van Ter Kameren

tussen 1422 en 1440 zie LB 9 129.
kercke ende toren te maken
graven en vesten (omwalling)

abdij van Ter Kameren

proceskosten tegen Tongerlo?
zie ook r642 91v, lt158

proceskosten tegen Zeelst

bouw raadhuis

om cijns en voorlijf van deze grond en andere gemeynt te betalen

proceskosten tegen St.Oedenrode, overvloedige zande te wederstaen, te 
stoppen ende te bepoten, bouw nieuwe kerk met nieuwe toren, uitgifte 
gebruiksrecht

lt158a 78
waarschijnlijk ivm proceskosten in zaak Son

zie ook e111 207 23-1-1448
kosten ratificatie brief 1358
geen reden opgegeven



100 rijns guldens

beschudder derselver voor tsant aldaer drijven en anders om 
timmerhoudt

aan particulier

betalen kosten rastement 1464  lt 158a 200, r5279

zie ook e112 211 20-12-1464

proces over gemeynt met buren, herstel kerk en toren, achterstallige 
cijns, zie ook r5279

zie ook r5282
aan particulier, NB Berthout/Hubrecht Back

kosten rastement, lt 158a 125 nb 24 bunder

zie ook hierboven



oorlogslasten, Gelre, Sticht, lt 158a 94

150 rijns guldens, datum in RHCE AA Oirschot ongeïnventariseerd, 
afschrift Register van Doorn van Baar f. 166-168.

kwitantie voor betaling 2-12-1466
voorlijf aankoop restgemeente, zie ook r5281 250 rijns guldens
kosten rastement, heruitgifte gemeynt om mogelijke twijfel te 
voorkomen, voorlijf 125.-, zie ook r5281

kosten rastement, zie ook r5284

aan particulier
om voorlijf van uitgifte restgemeente te betalen lt 158a 190, zie ook 
r5282

kosten rastement, lt 158a 82v, zie ook r5283

particulier (priorij Hooidonk)
aan particulier
lt 158a 226
kercke te reformeren

gebeurt middels schepenakte 17-8-1472

lt158a 251v

confirmatie SG 16-7-1654 lt158a 257v; lt 158a 371, lt133 55v, 
confirmatie 10-12-1614

bouw nieuwe kerk
bouw nieuwe kerk
oorlogslasten, Gelderse oorlogen lt 158a 202

Gelderse oorlogen
lasten, Gelderse oorlogen

lasten Gelderse en Luikse oorlogen
gebrek aan brand en timmerhout, zand weren en stoppen
lasten Gelderse en Luikse oorlogen
lasten Gelderse oorlogen,  2000.- tbv kerk, klok

lt 158a 119v

lasten Gelderse en Luikse oorlogen
oorlogslasten, lt 158a 34v



oorlogslasten,kerk

tsant te weeren ende te stoppen
oorlogslasten lt 158a 206v met verkeerde datum in de kop

oorlog met Gelre en Luik, Karthuizers mogen vissen ondat ze geen 
vlees eten, cijns 1 oude grote de bunder gemeynt en 1 1/2 oude grote 
voor groes

oorlogslasten, NB dingbank, w.o. Vessem, Wintelre en Knegsel
lasten Gelderse oorlogen 
oorlogslasten
eerder vrijdom van houtschat, moet daarvoor het gericht van Den 
Bosch onderhouden, lt 158a 65
approbatie eerder octrooi
approbatie eerder octrooi

voltooien van de kerk

oorlogslasten
oorlogslasten, zie ook lt133 420
bouw raadhuis
ARAB Kwitanties Rekenkamer 6339.
brand, onweer, ziekte, zie ook lt 158a 10

gebrek aan hout, confimatie
kapel tot kerk verheffen
oorlogslasten
overstromingsschade
lt158a 245

oorlogsschade, reparatie kerk
overstromingsschade
stoppen zand, 100 bunder overlopen, oorlogsschade
extra voor omvorming kapel
kapel, eerder illegaal?
onweer en brand
processen, oorlogslasten



verwerving heerlijhheid
oorlogslasten
oorlogslasten
oorlogslasten

oorlogslasten

lasten

"troublen", schuld, onderhoud garnizoen
"troublen", "uytteringe", onderhoud garnizoen, schuld 29400.-

schuld, kosten en schade vanwege de  'troublen'
excessive lasten, "troublen"
"troublen, uyteringe ende schattinge van ruyteren ende knechten, zoe 
verwijzing naar octrooi  18-1-1577, inwoners willen niet kopen op 
basis van gewincijns, octrooi voor een cijns zonder gewinnen, 
toegestaan maar ipv 1 oude grote cijns per bunder 3 1/2 st voor een 
bunder akkerland en  stuiver voor een bunder groes te betalen te Eersel 
of tot Oerle als die heerlijkheid gelost is.

soldaten

"troublen van den jaeren LXVI", betaling lasten 
schulden door zware lasten

oorlogslasten, ook in lt 133 6-11

kappelhof 1996



lt 158a 61

nb inlossing van de heerlijkheid door het dorp
6 lb erfgewincijns, erffelijke laat stellen

boete 250.- Anthonis Gysbrechts gesworen landmetere in de Meyerye 
van Shertogenbosch

zie ook lt 132 46 6-71646

zie Berlicum 21-6-1658
mede voor Sittaert en Wolffshoven

boetes betalen, 78 lb artois

zware lasten
schuld 125.000

oorlogsschulden



octrooi Enklaar 1679
oorlogslasten

zie ook Berlicum 21-6-1658

proceskosten
4 jaar
onder 1644, 1643

Floreffe grondheer, kon dat voor de rekenkamer niet voldoende 
waarmaken

7 jaar ipv 4 jaar in vorige octrooi ivm oppositie
lt132  46

oorlogslasten,  verder resoluties rvs dd 11-4-1647 inzake vermindering 
cijsn en 30-3-1649 inzake tonen charter, ook in lt 133 43.
(oorlogs-)lasten achterstand > 5000.-, opdrachten voor leen en 
tolkamer lt132 23
(oorlogs-)lasten achterstand > 5000.-  lt132 23

oorlogslasten

oorlogslasten
na arrest, ook lt133 34v
het hier bepaalde inzake octrooien voor uitgiften wordt de algemene 
regel

zie ook Raad van Satte 8-10-1648 CS1 fol. 293.
oorlogslasten, zie ook RvS 20-5-1648
brandhout, ook in lt133 175

boete, achterstallige en verzwegen cijnzen, oorlogslasten

oorlogslsten



processen met buren

na arrest, ook lt133 76
bederf door oorlog, aflossing sdchulden, ook in lt 133
geen reden opgegeven
na arrest, lt132 166
oorlogslasten
stuiten vliegende zand en duinen en onderhoud bruggen, lt133 15
oorlogslasten

oorlogslasten, ook in lt 133

voor bouw armenhuis
oorlogslasten, 80.000.- schuld
confirmatie privileges
schuld 75.000.-

ook lt133 70

aflossing opgenomen gelden

bevesting brieven 23-3-1387 en 12-2-1482
aflossing penningen, verwijzing naar akkoord met Boxtel 12-4-1556, 
brieven van terrier, octrooien van 1301, 1314 en 5-7-1553, sententie 
RvS 4-1-1656 tussen Boxtel en Esch, ook lt 133 144, zie ook lt 135 f. 
108

oorlogslasten

aflossen opgenomen geld
schulden aflossen, in procuratie is sprake van 75 bunder

zie ook cs1 fol. 539 15-8-1657, fol 546 DATUM

heer zou deze al vanaf 1462 genieten
na beslag op bomen door de rentmeester van de domeinen
bevestingokkoord met rentmeester der domeinen over illegale uitgiften 
H162en confirmatie in 1638 in Brussel gehaald, voor nieuwe uitgiften 
moet Berlicum nieuw octrooi aanvragen maat de pootkaart wordt 
stilzwijgend bevestigd

schuld 75.000.-
heer van Drunen krijgt jurisdictie, zie ook BHIC RRG 2, fol. 56 29-12-
1660, lt 133 272.



heerlijkheid daardoor
onduidelijk is of het hier om gemeynt of cijnspichtige gronden gaat

verwijzing naar rechtverleningen 1522 (is waarschijnlijk privilege 
H2981422) en 1603
vernietigd door Zweedse militie

aflossing opgenomen gelden
aflossing opgenomen gelden
aflossing opgenomen gelden
aflossing opgenomen gelden
aflossing opgenomen gelden
aflossing opgenomen gelden
aflossing opgenomen gelden
lt132 251 rvs

aflossen leningen
oorlogslasten en slechte oogsten

zie ook rvs 11-6-1665
lt132 202v in haeren noot ende tot voordeel van de gemeynte

oorlogslasten
slechts vernoeming van octrooi
slechts vernoeming van octrooi

lasten

lt2 H325 117

vijandelijke contributies en landslasten

aflossing kapitalen

genoemd in andere concessie, geen bijzonderheden
oude schulden

zie ook lt 135 f. 79
oorlogslasten
onduidelijk is of het hier om gemeynt of cijnspichtige gronden gaat
NB dit was de heren verboden ivm het waardeverlies van de 



aflossing lasten

boete wegens illegale aanpotingen, oorlogsschade

pootkaart van 1649 is nooit geëffectueerd

aflossen kapitalen
aflossen kapitalen

zie ook CS 3 fol 407 14-9-1706.

aflossing kapitalen en tbv de gemene huishouding
reparatie kerktoren

kapitallen aflossen

zie ook Lommel 14-11-1674
veel bepalingen inzake gemeynt
alleen vernoeming

op verzoek van Wintelre en tot een betere handhaving

dorpsschulden

hoewel document niet authentiek is

om lasten mee te betalen



en octrooidatum vermeld, 25 was echter zondag,
verwijzing inzake registaryie naar resolutie 12-1-1750

zie ook cs5 233
kosten van hergieten gebarste klokken

volgens resolutie van 4-6-1661, die van 23-1-1658 wordt al vervallen 
beschoudd

Haaren: rekening te sluiten, achterstand verpondingen, vanaf hier weer 
transporten voor Leen- en Tolkamer
NB koopsom betaald aan domeinen niet aan corpus Vught
NB koopsom betaald aan domeinen niet aan corpus Beek
NB koopsom betaald aan domeinen niet aan corpus Helvoirt
verwijzing
zie ook f. 202, lt 57, reparatie pastorie en aankoop land voor aanleg 
weg
zie ook f. 203, lt 57, geallegeerde redenen, reparaties

om inwonders te ontlasten die van voortdurend hoog water schade 
hebben geleden

voor Barrièrehuis
1/3 van de opbrengst afstaan aan de staat

NB Johan Hendrik van Heurn, griffier van de Leen- en Tolkamer, 
verzoek afkoop van cijns, maar niet toegestaan
om boete voor te ver poten (tot 80 ipv 40 voet) te betalen,  zie ook rvs 
60 12-1-1750.
slot dorpsrekening, oorlogskosten, NB ook rvs 25-5-1749 als verlener 



octrooi 1649 niet volledig geëffectueerd of laten verlopen, overpoting

verwijzing naar de rvs voor nieuw verzoek

lt 144 266, zie ook cs9 fol. 9.

zie ook rvs 17-9-1749 en 5-4-1750

verwerving 2-3-1681 of 20-3-1687, beide data genoemd

hutje zetten, geen koopsom, dus waarschijnlijk pro deo

beschikking leen- en tolkamer 4-6-1755
aflossen kapitalen, oorlogslasten

NB "register van verbanden" is verloren gegaan, 144 is de index
lt63

generieke gemaakt voor de hele Meierij

lt64
zie ok lt22 38v, lt65
NB begunstigde is Raad en Rentmeester Generaal, zie ook lt65

NB begunstigde is Joodse Gemeente, tbv kerkhof



nieuw brandhuis, herstel pastorie, aflossing schulden

zie ook lt66

zie ook rvs 18-5-1762, lt66

lt67
lt67

niet eerder pootkaart

verwijzing

verwijzing
lt20 45v, lt 21  59v (ca 1760-1770), lt 72 vanaf 1767 uitgegeven 
gronden
niet eerder pootkaart, maakte deel uit van bank Eersel
koop nihil

koop nihil
nieuwe kosters- en schoolmeesterswoning



als compensatie
zie ook f. 222

12 gulden per lopense betalen aan domeinen, niets van uitgifte gemeynt 
bekend
12 gulden per lopense betalen aan de gemeente als vroeger de gronden 
verkregen hebbende
gemeentelijke lasten, rest beleggen op het comptoir van de beden
gemeentelijke lasten

verwijzing naar dit illegale octrooi, zie ook f. 3.

12 gulden per lopense aan het corpus van Oisterwijk en Haaren

exacte datum octrooi niet bekend, zie ook lt21 102v.

mogelijk treft dit slechts zijdelings de gemene gronden

Rey de Carle

nieuwe school en raadhuis Berchem, NB door leenmannen illegale 
ingravingen geconstateerd te Berchem

NB Rey de Carle, geen koopsom, afvoer heiwater en verbetering weg 



nieuwe pastorie

om huis te bouwen, 12 gulden per lopense aan corpus Helvoirt omdat 
Helvoirt voor de gemeynt betaalt

reparatie en vergieten klok
3 lop. pro deo

om huis te bouwen

kosten (onbestemd), helft van de penningen laten staan

NB totaal 30 lopense 25 roeden

NB Rei de Carle
nieuw raadhuis en waag, toepassing oude voorrechten geweigerd door 
rvs bij resolutie 3-3-1778, lt 166 17-2-1781

f4189.17.-

NB deze vallen buiten de heerlijkheid



lt 166 3-9-1784

1 1/2 morgen
schoolhuis vernieuwen en brandhuis maken
eerder negatieve beslissing rvs 7-8-1783

NB Rey de Carle  
ivm kosten schoolhuis, pastorie, brandhuisje en brandblusmateraal met 
toestemming om op gemenen grond 4 brandputten te graven

tot restauratie en reparatie van gemeenteswerken
deels op rente te nemen

zie ook rvs 26-7-1765

deels op rente te nemen, zie ook lt 34 passim.

lt 166 30-6-1790, lt 36 16

lt78
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