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Korte inleiding 
 
Het is een verheugend feit dat wetenschappers en amateurs op een bepaald moment de handen 
ineen kunnen slaan om samen belangrijke historische informatie te bundelen. Zo werd ik onlangs 
benaderd door de bekende historisch-geograaf  Dr. Karel Leenders die vaak gebruik maakt van mijn 
website als het gaat om informatie vanuit de Meierij van ’s-Hertogenbosch. Hij had zelf op het 
Nationaal Archief een document bewerkt uit 1662 over alle hoeven die destijds behoorden aan het 
‘gemene land’ zoals dat toen als zodanig werd getypeerd. Hij deed mij het voorstel om deze 
informatie, die zo prachtig aansloot bij alle informatie over de Meierij, aan mij door te sturen, zodat zijn 
document ingevoegd kon worden. Een lumineus idee waarvoor ik hem dan ook zeer erkentelijk ben. 
Voor de lokale historici een boeiend document! 

Henk Beijers. 
 

Beschrijving van ’s-Lands hoeven en molens  
in de Meierij van ’s-Hertogenbosch in 1662. 
 
Hier wordt een transcriptie van een beschrijving uit 1662 van ’s-Lands hoeven en molens in de Meierij 
van ’s-Hertogenbosch gepresenteerd. De gegevens zijn tussen 6 januari en 16 mei 1662 verzameld 
door een notaris en een ingenieur uit Den Bosch en betreffen vooral de toestand van de 
boerderijgebouwen en van de houtwas op de hoeven. 
 
Dit zijn de dorpen waarvoor u beschrijvingen vindt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opmerkingen vooraf: 
 
De taal is die van een notaris en een ingenieur uit 1662, waarbij de notaris zich gelukkig nogal 
ingehouden heeft: weinig gezwollen taal. Eerder is het telegramstijl te noemen, want er worden allerlei 
werkwoorden weggelaten: u wordt geacht het toch wel te snappen. De ingenieur kon het niet laten om 
veel bouwkundige termen te gebruiken bij het beschrijven van de onderhoudstoestand. Maar dat kan 
ook niet anders. 
 
Waar mogelijk zijn de beschreven boerderijen en molens gelokaliseerd. Dat lukte bij alle molens. Van 
de boerderijen konden er 18 niet nauwkeurig teruggevonden worden. Waar dat wel gelukt is staat er in 
de groene openingsbalk van de beschrijving ook een adres. Op die plek kunt u nu van alles 
aantreffen, variërend van een gehucht met meerdere rijksmonumenten tot een uitgegraven 
onbebouwd weiland.  
 
Het is de bedoeling om in samenwerking met de Stichting De Brabantse Boerderij eind 2015 een boek 
te publiceren waarin dit Verbaal geanalyseerd wordt en ook de ontwikkeling van de boerderijen en 
molens na 1662 bestudeerd wordt. 
 
K.A.H.W. Leenders,  
17 september 2014.

Acht Haaren Nederwetten 

Asten Hapert Netersel 

Beek en Donk Heesch Nuenen 

Bergeijk Hoogeloon Nuland 

Bladel Hulsel Oerle 

Boxtel LageMierde Oirschot 

Breugel Lierop Reusel 

Casteren Liessel Rosmalen 

Deurne Lommel Schijndel 

Duizel Loon op Zand Someren 

Eersel Middel- en Oostelbeers Son 

Gemert Mierlo 
 Gerwen Milheeze 
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Algemeen 
 
Nationaal Archief Den Haag 
Archief van de Raad van State (toegang 1.01.19) 
Inventarisnummer: 2157  
Verbaal van Guilliam van Camphen en Blom, controleur, wegens de inspectie van geestelijke 
goederen in de Meijerij van 's-Hertogenbosch ingevolge de resolutie van de Raad van State van 6 
januari 1662 
 
Met perkament beklede kartonnen kaft met resten van twee lederen linten, rechte rug. 
Opschrift: Verbaal G. van Kampen en Blom 1662 

 Inhoud: 3 katernen papier, 220 bladen. 

 Niet gefolieerd, verso en recto op één scan. 

 Perkamenten tabs aan de bladen waarop de beschrijving van de hoeven onder een volgende 
rentmeester begint. Op de tabs de rentmeesternaam. 

 
Fol 1r 
 
Edele Mogende Heeren 
 
Alsoo haere Ed:Mo: mijne heeren de Raeden van State der Vereenichde nederlanden bij resolutie 
vanden 6den Januarii 1662 gelieft hebben te committeren metten contrerolleur Blom, om volgens 
toegesondene articulen met kennisse van der respective Geestelijcke Rentmeesters eenen keer door 
haere quartieren te doen ende hoeven, landen ende het hout daerop onder haere administratien 
wassende te besichtigen, op alles wel te letten ende specifice notitie te maecken, daer van dubbelt 
aende Rentmeesters gevende ende 
 
Fol 1v 
 
voorts eene generaele lijste van alles aenden Raedt oversendende, met bijvoeginge van haere 
declaratie van de noodighe gedaene costen, om bijden Raedt daerop voorts gelet ende gedisproveert 
te werden naer behoiren. 
Welcken volgende soo hebben die voorschreven van Campen ende Blom tot naerkominghe van 
haerer Ed: Mo: voorsz. Bevelen, allen de hoeven onder d’administratie vander respective Geestelijcke 
Rentmeesters inder meijerije van S’hertogenbosch in november lestleden bij haerer Ed: Mo: 
Gedeputeerde verpacht, met kennisse der voorsz. Rentmeesters gevisiteert ende den stant ende 
gelegenheijt van dijen bevonden als volght, Waer van oijck aen ijder der respective Rentmeesters een 
dubbelt is 
 
Fol 2r 
 
overgelevert. Ende eerstelijck onder d’administratie vanden rentmeester Pieter Schuijl van Walhoorn, 
doch dient geweten datter noch verscheijdene hoeven ende landerijen onder d’administratie vanden 
voorsz. Rentmeester Schuijl specterende sijn waer van alhijer geen mentie en wort gemaekt, overmits 
in sijne lijste bijde laetste verpachtinge over gegeven de selve oijck niet en sijn begrepen, overmits de 
hueren der selver noch niet en waeren geexpireert, hijr dienende voor memorie. 
 
[Begin van de lijst] 
 
Ierstelijck de hoeven ende molens onder d’administratie vanden voorsz. Rentmeester Pieter Schuijl 
van Walhoorn, gecomen van het Bisdom van s’hertogenbossche. 
 
Fol 2v 
[1, Hoogeloon, Hoeve bij het bos, De Hoef 19, Hoogeloon] 
 
Ende gelegen tot hoochloon in het Quartier van Kemplant. 
 
Onder Hoochloon 
  



3 

 

 

De hoeve van Jan Willem Drijrdoncx alias genoempt Hens van Vorssel, bestaet in een woonhuijs 
metter koijstal daer annex, backhuijs ende schop met paertstal ende schaepskoij, sonder schuer die 
voor desen was affgebrant ende seer noodig weder diende vernuwt, sonder de welcke den hoevenaer 
claeghde niet te konnen woonen. 
Ende is daer toe in het bijgelegen loons bosch bequaem ende abondant hout van boomen die rijp sijn 
ende niet meer en wassen. 
 
Ende heeft den hoevenaer volghens sijne eijghen 
 
Fol 3r 
 
Verclaeren dese hoeve aenveert met de halve schaer. 
 
Noodige Reparatien 
 
Opde Camer diende de affghevallene schouw weder opgemetselt ende gerepareert tot preservatie 
vanden brandt. 
Oijck dienden het heijmsel om den hoff noodich gerepareert te werden voorden inloop der beesten. 
Ende is den hoevenaer vermaent sijn schop te decken t’welck seer was ontrampeneert door de wint 
als staende tot sijnen last alleen. 
 
Fol 3v 
 
Plantagie 
 
Achter het backhuijs stont eenen eijcken boom van ontrent eenen vadem houts, met 32 cleijne eijcke 
boomen van 4 à 6 duijm. 
Item ter sijden den hoff eenen eijckenboom van stijff eenen voet dick 
Item opden Heijbocht ende opden kant acht eijcke boomen ter dickte van eenen voet 
Item opden Vlashoff thien gelijcke boomen den minsten van eenen voet dick ende was het schaerhout 
daer op staende houbaar. 
 
Fol 4r 
 
Item Achter den boogaert het schaerhout, doch weijnich, was twee jaeren oudt. 
Item inden Cant voor het beemptien achter den bogaert lancxt den wegh stonden 12 boomen swaer 6 
à 8 duijmen 
Opde Walle vanden achterhoff wat het schaerhout vijff jaerich 
Item het schaerhoudt op het bochtien neffens het Dootlant was insgelijcx vijff jaerich 
Item opde canten van het Dootlant weijnich schaerhouts met eenen eijcken boom swaer eenen voet 
ende eenen van 4 à 5 duijm. 
 
Fol 4v 
 
Item het schaerhout lancx den Nieuwen Bocht was sommich eenjaerich ende ennich van 2 ende 4 
jaeren, met vijff eijcke boomen op de cant. 
 
Item drije boomen int heijtvelt genoempt den Coorenbocht dickt ontrent eenen voet. 
 
Item int Koijbossch 24 opgaende boomen waervan sommighe doot ende rijp waeren. Oock veel 
struelles schaerhout van 2, 3 ende 4 jaeren. 
 
Item het schaerhout opden Bossbeempt was vijer jaerich ende opden canten vanden selven beempt 
seven eijcken 
 
Fol 5r 
 
boomen ter dickte van ontrent eenen voet. 
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Item int weijvelt genoempt den Rijsboom ennighe struelles schaerhout, met ontrent thien eijcke 
boomen. 
 
Item opde Toneijcken 22 eijcke boomen, sommige van eenen voet dick, ennige wat meerder oock 
ennige minder. 
 
Item in de wech naer de kerck een reij ofte dreeff cleijne opgaende boomen. 
 
Nota den hoevenaer aengeseeght volghens huercedulle soo haest eeckelen te becomen waeren ter 
bequamen tijt ende 
 
Fol 5v 
 
plaetse te saijen, oijck de heesters volghens verpachtcedulle opde bequaemste plaets te poten, oijck 
hem verboden onder de opgaende boomen nijet te vlaggen noch in geen groesvelden te torven ende 
sijn huijsinge te houden in goeder reparatie ghelijck allet selve de volgende hoevenaers oijck wel 
expresselijcken is aengeseeght. 
 
Ende also bij publijcke verpachtinghe bij haer Ed: Mo: Gedeputeerde in novembris lestleden dese 
hoeve nijet heeft connen verpacht worden overmits het 
 
Fol 6r 
 
Ongerieff der schuere die affgebrant was, soo heeft den voorsz Rentmeester omme dese hoeve nijet 
ledich te laeten liggen onder toesegginghe van den hoevenaer te versien met een nieuw schuer dese 
hoeve aenden vz hoevenaer wederomme verhuert voor 265 gulden jaerlijcx. 
 
Het Bossch aende vz hoeve aengelegen is groot salvo justo ontrent 50 lopensaet lants, in hebbende 
ontallijcke boomen van alderleij soorte 
 
Fol 6v 
 
ende onder andere eenen schoonen molenstander oijck boven rijp ende nijet meer wassende gelijck 
in het selve bossch oijck meest vande grootste boomen rijp ende doot waeren. Oijck veele jonge 
heesters ende vuijtslach van buecken ende ander schaerhout. 
 
Fol 7r 
 
[2, Hoogeloon, windmolen, Vessemseweg, Hoogeloon.] 
 
Hoochloon 
 
Den Wintmolen staende opde heijde voor het lant der voorsz hoeve wort bemaelen bij den voorsz 
hoevenaer ende is belast aende domeijnen met 11½ stuivers int cijnsboeck van Eerssel ende bij den 
voorsz molenaer publijckelijck gepacht voor 535 gulden jaerlijcx. 
 
Ende comen de steenen opden selven molen sijnde aen het lant ende moet den moelnaer jaerlijcx 
boven de voorsz sijne huere voor het affmaelen der steen betaelen 
 
Fol 7v 
 
vijffentwintich gulden. 
 
Ende staet gheweten dat den looper ofte bovensteen bevonden is ter dickte van seven duijm, ende 
den ligger gans vergaen ende in alle stucken sulcx dat hij daer mede geen 14 dage meer en conde 
maelen waerover den Rentmeester tot het incoopen ende haelen van eenen nieuwen steen vuijt het 
Lant van Luijck ten minste coste van het Lant 
 
Fol 8r 
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den molenaer heeft last gegeven omme den selven gecomen sijnde te gebruijcken tot den looper 
ende in plats vanden vergaenen ligger te gebruijcken den ouden looper. 
 
Oijck is bevonden de trap vanden voorsz molen seer vergaen te sijn, midtgaders oock de steert. 
 
Oock bevonden den steenbalck gescheurt die in het opbrengen vanden nieuwen steen naerder 
diende ghevisiteert, oft nijet 
 
Fol 8v  
 
noodich en wat te vernieuwen off wel noch conde gerepareert werden. 
 
Oijck sal alsdan nootsaeckelijck mede dienen vernieuwt den hals met den rijm ende het molenijseren, 
mitsgaders oijck den steenreep, alle t’welcke is staende tot last van het Lant alleen doch de binnen 
ende buijten reep tot last vanden molenaer, alles conform de verpachtcedulle daer van sijnde ende 
was anderssint 
 
Fol 9r 
 
den voorsz molen met het cruijswerck van dijen in goede ende loffelijcke reparatie. 
 
Fol 9v 
 
[3, Hapert, hoeve1, locatie onbekend] 
 
Hapert 
 
De hoeve van Aert Jan Philipsen alias Smits bestaet in een woonhuijs met den koijstal daer annex, 
schuer, schaepskoij, schop ende verckenskoth, bij den voorsz hoevenaer bij publijcque verpachtinge 
wederom ingehuert voor 130 gulden jaerlijks. Ende is insgelijcx aenveert met de halve schaer, volgens 
eijgen bekentenisse van de hoevenaer selffs. 
 
Noodige reparatie 
 
Het huijs is aende sijde vande straet versoncken ende 
 
Fol 10r 
 
dient nootsaeckelijck gericht ende met stijlen ende plaijen versien. 
 
Den worm binnenshuijs is ontstucken ende dient vernieuwt, ofte ten minsten, soo doenlijck, gelast. 
 
Den balck boven den oven is gans vuijt den stijll gesoncken, t’welck met het richten van het huijs 
weder dient herstelt. 
 
Oijck is aen d’ander 
 
Fol 10v 
 
sijde van het huijs den worm van gelijcken ontstucken ende het crombeel vuijt den balck ende den stijl 
versoncken. 
 
Oijck dient den koijestal achter aende deur gericht als sijnde geschoort ende onderseth. 
 
Oijck dienen de stijlen in de schuer onderschoijt ende eerst opgewonden alsoe versoncken sijn, oijck 
de plaijen versien 
 
Fol 11r 
 
Potagie 
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Rontsom de huijsinge ende aengelach stonden hondert tweentwintich opgaende eijcke boomen, waer 
onder ennige van eenen voet dick, sommige van eenen halven ende het meeste part cleijnder. Oijck 
ennighe maer als dobbele heesters. 
 
Het schaerhout om den bocht met ennighe getopte eijxkens was tweejarich hout. 
 
Item het schaerhout op het achter broeck was insgelijcx twee jaerich 
 
Fol 11v 
 
Item opde voorsz hoeve was over twee jaren geleden bij den hoevenaer gesaijt ontrent een loopen 
eeckelen tamelijck wel aent wasschen. 
 
Nota, den hoevenaer aengeseeght volgens sijne laeste huercedule weder eeckelen te moeten saijen, 
oijck 100 heesters te poten de huijsinge met de wint ontrampeneert sijnde te decken oock geen 
schaerhout meer te houwen, inde weijvelden nijet te 
 
Fol 12r 
 
torven, noch onder de opgaende boomen te vlaggen oft ennich lant vande hoeve aen anderen over te 
laten, alles conform sijne verpachtcedulle daervan sijnde. 
 
Fol 12v 
 
[4, Hapert, Hoeve Oijvaersnest, locatie onbekend] 
 
Hapert 
 
De hoeve ghenoempt den Oijvaersnest ghepacht bij Willem Ariens met den last van daervuijt jaerlijcx 
te vergelden acht loopen roggen ende drije stuivers chijns op Sinte Catharinadach aen d’abdije van 
Postell ende bestaet dese hoeve in een woonhuijs met den koijestal annex, schuer, schaepskoije 
ende schop, alles in tamelijcke reparatie doch overmits met den wint ontrampeneert was den 
hoevenaer gelast de huijsinge te doen decken. 
 
Fol 13r 
 
Ende is dese hoeve aenveert met de halve schaer volgens verclaeren vanden hoevenaer selffs. Ende 
overmits in het publijcq verpachten nijet genoch tot contentement van t’Land en conde gelden is 
opghehouden geweest oix op t’negentich gulden. 
 
Potagie 
 
Rontsom het huijs ende aengelach stonden 14 groote boomen ter dichte van eenen vadem 
 
Fol 13v 
 
ende meer houts 
 
Item thien boomen van ontrent eenen voet dick ende ennige minder. 
 
Item op het Voorhooft bij het huijs ende lancx de steeg naer den acker 25 eijcke boomen van ontrent 
eenen halven voet waer onder den hoevenaer eenen is aengewesen tot een schelfthout die doot was. 
 
Item noch een 
 
Fol 14r 
 
partije wat cleijnder ende jonge boomen. 
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Item rontsom den hoff ende aengelach het schaerhout 4 ende 5 jarich ende ennich bequaem tot 
latboomen. 
 
Item een cleijn heesterbosken waer inne seer weijnich bequaem sijn om vuijt te setten. 
 
Item opde twee beempden voor het huijs het schaerhout twee jaerich, met drije eijcke boomen 
 
Fol 14v 
 
op den cant. 
 
Item neffens het Rouwbochtien het schaerhout 2 jarich 
 
Item achter het huijs eenen dicken bueckenboom, met eenen dicken esch bij den putt. 
 
Item om het Broecxke het schaerhout 2 jarich 
 
Nota, den hoevenaer gelast geen schaerhout meer te houwen ende vorders alles gelijck opde 
voorgaende hoeve is vuijtgedruckt. 
 
Fol 15r 
 
[5, Hapert, hoeve 4, locatie onbekend] 
 
Hapert 
 
De hoeve van Anchem Bastiaens bestaet in een woonhuijs met de koijestal annex, schuer ende 
schaepskoij, bij den hoevenaer aenveert met de halve schaer, volgens sijn eijgen verclaring. Ende bij 
de laetste verpachting weder ingehuert voor 90 gulden jaerlijcx boven den last van twee oort chijns 
aent bisdom vanden Bosch. 
 
Noodige reparatie 
 
Bij dese hoeve is seer noodich een torffschop, alsoo 
 
Fol 15v 
 
den torff ende brant inden koijestal moet neertassen tot groot verderff ende ongerieff. 
 
Item overmits het solderken in het huijs seer cleijn ende doncker is, sulcx dat den hoevenaer claeght 
daer bij seer verlegen te sijn, soo waer noodich t’selve met 18 a 20 deelen te vergrooten ende eenen 
duijcker om licht te scheppen in het dack te 
 
Fol 16r 
 
brengen, alle t’welck met cleijn costen can geschieden. 
 
Oijck dient boven den kelder ende oven ennige cleijn noodige reparatie. 
 
Potagie 
 
Achter het huijs ende rontsomme het aengelach met den hoff was het schaerhout 2 jarich ende aldaer 
stonden 14 boomen waeronder de 4 sijn wat meerder als eenen voet, d’andere eenen 
 
Fol 16v 
 
halven ende eenige minder 
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Item voor het huijs ende rontsom de schuer stonden 50 eijcke boomen, ennige van eenen voet dick, 
het meerendeel eenen halven, oock sommige minder ende noch ennige als dobbel heester. Ende op 
het voorder lant en was geen schaerhout. 
 
Ende is den voorsz hoevenaer gelast alles als den voorgaende ende te poten 25 heesters 
 
Fol 17r 
 
conform de huercedulle. 
 
[6, Eersel, Schaaikse Hoeve, Schadewijk 15 en 17, Eersel] 
 
Eersel 
 
De Scaijeckse Hoeve beteult bij Dionijs Janssen ende belast aende domeijnen met X sc veteris cijns 
te betalen den 25 augusti jaerlijcx. Item negen stuivers ende 1½ oort chijns aent cappittel van Beeck 
te betalen op dijnsdachs naer St. Maerten. Ende overmits dese 
 
Fol 17v 
 
hoeve tot contentement van het lant nijet genoch en conde gelden is opgehouden op 65 gulden 
jaerlijcx 
 
Ende bestaet dese hoeve in een woonhuijs met den koije annex, schuer, schaepskoij, schop, ende 
paertstall, alles in goede reparatie doch inden koijestal diend den eenen worm ende balck gericht 
ende onderslagen te worden ende de plaijen voor de koijen wat gerepareert. Ende is dese hoeve 
groot 
 
Fol 18r 
 
in teullant ontrent 60 lopensaet met 20 lopense groes ende is het teullant bij den hoevenaer aenveert 
met de halve schaer. 
 
Potagie 
 
Achter de schuere staen vijer eijcke boomen ten minsten van eenen vadem houts, doch boven rijp. 
 
Item op den molenwegh 15 opgaende boomkens, waer onder drije wat grooter inde straet ende bij de 
schuer. 
 
Item om het 
 
Fol 18v 
 
huijs, schuer ende aengelagh 43 eijcke boomen waer onder achter het huijs eenen van eenen vadem 
houts ende de rest van eenen voet. Oijck ennig wat minder ende sommige eenen halve voet. Oijck 
ses a seven quade crabben. Item noch acht oft tien fraije opgaende willgen met nog ennige cleijn. 
 
Item inden Cleijne Hoeven Beempt is het else schaer hout acht jaeren met ses quade eijxkens 
 
Fol 19r 
 
Item inden Grooten Hoeven Beempt is het schaerhout 4 a 5 jarich 
 
Item in den Gerisbeemt 13 cleijn eijcxkens ende 7 heester ende 3 wat grooter, doch niet veel 
waerdich. 
 
Het schaerhout bij het huijs ende aengelach was desen tijt ierst ghehout, doch den hoevenaer 
verboden voorders nergens meer te houwen ende hem aengeseeght 50 heester te poten ende alles 
conform de voorgaende hoeven. 
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Fol 19v 
 
[7, Eersel, Hoeve De Hoogstraat, Hint 4, Eersel.] 
 
Eersel 
 
De hoeve genoempt de Hooghstraet, bewoont bij Willem Jacob Smulders bestaet in huijs metten 
koijestall aen malcanderen annex, schuer, schop, verckenskoij ende backhuijs, belast aende 
domeijnen met eenen chijns van 14 stuiver jaerlijcx te betaelen opden 25 augusti ende is dese hoeve 
groot in teullant ontrent 70 lopensaet bijden hoevenaer aenveert met de halve schaer ende nu 
wederom ingehuert voor 75 gulden jaerlijx, sijnde de voorsz huijsinge in tamelijcke reparatie, doch de 
 
Fol 20r 
 
schuer diende aen d’een sijde wat gericht ende de deure gerepareert. 
 
Potagie 
 
Voor het huijs stont eenen grooten esch. Item 13 eijckeboomen door een swaer eenen voet ende den 
swaersten anderhalven. 
 
Item 41 opgaende eijcke boomen tot 6 a 8 duijmen noch ennige jonge heesters eerst geplant ende 
sommige wat swaerder. 
 
Item achter het schop stonden dertien 
 
Fol 20v 
 
eijckeboomen van 6 ende 8 duijmen ende ennige wat minder. 
 
Item achter de schaepskoij 10 eijcke boomen de 2 swaer 1½ voet ende d’ander maer eenen voet. 
 
Item nog 13 cleijne opgaende eijcke boomen van 5, 6 ende 8 duijn, noch een partije was minder. 
 
Item het schaerhout achter de schuer inden dries sommich 4 ende sommich maar 2 jaeren out. 
 
Fol 21r 
 
De hegge schaerhout rontsom den eenen beempt is oock 2 jarich hout. 
 
Het schaerhout om den kerckbeempt is desen tijt ierst gehouden, doch den hoevenaer bij den 
rentmeester gelast sulcx voorders nijt te doen. 
 
Oijck belast [= gelast] 50 heesters te poten ende eeckelen te saijen volgens huercedulle ende alles 
gelijck aen andere hoevenaers hijervoorens is gelast. 
 
Oijck staet te noteren 
 
Fol 21v 
 
dat dese ende lestvoorgaende hoeve jaerlijcx boven alle andere dorpslasten noch moetten betaelen 
den interest ider van 500 gulden cap: bij de gemeijnte van Eersel opgenomen. 
 
Fol 22r 
 
[8, Bergeijk, hoeve, Locatie onbekend, vermoedelijk bij de kerk] 
 
Bergheijck 
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De hoeve gepacht bij Lijcken weduwe Jan Willems de Laet, belast aende pastorije van Bergheijck met 
27 vat roggen ende 28 stuivers aen d’heer van Blaerthem, 9 vat 1½ spijnt rogghe ende 7 oort chijns 
op bamisdach, item aenden abt van Sint Jacob tot Luijck 34 stuivers, item aen jonker Coenen eenen 
chins van 13 stuiver ende eenen halven braspenninck, item aende domeijnen 22 stuiver met een 
halven braspenninck ende op Sint Merten aende abdisse van Thoir den chijns van 1 vat roggen ende 
½ vat mouten met noch ennich gelt. Bij de voorsz pachtersche nu boven de 
 
Fol 22v 
 
voorsz lasten weder ingehuert voor 100 gulden jaerlijcx, ende bestaet in een woonhuijs met den 
koijestal aen malcanderen annex, oijck de schuer ende schaepsstal aen malcanderen, schop, 
verkenskoije, sijnde alles seer vervallen ende bij de pachterse aenvaert met de halve schaer. 
 
Noodige reparatie 
 
De schuer dient gericht ende met eenen nieuwen balck versien, oock aen d’een eijnde gestijft. 
De verkenskoije dient 
 
Fol 23r 
 
opgemackt ende gerepareert 
 
Ende worden van gelijcken vereijscht twee nieuwe schuerdeuren met het cleijn deurken sijnde 
t’enemael vergaen. 
 
Potagie 
 
Ter sijden het huijs ende achter de schuere staen 29 eijcken boomen waervan de 2 naest de schuer 
meer als eenen vadem dick sijn, sommige eenen voet doch het meerendeel eenen halven voet, oock 
sommige  
 
Fol 23v 
 
minder, oijck ennige heesters ierst gepoot. 
 
Ende is dese hoeve gansch niet versien van schaerhout, oijck de hoevenersche belast geen lant van 
de hoeve te verhueren ende te poten 50 heesters, eeckelen te saijen ende voorders alles gelijck de 
voorgaende hoevenaers belast is. 
 
Fol 24r 
 
[9, Westerhoven, Bisdomhoeve, Hoeverstraat 56 Westerhoven. ] 
 
Westerhoven 
 
De hoeve gepacht bij Thomas Jacobs, belast met seven stuiver ende een half blanck chijns aenden 
abt van Sint Jacob tot Luijck ende 10 stuiver aende domeijnen. 
Ende is in het verpachten opgehouden op 110 gulden ende bestaet dese hoeve in het woonhuijs met 
de koijestal malcanderen annex, schuer ende schop, alles in redelijke reparatie doch den solder is wat 
ontrampeneert die nootsaeckelijck met ennige deelen dienden gherepareert te worden. 
Ende is dese hoeve groot in teulant 60 lopensaet ende 
 
Fol 24v 
 
bij den hoevenaer aenvaert met de halve schaer volgens sijn eijgen verclaeringhe. 
 
Den put buijten het huijs was ingevallen ende pirijckeleus om bij nacht ende ontijden ennige 
menschen off beesten in te vallen ende had den hoevenaer van den rentmeester aengenomen den 
selven put weder op te maecken tot sijnen eijghen cost, mits voor den arbeijt ende het omcuijpen van 
den put 
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Fol 25r 
 
daervoor te genieten den esch bij den selven ingevallen put staende. 
 
Potagie 
 
Rontsom het huijs met het aengelach bevonden 26 eijcken opgaende boomen, ennige ter dickte van 
eenen vadem ende ennige van eenen voet oijck ennige van ½ voetende minder ende daerenbovens 
oock ennighe weijnige heesters ende jonge opgaende boomen. 
 
Item inde weijvelden 
 
Fol 25v 
 
ende tegens den hoff het schaerhout twee ende drije jaeren out. Oijck ennich ierst gehouden ende 
den selven hoevenaer aengeseeght voorders nijet meer te houden, te poten 50 heesters ende 
eeckelen te saijen volgens huercedulle, ende voorders gelijck de voorgaende hoevenaers is 
aengeseeght. 
 
Fol 26r 
 
[10, Middelbeers, hoeve Ten Halven, Heikant 7, Middelbeers.] 
 
Oistelbeers 
 
De hoeve genoempt Ten Halven, bewoont bij Jacob Wouters, belast met 10 stuivers 2 oort aende 
domeijnen, ende aen Willem Daniels tot Oistelbeers 1 stuiver gebuerchijns. 
Ende bestaet dese hoeve in huijs, koijestal, schuer, schop ende verckenskoije alles in redelijcke 
reparatie, ende nu weder ingepacht voor 150 gulden jaerlijcx ende is dese hoeve aenveert met de 
halve schaer. 
 
Potagie 
 
Bij het huijs aenden heijcant neffens den acker ende het driesken een hegh schaerhouts 6 jaerich 
sijnde houbaer 
 
Fol 26v 
 
Item tusschen het driesken ende den voorn. acker noch een hegh schaerhout drije jarich. 
 
Item bij het huijs op den wal neffens den voorn. acker 36 berckenboomkens. 
 
Item op het voorhooft van het huijs lancxt het erff eenige eijcken plantagie heel sleght ende cleijn die 
meerendeel staen ende sterven doch ennige voor het huijs sijn in tamelijcke wasdom ende staen oock 
voor het huijs 5 eijcken boomen swaer 1 voet met eenen opgaenden esch 
 
Fol 27r 
 
Item achter den grooten acker staet jonge potagie van elseschaerhout op de slootcant met 2 a 3 
cnootwilligen ende ennige weijnige bercxkens ende aen d’ander sijde van den selven acker op de 
wallen het schaerhout voorleden jaer eerst gehouden. 
 
Ende alsoo lancxt de grachten noch bequaem plaets was om elsepootsel te setten, is den hoevenaer 
bij den rentmeester daertoe gelast. 
 
Item in het heijtvelt 
 
Fol 27v 
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een heg schaerhouts ende aende twee sijden vanden selven acker alles 4 jarich met ennige 
opgaende bercxkens. 
 
Item inden Lammerdries bij Baesschoth het schaerhout 4 ende 5 jarich met 2 opgaende elskens. 
 
Item int voorsc heijtvelt lach besaijt ontrent een lopensaet lants met eeckelen redelijck wassende ende 
nu drije jaren out. 
 
De hoevenaer gelast 60 heesters te poten ende alles volgens voorgaende hoevenaers gelast is. 
 
Fol 28r 
 
[11.Oostelbeers, hoeve, Molenbroek, Broekdijk 9, Oostelbeers.] 
 
Oistelbeers 
 
De hoeve genoempt het Molenbroeck, bewoont bij Peter Everts, belast aender pastorije van 
Oistelbeers met 10 mud 3 lopen roggen, 16 lopen garsten 1 voijer hoij, aende domeijnen 19 stuiver 1 
oort, ende noch 16 stuiver. Item 3 stuiver 1 oort tot Wintelre, 2 stuiver 3 penningen tot Gemert aen 
Wouter Denen, 1 stuiver 2 oort aen t capittel van Oirschot, een half mud roggen ende 1 mud garst met 
3 stuiver 1 oort ende 1 mud rogge reductie van 3 gulden ende tot Oirschot noch 2 stuiver 
 
Ende is dese hoeve boven de lasten opgehouden op 50 guldens jaerlijcx 
 
Ende bestaet dese hoeve in een woonhuijs met de koijestal annex, schuer, schop ende backhuijs, met 
een schaepskoij, verre van het huijs 
 
Dese hoeve is aenveert met 
 
Fol 28v 
 
de halve schaer ende is oock vrij inde smal thiende. 
 
Ende alsoo den Hoogheijsen clampthiende voor desen aende hoeve is geweest ende nu apart 
verpacht wort, so claeght den hoevenaer geen stroij genoch te hebben om te decken ende versoeckt 
dat de selve thiende voor eenen redelijcken prijs weder aende hoeve mocht werden gelaeten. 
 
Noodige reparatie 
 
Aenden gevel der voorsc hoeve was een vack muers afgevallen 
 
Fol 29r 
 
Item in de keucken diende noodich een portael van 8 a 10 deelen om den wint van den heert te 
beschutten. 
 
Aende schuer vereijschte 2 nieuwe schuerdeuren. 
 
T’gene voorsz alsoo gevisiteert sijnde soo heeft eenige dagen daernaer den hoevenaer comen 
claegen datter noch een vack muers met den grooten wint wel 2 voet was ingeweken, oijck aen 
wedersijde van het achterhuijs 2 wormen ontstucken ende t’selve achterhuijs over d’een 
 
Fol 29v 
 
sijde gewaijt ende het dack gans ontrampeneert, versoeck oversulcx om alle perijckelen te voorcomen 
bij tijts reparatie. 
 
Potagie 
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Achter het huijs staen 12 opgaende groote eijckeboomen, sommige swaer stijff 1 voet, d’andere wat 
minder waervan de 9 rijp sijn ende niet meer wasschen. 
 
Item bij het schop staet eenen swaren eijck van 1½ voet houts, 
 
Item bij t’selve huijs 9 opgaende willigen ende bij de schuer 3 opgaende eijckeboomkens met een 
eske. 
 
Fol 30r 
 
Het voorhoff was beplant ten suijden naer het Molenbroeck met jonge plantagie van bercken, ende 
daer aen volghden jonge opgaende eijcxkens, swaer 5, 6 ende 8 duijmen, ontrent 70 int getal met 
noch ennige bercxkens tusschen beijde ende was in redelijcke wasdom. 
 
Item achter het huijs 3 wallen dicht beplant met schaerhout d’een 2 ende d’ander 4 jarich. 
 
Item het houtbusselen te Steendocq bestont in een goede quantiteijt jonge eijckeboomen wel 
wassende 
 
Item in de hoijbeemden 
 
Fol 30v 
 
Bij Spoordoncq onder Oirschot stonden hijer ende daer ennige struelles schaerhout alnoch nijt 
houbaer. 
 
Fol 31r 
 
[12,Middelbeers, windmolen en woning, bosje zuid van Heikantsestr 2a, Oost, West en Middelbeers.] 
 
Oistelbeers 
 
Den wintmolen gepacht bij Peter Aert Mijes, belast met 15 pond wasch aenden domeijnen betaelt 
wordende met 10 gulden 10 stuiver jaerrlijcx, boven welcke lasten den voorsz molen nu weder aenden 
selven molder verpacht is voor 750 gulden jaerlijcx wel verstaende met het volgende watermolentien 
daer inne begrepen. 
 
Den voorsz mulder heeft den voorsz wintmolen aenveert met seven duijm steens [inlas: van den 
looper tot eenen ligger gemaeckt] die hij in het affscheijden weder opde molens sal moeten laten als 
tegenwoirdich maelende met sijn eijgen steen ende moet oock in het affscheijden 
 
Fol 31v 
 
Den binnen en buijten reep opden voorsz molens laten, soo ende gelijck hij de selve heeft aenvaert. 
 
Den steenbalck op den wintmolen bevonden seer geborsten te sijn ende oversulcx noodich sal dienen 
vernieuwt ende bij tijts gereet ghemackt 
 
Oijck is het cruijswerck ennige stijlen geborsten ende aende westsijde vergaende ender sal oversulcx 
bij tijts daertoe houtwerck moeten werden gereet gemackt. 
 
Fol 32r 
 
Oijck diende de trap gerepareert 
 
Ende aengaende d’woonhuijs ende stallinge is noch in goeden stant ende reparatie, soo dat van 
s’lants wegen daer aen voor ierst geen reparatie van nooden en is. 
 
[bijgeschreven: Item aen het backhuijs diende nuwe plaijen en werden met deuren versien om het 
perijckel van brant te voorkomen.] 
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[13, Oostelbeers, watermolen, Muestermolen, verlengde van Watermolenweg, Oostelbeers.] 
 
Het watermolentien tot Oistelbeers bij den voorsz molenaer oijck in pachtinghe 
 
T’selve watermolentie wort in de wandelingh 
 
Fol 32v 
 
genoempt het Muestermolentie ende bevonden seer slecht van gestaltenis als seer noodich sijnde 
aenden sijde van t’water gans met plancken vernieuwt te werden ter lengte van ontrent 20 en ter 
hoochte van ontrent 14 a 15 voeten, oijck het houtwerck versien. 
 
De com aende lantsijde moet gans verplanckt werden. 
 
De vloeren vande ander commen als oock de sijden vereijsschen op verscheijde plaetsen dicht 
gemackt ende gerepareert te werden 
 
Fol 33r 
 
De asch was mede seer vergaen, soo dat bij tijts een ander sal dienen daertoe gereet gemackt te 
werden ende can daertoe bequaem hout in het Loons Bosch gevonden worden, als mede sijnde 
onder d’administratie van de voorsz rentmeester. 
 
Den voorz molder maelt insgelijcx opden selven watermolen met sijn eigen steen ende moet in het 
affscheijden de selve alsoo laten gelijck hem die in het opcomen sijn gelevert ende dijenvolgens daer 
op naer te sien de oude huercedulle daer van sijnde 
 
[bijgeschreven: Te weten den ligger moet blijven vijer duijm als sijnde vanden looper tot eenen liger 
gemackt volgens d’attestatie van des Bisschops herreps mr. Laurens van Lommel in sijnen eenen 
gegeven.] 
 
Fol 33v 
 
[14, Westelbeers, hoeve De Raeck, Huijgevoort 9, Westelbeers.] 
 
Westelbeers 
 
De hoeve genaempt den Raeck gepacht bij Peeter Janssen Colen, belast aen t’capittel tot Oirschot 
met 6 lopen roggen ende 6 lopen garst ende aende domeijnen 7 stuivers int chijnsboeck van Beecq 
Item 2 stuiver 1 duijt int chijnsboeck van Best 9 stuiver 1 oort int chijnsboeck van Oirschot ende aende 
heer van Oirschot 2 stuiver chijns boven welcke lasten den voorsz hoeve verpacht is voor 140 gulden 
jaerlijcx 
 
Ende bestaet in woonhuijs met den koijestall, schuer, schaepskoij, met een quaet schop midtsgaders 
noch een cleijn schuerken met een paertstall ende is dese hoeve aenvaert met de halve schaer. 
 
De huijsinge bevonden in tamelijcken reparatie 
 
Fol 34r 
 
uuijtgenomen dat de plaetinge vande stallinge ten enemael was vergaen ende oversulcx vernieut 
ende gericht dient te werden. 
 
Inde schaepskoij vereijschte eenen nieuwen worm in plaets vanden gebroocken ende bij provisie aen 
den hoevenaer gelast, den selven te onderschooren om het vallen te voorcomen. 
 
Oijck was de verckenskoij tenenemael vergaen ende onder de voet ende diende oversulcx vernieuwt 
 
Potagie 
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Het voorhooff was beplant met jonge opgaende eijcke boomen ter quantiteijt van 120 
 
Fol 34v 
 
sijnde over 7 off 8 jaeren eerst gepoot volgens het verclaeren vanden hoevenaer. 
 
Item noch aldaer 9 eijcken opgaende boomen die boven rijp ende bequaem sijn totte voorsz reparatie. 
 
Opden acker naest de heijde een heg schaerhouts van 4 jaren 
 
Item achter de schuer lancxt den Rouwenbocht ende den Langen Horck oock rontsom den hoff ende 
lancxt de straet wel bepoot met jonge eijcken boomen te weten inde straet ten zuijden 23 soo van 
eenen ½ voet ende minder, aen d’ander sijde 32 boomen sijnde wat swaerder, ende bij den  
 
Fol 35v 
 
hoff ende om het huijs 27 vande zelve swaerte noch in het Hoijvelt ende Boomgaert t’saemen 12 
bomen van ontrent 1 voet swaer. 
 
Item lancxt den Heijecker een busselken schaerhout neffens de Aa van vijerjarich hout, oock is aldaer 
een heesterbusselken ende lancxt de canten 8 eijcke opgaenden boomen ende over d’ander sijde aen 
den Streep Acker 24 eijcke boomen, swaer ontrent 1 voet, ennige maer ½, oijck ennige minder. 
 
Item neffens den voorsz acker een heg schaerhout van 3 jarich hout. 
 
Nota den hoevenaer aengeseeght te poten 50 heesters ende voorders vermaent als in voorgaende 
 
Fol 35v 
 
[15, Udenhout, hoeve, Groenstraat 67 – 69 , Udenhout] 
 
Udenhout 
 
De hoeve gepacht bij Cornelis Steven Wouters belast aende heer van Loon met 1 stuiver 2 oort ende 
3 gulden 17 stuivers ende bovendijen bijden hoevenaer ingepacht voor 365 gulden  
 
Ende bestaet in huijs, koijenstal annex, schuer, schop, schaepskoij, verkenscot ende backhuijs 
 
Ende bij den hoevenaer aenvaert met de halve schaer 
 
Ende was de huijsinge in redelijcke reparatie, sulcx dat den hoevenaer daer over niet en claeghde. 
 
Potagie 
 
Rontsom het huijs ende in het straetien neffens de acker achter het huijs bevonden 26 opgaende 
boomen, sommige stijff 1 voet ende de andere wat minder. 
 
Item noch 38 jonghe opgaende eijcxkens van 4 a 5 duijm. 
 
Fol 36r 
 
Item lancxt den wall in de Heerstraet ende op het voorhooff 59 eijcke opgaende boomen waervan 7 a 
8 dick waeren stijff 1 voet, sommige minder ende sommige 4 a 5 duijm, oock daeronder ennig quader 
crodden, neggers toe bequaem als tot brant. 
 
Item noch over de straet 60 bercxkens ende 12 crodachtige boomen 
 
Item bij den acker over de straet naer Loon toe ennige plantagie van jonge bercken wel wassende 
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Item rontsom den voorz acker ennich 2 jaerich schaerhout 
 
Item rontsom den 
 
Fol 36v 
 
Langen Hoff 5 a 6 jarich schaerhout bequaem om te houwen. 
 
Item 2 rijpe eijcke bomen nijt meer wassende sijnder seer crodachtich ende staende achter den hoff 
op de straet 
 
Item daerbij in den acker een quaet heesterbosken nijet wel wassende 
 
Item rontsom den Garsthoff met den Clever Acker ennige struelles schaerhout op den wal, niet veel 
waerdich, oock ennige quade cnootwilliggen 
 
Item inde heijvelden ende leege beesteweijden 120 opgaende eijcke boomen het merendeel vandijen 
van 5 a 6 duijmen oock ennige swaerder 
 
Fol 37r 
 
Item noch diversche jonge boomen met ennige quade crodden die nijet en connen worden 
 
Item lancxt het Broeckweeghsken ende opden Steltacker met de Koijeweij het schaerhout van 3 ende 
4 jaren out. 
 
Item aende drijsijde vanden Bosacker het schaerhout als vooren, oock ennich van 2 jaren. 
 
Ender alsoo volgens huercedulle den hoevenaer gehouden is te poten 50 heesters, soo is den 
hoevenaer daertoe de bequaemste plats aengewesen lancxt den loop inde leege beeste weijde 
 
Oock neffens het voornoemde out heesterbosken te saijen de gestipuleerde eeckelen ender voorders 
den hoevenaer vermaent als voor desen. 
 
 
Fol 37v 
 
Ende alsoo de voorsz hoeve is onderhebbende veele ongecultiveerde ende ledich liggende landerijen 
ende heijtvelden die wel ter cultuere souden connen gebracht werden, dan overmits den hoevenaer 
onder de ploegh is hebbende bij de 60 groote lopense teulant ende volgens sijn eijge verclaren daer 
aen meer te teulen te hebben als hem doenlijck was ende dijenvolgens geen der voorsz ledich 
liggende landerijen ter cultuere conde brengen ende alsoo de landerijen aldaer willich sijn, soo wort 
haer Ed: Mo: in consideratie gegeven off niet tot meerder voordeel van t’lant soude sijn daer van 2 
hoeven te maecken ende het teulant van dijen in tween te verdeelen 
 
Fol 38r 
 
Om alsoo de ledich liggende landerijen van tijt tot tijt ter cultuere te brengen in welcken cas de voorsz 
hoeve in corte jaeren de helft in teulanden souden vermeerderen ende jaerlijcx voor het lant meerder 
opbrengen. 
 
Fol 38v 
 
Andere houven onder d’administratie vanden voorsz rentmeester Schuijl van Walhooren, gecomen 
van het cappittel vanden Bosch. 
 
[16, Rosmalen, hoeve, locatie onbekend.] 
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[Vermoedelijk betreft het een hoeve van het St. Annenklooster te Rosmalen, dat bestond van 1505 tot 
na 1584 toen het door de soldaten afgebrand werd. Locatie: 500 m NNW van de kerk van Rosmalen. 
Daar liggen ook De Hoef, Garstveld, De Weistreepen.] 
 
Eene hoeve lants sonder ennige huijsinghe gepacht bij Gerit Cornelissen van Kerckenbruggen, belast 
aender domeijnen met 1 gulden 5 stuiver 6 d chijns, aende Bonifanten ten Bosch 5 gulden 15 stuivers 
aenden erfgenaemen van Dirck van Asperen 2 mud roggen. Item aende erffgenaemen van Rogier van 
Grinsven 33 gulden ende aenden benificiaten ten Bosch 14 stuiver jaerlijcx doch worden de voorsz 
lasten bij die van het voorsz cappittel sonder laste vanden hoevenaer betaelt 
 
Ende bestaet dese hoeve in teulant ter quantiteijt van 55 lopensaet bij den hoevenaer aenvaert bloot 
aen de stoppelen volghens huercedulle ende affirmatie vanden rentmeester. 
 
Fol 39v 
 
Ende is dese hoeve bij de laste verpachtinge ingepacht bij den voorsz hoevenaer voor 130 gulden 
jaerlijcx 
 
Potagie 
 
Voor lancxt den wegh stonden ennige gecnotte eijcken ophebbende 2 jarich schaerhoudt 
 
Tusschen den grooten ende cleijnen acker 2 opgaende willigen den 1 van stijff 1 voet ende den 
anderen van ½ voet met een partije gecnootte willigen eerst gehouwen. 
 
Achter inden cleijnen acker 1 opgaenden eijck van stijff 1 voet houts met ennige struelles schaerhout 
van weijnich importantie. 
 
Den wall achter den 
 
Fol 39v 
 
Grooten Acker is beplant met oude eijcken struijcken nu eerst gehouwen. 
 
De voordere ackers daer aengelegen sijn de gracht bepoot met else schaerhout, waervan de drije 
clampen nu eerst sijn gehouwen. 
 
Item de slooten tusschen de Streepackers met den sloot ten suijden sijn insgelijcx beplant met else 
schaerhout 3 ende 4 jaeren out sijnde 
 
Ende wall achter hetselve met 1 jarigh schaerhout, oijck ten noorden ende westen vanden selvige 
Streepen een bosken soo eijcken als else schaerhout van drije jaeren, t’samen ongeveer groot 2 
mergen met 5 eijcke van ontrent 1 voet houts ende ennige gecnootte willigen 
 
Fol 40r 
 
Den Nannenburchsen Steegh is het meerendeel beplant met gecnootte willigen. 
 
Item opden Vlasacker staen 3 oude eijcke crotten ende 5 gecnootte eijcken. 
 
Item rontsom den Molenacker een hegh schaerhout van 2 jaren. 
 
Nota desen hoevenaer vermaent te poten 5 [er staat: 5..] heesters oft pooten oock eeckelen te saijen 
volgens huercedulle ende verboden geen schaerhout meer te houwen oock voorders sich te reguleren 
volgens sijne huercedulle. 
 
Fol 40v 
 
[17, Rosmalen, hoeve Annenburch, Augustinessenborch, Rosmalen.] 
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Onder Roosmaelen gecomen van het convent vande jesuiten ende bij ordre van here Ed: Mo: bij den 
voorsz rentmeester aenveert. 
 
De hoeve genoemt den Annenburch belast met 4 mud rog aenden pastorije van Roosmalen, gepacht 
bij Jan Fransen voor 180 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet in een ommuerde huijsing met den koijestal annex, sijnde op de mueren van het out 
cloosterken gebouwt ende van seer goede timmeragie doch het dack door den wint ontrampeneert 
t’welck den hoevenaer gelast is te doen decken als staende tot sijnen last. 
 
Heeft alnoch een cleijn schuerken wat versoncken sijnde d’welck dienden opgewonden ende de 
plaijen versien. 
 
Fol 41r 
 
Van gelijcken dienden den affhanck aen het huijs met ennige stijltiens versien mitsgaders het 
verckenscoth. 
 
Oijck leijt achter het huijs een grooten overwulfden kelder eertijts tot het clooster gedient hebbende 
ende nu buijten de huijsinge onder den blauwen hemel. 
 
Dese hoeve is groot in teullant 34 loopensaet, ende bij den hoevenaer aenveert bloot aende stoppelen 
volgens sijne verclaring ende affirmatie vanden rentmeester ende bij de laeste verpachtinge bij den 
voorsz hoevenaer weder ingehuert als voore. 
 
Potagie 
 
Bij het huijs staen 11 a 12 
 
Fol 41v 
 
quade opgaende willigen met een partije cnootwilligen, soo op het Eijckvelt als om het huijs, sijnde 
over 4 a 5 jaren gehouwen. 
 
Item achter het huijs staet eenen dicken Lijndeboom [NB: die staat er nog steeds!] 
 
Item opde Lange Stucken een busselken schaerhouts groott stijff eenen mergen aende canten van 
het ackerlant 7 a 8 jarich ende voorder 4 jarich hout, 
 
Item op het Eijckvelt ende daerbij op de canten ontrent 13 gehoyde eijcxkens 
 
Ende tusschen de Hoogh Stucken ende de 12 Lopensaet wedersijts het eijcken schaerhout 4 jarich. 
 
Fol 42r 
 
Item aen d’een sijde van het Mouwerse het schaerhout 3 jarich, met ennige quade cnootwilligen ende 
5 opgaende eijcke crodden. 
 
Item in het Kuelkensbosken groot ontrent 3 lopensaet en is bepoot met alderleij schaerhout ontrent 4 
jarich hout. 
 
Item het bosken bij het Ven is eijckenschaerhout van 4 a 5 jaeren 
 
Nota den hoevenaer vermaent volgens huercedulle 25 poten te setten ende voorders als inde 
voorgaende. 
 
Fol 42v 
 
[18, Rosmalen, hoeve Huisbergen, Vliertwijksestraat 41, Rosmalen.] 
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Roosmaelen, gecomen van het Convent vanden Predikheeren ende bij den rentmeester volgens 
ordre van haer Ed:Mo: aenveert int jaer 1658. 
 
De hoeve lants gepacht bij Gijsbert Floris, belast aende domeijnen met 17 stuiver 2 oort ende 6 stuiver 
4 d aen Melemans gasthuijs ten Bosch 2 gulden ende aen het Geesthuijs ten Bosch 2 zester rogge 
doch worden de voorsz lasten bij het voorsz convent betaelt ende bij den voorsz hoevenaer nu 
wederom ingepacht voor 180 gulden jaerlijcx  
 
ende bestaet dese hoeve in een woonhuijs met den koijestal daer annex sijnde het huijs voor 
ommuert 
 
item schuer ende schaepskoij aen malcanderen 
 
item verckenscot ende schop, doch het schop was vervallen ende het timmerhout daervan inde scuer 
geleijt d’welck bij den hoevenaer wierde versocht weder herstelt te werden als hem sijnde seer 
noodich. 
 
Fol 43r 
 
D’een sijde vanden koijestall diende omplaijt ende versien met stijlen, oock den hoevenaer 
aengeseeght dan koijestal ende schuer door den grooten wint ontdeckt sijnde, metter iersten weder te 
doen decken als staende tot sijnder last,  
 
het teulant van dese hoeve bestaet in ontrent 39 lopensaet bij den hoevenaer aenvaert bloot aen de 
stoppelen, volgens sijn affirmatie ende conform de laetste huercedulle. 
 
Potage 
 
Achter de schuer stonden 8 opgaende eijcken schaers ½ voet dick 
 
Item op het voorhooff vanden Bruijnen Acker ende den Berckhoff bepoot met cnootwilligen, 
ophebbende 2 jaerich schaerhout 
 
Fol 43v 
 
Het schaerhout om een der voorsz ackers was 2 jarich ende opden anderen 5 jarich 
 
Item opden Berckhoff 10 opgaende eijcke boomen, den dicksten van 1 voet houts met ennige 
cnootwilligen opde cant van 6 jarich schaerhout. 
 
Item opden Biescaemp ennige struwelles schaerhout van 1 a 2 jaeren met ontrent 60 opgaende 
eijcken soo opden voorsz camp als op den Bruijnenacker waervan 4 vande grootste hebben 1 voet 
houts ende de rest jonge boomen 
 
Item het schaerhout rontsom het Berenbosken was 1 jarich 
 
Item het schaerhout rontsom den Huijsbergh insgelijcx een jarich oijck ennich van 5 jaren met ennige 
cnootwilligen opde canten ende inde straet. 
 
Fol 44r 
 
Item rontsom den Eijckacker het schaerhout 2 jarich met 43 opgaende eijcken van 3 tot 7 duijm oock 
eenen van stijff 1 voet houts 
 
Nota den hoevenaer vermaent als de voorgaende ende aengeseeght 25 pooten te setten volgens 
huercedule. 
 
Fol 44v 
 
[19, Rosmalen, hoeve, locatie onbekend, mogelijk De Hoef 330 m NO van de molen] 
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Roosmaelen, gecomen van het convent vanden Cruijsbroers en bij den rentmeesters volgens ordre 
van haere Ed: Mo: int jaer 1658 aenvaert 
 
De hoeve gepacht bij Laurens Hendricx is belast met 13 stuivers aen de domeijnen ende 30 stuivers 
aen Splinter van Voorden ende bij de laetste verpachtinge weder bij den hoevenaer ingehuert voor 
150 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet in woonhuijs met de koijstal annex, backhuijs ende verckenskoth, met een schaepskoij 
die den hoevenaer verclaert hem toe te comen. 
 
Ende is dese hoeve groot in teulant 33½ lopensaet bij den hoevenaer aenveert bloot aende stoppelen, 
volgens verclaren des hoevenaers ende conform de laetste verpachtinge. 
 
Fol 45r 
 
Reparatien 
 
In het huijs diende een gebont oversoldert, alsoo den hoevenaer claeghde sulcx noodich te hebben 
  
Item de binnen wenden dienden vernieuwt oft met deelen affgeschooten. 
 
Oijck den hoevenar te decken als staende tot sijnder last alleen. 
 
Plantagie 
 
Om het huijs ende den acker daeraen gelegen staen ontrent 60 opgaende eijcken, waeronder eenen 
is van 1½ vadem houts, oock ennige weijnige van 1 voet ende het meerendeel cleijnder. 
 
Opde canten vanden acker 
 
Fol 45v 
 
ennige struelles schaerhout ende voor den eenen cant ennige cnootwillige eerst gehouwen 
 
Item rontsom den Clinckacker ende den 6 Lopensaet over de straet het schaerhout 1 jarich met 
ennige cnootwillige ende 2 cleijn bercxkens. 
 
Het schaerhout inden Biescamp is maer 1 jarich ende staen op de canten 7 cnootwilligen 
 
Item rontsom de 10 lopensaet ennige gecnootte willigen met ennige struelles schaerhout van 1 ende 2 
jaeren. 
 
Item om de Vliert ennige cnootwillige ophebbende 2 jarich schaerhout. 
 
Fol 46r 
 
Item op het Garstlandt ende op het Quaet Sesterse bij de kerck geen schaerhout noch oock op de 2 
stucxkens bij Gerit Nelissen 
 
Nota den hoevenaer vermaent sijne 25 pooten volgens huercedulle te setten ende voorders als de 
voorgaende hoevenaers is aengeseeght. 
 
Fol 46v 
 
[20, Nuland, hoeve van Coudewater, Duyn en Daelseweg 12, Nuland.] 
 
Nollandt 
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De hoeve gepacht bij Thijs Peeters gelegen ter platse genoempt op t’Willthuijsen gecomen van 
t’convent van Cauwater, belast aenden domeijnen met 14 stuiver jaerlijcx ende noch ontrent 10 
stuivers aen t’convent vande Baselaers 2 gulden 10 stuiver  
 
Bij den voorz hoevenaer nu weder ingepacht voor 350 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet dese hoeve in een ommuert woonhuijs met den koijstall daer annex, eenen steenen put, 
schuer, schop en bakhuijs ende is groot in teullant ontrent 40 lopensaet  
 
Bij den hoevenaer aenveert met de halve schaer volgens eijgen verclaringhe  
 
ende was de voorsz huijsing noch in redelijcke reparatie doch de schuer was onderseth aen 
d’achterdeuren, oijck aen d’een sijde wat versoncken ende diende oversulcx gericht ende ennighe 
nieuw plaijen versien, oock de schuer gestijft voor het instorten. 
 
Fol 47r 
 
Potagie 
 
In den heijacker genoempt het Hemelrijck tot het bosken off plantagie achter het huijs neffens den 
Grooten Acker staen t’samen met achter op het voorhooff ontrent 138 opgaende eijcke boomen van 
alderleij slach, soo van 1 voet tot 4 duijm en daer ontrent 
 
Het schaerhout om ende in het selve Hemelrijck was 2, 3 ende 4 jarich 
 
Item op het selve heijtvelt naer het huijs toe ende ter sijden op den wal ende inde straet tot aen het 
vonder toe stonden 50 eijcke bomen van 4 duijm tot 1 voet dick, oock ennige cleijnder 
 
Item achter het huijs tusschen den hoff ende het 
 
Fol 47v 
 
voorsz Hemelrijck ende neffens den Grooten Acker naer den gracht toe van het voorsz vonder 
stonden t’samen 86 opgaende eijcke boomen van 5 duijm tot 1 vadem houts, mette 9 bomen inden 
acker daer onder begrepen. 
 
Item rontsom het huijs ende aengelach vanden voorsz vonder aff tot het ackerhecken neffens het huijs 
bij den duijn hangende voor den Grooten Acker t’samen 76 opgaende eijcke boomen, veel daervan 
dick 1 vadem houts ennige wat minder. Oijck veel van 1 voet ende soo voorts tot 4 duijm. Oock ennige 
minder, mit noch een partije crotten opden duijnbergh voor het huijs te weten tot het hecken toe 
 
Fol 48r 
 
Item om ende inden Grooten Acker verscheijden heggen schaerhouts ende ter suijden en westen een 
bosken van ontrent 1 mergen waervan het schaerhout was 3 jaerich 
 
Item om den voorsz acker stonden 17 bomen soo van 9 tot 12 duijm met eenen esch dick schaers 
eenen voet. 
 
Item noch 40 opgaende boomen soo van 6 tot 8 duijmen ende opden bergh noch verscheijde crotten 
eijcke boomen tot voorcoming van het verwaijen van het zant. 
 
Item rontsom de Cleijn Hoeve het schaerhout 1 ende 2 jaerich. 
 
Nota 50 heesters te poten ende voorders vermaent als voorgaende hoevenaers. 
 
Fol 48v 
 
[21, Nuland, hoeve, Papendijk 7, Nuland.] 
 



22 

 

 

Nollandt 
 
De hoeve gepacht bij Willem Aerts gecomen van t’cappittel vanden Bosch ende nu bij den hoevenaer 
weder ingepacht voor 275 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet in een woonhuijs met den koijstal annex, schuer, backhuijs ende verckenskoij, groot in 
teullant 39 lopensaet 
 
Bij den hoevenaer aenvaert bloot aende stoppelen volgens sijn verclaringe ende conform de laetste 
verpachtcedulle. 
 
Noodige reparatie 
 
De schuer diende omwent ende ten deelen met plaijen versien 
 
Het backhuijs diende opgewonden als sijnde versoncken ende den hoevenaer aengeseeght sijne 
huijsinghe behoorlijck te doen decken als staende volgens huercedulle tot sijnen last alleen. 
 
Fol 49r 
 
Plantagie 
 
Bij het huijs ende schuer staen 10 eijckeboomen sommighe van 1 vadem houts, oock ennige wat 
minder. 
 
Ende Eeussels achter het huijs staen 15 a 16 boomen van ½ tot 1 voet dick. 
 
Item het schaerhout rontsom het selve eeussel was 3 ende 4 jarich hout, oock ennich houbaer 
 
Item om het hopvelt het schaerhout 4 jarich 
 
Item op den cant vanden Schueracker neffens de Steegh 1 eijckenboom ende inde selve steegh bij 
het heck aende straet 2 bomen den cleijnsten ten minsten van 1 vadem houts ende het schaerhout 
aen d’een sijde vanden selven acker ierst gehouden. 
 
Fol 49v 
 
Item rontsom het Wortelvelt ende d’een sijde inde straet bij het huijs 39 eijcke opgaende boomen 
sommige van 1 vadem houts oock sommige van 1 voet ende ennige ½ voet dick sijnde ende het 
schaerhout om het selve Wortelvelt was 4 ende 5 jaerich. 
 
Item inde straet naest de sijde van het huijs t’samen oock neffens het Hopvelt ende Cleijn Ackerken 
34 opgaende eijcke boomen soo van eenen vadem houts tot ½ voet den minsten 
 
Item het schaerhout om het Cleijn Ackerken was 3 jarich 
 
Item het Fraterbosch 
 
Fol 50r 
 
over de straet daerbij ende aen gelegen was het schaerhout 2 jaerich ende daerlancxt inde straet 7 
boomen van 5 duijmen tot 1 voet 
 
Item het schaerhout rontdom het Nieuwe lant was 3 jarich ende het busselen 4 a 5 jarich staende op 
de canten 60 eijcke opgaende boomen van 4 duijmen tot stijff 1 voet houts 
 
Item binnen ende buijten Claes Acker stonden 28 eijcke boomen van 1½ vadem tot enen ½ voet dick, 
doch veel boven rijp ende het schaerhout aldaer was eerst gehouden aen d’een sijde ende aan 
d’ander sijde 3 jarich hout. 
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Item inden Elskamp 
 
Fol 50v 
 
10 eijckeboomen ter dickte als vooren met 2 esse boomen ende hier ende daer een bosch schaerhout 
 
Nota den hoevenaer vermaent 50 heesters te poten ende voorders gelijck aende voorgaende 
hoevenaers is geschiet 
 
Fol 51r 
 
[22, St.-Oedenrode, hoeve, Fratershoeve of De Hulst, Hulst 10, St.-Oedenrode.] 
 
St. Oeden-Rode 
 
[dit is de Fratershoeve, Hulst 15 te St. Oedenrode, zoals blijkt uit Inventaris RA 129 folio 361 jaar 1682 
Goijert van Dinther out omtrent 64 jaeren ende Jan Wouters den auden out omtrent 66 jaeren, die 
welcke hebben ten versoecke van Willem Kerckhoff pachter van de hoeve gemeijnlijck genoempt de 
Fraters hoeve, specterende aent gemene lant onder de adminstratie van de heer van Doerne.] 
 
De hoeve genoempt den Dennenboom oock gecomen vande fraters off cappittel vanden Bosch, 
belast aen het cappittel van Roij met 14 stuivers jaerlijcx op Lichtmisse te betaelen 4 stuivers 2 oort 
aen d’heer van Boxtel op St. Marten ende alnoch aenden selven 2 stuiver 3 oort op St. Servaesdach. 
Item 6 stuivers aen Bijnderen op St. Denijsdach. Item aenden hoeve Ten Bolck 1 stuiver 2 oort op 
Bamis ende aen d’heer van Helmont d’helft van 9 stuivers 1 oort  
 
ende is groot in teullant in alles 38 lopensaet, waervan onder Liempde eenen acker is van 7½ 
lopensaet 
 
alles bij den hoevenaer aenveert bloot aende stoppelen volgens sijn verclaringhe ende conform de 
laetste verpachtinghe ende bij Willem Ariens hoevenaer nu wederom ingehuert voor 300 gulden 
jaerlijcx. 
 
Fol 51v 
 
Ende bestaet dese hoeve in het woonhuijs met den koijstal annex, een spijckerken rontsom met enen 
grach omwatert, een groote schuer, schop ende verckenscoth 
 
Noodige reparatie 
 
Den spijcker oft steenen huijsken sijnde mueren seer ontschoijt, oijck het dack seer ontrampeneert, 
t’welck den hoevenaer is gelast te doen decken. 
 
Ende schuer vereijschte een dobbele groote deur, oock waeren aen de selve schuer ennige plaeten 
ende stijltiens versoncken t’welck diende gericht ende gerepareert 
 
Plantagie 
 
Inden beemp opt Laer 
 
Fol 52r 
staet noch ennich restant van een out heesterbosch waervan de grootste sijn onbequaem om te 
versetten, ende de cleijne sijn quade oude crodden, ende aen de sijde vanden acker stonden 
ongeveerdich 40 boomen swaer ontrent ½ voet. 
 
Item rontsom den selven beempt stonden 56 eijcke opgaende boomen van ½ tot schaers 1 voet dick. 
Oock hyer ende daer weijnich schaerhout van 2 jaren. 
 
Item op het voorhooff vanden selven beempt stonden 65 eijcke boomen, waervan de dickste waeren 
schaers 1 voet ende de minste als dobbele heesters 
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Fol 52v 
 
Opden werft die ten halven aen dese hoeve comp stonden 36 a 37 eijckeboomen, swaer soo van 
dobbele heester tot 1 voet houts. 
 
Opden Cappell Acker stont hijer ende daer 1 gecnootte willich ende meest lancx henen [=heggen?] 
met 2 ende 3 jarich schaerhout, oock 10 a 12 eijcke crotten 
 
Item aende noort ende westsijde vanden Coppelbeempt stonden 60 opgaende eijcken de minste als 
dobbel heester ende de meeste schaers 1 voet houts. 
 
Item ten suijden vanden selven beempt stonden verscheijde rijden ende struellen schaerhout sijnde 
een busselken van 3 a 4 jarich hout 
 
Fol 53r 
 
Item 16 a 17 eijcke opgaende boomen van stijff 1 voet houts met noch ennighe cleijne crotten. 
 
Item buijten den Coppelbeempt ende opde Coppell lancxt de Dommell was het schaerhout soo 
rontsom als int minden [=midden?] 2, 3 ende 4 jarich 
 
Item aldaer getelt 300 ende 50 eijkeboomen onder de welcke ontrent 40 stuck waeren van ontrent 1 
voet houts de rest oude crotten nijet meer wassende. 
 
Opden Oijevaersbeempt stonden 52 a 54 eijcken opgaende van t’selve slach ende insgelijcx 
t’schaerhout als voor. 
 
In het Driesken stonden 73 
 
Fol 53v 
 
eijcke boomen soo van ½ tot stijff 1 voet dick ende daer tusschen verscheijde struelles schaerhout van 
2 ende 3 jaren. 
 
Opden Haverdries stonden 16 boomen ende weijnich schaerhouts van t’selve slach als lest voor. 
 
Opt Eijckveltien ende Hopdries 113 opgaende eijcken met ennige quade crotten, de minste als dobbel 
heester ende de dickste van ½ voet houts, oock daer onder 13 a 14 van ontrent 1 voet houts, oock 
hier en daer 3 jarich schaerhout. 
 
Opden Haeck 25 eijcke boomen, van ontrent 1 voet houts met een partije quade wassende crodden 
ende 3 jarich schaerhout. 
 
Opden Verlooren Cost 25 eijcke 
 
Fol 54r 
 
boomen van schaers 1 voet tot 1½ voet met ennich 3 jarich schaerhout 
 
Rontsom den Schueracker met schaerhout 2 ende 3 jarich 
 
Op het erff om de huijsinge stonden 45 a 46 eijcke boomen, de minste van ½ voet ende de rest van 
1½ voet houts, met eenen grooten dennenboom. 
 
Omme den Bogaert stonden verscheijde cnootwilligen 
 
Item op het Driesken bij het Laer bij de dreef 90 eijcke boomen, de minste als dobbel heester, ende de 
swaerste stijff ½ voet, doch meest al crotten. 
 



25 

 

 

Fol 54v 
 
Inde dreef stonden 91 eijcke boomen soo van 4 duijm tot schaer 1 voet houts 
 
Ten suijden vande dreeff op de wal stonden 10 a 12 eijcken, soo van 8 tot 10 duijm dick, met een 
partij dunne en quade crotten. 
 
Opde 7 lopensaet onder Liempd was geen schaerhout ijets weerdich wesende, volgens t’verclaren 
vanden hoevenaer als ons buijten den wech seer affgelegen 
 
Nota den hoevenaer vermaent als de voorgaende oock 50 heesters te poten ende eeckelen te saaien 
volgens huercedulle. 
 
Fol 55r 
 
[23, St.-Oedenrode, Hoeve op Verrenhout, de Prinsenhoef, Prinsenhoefstraat 2, St.-Oedenrode.] 
 
St. Oeden – Rode 
 
De hoeve gepacht bij Jan Heijmans gelegen op het Vaerhout gecomen van het cappittel vanden 
Bosch, belast op Bamis aende gesworens vanden Groen Gemeijnte met 12 stuivers 2 oort. Item de 
helft van 19 stuivers een oort aen d’heer van Helmont op Bamis.  
 
Ende bestaet dese hoeve in 43 lopensaet teulants, aenveert bloot aende stoppelen volgens des 
hoevenaers verclaeren ende conform de laetste verpachtcedulle. 
 
Oijck moet den voorsz hoevenaer int affscheijden der selver hoeve aenden eijgenaer off nieuwen 
opcomenden hoevenaer betaelen de somme van 100 guldens eens wegens de ijsere beesten bij hem 
in het opcomen der hoeve alsoo aenvaert 
 
Fol 55v 
 
Ende heeft den voorsz hoevenaer boven de voorsz lasten de voorsz hoeve wederom ingepacht voor 
160 gulden jaerlijcx 
 
Oijck bestaet dese hoeve in een woonhuijs met den koijstal daer annex, schuer, schaepskoij, 
verckenscot, torfschop ende backhuijs alles in redelijcke reparatie doch was den koijstal achter wat 
versoncken die weder diende gericht ende gerepareert 
 
Potage 
 
De potagie voor het huijs met de landerijen daer annex bestaet in veel jonge ende cleijne boomen, 
waeronder ontrent 40 sijn van eenen ½ voet tot 4 duijm dick ende dan noch een partij cleijnder ende 
ierst gepoote heesters. 
 
Fol 56r 
 
Oijck ennige quade crotten meest doot ende rijp. 
 
Item ter sijden het huijs opden cant vanden acker nae de voorsz potagie toe stont 1 eijck van ontrent 1 
voet houts 
 
Item ter sijden het huijs ende schuer stonden ontrent 110 boomen, waeronder eenen van 1½ voet , 
ende dan voorts van 1 voet tot 4 duijm, met noch 3 a 4 opgaende willigen 
 
Item achter inden Verloren Cost ennige quade crotten van het restant van een out heesterbosken. 
 
Item het schaerhout vanden wal opden Hoeffacker is 2 jarich hout 
 
Fol 56v 
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Item 4 slootiens in het nieuwe lant met 1 ende 2 jarich schaerhout. 
 
Item het schaerhout inde Koeweij inde Lockstraat met den Hoijbeempt ende Driesken daer annex was 
3 ende 4 jarich hout. 
 
Item rontsom ende in het selve velt stonden ontrent 168 opgaende eijcken, soo van schaers 1 voet tot 
4 duijm ende ennige quade crotten 
 
Item in het hoijvelt genoempt den Schaepsbuender inde Scheeken onder Oirschot ennich 2 ende 3 
jarich schaerhout 
 
Item op ende rontsom het Wullenheufken 32 schoone eijckeboomen veel van 
 
Fol 57r 
 
stijff 1 vadem houts, oock veel van stijff 1 voet, oock ennige van ½ voet houts ende was het 
schaerhout op het selve lant neffens de straet 2 jarich. 
 
Item opde canten vanden Heijcamp in het Vleutstatien 5 eijcke boomen de 4 van ontrent 1 voet houts 
ende den eenen bij d’eijnd van ontrent eenen voet ende was het schaerhout op de heijcamp ontrent 3 
jarich met een cleijn bercxken. 
 
Nota. Desen hoevenaer vermaent als de voorgaende ende gelast 50 heesters te poten ende eeckelen 
te saijen volgens verpachtcedulle. 
 
Fol 57v 
 
[24, Heesch, hoeve, Beukenlaan 24, Heesch.] 
 
Heesch 
 
Huijs, hoff ende landerijen gepacht bij Peter Claessen bij de laetste verpachtinge voor hondert en 50 
gulden jaerlijcx  
 
ende bestaet in teullant 36 lopensaet bij hem aenvaert bloot aende stoppelen, volgens verclaringe 
vanden hoevenaer ende conform de laetste verpachtcedulle 
 
ende is dese hoeve specterende tot een beneficie tot Hees. 
 
Dese hoeve bestaet alleen in een woonhuijs metten koestal annex, bestaende t’samen alleenlijck in 
vijer gebont ende was seer noodich aender selve huijsinge een schuer ende schop overmits 
onmogelijck is dat den hoevenaer sijn gewasch aldaer can bergen 
 
Fol 58r 
 
maer nootsaeckelijck elders moet inleggen om voor regen ende bederff te bewaren. 
 
Het woonhuijs met het kelderken was voor ommuert doch het huijs sonder schoorsteen oock 
vereijschte soo tot het solderken als tot reparatie vanden eeren off koestal ennige deelen. 
 
Plantagie 
 
Bij het huijs ende aengelach stonden drije eijckeboomen den dicksten van ontrent 1½ voet, den 
anderen van eenen ende den derden van 5 a 6 duijm met drije gecnoote populieren. 
 
Item over de straet 
 
Fol 58v 
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sess eijcke boomen van ontrent 5 a 6 duijm dick met een cleijn eijcxken inde straet ende vier 
gecnooten eijcken met eenen gecnooten populier ende ennich weijnich schaerhout van 2 a 3 jaeren. 
 
Item opde canten van het driesken ende heufken daerbij gelegen vijer eijcke boomen van 5 a 6 duijm 
tot ontrent 1½ voet dick, met ennige gecnoote willigen ende ennich schaerhout van 1 en 3 jarich. 
 
Fol 59v 
 
[25, Boxtel, hoeve, Luissel, St. Jorishoeve alias Papenhoef, Luissel 16, Boxtel.] 
 
Boxtel 
 
Een hoeve lants gespecteert hebbende tot de pastorije van St Catharinen Ten Bosch, belast aen 
d’heer van Boxtel met 5 gulden op St Marten ende op Pincxteren 3 stuiver 1 oort 3 cappoenen met 2 
smalhoenderen ende een vastelavonts hoen. Item 8 stuiver aende gesworen van Haren op St. 
Bartholomeus dach ende 1 stuiver aen het cappittel tot Boxtel, 
 
Bij Jan Theunis hoevenaer dese hoeve aenveert bloot aende stoppelen, volgens het verclaren vanden 
hoevenaer ende conform de laetste verpachtcedulle ende affirmatie vanden rentmeester. 
 
Ende is dese hoeve bij den voorz hoevenaer weder ingepacht voor 220 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet dese hoeve in een huijs met den koestal 
 
Fol 59v 
 
aen malcanderen, schuer, schaepskoij, backhuijsken ende verckenscot alles in redelijcke reparatie. 
 
Plantagie 
 
Op het pleijn rontsom het huijs bevonden 18 eijcke opgaende boomen bequaem tot timmerhout, 
swaer 1 voet en ennich wat minder. 
 
Achter het backhuijs eenen schoonen eijckenboom ten minsten van 2 voet 
Item op het voorhooft bij het huijs 23 eijcke boomen van gelijcke swaerte als op het pleijn. 
 
Item inde hoffstadt 8 eijcke boomen van wat minder slach 
 
Fol 60r 
 
Item 26 eijcke boomen van het selve slach inde Calverweijde met noch 7 crotten 
 
Item opden wegh tusschen de hoffstat ende Calverweij 25 opgaende eijcke boomen ennige swaer 1 
voet andere wat minder, oijck sommige van vijer a 5 duijmen 
 
Item op het nieuw lant ende het heijtvelt t’samen oock opde wegh 54 eijcken opgaende boomen, 
sommige van 1 voet, ennige van ½ ende minder dick. 
 
Item 25 van 5 tot 6 duijm ende hijr ende daer op het selve lant ennich schaerhout 
 
Item lancxt de streep ende rontsom het hackvelt 
 
Fol 60v 
 
2, 3 ende 4 jarich schaerhout 
 
Item rontsom de 18 lopensaet genoemt Hoogh Luijssel rontsom met 2 jarich schaerhout met 10 
opgaende eijcke boomen van alderleij slach als lestvoor met noch een quade crod. 
 
Item rontsom het Berckenvelt t’schaerhout 5 jarich ende 4 opgaende boomen met een quade crod. 
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Item inde oude braeck ennig weijnig struelles nijet veel waerdich 
 
Item inde Luijsselse hoeve ende den Ossencamp het schaerhout 1, 2 ende 3 jarich, met 17 opgaende 
eijcke boomen soo goet als quaet. 
 
Fol 61r 
 
Item inde Koeweij bij Tongeren 3 opgaende boomen ende ennich else schaerhout 1, 2 ende 3 jarich 
 
Item inde Smalbroecken ennich schaerhout van 2, 3, 4 ende 5 jarich, met ennig weijnige opgaende 
eijcke boomen, oock noch ennige heesters om te poten, doch overmits het velt onder water stont het 
selve alsoo aengetekent op d’affirmatie van des hoevenaers soon. 
 
Item bevonden soo rontsom den hoff als op de faes dat ontrent 1000 else pootsel het voorleden jaer 
aldaer ierst gepoot is ende redelijck wel aen t’wassen 
 
Fol 61v 
 
Nota den hoevenaer vermaent 50 heesters volgens verpachtcedulle te poten oock eeckelen te saijen 
opde bequaemste plaetse bij den rentmeester hem aengewesen ende voorders den selven vermaent 
sich alles te reguleren volgens verpachtcedulle ende dijenvolgens geen schaerhout meer te houden, 
onder de opgaende boomen nijet te vlaggen, aen nijmant anders ennich lant van de hoeve over te 
laeten sonder consent vanden rentmeester, in geen weijvelden en te torven ende de huijsinge altijt te 
houden in goede reparatie. 
 
Fol 62r 
 
[26, Nuenen, hoeve, Colse Hoeve, Collsehoefdijk 24, Nuenen.] 
 
Nuenen 
 
De Colse Hoeve gecomen van het convent vande Baselaers, belast aende domeijnen met 7 stuiver 1 
oort ende aende heer van Helmont 10 stuiver. Item aen de pastorije ende costerije tot Nuenen 1 vat 
roggen ende 2 brooden. Item aent Groot Gasthuijs Ten Bosch 4 sester roggen die van wegen het 
convent worden betaelt  
 
Ende bestaet dese hoeve in 56 lopen teullants bij Andries Goijaerts op de leste verpachtinghe gepacht 
voor 325 gulden jaerlijcx ende heeft deselve hoeve aenvaert bloot aende stoppelen volgens des 
hoevenaers verclaren ende conform de laetste verpachtcedulle ende affirmatie van den rentmeester. 
 
Oock bestaet dese hoeve in een woonhuijs metten koestal annex. Item 
 
Fol 62v 
 
schuer, schaepskooij ende verckenscot, met een backhuijs. 
 
Noodige reparatie 
 
Het backhuijs moet worden ompleijt ende de wenden versien, den oven is ingesoncken en moet 
nootsaeckelijc worden vernieuwt, oock diende de schuer omplaijt ende het verckenscot gerepareert. 
 
Potagie 
 
Int voorhooft aen t’huijs stont fraijen jonge potagie waeronder bij het huijs ende schuer ennige dick sijn 
een voet, ennige ½ ende het meerendeel cleijnder. 
 
Item lancxt de straet vanden Colsen molen aff 
 
Fol 63r 
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tot Roeloff Peter Vennen driesken toe stonden 140 jonge opgaende boomkens. 
 
Item neffens de schuer ende achter het huijs 84 eijcke boomen noch jonck ende wel wassende 
 
Item op het Gansenbroeck lancxt de canten oijck een partij jonge opgaende boomen qualijck ½ voet 
dick 
 
Item om de Koeweijde ende Schueracker het schaerhout sommich 3 ende sommich 6 jarich out 
neffens den Eerkens Hoff. 
 
Item een busselen schaerhout groot ontrent 5 lopensaet lants van 1 en 4 jarich hout ende opde heg 5 
jarich 
 
Fol 63v 
 
Item een goede partije eijcke boomen int voorsz bosken waerbij om het waterswil niet en was te 
comen, doch daeronder waeren weijnich van 1 voet dick ende t’meerendeel ½ ende sommige minder. 
 
Item het schaerhout om den Hoeffkens Acker was 3 jarich hout 
 
Item het schaerhout in het Leegh Broeck 2 jarich 
 
Nota den hoevenaer aengeseeght sich in alles te moeten gedragen volgens sijne pachtcedulle, 
waervan hem de inhout als hijervoorens aender ander hoevenaers heb verhaelt, oock aengewesen 
waer hij bequaempst sijne 50 heesters soude hebben te setten ende eeckelen te saijen. 
 
Fol 64r 
 
[27, Middelrode, hoeve van Coudewater, Assendelftweg 15, Berlicum.] 
 
Middelroij 
 
Eenne hoeve gecomen van het convent van Caudewater, belast met 25 stuivers ende nog 12 stuivers 
aende Clarissen ten Bosch ende 7 hoenders. 
 
Dese hoeve bestaet in 40 lopensaet teulant soo out als nieuw lant bij Dries Jacobs aengeveert met de 
halve schaer ende nu bij de laetste verpachtinghe bij Maarten Janssen gepacht voor 225 guldens 
jaerlijcx  
 
Ende bestaet in een woonhuijs met den koestal annex, schuer, schop, verckenscot ende backhuijs, 
alles in redelijcke reparatie, doch het decken van de huijsinge hem belast volgens huercedulle te 
doen. 
 
Potagie 
 
Op het voorhooft in de straet voor ende achter het huijs ende  
 
Fol 64v 
 
backhuijs stonden t’saemen 95 opgaende eijcke bomen van stijff eenen vadem houts tot eenen ½ 
voet en 4 duijm, oock noch ennige wat groter als heester met ennige gecnootte en oock opgaende 
willigen. 
 
In de Bussels ende lancxt de streepen was het schaerhout 1, 2 ende 3 jaerich, oock ennich bij het 
voorsz clooster van Cauwater eerst gehouden gelijck daer van tot noch toe altijt in possessie sijn 
geweest. 
 
Opde canten ende inde selve bussels ende velden 
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Fol 65r 
 
stonden ontrent 84 eijcke opgaende boomen, van eenen voet tot schaers 4 duijm ende daer ontrent. 
 
In de steegh neffens de bussels was wedersijts met cnootwilligen bepoot. 
 
Item rontsom de Koecamp ende opde dreeff t’saemen 370 opgaende eijcke boomen soo groot als 
cleijn sijnde de grootste van 1 voet houts ende de minste als dobbel heesters. 
 
In het busselken schaerhouts daer neffens gelegen stonden t’samen met op den cant van het nieuwe 
lant daerneffens aengelegen 16 eijcke boomkens, dick van ½ voet tot 4 duijm ende ennige minder 
 
Fol 65v 
 
Het schaerhout in het voorsz bosken was 2 jarich 
 
In het nieuwe lant waeren 2 heggen met schaerhout gemackt inden Heijacker aldaer van 3 jarich hout 
ende 8 boomkens inde straet van 4 duijm ende minder dick. 
 
Item het schaerhout om den Heijacker was ierst gehouden ende stonden aldaer 9 cleijn eijcxkens ter 
dickte als lest voor. 
 
Rontsom den Steltacker was het schaerhout eerst gehouwen 
 
Inde 3 mergen hoijlants tot Roosmaelen bij Thijs Peters noch inde vree noch inde 2½ mergen over de 
weteringh, noch in het heijtvelt bij Cathouven ende was geen hout. 
Memorie. 
 
Fol 66r 
 
Nota die van het clooster van Couwater hebben jaerlijcx bij permissie van t’lant allen het schaerhout 
der voorsz hoeve gehouden, vuijtgenomen dat den hoevenaer tot sijn behoeff alleenlijck was 
behoudende het cleijn busselken schaerhouts met den Ronden Acker volgens verclaringhe vanden 
hoevenaer 
 
Den hoevenaer gelast volgens huercedulle voor sijn vertreck vande hoeve de huijsinge te leveren in 
gehoorlijcke reparatie gelijck sij hem int aenvangen sijn gelevert, oock de heesters te poten die hem 
volgens voorgaende conditie noch mochten resteren 
 
Fol 66v 
 
[28, Veghel, hoeve, Kruisbroedershoeve, Dorshout 23, Veghel.] 
 
Veghel 
 
De hoeve van Jasper Rutten sijnde gecomen van het convent vande Cruijsbroers ende nu bij de 
laetste verpachtinge gepacht bij Henrick de Cock, secretaris van Maren, voor 185 gulden jaerlijcx 
ende dat boven de belastinge van 2½ stuivers chijns aende domeijnen ende van gelijcken 2½ stuivers 
chijns aen d’heer van Helmont 
 
Ende is dese hoeve groot in teullant 26 lopensaet ende bloot aende stoppelen aenvaert volgens 
laetste verpachtcedulle ende het verclaren van des hoevenaers huijsvrouwe mede oock bij affirmatie 
des heere rentmeesters 
 
Ende bestaet dese hoeve in een woonhuijs met de koestal annex, schuer, schop, verckenskoije met 
een esthuijs ende oven. 
 
Fol 67r 
 
Noodige reparatie 
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Den koestal is aen d’een sijde versoncken ende de plaijen vergaen. 
 
De huijsinge waren met den grooten wint aen t’dack beschadicht t’welck gelast is voor des 
hoevenaers vertreck te doen decken als noch staende tot sijnen last. 
 
Plantagie 
 
Achter het huijs 2 eskens dick stijff ½ voet. 
 
Bij het huijs ende in t’voorhooff op de gemeijnte ende mede achter de schuer stonden 31 wel 
wassende eijcke opgaende boomen, ennige van 1 vadem houts, ennige van 1 voet tot 6 duijm ende 
minder. Oock ennige opgaende willigen met een 
 
Fol 67v 
 
goede partije cnootwilligen, waer op het schaerhout was 2 jarich ende daer ontrent. 
 
Item het schaerhout neffens den acker achter het huijs was houbaer ende 6 jaren out. 
 
Item 3 eijckeboomen aenden sijde van t’voorsz lant dick 1 voet met een partije cnootwilligen 
 
Item opde canten ende in het voorhooft vanden Namer naest het broeck 77 opgaende eijcke boomen, 
sommige stijff ½ voet, sommige minder tot schaers 4 duijmen met noch ennige jonge populieren ende 
twee quaede beelen. 
 
Fol 68r 
 
Item het schaerhout in den voorsz Namer Acker soo opde canten en als in het bosken was het 
meerendeel houbaer, doch in het bosken sommich maer 3 ende 4 jarich 
 
Int Cruijsbroerenhout opt Berckvelt naest den Namer Acker 32 eijcke boomen van 1 voet tot 4 duijm 
dick, met ennige crotten van boomen. 
 
Item het schaerhout rontsom den Grooten Acker ende t’voorsz Cruijsbroershout sommich van 4, 2 
ende 3 jarich, soodat dese hoeve wel is versien van schaerhout ende fraije potagie, hoewel nijt groot 
in teullant. 
 
Memorie 
 
Oijck de hoevenersse aengeseeght soo sij noch ennige 
 
Fol 68v 
 
heesters volgens huercedulle resteerde te poten dat sij sulcx souden hebben te doen. 
 
[rest blad is leeg] 
 
Fol 69r 
 
[blanco] 
 
Fol 69v 
 
[blanco] 
 
Fol 70r 
 
Hoeven ende landerijen onder de administratie van d’heere rentmeester Abraham Tempelaers, 
gecomen van de abdije van Postel als andersints 
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[29, Oirschot, hoeve, Ellaar, Spoordonkseweg 137 – 139, Oirschot.] 
 
Oirschot 
 
Een hoeve lants gelegen tot Spoordoncq onder Oirschoth genoempt Ellaren groot in teullant 33 
lopensaet ende bij Jan ende Goijaert Jacob Schellekens gebroederen aenveert met de halve schaer 
ende consequentelijck gehouden sijn in het affscheijden also weder te verlaeten vuijtgenomen van het 
nieuwe lant bij de voorsz hoevenaers geduerende henne pachtinge van heijlant selffs aengemackt. 
 
Ende is dese hoeve belast met 52 vat garst jaerlijcx 
 
Fol 70v 
 
aen t’cappittel van Oirscoth. Item aen de Baselaers 1 gulden 12 stuivers. Item aenden taeffele vanden 
Armen tot Oirschot 3 gulden jaerlijcx. Ende noch aen t’voorsz cappittel 1 gulden 12 stuiver 
 
Ende is dese voorsz hoeve bij de voorsz hoevenaers op de laetste verpachtinghe wederom ingehuert 
voor 88 gulden jaerlijcx. 
 
Ende bestaet dese hoeve in 2 verscheijde wooningen en stallinghen, 2 verkenscotten, 2 schoppen, 1 
schuer alles in goede reparatien vuijtgenomen ennige platinge die vergaen waeren waertoe bij den 
rentmeester hen is aengewesen ennige quade crotten van boomen om daer vuijt te doen maecken als 
nergens anders toe dienende. 
 
Item bij ende rontsom de huijsinge stonden tusschen wallen 33 swaere eijcke boomen, den minsten 
van 
 
Fol 71r 
 
eenen vadem houts ende 50 eijckeboomen wat minder als 1 voet oock ennige cleijnder. 
 
Item achter het huijs 16 fraije boomen sommige van 1 vadem sommige wat meer ende sommighe wat 
minder. 
 
Item opt voorhooff buijten het heck 33 eijcke boomen sommige schaers 1 voet, sommige ½ ende 
minder 
 
Item bij t’huijs 20 opgaende willigen ende 4 essen 
 
Item in de steegh lancxt den Grooten Acker doorgans ten weder sijden tot het schoor toe 103 
opgaende eijckeboomen van alderleij soort sijnde, de swaerste naer het huijs toe 1 voet ende de 
minste 4 ende 3 duijm 
 
Fol 71v 
 
Item tusschen de voorsz bomen stonden hier ende daer noch verscheijde cleijne crotachtige boomen, 
veel rijp ende niet meer wassende. 
 
Item buijten het schoor 35 boomen, sommige 1 voet ende sommige minder swaer 
 
Item 30 eijcke boomen ter dickte van ½ voet met een goede partije cleijne potagie lancxt het lant 
 
Item een hegh schaerhout neffens den Peertacker lancxt de steegh sijnde 4 jarich 
 
Item een busselken schaerhouts out 5 a 6 jaeren, bij den rentmeester den hoevenaer gepermitteert te 
houwen tot heijmtingen ende volgens voorgaende huercedulle noch aenden hoevenaer competerende 
 
Fol 72r 
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Item achter het busselken het schaerhout 1 jaerich 
 
Item rontsom de Cluijsacker neffens de steegh 2 jarich schaerhout ende achteraen 3 jaerich 
 
Item opden Horstvoet ennich weijnich jonck schaerhout ende opden cant 9 opgaende eijckeboomen 
sommige 1 voet ende sommighe wat minder dick met noch 20 jonge boomen 
 
Item rontsom den Achtersten Acker sommich schaerhout ennich 2 ende sommich 3 jaerich hout 
 
Item rontsom den Achtersten Beempt het schaerhout 3 jarich, oock inden beempt 1 eijck van ontrent 1 
vadem houts, met noch 2 cleijn boomen ende 1 opden wall. 
 
Fol 72v 
 
Item 1 partije bercken om te herpoten 
 
Item achter den Cruijsacker het schaerhout houdbaer ende volgens voorgaende verpachtcedulle den 
hoevenaer noch toecomende 
 
Item rontsom den Deur Acker het schaerhout 3 jarich 
 
Nota de voorsz hoevenaers belast volgens huercedulle eeckelen te saijen ende 50 heesters te poten, 
mitsgaders inde weijvelden niet te torven noch onder de opgaende boomen niet te vlaggen, oock in 
toecomende geen schaerhout meer te houden ende de huijsinge te onderhouden in goede reparatie 
ende soo ennige nieuwe ende noodig reparatie van doen waer sulcx bijtijts den rentmeester te 
waerschouwen opdat het lant daerbij geen schade en quame te lijden. 
 
Fol 73r 
 
[30, Acht, hoeve, locatie onbekend.] 
 
Acht onder Woensel 
 
De hoeve genoempt de Cauters Hoeve, waer van t’lant is treckende een derde part ende de twee 
resterende parten de canterije tot Oirschoth volgens verclaren van de hoevenaer ende affirmatie 
vanden rentmeester 
 
Ende is dese hoeve aenveert met de halve schaer 
 
Ende is belast met 18 stuiver aenden Prins van Orangien, aenden heer van Helmont 6 stuivers, 
aenden rentmeester vande domeijnen 5 gulden, aende taeffele vanden Armen tot Gestel bij 
Eijndhoven 18 gulden 15 stuivers ende aenden Armen tot Woensel 42 vat roggen. Oijck aenden 
pastoir ende coster tot Woensel aen ijder 1 vat rogge,  
 
boven welcke lasten dese hoeve als tot contentement van t’lant bij de laetste verpachtinge niet 
connende verpacht worden, is opghehouden op 268 gulden ende wort tegenwoirdich noch bewoont bij 
Henrick Leenart Boelarts 
 
ende bestaet dese hoeve in woenhuijs mette stallinge 
 
Fol 73v 
 
daer annex, schuer en schaepkoije, met het backhuijs ende verkenscoth 
 
[geen kopje ‘Potagie’] 
 
Ende voor het huijs int voorhooff op de straet bevonden 115 jonge opgaende eijcke boomen tot 4 a 5 
duijm oock ennige wat minder 
 



34 

 

 

Item rontsom het huijs ende opden dries bij het huijs 150 eijcke boomen sommighe stijff 1 voet ennige 
minder oock ennige ½ voet 
 
Inde steegh achter het huijs lancxt ende opde drieskens oock neffens den Biesacker 90 opgaende 
boomen van 1 voet tot op ½ dick 
 
Item 30 cleijne opgaende eijcke boomen daerbij ende onder de selve staende  
 
Fol 74r 
 
Item opden voorsz Biesacker naest de straet ende aen de sijde naest het huijs het schaerhout soo 
opde dweersheg als daer bijstaende 3 ende 4 jarich 
 
Aenden anderen cant vande voorsz acker een partije quade eijcke ende bercke struijcken ierst het 
voorleden jaer gehouwen. 
 
Item rontsom den Heuvelacker ende op den dries mette Koeweij daerbij gelegen ennige heggen 
schaerhouts van 2, 3, 4 ende 5 jarich 
 
Item opden eenen cant vanden Biesacker bij den Koeweij ende dries 5 opgaende eijcke boomen stijff 
½ voet dick 
 
Item opde wal neffens den Busselacker 5 a 6 quaij eijcke struijcken ende opden Grooten Acker oock 
geen schaerhout  
 
[geen kopje ‘Nota’] ende is den hoevenaer vermaent 50 heester te poten ende voorders te doen als de 
voorgaende 
 
Fol 74v 
 
[31, Duizel, hoeve, Postelse Hoef, De Hoef 23, 24 en 25, Duizel.] 
 
Duijsel 
 
Een hoeve lants gecomen vande abdije van Postell lest bij Jan Joachim Henricx ingepacht voor 76 
gulden jaerlijks ende bestaet in woonhuijs metten koestall annex, schaepskoije, schop ende 
verckenskoij ende schuer, ende is groot in teullant 41 lopensaet. 
 
Nodige reparatie 
 
Den oven staende inden koestal is vervallen ende onbruijckbaer ende voor brant seer perijckeleus 
ende over sulcx met goetvinden van den rentmeester is ordre gestelt om den selven te verleggen 
tusschen den heert ende voorstal om daer bij alle perijckel van brant soo veel mogelijck was te 
voorcomen. 
 
Oijck waeren in de stal de deuren ende ennige plaijen vergaen die gans nodich waren vernieuwt. 
 
Fol 75r 
 
De schaepskoije diende gericht ende met ennige platinge ende stijltiens versien. 
 
Onder den solder waren ennige ribben met ennige blancken onstucken ende vergaen, d’welc met 3 
nieuwe ribben ende plancken diende versien. 
 
Plantagie 
 
Rontsomme de huijsinge ende aengelach stonden 76 eijcke boomen, waer onder de 8 boomen 
staende neffens de Ackers voor ’t huijs begrepen sijn, sommighe meer als 1 vadem ennige minder tot 
eenen ½ voet dick waeren, waeronder oock ennig rijp doot ende vol vuers waeren. 
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Achter t’huijs aenden putt staet 1 dicken esch 
 
Fol 75v 
 
Item rontsom het aenghelach staet ennich schaerhout van 4 jaren 
 
Item rontsom den Cleijnen Hoollert het schaerhout sommich 6 jarich, sommich oock maer 1 jarich 
 
Item om het Calvervelt het schaerhout een jaerich 
 
Item rontsom den Grooten ende Cleijnen Heught, den Grooten Acker ende de 5 Loopsaet het 
schaerhout hoewel weijnich 2 ende 3 jarich 
 
Item opden Grooten Hoollert het schaerhout 2 ende 3 jarich met 1 cleijn eijcxken opden wal. 
 
Nota. Den hoevenaer vermaent sijne huijsinge te decken, 15 heester volgens ordre vanden 
rentmeester te planten ende voorders vermaent als de voorgaende hoevenaers is gedaen. 
 
Fol 76r 
 
[32, Steensel, hoeve, locatie onbekend.] 
 
Steensel 
 
De hoeve van Sijmon Cornelis is bij de laetste verpachtinge wederom ingepacht voor 84 gulden ende 
is groot in teullant 70 lopensaet aengevaert bloot aenden stoppelen volgens scabinale attestatie voor 
schepene van Eerssel opden 26 octobris 1661 onder dorpssegel gepasseert ende den heere 
rentmeester overgelevert 
 
Ende bestaet dese hoeve in een woonhuijs metten koestal annex, schuer, schaepskoije, schop, 
verckenscoije metten boer 
 
Reparatie 
 
Den voorsz boer met het backhuijs diende gericht ende gerepareert alsoo versouckende was oock 
twee deuren daer aen te doen maecken 
 
Fol 76v 
 
Potagie 
 
Item bij t’huijs op ende rontsom het aengelach aende straet ende over den loop stonden 68 eijcke 
boomen sommige van 1 voet, ennige wat minder, oock ennige ½ voet dick sijnde en waren veel 
vanden grootste boomen rijp ende niet meer wassende. Oock noch ennige cleijne eijcxkens 
daeronder ende bij staende 
 
Item achter het huijs inden Biesbeembt twee busselkens d’een van eijcke d’ander else schaerhout, 
met de heggen daer al omme staende sijnde van 3 en 4 jarich hout 
 
Item de dweersheg inden Stalbeempt sijnde elsen schaerhout van 4 ende 5 jaren 
Item inden Berckenbeempt tot Blaerthem hier ende daer weijnige struellen schaerhout 
 
Nota den hoevenaer bij den rentmeester gelast 25 heester te poten ende voorders als de voorgaende 
 
Fol 77r 
 
[33, Bergeijk, hoeve, Kruising Koningin Julianastraat – Prins Berhardstraat, Bergeijk.] 
 
Bergh-Eijck 
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De hoeve van Ariaentie weduwe Peter Bartholomeus gecomen van d’abdije van Postel, is belast met 
5 vat roggen aen joncker Stephanus Coenen met noch 7 stuiver. Item aent bisdom vanden Bosch 5 
vat rog ende 5 stuiver jaerlijcx aenden abt van Sinte Jacob tot Luijck. 
 
Dese hoeve is aenveert bloot aende stoppelen volgens de laetste verpachtcedulle ende affirmatie 
vanden voorsz hoeveneresse, doch haer gelast sulcx metten iersten aenden heere rentmeester 
behoorlijck te moeten bethoonen. 
 
Ende bestaet dese hoeve in het woonhuijs metten koestal annex, schuer ende vervallen schaepskoij 
 
Reparatie 
 
De schaepscoije lach tenemael vervallen ende ten deelen onder de voet die gansch diende herstelt 
ende vernieuwt als niet meer gebruijckbaer. 
 
Fol 77v 
 
De schuer was seer versoncken oock de worm aen d’een sijde gansch van malcanderen geweecken, 
de welcke dient gericht, geplaijt ende nootsaeckelijck gerepareert off moet onder de voet vallen alsoo 
allesints is onderseth 
 
Den solder is vol gaten ende verroth, dient nodich vernieuwt, alsoo niet meer en is gebruijckbaer. 
Oock dienden de huijsing op veel platsen verplaijt ende met stijlen versien. 
 
[Geen kopje: Plantagie] 
 
Op dese hoeve staen maer 6 boomen die men soude connen gebruijcken tot de voorsz timmerragie, 
ende de andere ter quantiteijt van 85 sijn noch jongh geplante boomkens 
 
Item achter de schuer  
 
Fol 78r 
 
eenen dicken getopten eijck heel crodachtich 
 
Nota de hoeveneresse belast te poten ende eeckelen te saijen, oock vanden hoeve geen landerijen te 
verhueren noch in de weijvelden te torven ende voorts gelijck de voorgaende hoevenaers is gelast. 
 
Fol 78v 
 
[34, Bergeijk, hoeve, Burgemeester Magneestraat nabij 83-85, Bergeijk.] 
 
Bergheijck 
 
De hoeve van Pirijntien weduwe Sijmon Henricx sijnde een Postelsche hoeve gelegen bij het Casken 
off Heijligen Huijsken tot Bergeijck 
 
Ende is aenveert bloot aende stoppelen volgens het verclaren vande voorsz weduwe doch haer gelast 
sulcx behoorlijck aenden heer rentmeester metten iersten te moeten bewijsen. Oijck is dese hoeve bij 
de laetste verpachting opgehouden geweest op 164 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet dese hoeve in een woonhuijs metten koestal annex, schuer ende schaepskoije, 
stallinghe ende schop, alles seer vervallen 
 
Reparatie 
 
Het huijs was aen d’een sijde seer versoncken, den balck inde schouw ghebroocken, de stijlen inde 
koestal versoncken, diende gericht onderschoijt, den balck gelast ende ondermetst 
 
Fol 79r 
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Item tusschen de keucken ende de koestal diende de binnenwand voor den wint opgemackt ende 
gerepareert 
 
Item den worm in t’stalleken diende gelast off vernieut oock rontsom geplaijt gelijck sulcx aent huijs 
mede van doen is 
 
Item het schop is onder de voet gevallen, diende vernieuwt ende daeraen een verckenscoth gemaeckt 
te worden d’welck den hoevenaer seer noodich heeft. 
 
Item den worm inde schuer is in twee plaetsen ontstucken diende nootsaeckelijck vernieuwt sulcx dat 
dese ende laetst voorgaende hoeve wel sijn 
 
Fol 79v 
 
vande slechtste gesteltenisse vanal de Postelhoeven. Oijck niet versien van ennich schaerhout. 
 
Item rontsom het aengelach bevonden 23 eijcke opgaende boomen, meest eenen vadem dick, ennige 
1 voet ennige ½ ende oock minder dick. 
 
Nota is de hoevenersse aengeseeght ende vermaent van alle te poten ende hoeven te onderhouwen 
volgens verpachtcedulle ende gelijck hijr voorders de andere is aengeseeght 
 
Fol 80r 
 
[35, Bergeijk, windmolen, Ekkerstraat 4, Bergeijk.] 
 
Bergh – Eijck 
 
Den wintmolen gepacht bij Evert Janssen van Poppel opde laetste verpachtinge voor 400 gulden 
jaerlijcx  
 
ende is belast met 6 stuiver aende domeijnen 
 
ende maelt den molenaer met sijn eijgen steen, volgens sijn verclaeren ende affirmatie vanden 
provisoir van Postell mits opden molen in het affscheijden laetende soo veel duijm steens als hij in het 
aenveerden daer op heeft gevonden ende hem gelast daervan aenden rentmeester behoorlijck blijck 
te doen. Oijck comen den molenaer selffs toe de zeijlen, binnen ende buijten reep, ijseren handtboom, 
vuijsthamer, billen, oock de cammen, staven ende heckenschaijen die hij off sijn vader int aenveerden 
heeft moeten becostigen volgens de laetste verpachtcedulle ende sijn eijgen verclaren. 
 
Fol 80v 
 
Aenden voorsz molen en was niet dan een quat stuck starts, tot groot perijckell van het omweijen 
vanden molen ende oversulcx naer communicatie aenden rentmeester bij den selven aenstonts gelast 
t’selve tot laste van t’lant te doen vernieuwenen om het apparent perijckel te ontgaen. 
 
Oijck diende aenden selven molen nootsaeckelijck een nieuw prangh, oock een partije houte schalien 
om den molen te doen decken. Oijck dienden den hal ende rijm vernieuwt als versleten sijnde. 
 
Fol 81r 
 
[36, Lommel, windmolen, bij Molenberg 25, Lommel.] 
 
Loemell 
 
Den wintmolen weder ingepacht bij Jan Janssen voor 498 gulden jaerlijcx 
 
Ende is belast aende domeijnen met 8 mud ende 6 sester rogge 
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Ende maelt oock met sijn eijghen steen, volgens affirmatie vanden provisoir van Postel daer over 
gehoort doch moet opden molen in het affscheijden soo veel duijm steens laten als hem int 
aenveerden sijn gelevert. 
 
Den steenreep dient vernieut, het stormeijnd gedeckt met eijcke laijen ende met plancken versien 
alsoo seer vergaen was. 
 
Het cruijswerck sal oock metter tijt dienen verniewt ende bij provisie met eenen sorghpael off schoor 
den eenen stijl van het crijswerck versien. 
 
Ende alsoo den voorsz molen op houten plaijhouten is staende sonder ennich steenwerck 
 
Fol 81v 
 
soo waer oock dienstich sulcx bij gelegentheijt als men nieuw cruijswerck steeckt, met steenwerck te 
versien, d’welck oock durabiler ende voor het lant profitabiler soude wesen. 
 
Nota bij den molen leijt eenen nieuwen standert gereet wel gedeckt ende voor het verderf versien om 
bij failieren vanden ouden standert te over 75 jaren daer inne heeft geweest, te gebruijcken. 
 
[37, Lommel, hoeve, Hoeve bij de molen te Lommel, Septakker 60, 60A, Lommel.] 
 
De huijsinge met het aengelach ende landerijen tot den voorsz molen gehoorende is bij den voorsz 
pachter op de laetste verpachtinge weder ingepacht ende daer vooren belooft jaerlijcx 50 gulden 
 
Ende bestaet in woonhuijs metten 
 
Fol 82r 
 
koestal annex, schuer ende schop, alles in redelijcke reparatie, doch versoeckt de molenaer dat het 
camermuerken aen d’een sijde mocht voltrocken werden in plaetse van de oude wand. 
 
De tuellanden aende voorsz huijsing gehoorende sijn groot 22 lopensaet ende aenveert bloot aende 
stoppelen volgens t’verclaren vanden molenaer, doch hem aengeseeght sulcx metten iersten aenden 
rentmeester behoorlijck te moeten bewijsen. 
 
[Geen kopje: ‘Plantagie’] 
 
Het schaerhout inde weijvelden was 2 jarich ende inde ecker 3 jarich doch alles seer weijnich. 
 
Fol 82v 
 
Item rontsom het huijs ende aengelach 2 redelijcke boomen bequaem tot timmerhout met noch 6 
jonge opgaende boomen. 
 
Item onder Balen ende Olmen liggen noch 3 beemden waerop het schaerhout eerst is gehouden ende 
sijn deselve beempden hoewel onder t’quartier van Antwerpen gelegen tot noch toe bij den voorsz 
molenaer gebruijckt. 
 
Nota den voorz molenaer vermaent sijn huijsinge te decken ende alles t’onderhouden volgens 
huercedulle. 
 
Fol 83r 
 
[38, Westerhoven, watermolen, De Molenbeemd, halverwege, Westerhoven.] 
 
Westerhoven 
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Het watermolentien gecomen van d’abdije van Postel, bemaelt wordende bij Geerit Henricx insgelijcx 
met sijn eijgen steen, volgens affirmatie vanden provisoir van Postel daerop ghehoort ende bij de 
laetste verpachtinge wederom ingehuert voor 234 gulden jaerlijcx. 
 
Den steenreep dient vernieuwt ende alsoo de asse vergaet soo sal metten iersten een nieuwe as 
dienen versorght ende bijtijts bij den molen gebrocht ende gereet gemackt om des noot sich daer van 
te connen dienen ende de molen niet langh te laten still staen. 
 
Het woonhuijs vanden molen bestaet in t’selve huijs met den koestal annex, schuer ende schop. Den 
solder in het huijs is seer ontrampeneert ende niet meer gebruijckbaer, dient oversulcx met ennige 
plancken versien 
 
Fol 83v 
 
ende ennige plaijen ende stijlen aen t’huijs sijn vergaen waerdoor het huijs ennichsints compt te 
sincken, dient oversulcx gericht ende versien. 
 
Nota den molenaer vermaent sijn schop selffs wat te richten ende te decken als staende tot sijnen 
last. 
 
Fol 84r 
 
[39, Reusel, windmolen, Akkermolen, achter Hulselsedijk 11, Reusel.] 
 
Reusel 
 
Eenen wintmolen gecomen vande voorsz abdije ende bij Seger van Herck wederom ingehuert voor 
400 gulden jaerlijcx. 
 
Bevonden het cruijswerck met stijlen platinge ende peuluwe eerst vernieuwt oock het steenwerck wel 
geschoijt met de trap ende steert vernieuwt. 
 
Ende vereijschten aeldaert noch een muelenborst met 12 a 14 deelen tot den ondersten solder ende 
verscheijden houte schaelien tot de cap die seer ontrampeneert was ende conde qualeijck langer 
vuijtstel lijden van reparatie ende heeft den rentmeester oversulcx daertoe aengewesen ende 
geteeckent een off 2 boomen om daer toe te gebruijcken. 
 
Oijck heeft den molenaer verclaert te malen met sijn eijge steen, t’welck bij den provisoir van Postel 
daerop gehoort oock is geaffirmeert. 
 
Fol 84v 
 
Oock compt den steenreep binnen ende buijten reepen met het voorder gereetschap aenden 
molenaer volgens sijn verclaren. Ende dijenvolgens hem aengeseeght t’selve metten iersten aenden 
rentmeester gehoorlijck te moeten bethoonen, mitsgaders hoeveel duijm steens hij inden aenvanck op 
den molen hadde bevonden, om alsoo vuijtscheijdende weder te verlaeten. 
 
Fol 85r 
 
[40, Reusel, hoeve, Logen, locatie onbekend.] 
 
Reusell 
 
De hoeve genoempt Logen gecomen vanden voorsz abdije ende is dese ende de volgende hoeven tot 
Reusell alle thiendvrij soo men verstaen heeft 
 
Ende bestaet dese hoeve in het woonhuijs metten koestal malcanderen annex, sijnde het huijs 
rontsom sterck bemuert ende de stallinge omplanckt in plats van leeme wenden. Item schuer, 
schaepscoije, bachuijs metten peertstal daeraen, een groot schop ende verckenscoth 
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Ende verclaert Peter Daniels tegenwoirdich pachter ende hoevenaer van dijen de voorsz hoeve 
aenveert te hebben bloot aenden stoppelen, d’welck hem is aengeseeght den rentmeester metten 
iersten behoorlijck te moeten bewijsen. Ende heeft den voorsz hoevenaer de voorsz hoeve bij de 
laetste verpachting weder ingehuert 
 
Fol 85v 
 
voor 215 guldens jaerlijcx, ende is bevonden in redelijcke reparatie, als alleenlijck het dack door den 
wint seer beschaedicht d’welck den hoevenaer aengeseeght is te repareren als staende tot sijnen last. 
 
Plantagie 
 
Om de voorsz huijsinge ende daeromtrent staen 42 opgaende eijcke boomen van ontrent eenen voet 
ende sommig min dick 
 
Om de Notersbeemt het elsenschaerhout 3 jarich aende 3 sijde 
 
Het eijckeschaerhout aende sijde achter den hoff hoewel weijnich 3 ende 4 jarich 
 
Opden Sluijsbeempt d’een sijde aenden wech het eijckeschaerhout houbaer, met vier opgaende 
eijcke boomen. 
 
Fol 86r 
 
Tusschen ende binnen den Nieuwen Bocht een heg van 3 jarich schaerhout. 
 
Opde canten vanden Hamelbeemt ennige eijcke struwelles 2 ende 3 jarich 
 
Oijck den hoevenaer aengeseeght opde hoeve Ten Eijnde te halen 40 oft 50 heester ende op sijn 
voorsz hoeve te poten, oock eeckelen te saijen, sijne huijsing te decken, geen schaerhout meer te 
houwen ende voorts alles gelijck de voorgaende hoevenaer is aengeseeght. 
 
Fol 86v 
 
[41, Reusel, hoeve, hoeve Ten Einde, Rouwenbogt 4-6, Reusel.] 
 
Reusel 
 
De hoeve Ten Eijnde beteult bij Govert Aert Puts ende lest weder ingepacht voor 100 gulden jaerlijckx 
ende aengenomen aenden rentmeester te bethoonen metten iersten in wat voegen hij de voorsz 
hoeve hadde aenveert. 
 
Ende bestaet dese hoeve in een ommuert woonhuijs mette koestal daer annex met schuer, 
schaepsstal, backhuijs ende peertstal met een verckenscot 
 
Nodige reparatie 
 
De steene schouw inde voorz huijsinge seer breet ende wijt sijnde is inden boesem seer gescheurt 
ende seer periculeus om in te storten, waeromme den rentmeester geordonneert heeft den 
insuffusanten balck daer vuijt te nemen ende t´selve te versien ende verseeckeren. 
 
Ende alsoo den voorz hoevenaer  
 
Fol 87r 
 
was onversien van een torffschop, soo heeft den hoevenaer versocht aenden stal een gebont daertoe 
aen te setten, d´welck overmidt de nootsaeckelijckheijt opdijen voet met cleijne costen conde 
geschieden. 
 
Plantagie 
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Om het voorz huijs stonden 13 opgaende eijcke boomkens tusschen ½ ende schaers 1 voet dick. 
 
Om de schaepscoij stonden 14 boomen van ½ voet dick met 12 a 13 groote heesters. 
 
Voor het heijtvelt stonden 42 a 43 dunne boomkens van 3 a 4 duijm 
 
Om de schuer ende op het pleijn ennige jonge plantagie tot ontrent 120 stuck de swaerste van ½ voet 
ende d’ander als dicke heesters, met noch ennige jonge geplante heesters. 
 
Fol 87v 
 
Item ten oisten op den Nieuwen Bocht het schaerhout 3 jarich ende insgelijcx op den Grooten Bocht. 
 
Item een heesterbosch groot ontrent schaers een lopensaetlants, bequaem om vuijt te setten. 
 
Opden Minsten Dries hijer en daer ennige struelles schaerhout d’welck vuijt genomen op de canten 
nodich ende dienstich was tot voordeel vande weijde vuijtgheroijt. 
 
Op den Grooten Dries het schaerhout aende twee sijden 3 ende 4 jarich. 
 
Nota is bij den rentmeester den hoevenaer aengeseeght wt te setten 50 heester, eeckelen te saijen, 
sijne huijsinge te decken ende alles te doen volgens sijne huercedulle. 
 
Fol 88r 
 
[42, Reusel, hoeve, den Rouwenbocht, Deenstraat hoek Lange Voren, Reusel.] 
 
Reusel 
 
Eene hoeve genoempt Den Rouwenbocht gecomen vande voorsz abdije beteult bij Jan Henricx 
vander Weerden ende bij de laetste verpachting overmits niet genoch en conde gelden opgehouden 
op 150 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet in woonhuijs metten koestal annex, schuer, schaepscoije ende schop 
 
Ende bij hem aenveert bloot aende stoppelen, gelijck aennaempt den rentmeester metten iersten te 
sullen suffisantelijck bethoonen. 
 
Reparatien 
 
De voorschrevene huijsinghe waren seer caducq ende vervallen, overmits bij tijde vanden Postelsche 
regeringe daerop waren woonende twee oude luijden t’samen 208 jaren out, die vuijt consideratie 
vanden abt niet veel en verwoonden en dijenvolgens daeraen weijnich wierde gerepareert. 
 
Fol 88v 
 
Ende vooreerst vereijschte de huijsinge ende stallinghe rontsomme de wenden vernieuwt geplaijt 
ende gericht ende waeren de gebonten noch sterck ende goet. 
 
De schuer was heel caducq ende diende de gebonten met de cap gericht ende gerepareert ende 
waeren aen weersijden de platinge ende stijlen met de wenden meest vergaen t’welck t’samen oock 
metten deuren diende gerepareert 
 
In het huijs was een dobbel schouw bij den voorsz rentmeester vuijt groote nootsaeckelijckheijt 
geleeght. 
 
Potagie 
 
Om de huising ende lancxt de wallen stonden 70 eijcken  
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Fol 89r 
 
opgaende boomkens waer onder 5 boomen waeren van 8 a 10 duijm, de rest maer 4 a 5 duijm met 
noch ennige cleijn crotten van boomen het meerendeel niet wel wassende. 
 
Het schaerhout op de voorsz hoeve was oock seer luttel ende qualijck genoch tot heijmsel ende 
noodige reparatie der voorsz hoeve 
 
Nota desen hoevenaer ghelast gelijck alle andere voorgaende. 
 
Fol 89v 
 
[43, Reusel, hoeve, Verbrande Hoef, Turnhoutseweg 26, Reusel.] 
 
Reusel 
 
De Verbrande Hoeve opden wech naer Arendoncq sonder den Arendoncxen Beempd daer onder te 
sijn begrepen, bewoont bij Adriaen Symon Vorsters,  
 
Ende gestaet in woonhuijs metten koestal annex, oock schuer ende schaepskoij aenmalcanderen, 
backhuijs ende torffschop. 
 
Ende is dese hoeve aenveert bloot aende stoppelen bij des voorsz hoevenaers vader ende sulcx 
inden quaden tijt als wanneer deselve hoeve wel 40 jaren ledich hadde gelegen, gelijck den 
hoevenaer aennaempt ende oock gelast is sulcx aenden renmeester valide metten iersten te 
bewijsen. 
 
Ende is dese hoeve bij de laetste verpachtinge niet genoech connende gelden, opgehouden ende bij 
den rentmeester daernaer vuijtter hant wederom verpacht voor [drie puntjes] 
 
Fol 90r 
 
Den kelder was perickel van in te vallen, dies is noodich wedersijts met stijve ribben veel onderschoort 
ende verseeckert. Oijck diende een vack muers vuijtgenomen ende hermackt. Oijck ennige reparatie 
aenden trap te doen, alles welck om perijckel van invallen te voorcomen nootsaeckelijck diende 
gedaen ende tegenwoirdich met cleijne costen can geschieden. 
 
Plantagie 
 
Om de huijsinge stonden 7 groote eijcke boomen swaer ontrent 1½ voet, doch meest boven rijp, open 
ende ten deelen vol vuers 
 
Item noch 24 cleijne boomen soo van 6 tot 10 a 11 duijm met noch ennige cleijne crotten, oock ennige 
jonge bercxkens. 
 
Fol 90v 
 
Item opden Hoogen Bocht op de wallen het schaerhout 2 a 3 jarich, met ennige jonge opgaende 
bercxkens. 
 
Item opden Rafer ende t’Cleijn Bochtien ennich schaerhout met een heesterbosken groot 15 a 16 
roijen, oock inde hegh eenige bercxkens ende was den hoevenaer tegenwoirdich doende met 
heesters wt te setten, waerinne hem geseeght is jaerlijcx te continueren. Oijck eeckelen weder 
gewassen sijnde volgens huercedulle te saijen ende voortaen geen schaerhout meer te houden ende 
alles anders gelijck de voorgaende hoevenaers gelast is. 
 
Fol 91r 
 
[44, Reusel, hoeve, Ten Poel, locatie onbekend.] 
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Reussel 
 
Eene hoeve genoempt Ten Poell gepacht bij Willem Peter Fabri voor 126 gulden jaerlijcx, ende is 
oock aenveert bloot aenden stoppelen gelijck hij seijde ende aennaempt den rentmeester sulcx valide 
metten iersten te bethoonen. 
 
Ende bestont dese hoeve in een ommuert huijs metten koestal daer aen. Oock een nieuwe schop van 
3 gebondt noch niet alles voltrocken die door ordre van haere Ed: Mo: soo men verstont aldaer 
vernieuwt wierde. Item een verckenscoij, schuer ende scaepscoij. 
 
Reparatie 
 
Den schaepscoij groot sijnde 6 gebont diende hier en daer opde platinge ennig nieuwe stijltiens, oock 
ennige deuren daeraen gerepareert te hebben, ende alsoo de selve reparatien cleijn ende 
desniettemin noodig waren 
 
Fol 91v 
 
Ende terwijlen de timmerlieden met het voorsz schop daer in loco noch besich waren, soo heeft den 
rentmeester hen gelast de voorsz reparatie met eenen te doen. 
 
Ende was voorders de huijsinge alles in redelijcke reparatie, vuijtgenomen het dack d’welck door den 
wint seer was beschadicht ende dijnvolgens den hoevenaer gelast t’selve metten iersten te doen 
decken als staende tot sijnen last. 
 
Plantagie 
 
Voor de huijsinge op de ghemeijnte aldaer stonden 8 oude eijckeboomen swaer stijff 1 voet, oock aen 
het huijs 26 cleijne eijckeboomen ontrent voet dick ende ennige minder. 
 
Fol 92r 
 
Het schaerhout om den Vlaster was houdbaer waervan de 2 sijden tot heijmsel van het voorsz nieuw 
schop ierst waren affgehouden. 
 
Opden Voorsten Bocht was het schaerhout aen 3 sijden 4 ende 5 jarich ende aende westsijde 2 a 3 
jarich 
 
Ad idem op den Grooten Bocht 
 
Op het Aengelach hijer ende daer ennige struelles schaerhout 
 
Het schaerhout opden Vloet was 3 a 4 jarich soo dat dese hoeve seer wel versien is van schaerhout 
t’welck overmits d’abundantie vanden Reuselschen torff vuijt het aengelegen goor bij Postel aldaer 
niet so veel als op andere platsen weerdich 
 
Nota den hoevenaer aengeseeght als alle andere voorgaende. 
 
Fol 92v 
 
[45, Reusel, hoeve, Nieuwenhuis,Turnhoutseweg 24, Reusel.] 
 
Reussel 
 
De Hoeve genoempt Nieuwenhuijs oock van Postel gecomen ende bij Ariaen Sijmon Moonen alias 
Van Gestell man van Maijken weduwe Jan Ariens op de laetste verpachtinge weder ingepacht voor 
138 guldens jaerlijcx 
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Ende bestaet dese hoeve in het woonhuijs metten koestal annex, schuer, schaepscoij, brouw- ende 
backhuijs, met een schop, 
 
Aenveert dese hoeve bloot aenden stoppelen, d’welck den hoevenaer aennaempt aenden 
rentmeester valide metten iersten te sullen bethoonen,  
 
Ende is dese hoeve gelijck alle de voorgaende onder Reusel gelegen, oijck thiendvrij Memorie. 
 
Reparatie 
 
Aenden kelder, oock aende goot ofte waschplaets vereijschte ennige reparatie mitsgaders een vack 
muers wederopgemetselt daer de dieven waren doorgebroken, welcke reparatie met 500 a 600 steen 
soude connen gedaen werden. 
[halfsteens = 12 m

2
; heelsteens = 6 m

2
] 

 
Fol 93r 
 
Potagie 
 
Om het huijs stonden 6 groote eijcken, soo van 1½ voet tot 1 voet dick ende 50 cleijne opgaende 
eijcken van 6 tot 10 duijm met noch ennige quade crotten. 
 
Item om den hoff ende Weghacker hier ende daer ennich schaerhout. 
 
Item om de Smeelen eenich schaerhout noodich tot vitsel ende heijmsel der huijsinghe van tijt tot tijt. 
 
Oock is den hoevenaer aengewesen ende gelast bij den rentmeester opde Verbrande Hoeve heesters 
te halen ende op dese hoeve te planten ende daerin jaerlijcx te continueren 
 
Ende voorders hem gelast als de voorgaende hoevenaers 
 
Fol 93v 
 
[46, Netersel, hoeve, bij de kapel, De Hoeve 24 en 26, Netersel.] 
 
Netersell 
 
De hoeve van Jasper Cornelis gelegen aen het cappelleken, lest weder ingepacht voor 120 gulden 
jaerlijcx 
 
Ende bestaet in een woonhuijs met den koestal daer annex, schuer, schop, calver en verckenscoij 
 
Ende is dese hoeve oock aenveert bloot aende stoppelen, gelijck den hoevenaer verclaerde doch 
hem aengeseeght sulcx met den iersten aenden rentmeester valide te moeten bethoonen 
 
Ende was alles opde voorsz hoeve in redelijcke reparatie, vuijtgenomen dat de schuerdeuren dienden 
gerepareert. Oock ennig opscheut door den grooten wint versoncken weder herleet ende vastgemackt 
d’welck eer den hoevenaer aen het decken conde comen diende gedaen. 
 
Potagie 
 
Voor opden wegh van t’huijs 
 
Fol 94r 
 
tot aenden Hulstbosch daer het lant scheijt ten westen opde canten vanden ackers 54 boomen 3 a 4 
heel swaer ende bequaem tot molenwerck ende andere van 8 duijm tot 1 voet. 
 
Bij het schop eenen swaeren boom stijff 20 duijm dick 
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Opden selven wech aen d’ander sijde van t’huijs ende om de schaepscoij stonden 60 eijckeboomen, 
soo van eenen voet tot ½ voet dick 
 
Item vanden schaepscoij ten suijden lancxt den Hoffacker tot aen het hec toe noch 50 boomen ter 
dichte als vooren. 
 
Item vandaer voorders lancxt de ackers buijten de wallen 25 eijcke boomen soo van 4 tot 6 duijm, met 
hier ende daer eenen cleijnen tusschen beid niet wel wassende. 
 
Fol 94v 
 
Item tegensover de schaepscoij opden Burcht inde ackers 25 eijcke boomen van 5 tot 10 duijm dick 
 
Item over het water opden Burcht 3 sware boomen dick bijde 2 voet ende 10 van ½ voet tot 1 voet 
dick, met eenen esch van 8 a 9 duijm. 
 
Achter de schuer ende woonhuijs 8 groote boomen van 14 tot 20 duijm. 
 
Item het schaerhout dat soo hijer ende daer lancxt de ackers staet is weijnich van impotancie ende is 
ongeveerlijck als tot heijmsel ende andere reparatie noodich, sulcx dat daer van niet veel en can 
vercocht worden. 
 
Nota den hoevenaer vermaent sijne huijsinge te decken, heesters te poten ende alles anders gelijck 
de voorgaende hoevenaers is aengeseeght. 
 
Fol 95r 
 
[47, Netersel, hoeve, Kleine Hoeve, Carolus Simplexplein 7, 9, 11, 13, Netersel.] 
 
Netersel 
 
De Cleijne Hoeve weder ingepacht bij Maijken weduwe Jan Jacobs voor 48 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet in woonhuijs metten koestal annex, schuer, brouw- en backhuijs, schop ende eenen 
boer aende straet 
 
Oijck de hoevenersse aengeseeght dat sij metten iersten aenden rentmeester most validelijck 
bethoonen in wat voegen sij dese hoeve hadde aenveert t’sij met de halve schaer off andersints, 
twelck heeft aengenomen te doen. 
 
Reparatie 
 
Den backoven om perijckell van brant te voorcomen dient gerepareert ende was voorders alles in 
taemelijcke reparatie, doch het dack door den wint seer beschadicht, d’welck de pachtersse is 
aengeseeght metten aldereersten te doen decken, als staende tot haeren last alleen. 
 
Fol 95v 
 
Plantagie 
 
De twee sijden van den dries achter t’huijs sijnde wallen met schaerhout, den eenen houdbaer ende 
den anderen 3 jarich ende van gelijcken achter den hoff. 
 
Item de 3 sijden schaerhout vanden Calverbocht was 3 a 4 jarich 
 
Opden Stapacker d’een sijde met 4 jarich else schaerhout doch sijn maer cleije perceeltiens van 
weijnige importantie 
 
Item om het huijs 10 opgaende willigen, soo van ½ voet ende minder met 2 eijcken van 1 voet ende 2 
van ½ voet. 
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De pachteresse vermaent heesters te doen poten ende eeckelen gewassen sijnde te saijen. Ende 
voorders alles gelijck aende andere voorgaende hoevenaers is vermaent. 
  
Fol 96r 
 
[48, Bladel, hoeve, Ter Koijen, Bredasebaan 34, Groot Terkoijen 4-6, Bladel.] 
 
Bladell 
 
De hoeve genoempt Ter Koijen gecomen vanden voorsz abdije ende lest wederom ingepacht bij 
Ariaen Spoormans voor 144 gulden jaerlijcx  
 
Ende bestaet in huijs metten koestal annex, schuer, schaepscoij, backhuijs, schop ende verckenscoth, 
alles seer ontrampeneert in wenden ende dacken. Oijck de schuer aende oistzijde heel out ende 
vervallen. Oock de schaepscoij versoncken ende de playen vergaen, alle t’welck nootsaeckelijck dient 
gerepareert ende sulcx metten aldereersten. Alsoo naderhant verstaen is ende bij den hoevenaer 
gewaerschout dat sijn halve schuer aende voorsz oistsijde voorders met den laetsten grooten wint 
was ingevallen. 
 
Ende was dese hoeve aenveert sonder de halve schaer te weten bloot aenden stoppelen ende 
thiende vrij Memorie. 
 
Fol 96v 
 
Volgens de hoevenaers verclaren die expresselijck is aengeseeght metten iersten sulcx aenden 
rentmeester validelijck te moeten bethoonen in conformiteijt vande verpachtcedulle in fine van dijen 
sulcx duijdelijck mentionerende. 
 
Plantagie 
 
Om de huijsinge ende schuer stonden 6 boomen, ten minsten dick eenen vadem dick doch rijp ende 
vergaen. Oock ennige crotten van boomkens met ennige weijnige cleijne eijcxkens 
 
Aen d’een sijde vanden acker naest de hoeve genaempt Vorssel staen 5 boomen, oock van een 
vadem houts, met ennich schaerhout wel 7 jarich met nog 1 boom qualijck van 1 voet houts met noch 
ennich schaerhout aen de selve sijde tegenwoirdich houdbaer. 
 
Fol 97r 
 
[49, Bladel, watermolen, Ter Koijen, bij Bredasebaan 28, Bladel.] 
 
Item opden Molenwegh 1 boom van 1 vadem houts 
 
Item opden cant vanden Molenwiell 1 schonen molenstander doch boven rijp ende int wassen niet 
meer avancerende. 
 
Item in het busselken ter sijden den molen ende lancxt den ackercant t’samen ontrent 24 eijcke 
boomen soo van ½ tot schaers 1 voet hout. Oock ennige minder met een partije cleijne opgaende 
boomen staende alles int voorsz busselken neffens het water aldaer loopende sijnde het schaerhout 
lancxt den acker houdbaer. 
 
Item rontsom den hoff het schaerhout 7 jarich ende opden cant 2 boomen van 1 voet houts. 
 
Fol 97v 
 
Oijck malen de pachters voorsz met hen eijge steen volgens hen eijge verclaren ende affirmatie 
vanden provisoir van Postel daerover expresselijcken gehoort, doch staet geweten dat de voorsz 
pachters opden selven molen soo veel duijm steens in het affscheijden moeten laten als sij daer 
opcomende hebben gevonden, waervan de voorsz pachters is aengeseijt metter iersten de quantiteijt 



47 

 

 

van dijn aenden rentmeester te moeten schriftelijck ende validelijck overbrengen om in d’affscheijden 
wedersijts sich daer naer te connen reguleren. 
 
Fol 98r 
 
[50, Bladel, hoeve, Vorssel, Ten Vorsel 2 en 3, Bladel.] 
 
Bladel 
 
Eene hoeve genoempt Vorssel gecomen vande voorsz abdije ende lest wederom ingepacht bij 
Anchem Sijmens voor 125 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet in woonhuijs metten koestal annex, schuer, schaepscoij, een vervallen verckenscot met 
noch ennige gebout sonder ennich dack ofte wenden. 
 
Ende verclaert den voorsz hoevenaer deselve hoeve aenveert te hebben bloot aen de stoppelen soo 
hij seijde ende sulcx belast is metten iersten aenden rentmeester validelijck te moeten bethoonen. 
 
Reparatie 
 
Aen dese hoeve was noodich gerepareert aen de schaepsstal een vack muers met noch ennige 
vervallen steenen hier ende daer weder ingemetst 
 
Fol 98v 
 
De schuer was met den harden wint d’een sijde ingevallen, liggende den erste worm met de 
opscheuten onder de voet. Oock ennige onderplatinghe vergaen. 
 
Item vereijschten t’verckenscoth gestijft ende de gevallen opscheuten weder opgeleeght ende 
vastgemackt, alle welcke reparatien oock seer noodich waren 
 
Plantagie 
 
Item rontsom dese hoeve, huisinge ackerlanden als andersints staen in alles 116 eijcke opgaende 
boomen, ennige van 1 voet houts, sommige minder ende t’meerendeel eenen ½ voet ende ennighe 
minder. Ende daerenbovens noch ennighe jonge plantagie. 
 
Fol 99r 
 
Achter t’huijs stond eenen eijcken boom, bequaem tot een as in eenen watermolen. 
 
Item bij het wijerken het schaerhout 3 jarich 
 
Item voor op de Oude Vloet het schaerhout 2 jarich 
 
Item over den dijck ennich schaerhout houdbaar 
 
Item lancxt den nieuwen bocht het schaerhout 3 jarich 
 
Nota den hoevenaer aengeseeght jaerlijcx te poten 50 heesters hem bij den rentmeester aen te wijsen 
oock eeckelen te saijen ende geen schaerhout meer te houwen ender voorders alles anders gelijck 
aende voorgaende hoevenaers is aengeseijt. 
 
Fol 99v 
 
[51, Bladel, hoeve, Hooiberg, Bredasebaan 23, Bladel.] 
 
Bladel 
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De hoeve genoempt Den Hoijbergh gecomen vande voorsz abdije van Postel ende lest weder 
ingehuert bij Aert Jan Henricx voor 70 gulden jaerlijcx  
 
Ende bestaet in een woonhuijs metten koestal annex, schuer, schaepsstal, backhuijs ende schop 
 
Ende heeft den voorsz hoevenaer als getrouwt hebbende de weduwe van Jan Peters verclaert dat hij 
noch sijne huijsvrouwe niet en weten off bij henne voorouders deselve hoeve is aenveert met de halve 
schaer oft niet also deselve overleden sijn ende hen daervan noijt en hebben hoiren seggen 
 
Ende is den voorsz hoevenaer desniettemin aengeseijt, daervan de seeckerheijt aenden rentmeester 
metten iersten validelijck te moeten bewijsen in conformiteijt der verpachtcedulle hen ten laste 
gheleght. 
 
Ende sijn de landerijen deser hoeve naest Vorssel gelegen thiendvrij ende naest het dorp niet thiend 
vrij. Memorie. 
 
Fol 100r 
 
Reparatie 
 
De plaijen aende koestal dienden ten deelen vernieuwt 
 
Item het backhuijs aen d’een sijde vervallen sijnde, diende gerepareert ende insgelijcx met plaijen 
ende wenden versien. 
 
Het dack was door den wint beschadicht, d’welck den hoevenaer is aengeseeght te doen decken als 
staende tot sijnen last alleen. 
 
Plantagie 
 
Rontsom het huijs ende aengelach stonden 14 opgaende eijcke boomen, sommighe van 1½ tot 1 
vadem dick, doch t’meerendeel rijp. 
 
Het schaerhout opden Heijbocht 4 jarich met eenen opgaenden eijck dick ½ voet. 
 
Fol 100v 
 
Item achter t schop noch eenen eijcken boom van ½ voet. 
 
Item aen d’een sijde vanden Nieuwen Bocht t’schaerhout 2 jarich, met eenen eijcken boom dick 
ontrent 1 voet 
 
Item rontsom den Ossenbocht t’schaerhout 2 jarich. Oock een heg 6 jarich, met eenen eijcken boom 
van eenen vadem houts, doch van binnen holl. 
 
Item aen d’een sijde lancxt den Papenacker t’schaerhout 7 jaerich 
 
Nota den hoevenaer aengeseijt jaerlijcx 30 heesters te pooten ende eeckelen te saijen ende voorders 
hem aengeseeght, soo ende gelijck den voorgaende hoevenaers is gedaen. 
 
Fol 101r 
 
[52, Bladel, hoeve, Nijgen, Franse Hoef 14, 11 – 19, Bladel.] 
 
Bladel 
 
De hoeve genoempt Nijgen belast met 1 mud rog jaerlijcx aent’cappittel van Oirschoth ende 
daerenbovens bij Wouters Peter Wouter Fabri lest weder ingehuert voor 70 gulden jaerlijcx  
 
Ende bestaet in woonhuijs metten koestal annex, schuer, schaepscoij, schop ende verckenscoth,  
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Bij den hoevenaer aenveert bloot aende stoppelen sijnde voor sijn opcommen vanden ruijters 
affgerooft en ennige jaren ongecultiveert gelegen gelijck den hoevenaer aennaempt sucx validelijck 
aenden rentmeester te sullen bethoonen. Ende is dese hoeve thiende vrij – Memorie. 
 
Reparatie 
 
Den koestal was seer caducq ende aen alle canten swack ende vervallen, de cap ende sijdel wanden 
ingebogen ende door outheijt versoncken, alle t’welck met weijnighe costen conde werden herstelt, 
vuijtgenomen dat het meerendeel soude 
 
Fol 101v 
 
moeten werden vernieuwt. Ende om dese costen noch een wijl tijts voorbij te gaen, soo heeft den 
rentmeester sulcx gesien hebbende, ordre gestelt t’selve alomme daer het noodich was te 
verschooren ende t’ondersteunen om het vallen voor soo veel doenlijck te voorcomen ende alsoo in 
eenen gebruijckbaren staet te houden. 
 
Oijck is t’woonhuijs seer caducq ende vereijschten oock noodich gerepareert te werden offe soude 
anderssints perijckel loopen van vallen, waer vooren den rentmeester oock soude sorge dragen 
t’samen oock voor den koestal aen de selve huijsinge annex. 
 
De schuer was aen d’een sijde seer caducq ende vereijschten metten eersten gericht te werden ende 
de onderplatinge met eennige stijlen  
 
Fol 102r 
 
vernieuwt, waer toe opde voorsz hoeve sijn staende bequame boomen, die doot ende niet meer 
wassende en sijn. 
 
[Ontbreekt kopje Plantagie] 
 
Op het voorhooft stonden 112 opgaende eijcke boomen waer onder 4 a 5 van 2 voet, oock ennig 
weijnighe van 1 voet, maer de meeste part van 6 tot 10 duijm, met noch weijnighe potagie waervan 
sommich doot ende noch ennich wel wassende is. 
 
Item om den Mortel eenen swaren boom tot een molenasse ende 4 boomen wat minder oock 7 wat 
minder als 1 voet, met ennige weijnighe jonge plantagie. 
 
Item inden Raster 1 opgaende eijck van ontrent 1 voet houts. 
 
Fol 102v 
 
Item buijten den Bogaert ten oisten 3 eijcke boomen van 8 a 10 duijm. 
 
Item opde canten stont hijer ende daer ennich schaerhout sommich van 1, 2, 3 ende 4 jarich, doch 
soo weijnich dat tot reparatie vande caduke huijsinge t’selve wel soude vereijsschen 
 
Nota den hoevenaer vermaent eeckelen te saijen ende heesters bij den rentmeester aen te wijsen te 
poten, ende voorders alles anders gelijck de voorsz hoevenaers is aengeseeght. 
 
Fol 103r 
 
[53, Bladel, watermolen, Casteren, Molenweg 16, Bladel.] 
 
Bladel 
 
Het watermolentien gelegen onder Bladel gemeijnlijck genoempt het Casterens Watermolentien, lest 
ingepacht bij Willem Ariens voor 120 gulden jaerlijcx 
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Ende maelt den molenaer met sijne eijgen steen, volghens sijn eijgen verclaren ende affirmatie 
vanden provisoir van Postel daer op gehoort, doch den molenaer aengeseijt aenden rentmeester met 
den iersten validelijck te moeten bethoonen hoeveel duijmen steens sijnen voorsaet Ariaen Mollen 
opden selven molen opcomende heeft gevonden, om alsoo bij sijn affscheijden insgelijcx daerop te 
laeten met het ander gereetschap bij hem aenveert. 
 
Den omloop van het waterrath mette schuijfdelen bevonden ten deelen vergaen te sijn. Oock was den 
molen met laijen gedeckt sijnde ontrampeneert, gelijck den rentmeester t’selve oock is aengewesen 
waer toe sorge soude dragen om t’selve te doen repareren. 
 
Fol 103v 
 
[54, Bladel, Hoeve, Ter Hofstat, Hofstad 56, 58, Bladel.] 
 
Bladel 
 
[marge:] niet thiend vrij 
 
Eene hoeve, genaempt Ter Hofstadt, lest weder ingepacht bij Laureijns Cornelis Goutsmits voor 125 
guldens jaerlijcx ende aenveert met de halve schaer volgens t’eijgen verclaren vanden hoevenaer, 
sijnde niet thiend vrij – Memorie 
 
Dese hoeve wort gemeijnlijck genoempt de hoeve Ter Hofstat ende bestaet in woonhuijs metten 
koestal, schuer, schaepscoij, schop ende verckenscot 
 
Reparatie 
 
De solderinghe in het huijs is heel vergaen tot groot ongerieff vanden hoevenaer ende soude te 
repareren sijn met 40 a 50 deelen ende 2 a 3 ribben. 
 
De stijlen vanden koestal dienden gericht ende de wenden versien. 
 
Item aende schuer sijn ennighe plaijen tenemael vergaen. 
 
Fol 104r 
 
Item het dack was door den wint oock seer beschadicht ende oversulcx den hoevenaer vermaent te 
doen decken als staende tot sijnen laste 
 
Plantagie 
 
Op het voorhooff ende rontsom de huijsinghe stonden samen 160 opgaende eijcke boomen, 
daeronder 2 heel swaer soo van 18 ende 20 duijmen, ende 5 a 6 van 1 voet, onder de rest van 5 tot 6 
duijmen dick. 
 
Item inde Rachters eenen grooten eijck bequaem tot eenen nieuwen balck in cas van binnen goet is. 
 
Item opde vijer sijden aldaer het schaerhout 3 jarich 
 
Item inden Schiebochtacker 
 
Fol 104v 
 
Ende om de 2 beemptiens daer voor gelegen oock t’schaerhout 3 jarich. 
 
Item inden Voorsten Beempt d’een sijde was het schaerhout 3 jarich. 
 
Item, insgelijcx inden Spreuwelerbeempt off groesvelt d’een sijde was het schaerhout 3 jarich 
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Nota den hoevenaer vermaent eeckelen te saijen ende heesters bij den rentmeester hem aen te 
wijsen te poten volgens huercedulle ende voorders alles anders gelijck de voorgaende hoevenaers is 
aengeseeght. 
 
Fol 105r 
 
[55, Bladel, hoeve, Wolfswinkel, Het Bosch 10, 11, 13, 15, Bladel.] 
 
Bladel 
 
De hoeve genoempt Wolfswinckel lest weder ingehuert bij Jan Claes Mollen voor 120 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet in huijs metten koestal annex, schuer, schaepsstal, torffhuijs, schop ende verckenscoij 
aen malcanderen. Ende is thiendvrij behalvens de Blaijelse Ackers van ontrent 24 lopen groot sijnde – 
Memorie. 
 
Het aenveerden der voorsz hoeve t’sij bloot aenden stoppelen of met de halve schaer sulcx seijden 
den hoevenaer metten iersten aenden rentmeester te sullen blijcken met volcomen contentement. 
 
Reparatie 
 
Den oven stont seer vervallen sijnde tot groot perijckel van brant in het torffschop, d’welck om sulcx te 
voorcomen diende op een ander plats verleijt. 
 
Fol 105v 
 
Ende was de huijsinghe voorders in tamelijcke reparatie vuijtgenomen dat daeraen vergaen waeren 
ennighe onderplatinghe die noodich diende versien. 
  
Plantagie 
 
Rontsom de voorsz huijsinghe ende bogaert stonden 140 opgaende eijcke boomen waervan ennighe 
weijnighe swaer waren van 15 tot 18 duijm, maer meest tusschen de 6 a 12 duijm, met 3 a 4 essen. 
 
Item rontsom den Rachteracker het schaerhout 2 a 3 jarich met ennighe crabben van boomen. 
 
Item rontsom den Conincx Acker twee a 3 jaerich schaerhout 
 
Fol 106r 
 
Item den Nieuwen Beempt bij t’Conincx Heijr is beplant met schaerhout van 2 a 3 jaren tot aen het 
Ruelsbosch toe. 
 
Item het Ruelsbosch is aende noort sijde inhebbende meenichte van welwassende opgaende eijcke 
boomen ontrent de quantiteijt van 250 van allerleij soort, soo van ½ tot 1 voet dick. 
 
Item aende suijtsijde ontrent 500 van t’selve soort, oock doorgans met vuijtslach van struelles van 
hulst, else ende eijcke schaerhout, doch was noch cleijn. 
 
Item aende 3 sijde vanden 
 
Fol 106v 
 
Hulstbeempt 4 a 5 jarich schaerhout liggende ten westen aent voorsz bosch, ooc stonden inden 
selven beempt 18 a 20 opgaende eijcke boomen ter dichte als voor. 
 
Nota den hoevenaer aengeseeght de heesters bij den rentmeester hem aen te wijsen jaerlijcx te 
poten, oock eeckelen te saijen, geen schaerhout meer te houden ende voorders oock alles vermaent 
gelijck aende voorgaende hoevenaers is geschiet. 
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Fol 107r 
 
[56, Bladel, hoeve, Toorkens Hoeve, locatie onbekend.] 
 
Bladel 
 
Eene hoeve genoempt Toorkens Hoeve gecomen vande voorsz abdije ende lest wederom ingehuert 
bij Peter Henricx voor 85 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet in huijs metten koestal annex, schuer, schaepscoij, den boer, peertstal ende het 
verckenscot aen malcanderen  
 
Bij den hoevenaer aenveert met de halve schaer soo hij verclaerde ende niet thiendvrij – Memorie. 
 
Nodige reparatie 
 
Ende huijsinghe ende schuer waeren de platinge met ennighe stijltiens vergaen die dienden gericht 
ende vernieuwt ende de deuren gerepareert, het dack was door den wint ontrampeneert ende den 
hoevenaer aengeseijt sulcx te decken metten iersten als staende tot sijnen laste. 
 
Fol 107v 
 
Plantagie 
 
Achter ende besijden den koestal stonden ennighe jonghe plantagie als dobbele heesters waervan 
enighe sterven ende crodactich sijn. 
 
Item om den hoff 4 opgaende eijcke boomen van ongeveerlijck 1 voet houts ende 6 van ontrent ½ 
voet, doch meestal rijp. 
 
Item bij t’huijs ende schuer 7 boomen te minsten van 1 vadem houts ende eene van ½ voet. 
Item lancxt den cant ende om het Heijtvelt oock bij t’huijs t’samen 22 a 23 oude eijcke crotten van 
boomen, niet seer groot sijnde aen d’een sijde ende aen d’een sijde vanden gracht het schaerhout 
van 1 jaer 
 
Fol 108r 
 
Item rontsom het Aabroeck het schaerhout 2 jarich, met ontrent 9 a 10 eijcxkens van ½ voet 
 
Item int Heijtvelt een cleijn bosken schaerhout van 3 jaren 
 
Item om den Ouden Bocht ennich schaerhout met een cleijn busselken sommich houdbaer ende 
sommich 2 jarich, met noch ennige opgaende eijcxkens hen selven gesaijt hebbende. 
 
Item aende sijde van den Loorijs ennich schaerhout houdbaer. 
 
Oock beneffens den Busselacker naest het straetien sommich schaerhout 4 jarich ende eenich van 1 
jaer ende de dweersheg houdbaer. 
 
Fol 108v 
 
Nota den hoevenaer aengeseeght jaerlijcx te poten veertich heester bij den rentmeester hem aen te 
wijsen. Oijck eeckelen te saijen ende geen schaerhout meer te houden ende onder de opgaende 
boomen nijt meer te vlaggen. Ende voorders alles anders gelijck de voorgaende hoevenaers is 
aengeseeght. 
 
Fol 109r 
 
[57, Hapert, hoeve, locatie onbekend.] 
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Hapert 
 
De hoeve van Henrick Dirck Baijens gecomen van het voorschreven convent van Postel ende bij den 
hoevenaer lest weder ingepacht voor 70 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet in t’woonhuijs metten koestal annex, schuer, schaepscoije ende schop ende is groot in 
teullant 30 lopensaet 
 
Bij den hoevenaer aenveert met de halve schaer, volgens de eijgen verclaringhe. 
 
Nodige reparatie 
 
Inde schaepscoij is den balck vuijt het middelgebijnt vuijtgeweecken dient noodich gericht en versien 
om het vallen te voorcomen. Ende alsoo het woonhuijs is onversien van kelder 
 
Fol 109v 
 
ofte suijvelcamerken ende dat den hoevenaer t’selve ten hoochsten is noodich ende bij hem 
instantelijck wort versocht, oock dat hetselve met cleijn costen inden westen conde gestelt worden 
terwijlen men aldaer d’een sijde vanden gevel vergaen sijnde met een muerken wel vereijschen soude 
opgetrocken te worden ende met eenen daer aen met cleijne costen soude connen gemackt worden 
soo waer gansch dienstich t’selve metten iersten gedaen. Alsoo daerom strijcx tegenwoirdich wel 
steen sijn te becomen. 
 
Item aende stal sijn 
 
Fol 110r 
 
oock seer noodich 2 deuren die gans vergaen sijn. 
 
Plantagie 
 
Rontsom t’huijs schuer ende aengelach stonden 14 eijcke boomen waervan de beste bij t’huijs ontrent 
van 1 vadem houts waren, oock ennighe van 1 voet ende wat minder. 
 
Achter de schaepscoij was het schaerhout hoewel weijnich eerst gehouden. 
 
Item rontsom den acker genoempt De Hoeve het schaerhout 2 ende 3 jarich. 
 
Oock is den hoevenaer aengeweesen eeckelen te saijen, de heesters bij den rentmeester hem aen te 
wijsen jaerlijcx te poten ende voorders alles gelijck de voorgaende hoevenaers sijn vermaent. 
 
Fol 110v 
 
[58, Hapert, hoeve, Ten Lement, Lemel 19, Hapert.] 
 
Hapert 
 
De hoeve van Henrick Ariens gemeijnlijck genoempt Ten Lement oock gecomen vanden voorsz abdije 
van Postel is bij den hoevenaer lest weder ingepacht voor 80 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet in een woonhuijs met den koestal annex. Item schuer, schaepskoij ende turfschop  
 
Sijnde volgens t’verclaren vanden hoevenaer aenveert bloot aen de stoppelen die sulcx oock heeft 
aengenomen metten iersten aenden rentmeester validelijck te sullen blijcken. 
 
Nodige reparatie 
 
Den Koestal was aen d’een sijde versoncken, oock de platinge onder ende boven t’meerendeel 
vergaen, diende oversulcx gericht ende gerepareert. 
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Inde schuer was eenen balck  
 
Fol 111r 
 
ghebroocken ende vuijtgevallen door den laetsten grooten storm van wint, d’welck sonder vuijstel oock 
diende gerepareert. D’welck den rentmeester oock alsoo heeft bevonden, ende om voorder perijckel 
te voorcomen daertoe aengewesen opde hoeve van Mattheus Philps eenen bequamen boom om op 
aggreatie van haere Ed: Mo: daertoe te gebruijcken. 
 
Ende overmits den backoven seer was vervallen ende dangereus voor brant oock de schouw seer 
caducq soo heeft den rentmeester sulcx gevisiteert hebbende om het apparent perijckel te voorcomen 
ordre gestelt om t’selve te repareren. 
 
Plantagie 
 
Om de voorsz huijsinghe stonden 8 oude quade boomen die meest alboven doot waren, swaer van 1 
tot 1½ voet. 
 
Fol 112v 
 
Oijck was het schaerhout opde selve hoeve seer weijnich ende niet bestant tot heijmtinge oft reparatie 
aen de selve huijsinghe. 
 
Ende overmits op dese hoeve geen bequaemheijt en was om heesters te poten off eeckelen te saijen, 
soo heeft den rentmeester in platse van dijen goet gevonden den hoevenaer te gelasten bercken 
jaerlijcx te poten ende oock te saijen ende voorders den selven hoevenaer aengeseeght sijne 
huijsinge behoorlijck te decken, voorders als aenden voorgaende hoevenaers is gelast. 
 
Fol 113r 
 
[59, Hapert, hoeve, locatie onbekend.] 
 
Hapart 
 
Eene hoeve gecomen van het convent van Postel ende bij Cornelis Cornelissen lest weder ingehuert 
voor 52 gulden jaerlijcx  
 
Ende bestaet in woonhuijs metten koestal annex. Item een schuer van 3 gebont, sijnde heel wel in 
reparatie overmits het voorleden jaer omgewaijt sijnde bij den rentmeester door necessiteijt is weder 
doen oprichten ende t’meerendeel vernieuwen 
 
Oock heeft den hoevenaer aengenomen metten iersten aenden rentmeester te sullen behoorlijck 
blijcken in wat voegen hij de voorz hoeve had aenveert. 
 
Oijck was aende voorz hoeve noch een schaepskoij, torfschop ende verckenscot 
 
Noodighe reparatie 
 
De schaepscoij was seer 
 
Fol 113v 
 
caducq soo in wenden als dack ende diende nootsaeckelijck gericht ende gerepareert, ende van 
gelijcken het torf ende verckenscoth. Ende is dese hoevenaer aengeseeght de voorsz huijsinge 
behoorlijck te doen decken als staende tot sijnen last 
 
Plantagie 
 



55 

 

 

Om het huijs staen 24 oude eijckeboomen. Ooijck inden Acker daer aen eenen die t’meerendeel doot 
is ende schijnen van binnen vol vuers ende vergaen te sijn, sijnde door malcanderen swaer van eenen 
tot 1½ voet houts. 
 
Item om de Acker staen hier ende daer ennige struelles schaerhout, doch qualijck soo wel als tot 
heymsel ende noodich onderhout der hoeve van nooden is, ende was t’meestendeel van t’schaerhout 
 
Fol 114r 
 
tot vitsel aende wenden vande voorsz nieuwe schuer gebruijckt. 
 
Ende alsoo op dese hoeve de heesters niet wel den aert hadden om te wasschen, soo heeft den 
rentmeester den hoevenaer gelast bercken te poten ende te saijen ende voorders den hoevenaer in 
alles belast als de voorgaende. 
 
Fol 114v 
 
[60, Hoogeloon, hoeve, Houtshoefken, T-kruising Hoogeind, Heieind en Akkerstraat bij Casteren en 
Hoogeloon. ] 
 
Hooch-Loon 
 
Het Houtshoeffken gecomen vande voorsz abdije ende bij Gijsbert Willems lest weder ingehuert voor 
23 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet in woonhuijs ende koestael annex, schuer, peertstal en schop 
 
Ende verclaert den hoevenaer dese hoeve bloot aende stoppelen te hebben aenveert, gelijck sulcx 
den rentmeester Tempelaer metten iersten suffisantelijc soude bewijsen. 
 
Nodige reparatie 
 
Aenden peertstal vereijschten ennighe nieuwe platinghe ende stijltiens ende diende den selve wat 
versoncken sijnde weder gericht. 
 
Oijck diende den oven staende in den koestal ende gansch vervallen sijnde overmits het perijckel 
vanden brant nootsaeckelijck verleijt te werden gelijck den rentmeester sulcx aengewesen sijnde daer 
toe geeft ordre gestelt. 
 
Fol 115r 
 
Inden koestal is eenen stijl versoncken, diende gericht ende geschoijt. Oock diende de sijdelwangen 
met den selven stal onderschoort waertoe bij den rentmeester 2 quade boomkens sijn aengewesen. 
 
Plantagie 
 
Om het huijs ende aengelach weijnich opgaende houts bevonden als alleenlijck ennighe cleijne 
boomkens noch nergens tot ennig timmeringhe connende werden geemploijeert. 
 
Op het nieuwe lant ennich 3 jarich schaerhout 
 
Item inde beempden oock geen oft luttel schaerhouts. 
 
Fol 115v 
 
Item een cleijn heesterbosken van ontrent ½ lopensaetlants, ende daerinne ennighe bequaem om 
vuijt te setten, waer toe hem last is gegeven, ende plaets aengewesen om jaerlijcx daer 20 vuijt te 
planten. 
 
Ende voorders den hoevenaer gelast alles gelijck de voorgaende 
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Fol 116r 
 
[61, Casteren, hoeve, locatie onbekend.] 
 
Casteren 
 
Een hoeve gecomen van het voorsz convent van Postel lest gemijnt bij Wouter Jacob Goijarts voor 90 
gulden jaarlijcx 
 
Ende bestaet in woonhuijs met den koestal annex, schuer, schaepskoije, brouwhuijs, schop met een 
verkenscoth. 
 
Dese hoeve is aenveert met de halve schaer gelijc den rentmeester vermeijnde doch seijde den 
hoevenaer sulcx niet wel te weten, maer de waerheijt daervan aenden rentmeester metten iersten 
schriftelijck te sullen exhiberen. 
 
Nodige reparatie 
 
De plancken vanden solder waeren gansch ondeugend ende vergaen d’welck met 33 a 34 deelen 
conde gerepareert werden, ende met de oude plancken vanden solder comende conde met het 
verckenscot versien dat seer vergaen was. 
 
Fol 116v 
 
Oijck dienden verscheijde deuren, soo van het huijs, schuer ende schaepskoij vernieut die seer 
vergaen ende ontstucken waeren. 
 
Oijck waeren inde koestal ennighe opscheut gebroocken ender vergaen waerdoor t dack was 
ingesoncken ende oversulcx noodich diende gerepareert ende gericht. 
 
De schuer sijnde groot 5 gebont oock seer wijt ende breet is seer overgeweken ende caducq oock het 
dack ende wenden ingesoncken ende vergaen ende niet wel mogelijck sonder voorgaende reparatie 
deselve schuer te connen decken als sijnde de latten soodaenich vergaen datter op veel platsen niet 
meer en can gedeckt worden, ende 
 
Fol 117r 
 
in perijckel is metten grooten wint in te storten ende diende oversulcx de sijdelwangen mette gansche 
cap vernieuwt waertoe het meerendeel van het hout off oude cap noch soude connen dienen, maer 
alsoo tot sulcken grooten cap t’seffens te decken den hoevenaer geen stroij genoch van sijne heel 
gewas niet soude hebben, soo soude niet ondienstich sijn voor eerst de oistsijde die het quaetste is te 
vernieuwen, waertoe het hout daertoe noodich op de naest aengelegen hoeve conde gevonden 
werden t’gene op verscheijde plaetsen rijp is ende niet meer en wast ende voor sulcx de weijnichste 
schade soude geschieden ende de rest conde men s’jaers daer naer doen. 
 
Fol 117v 
 
Plantagie 
 
Om de voorsz huijsinghe staen 3 eijcken die t’merendeel rijp sijn ende niet meer en groijen, dick stijff 1 
voet 
 
Om de put stont 1 grooten esch met een groote wilghe 
 
Achter de huijsinghe was den wal nieuwt opgemackt ende met eijcke en bercke pootsel beplant. 
 
Het schaerhout aende twee sijden van t’beemdeken was 3 jarich 
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Op de wallen om het boogaert ende hofken was het schaerhout 3 jarich doch weijnich ende insgelijcx 
op den wal lancxt den Sijdelbocht. 
 
Ende alsoo de heester op dese hoeve geenen aert hebben soo is bij den rentmeester 
 
Fol 118r 
 
aen den hoevenaer gelast in plaetse van dijen jaerlijcx veertich bercken te poten ende insgelijcx 
berckensaet te saijen 
 
Ende voorders denselven hoevenaer gelast sich in alles te reguleren naer de verpachtcedulle hem int 
verpachten voorgelesen ende aengeseijt gelijck de voorgaende hoevenaers 
 
Fol 118v 
 
[62, Casteren, hoeve, locatie onbekend.] 
 
Casteren 
 
De hoeve van Jan Michielssen bij hem weder ingepacht voor 55 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet in het woonhuijs metten koestal daer annex, schuer, schaepscoij, stal, backhuijs, schop 
ende verckenscoth 
 
Ende is dese hoeve volgens t’verclaeren vanden hoevenaer aenveert bloot aende stoppelen, doch 
hem gelast sulcx aenden rentmeester metten iersten behoorlijck te moeten justificeren off anderssints 
volgens t’slot der verpachtinghe daer van sijn ende blijven versteken. 
 
Nodige reparatie 
 
De achtersijde vanden huijsinge diende gansch omplaijt ende met verscheijde stijlen versien oock 
behoorlijck gericht tot welcke reparatie den rentmeester 2 boomen die rijp ende doot waeren heeft 
aengewesen ende getekent. 
 
Fol 119r 
 
Inde koestal is de covelbalck gebroocken om den welcken te repareren insgelijcx eenen ouden boom 
bij den rentmeester den hoevenaer is aengewesen. 
 
Potagie 
 
Op t’voorhooff staen 2 sware eijcken die rijp sijn, dich inde 20 duijm 
 
Item voor de schuer ende schaepskoij 32 a 33 cleijne eijcke boomen, dick van 4 tot 8 duijm 
 
Item recht voor t’huijs stonden 10 boomen, van ontrent 1 voet houts, met ennige jonghe potagie ende 
eenen grooten doorenboom. 
 
Het schaerhout aende 3 sijde van t’aengelach was 3, 4 ende 6 jarich 
 
Fol 119v 
 
Item aldaer aenden wegh 2 oude eijcke boomen dick ontrent 1½ voet 
 
Het schaerhout rontsom den Beetenbocht 3 ende 4 jarich 
 
Item opden wegh ten westen van desen acker 11 eijcke crotten dick 8 a 9 duijm 
 
Nota den hoevenaer bijden rentmeester aengeseijt in plaets van heester 40 bercken te poten, oock 
bercke saet te saijen ende voorders alles gelast als de voorgaende hoevenaers is gedaen. 
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Fol 120r 
 
[63, Casteren. Hoeve, locatie onbekend.] 
 
Casteren 
 
De hoeve van Mattheus Philipsen lest bij hem weder ingepacht voor 50 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet in woonhuijs metten koestal daer annex, schuer, schaepskoij ende schop  
 
Ende heeft den hoevenaer aengenomen volgens ernste belastinge aenden rentmeester ierst daeghs 
bij wettighe attestatie te bethonen off hij de selve hoeve met de halve schaer hadde aenveert off niet 
alsoo hij seijde sulcx te ignoreren. 
 
Reparatie 
 
Inde schuer waren 3 a 4 opscheuten onder t’dack gebroocken ende oversulcx bij den rentmeester 
daertoe aengewesen eenen ouden boom rijp sijnde tot reparatie van dijen. 
 
Potagie 
 
Om de huijsinghe stonden 
 
Fol 120v 
 
23 opgaende eijcke boomen sommighe van eenen voet ende sommige van ½ voet dick met noch 
weijnighe potagie van geen importantie ende waeren de voorsz boomen meest rijp ende doot 
 
Op dese hoeve is seer luttel schaerhouts, sulcx dat overmints het mancquement van dijen de wenden 
op verscheijde platsen aen de huijsinghe blijven openliggen. 
 
Nota overmits de nature deser hoeve niet bequaem en is om heesters te wasschen, is bij den 
rentmeester den hoevenaer gelast 40 bercken te planten, oock te saijen, ende voorders gelast als de 
voorgaende hoevenaers is gedaen. 
 
Fol 121r 
 
[64, Oerle, hoeve, bij de kerk, Gerard Vekemansplein, Oerle.] 
 
Oerle 
 
Een hoeve ontrent de kercke lest weder ingepacht bij Goijaert Janssen Mollen voor 149 gulden 
jaerlijcx ende blijft aen dese hoeve geen halve schaer maer is bloot aende stoppelen aenveert volgens 
de verclaringh vanden hoevenaer ende conform de laeste verpachtcedulle ende attestatie aenden 
rentmeester daervan overgelevert soo men verclaerde, ende is dese hoeve thiendvrij ende groot in 
landerijen soo teullant als groes ontrent 93 lopensaet 
 
Ende bestaet in woonhuijs metten koestal annex, schuer, schaepskoij, backhuijs, schop ende 
verckenscoij. 
 
Nodige reparatie 
 
Aen dese huijsinghe was veele reparatie nodich als te weten den vloer opde keldercamer sijnde 
gansch perijckeleus voor invallen ende inder kelder onderset, het welck noodich diende gerepareert 
ende versien 
 
Fol 121v 
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De schaepskoije, stallinghe ende schuer diende op veell plaetsen omplaeijt ende met 3 groote off 
dobbele deuren versien die gans vergaen sijn. 
 
Plantagie 
 
Rontsom den hoff was het schaerhout 6 a 7 jarich t’welck den hoevenaer vuijt crachte sijnder 
voorgaende huercedulle alnoch was pretenderende als schaerbaer sijnde. 
 
Item neffens den Putacker aen de straet op den wal het schaerhout 4 jarich 
 
Item t’schaerhout op den wal naest de heijde in den acker genoempt het Oersbosch, groot 6 
lopensaet out aen d’een sijde 7 jaerich ende d’ander sijde t’verleden jaer eerst gehouden ende 
insgelijcx den wal teghens t’heijt …[woord half in de vouw, vermoedelijk: ‘velt’] 
 
Fol 122r 
 
Opden Cappelacker noch op den Grooten Acker daernaest geen hout 
 
Ad idem opden Grooten ende Cleijnen Leucken Acker geen hout ende insgelijcx op het Molenstuck 
 
Op beijde de eijnden van den Koedries het schaerhout 3 jarich 
 
Item aen d’een sijde vanden Eijndelenbeempt t’schaerhout 5 jarich 
 
Item aen beijder sijden vanden Raephoff t’schaerhout 5 jarich ende t’ander eijndt verleden jaer ierst 
gehouden ende op de canten 5 cleijne eijcke boomkens. 
 
Item voor t’huijs 11 eijcke boomen sommige van 1 vadem ende sommige wat minder dick. 
 
Fol 122v 
 
Item aldaer noch 30 boomkens van 4 a 5 duijm met noch 20 quade crabben. 
 
Item lancxt ende inder wall vanden Kerckhoff achter de schuer ende schaepscoij 26 eijcken boomen 
waeronder ennige quade crodden. 
 
Item inden Schimmelen Beempt ennige strijcken schaerhout met ennigen vuijtslach van jong pootsel. 
 
Item inden Wagenbeempt gehoorende soo aen dese als aen de volgende hoeve geen schaerhout van 
ennige importantie 
 
Inden Endenplas, oock aen beijde de hoeven als vooren gehoorende, ontrent het schaerhout telckens 
gehouwen sijnde ontrent van 100 mutsers 
 
Fol 123r 
 
Item in het hoijvelt aen Waelerdijck hijer ende daer ennighe struijcken schaerhout. 
 
Nota den hoevenaer gelast 25 heesters jaerlijcx te poten, eeckelen te saijen ende voorts aengeseeght 
gelijck aende voorgaende hoevenaers is geschiet. 
 
Fol 123v 
 
[65, Oerle, hoeve, Bogartse Hoeve, Gerard Vekemansplein, Oerle.] 
 
Oers 
 
Een hoeve oock ontrent de kercke gelegen genoemt De Bogartse Hoeve, ghebruijckt bij de weduwe 
van Jan Janssen Mollen, ende lest tot contentement van het lant niet connende gelden opgehouden 
op 140 gulden jaerlijcx sijnde oock thiendvrij, ende is oock aenveert bloot aende stoppelen volgens 
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verclaren van Goijaert Janssen Mollen die mits d’absentie vander voorsz weduwe is aengeseeght 
ende bevolen aenden voorsz weduwe te seggen dat sij sulcx ierst daeghs aenden rentmeester 
behoorlijck soude moeten bethoonen 
 
ende bestaet dese hoeve in het woonhuijs metten koestal annex, schuer, schaepscoij, schop ende 
verckenscot. 
 
Nodighe reparatie 
 
Aen dese huijsinghe dient oock veele reparatie 
 
Fol 124r 
 
te weten de achterhuijsinghe opgewonnen de sijdelwanden te richten de platinghe die onder tenemael 
vergaen sijn te vernieuwen oock ennighe opscheuten op het dack te leggen mitsgaders ennige stijlen 
inde sijdelwenden te brengen. 
 
Aende schaepskoij vereijste mede gelijcke reparatie, van gelijcken oock aen d’een sijde vanden 
schuer 
 
De deure vande achterhuijsinge ende schuer dienden mede tenemael vernieuwt te werden. 
 
Plantagie 
 
Item bij het huijs ende achter de schuer stonden 6 eijcke boomen, waervan de vier ider van 1 vadem 
houts waeren, ende de ander twee van ontrent ½ vadem dick. 
 
Fol 124v 
 
Item voor het huijs ende bij de schaepskoij stonden 21 eijcxkens wat dicker als dobbel heester ende 
tegens het huijs 1 eijckenboom wat crabachtich. 
 
Item op den Putacker ende Raephoff neffens de straet ten wedersijden ende om den voorsz Raephoff 
4 jarich schaerhout, ende aenden achtersten cant ierst gehouden, oock naest de kercke 7 quade 
crodden van boomen geen 5 a 6 gulden weerdich.  
 
Item opden grooten acker van 18 lopensaet noch oock opden Cappelacker, noch op het ackerken 
voor Oers noch op den Putacker geen schaerhout – memorie. 
 
Item inden Leuckenacker het schaerhout op de wallen 1 jarich. 
 
Fol 125r 
 
Item op het Driesken geen schaerhout 
 
Item op het driesken achter de camer t’ schaerhout meest desen tijt ghehouden ende naest de straet 
haubaer.  
 
Item in het Weertien tot Blaerthem geen off seer luttel schaerhout 
 
Item inden Heersbeempt onder Velthoven weijnige quade struelles schaerhout. 
 
Nota also de voorz huijsinge ende schuer veel ende alomme meest met nieuwe wenden diende 
versien, ende dat den steen tegenwoirdich wel te becomen is aldaer, soo wort haer Ed: Mo: in 
consideratie gegeven den off men de hoevenersse niet 
 
Fol 125v 
 
beter en gelasten met ijmanden een off 2 monden steen te backen om de voorsz wenden te 
onderschoijen ende op te maecken 
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Oijck de voorsz hoeveneresse aengeseeght 25 heesters te moeten poten ende eeckenen te doen 
saijen, volgens huercedulle ende voorders gelijck de voorgaende hoevenaers is gheschiet. 
 
Fol 126r 
 
[66, Oerle, hoeve, aan de pastorie, Oude Kerkstraat 29 – 33, Oerle.] 
 
Oers 
 
Het hoeffken aende pastorije gehoorende ende bloot aende stoppelen aenvaert, bewoont bij Jan 
Jaspers ende bij de laetste verpachtinghe wederom ingepacht voor 50 gulden jaerlijcx  
 
Ende bestaet in woonhuijs met den koestal annex, ende schuer noch in tamelijcke reparatie, doch 
dienden het heck tusschen de pastorije en dese hoeve vernieuwt. 
 
Plantagie 
 
Aen het huijs ennige cleijne eijcke boomkens als dobbel heesters 
 
Item 4 a 5 willige opgaende waeronder alleen maer eenen is achter het huijs op de straet van 
redelijcke dickte ende de andere sijn maer 4 a 5 jaer gepoot gheweest. 
 
Fol 126v 
 
Item op de wallen van het aengelach bij het huijs 2 jarich schaerhout 
 
Op het hijtvelt en is geen schaerhout 
 
Item op Valckenborg Acker een heg van 6 a 7 jaer schaerhout 
 
Item rontsom het Moerstuck het schaerhout d’een sijde 6 jarich ende d’ander sijde 7 jarich 
 
Item op den hoff ende campke het schaerhout 3 jarich 
 
Ende overmits dit pastorije hoefken seer cleijn is in landerijen ende niet onder de hoeven verpacht, 
soo is den hoevenaer alleen aengeseeght sijne huijsinge volgens verpachtcedulle in goede reparatie 
te houden. 
 
Fol 127r 
 
[67, Oerle, pastorie, Oude Kerkstraat, tussen 27 en 29, Oerle.] 
 
Oerle 
 
De pastorije tot Oers bewoont bij den predicant aldaer was het dack seer vergaen soodat d’een sijde 
ongeveerlijck de helft ende d’ander sijde een derde part vereijscht gedeckt te werden. 
 
Item binnenshuijs versocht den predicant een dobbel deur cousijn ende in het incomen van t’huijs het 
stroijen dack met geschulpte deelen een weijnich beschooten. 
 
Fol 127v 
 
[68, Oerle, windmolen, Molenvelden, Oerle.] 
 
Oerle 
 
Den wintmolen gecomen vande voorz abdije van Postel, ende lest bij Henrick Ariaen Schuts wederom 
ingehuert voor 495 gulden jaerlijcx 
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Ende maelt den voorz molenaer oijck met sijn eijgen steen volgens sijn verclaeren ende affirmatie 
vanden provisoir van Postel daerop gehoort doch dient bij den rentmeester naergesien opde oude 
huercedulle met hoeveel duijm steens hij den selven heeft aenveert om in het affscheijden opden 
selven molen soo seel te laten ofte bij den molenaer bewijs te leveren dat hij t’selve aen het clooster te 
voorens heeft voldaen. 
 
Oijck heeft den molenaer volgens sij verclaeren ende huerconditien te besorgen 
 
Fol 128r 
 
de hecke, schaijen, buijten ende binnen reep met het voorder gereetschap daertoe noodich. 
 
Oijck dienden opden selven molen metten iersten versorcht 2 schijven tot het rutselen, die 
ongeveerlijck sullen costen 4 gulden. 
 
Oijck moet den selven molen versien worden met een bequame las opden steert ende met ennige 
houte schalien om den molen te decken. 
 
Oijck sijn ennige vande onderplaijen aende molen seer vergaen, dien metten iersten diende versien te 
werden waertoe het nodich hout conde gevonden worden opde hoeve van Jan Henrick Joachims 
onder Duijsel. 
 
Fol 128v 
 
[69, Veldhoven, hoeve, Kruising De Sitterlaan – Capella – Parkpad, Veldhoven.] 
 
Velthoven 
 
Een hoeve lants lest weder ingepacht bij Leendert Martens voor 130 gulden ende blijft op dese hoeve 
geen halve schaer volgens t’verclaren vanden hoevenaer ende conform de laetste verpachtinghe  
 
Ende bestaet in huijs metten koestal daer annex, schuer, schaepskoij, schop ende backhuijs, sijnde 
dese hoeve insgelijcx tiendvrij. 
 
Nodige reparatie 
 
In het achterhuijs naer den oisten dienden eenen nieuwen eustworm ende onder met plaijen versien. 
 
Item de schuer aen d’een sijde versoncken diende gericht, geplaijt ende gerepareert ende van 
gelijcken de schaepscoij ende schop. 
 
Plantagie 
 
Bij den put 3 groote opgaende essen. 
 
Fol 129r 
 
Item voor t’huijs 4 eijcke boomen, doch crabachtich ende achter het schop een cleijn eijcxken. 
 
Om den Koolhooff 3 jarich schaerhout 
 
Item rontsom het aengelagh ende den Achtersten Dries d’een helft het schaerhout drije jarich ende 
d’ander maer een jarich. 
 
Item inden wal een eijcken boom dick stijff eenen voet met noch eenen boom van 4 duijm ende een 
cleijn eske ende het voorder tuellant leijt inde Vlacke Acker sonder schaerhout. 
 
Ende alsoo opde slootcanten vanden Aabeempt heel wel else pootsel soude wasschen, daertoe 
geconsidereert dat bij dese hoeve 
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Fol 129v 
 
nijt veel schaerhout en is om het dack met latten te onderhouden, soo heeft den rentmeester aenden 
hoevenaer gelast daertoe te coopen 3000 else pootsel, om met den iersten aldaer te poten onder 
conditie dat hij t’selve pootsel aen sijne huerpenningen sal mogen corten t’welck heel weijnich sal 
importeren ende daerenbovens der hoevenaer gelast jaerlijcx 25 heester bij den rentmeester hem aen 
te wijsen te poten, oock eeckelen te saijen volghens verpachtinghe 
 
Item noch opde zuijtsijde vanden Meer opde wal ennich schaerhout met 3 crabachtige eijcke 
boomkens 
 
Nota is den hoevenaer vermaent ende aengeseijt gelijck alle voorgaende 
 
Fol 130r 
 
[70, Veldhoven, hoeve, Sondervick 62, Veldhoven.] 
 
Velthoven 
 
Eene hoeve lants gecomen vanden voorsz abdijen van Postel ende lest weder ingepacht bij Jan Aert 
Lamberts voor 124 gulden jaerlijcx ende is oock aenveert bloot aende stoppelen volgens verclaren 
vanden hoevenaer ende conform de laetste verpachtcedulle ende is voorsz hoeve oock tiendvrij. 
 
Ende bestaet in woonhuijs met den koestal annex, een peertstalleken, schuer, schop ende 
verckenscoth 
 
Nodige reparatie 
 
Het schop ende verckenscot dient nootsaeckelijck gerepareert alsoo alrede ten deel onder de voet 
gevallen is, ende de rest sonder reparatie sal volghen. 
 
De schuer ende huijsinge was noch in redelijcke reparatie doch den peertstal aenden hoevenaer 
belast te decken als staende tot sijnen last. 
 
Fol 130v 
 
Plantagie 
 
Item voor het huijs op de straet achter ende ter sijden de schuer waren 18 eijcke boomen, sommige 
schaers eenen voet, ennige minder met noch ennige cleijne boomen. 
 
Item bij den put 2 esseboomen tamelijck dick ende was den put heel vervallen. 
 
Item voor op de wal bij de straet stonden 2 quade beelen. 
 
Item opden wal aende zuijtsijde achter den peertstal een stuck weeghs het schaerhout 3 jarich ende 
de rest eerst gehouwen ende het voorder ackerlant is gelegen inde Vlacke Acker sonder schaerhout. 
 
Nota den hoevenaer gelast jaerlijcx 25 heester te poten ende eeckelen te saijen ende voorders gelast 
als de voorgaende 
 
Fol 131r 
 
[71, Valkenswaard, hoeve, Venbergen, Molenstraat 203, 204, 205 Valkenswaard.] 
 
Weerde 
 
Eenen hoeve genoempt Venbergen gecomen vanden voorsz abdije ende lest wederom ingehuert bij 
Jacob Iwen Bluijssen voor 129 gulden jaerlijcx  
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Ende bestaet in huijs metten koestal annex, schuer, schaepscoij, backhuijs ende schop, ende is groot 
in teullant 64 lopensaet 
 
Bij den hoevenaer aenveert bloot aende stoppelen, gelijck sulcx hem is aengeseeght met den iersten 
aenden rentmeester validelijck te sullen moeten bethoonen. 
 
Nodige reparatie 
 
Den hoevenaer versoeckt een soldering boven de keuken waertoe de ribben alreede sijn liggende 
ende alleenlijck daertoe van noode soude wesen 100 deelen. 
 
Den backoven dient vernieut als sijnde t’enemael ingevallen. 
 
Fol 131v 
 
Ende het backhuijs met plaijen versien 
 
Plantagie 
 
Bij t’huijs inde straet ende het aengelach staen ontrent 40 opgaende eijcke boomen dien dicxten 
ontrent ½ voet ende d’andere minder. 
 
Item bij de schaepskoij 3 boomen stijff 1 voet dick, doch den eenen doot. 
 
Item bij het schop eenen dicken eijcken boom, oock doot sijnde 
 
Item bij het aengelach weijnich schaerhouts ende maer 2 jaren out. 
 
Item inde Laken oft Dommel Beemden weijnich schaerhout sijnde de selve beemden tegenwoirdich 
onder water. 
 
Fol 132r 
 
Den hoevenaer gelast 40 heesters bij den rentmeester aen te wijsen op de bequaemste plaetse te 
poten, oock eeckelen te saijen, sijne huijsinge behoorlijck te decken, in geen groesvelden te torven, 
oock aen niemanden sonder consent vanden rentmeester ennich lant vanden voorsz hoeve over te 
laten, onder geen opgaende boomen te vlaggen ender voorders hem punctuelijck te moeten reguleren 
volgens sijne verpachtcedulle. 
 
Fol 132v 
 
[72, Valkenswaard, watermolen, Venbergen, Molenstraat 211, Valkenswaard.] 
 
Weerde 
 
Den watermolen oock genaempt Venbergen gecomen vande voorsz abdije ende lest weder ingepacht 
bij Peter Laureijnsen Nagelmackers voor 350 gulden jaerlijcx. 
 
Ende bestaet den voorsz molen in eenen coren ende runtmolen onder een dack met laijen gedeckt. 
 
Oock maelt den voorsz molder met sijn eijgen steen, volgens sijn verclaren ende confirmatie van den 
provisoir van Postel daerop gehoort, doch staet bij den rentmeester opde oude ceelen naer te sien, 
met hoeveel duijm steens hij op den selven molen is gecomen, om in het affscheijden alsoo weder te 
verlaten. 
 
Reparatie 
 
De platinghe inden com vanden runtmolen mette sijdeplancken diende gerepareert ende insgelijcx 
vanden corenmolen met 
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Fol 133r 
 
de watercom ende diende den molen onder naer de Dommel toe geplanckt ende wel versien van 
voorder vuijtspoelen alsoo sulcx in tijde ende wijlen groote schade soude comen te doen. 
 
De wooninge aenden voorsz molen gehoorende bestaet in woonhuijs metten koestall annex, schop 
ende backhuijs, mitsgaders eenen stercken spijker oft corenhuijs alles in redelijcke reparatie, doch 
t’ghene aen t’dack door den wint was ontrampeneert den molenaer gelast weder te decken als 
staende tot sijnen last alleen. 
 
Plantagie 
 
Inde beempden achter t’huijs staen verscheijde heggen ende  
 
Fol 133v 
 
struelles schaerhout doch tegenwoirdich meest onder water, met een busselen daer neffens aen 
gelegen, sommich 4 ende sommich 7 jaren out sijnde 
 
Item rontsom de canten der voorsz velden verscheijde jonge opgaende boomen, sommige eenen voet 
sommige ½ ende ennige minder dick sijnde, doch overmits het water niet wel telbaer. 
 
Item rontsom het huijs, spijker ende op den molenwegh ende molen t’samen over de 115 opgaende 
boomen, sommige van 1 voet, ennige van ½ ende het meerendeel cleijnder. 
 
Oijck verclaert den voorsz meulenaer sijne teullanden 
 
Fol 134r 
te bestaen in 21 lopensaet ende bij hem aenveert bloot aende stoppelen gelijck hij aenden 
rentmeester valide soude bethoonen. 
 
Item den molenaer aengeseeght jaerlijcx te poten 25 heester bij den rentmeester hem aen te wijsen, 
ende voorders alles gelijck de voorgaende hoevenaers is aengeseeght.  
 
Fol 134v 
 
[73, Hulsel, hoeve, Nertingen, De Hoef 11 en 13 Hulsel.] 
 
Hulsell 
 
Ene hoeve genoempt Nertingen, bewoont bij Antonis Jan Crijnen Goijaerts ende bij de leste 
verpachtinghe overmits tot contentement van t’lant niet genoch en conde gelden, opgehouden op 150 
gulden jaerlijcx  
 
Ende bestaet dese hoeve in een woonhuijs met den koestal annex, schuer, schaepsstal ende 
backhuijs 
 
Ende den hoevenaer gelast metten iersten behoorlijck aenden rentmeester te moeten blijcken in wat 
voegen hij de voorsz hoeve heeft aenveert. 
 
Reparatie 
 
Inde achterhuijsinghe is eenen worm gebroocken ende affgesoncken ende is voorders de huijsinge 
seer caducq soo dat noodich waer den voorsz worm vernieuwt off soo doenlijck behoorlijck 
 
Fol 135r 
 
gelast, oock de achterhuijsinge opgewonden, de platinge ten deelen vernieuwt ende met stijltiens 
versien. 
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Inde trap moeten 4 a 5 treden vernieut ende ingemackt werden 
 
Item het houtwerck inde leeme wand boven voor den solder diende om perijckel te voorcomen oock 
vernieuwt ende gerepareert. 
 
De schuer is oock seer gekroockt ende caducq, het dack ingesoncken ende ennige leeme wanden 
omverre gevallen, soo dat een gedeelte nieuwe platingen daertoe worden gerequireert ende diende 
de cap oock behoorlijck gericht ende versien. 
 
Fol 135v 
 
De schaepskoij is noch goet ende in redelijcke reparatie. 
 
Plantagie 
 
Voor aen de straet ende omde huijsinge staen 3 swaere boomen, bequaem tot molenassen ofte 
steenbalcken ende eenen wat lichter met 120 boomen so van ½ tot eenen voet dick oock ennige 
weijnige cleijne tusschen beijde, waervan ennige sijn wel wassende oock ennige rijp ende doot. 
 
Inde Peertsweij staen 10 boomkens van t’selve soort met hijer ende daer noch een cleijne quade crod. 
 
Het schaerhout rontsom de Koolhoff is van 1, 2, 3 ende 4 jarich, met een opgaende boomken. 
 
Fol 136r 
 
Om den Hoogen Dries het schaerhout 1 ende 2 jarich. 
 
Item omden Wiel ende Raepbocht 2 ende 6 jarich schaerhout 
 
Item een heesterbosken van 15 a 20 roeden groot doch sijn de heesters noch cleijn ende weijnich 
bequam om te connen verplaent worden 
 
Item achter t’selve een cleijn bosken schaerhout van 3 a 4 jarich hout 
 
Item opden Nertinghcamp d’een sijde met 2 jaerich schaerhout. 
 
Nota den voorsz hoevenaer aengeseijt de heesters bij den rentmeester hem aen te wijsen te poten 
oock eeckelen te saijen ende sich in alles te dragen volgens huercedulle ende gelijck de andere 
hoevenaers is aengeseeght. 
 
Fol 136v 
 
[74, Lage Mierde, hoeve, Schaapsdijk, Buitenman 2, Lage Mierde.] 
 
Lagemierde 
 
Eene hoeve genaemt Schaepsdijck, beteult bij Jan Henrick Peeters ende overmits bij de laetste 
verpachtinge tot contentement van t’lant niet en conde verpacht werden, is deselve opgehouden 
geweest op 160 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet in woonhuijs metten koestal annex, schuer, backhuijs ende peertstal, schaepscoije met 
2 schoppen en de boer 
 
Ende is dese hoeve aenveert bloot aende stoppelen, volgens het verclaren vanden hoevenaer doch 
den selven aengeseeght sulcx metten iersten aenden rentmeester valide te moeten bewijsen off dat 
hij andersints volgens huercedulle daer van soude sijn ende blijven versteecken. 
 
De huijsinghe waeren noch in redelijcke reparatie 
 
Fol 137r 
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Vuijtgenomen datter een schop metten lesten grooten wint aen d’een sijde was omgewaijt, t’welck 
weder dient gericht ende gerepareert. 
 
Plantagie 
 
Op het erff ende omde voorsz huijsinghe binnen wallen stonden 27 eijcke opgaende boomen swaer 
van 8 tot 20 duijm, alles wel wassende met noch eenige cleijne plantagie 
 
Ende daer tegensover op het Peertsbroeck naer den wegh toe stonden 6 eijcke opgaende boomen, 
den minsten dick 1 voet ende de andere 1½ voet. 
 
Opden Schaepsdijck ten zuijde vande brug tot aen t’huijs toe stonden 15 boomen, soo van 6 tot 10 a 
11 duijm, ende voor t’huijs 5 van wat swaerder slach 
 
Fol 137v 
 
Item van t’huijs aff tot de grippe toe daer t’lant van dese hoeve schaijt tegens het lant van Michiel 
Bartholomeussen staen 136 jonge eijcke boomen, dick van 4 tot 6 a 7 duijm 
 
Item daer tegensover ten noorden stonden 96 eijcke boomen, swaer van 6 tot 9 a 10 duijm ende 
daerop volght tot recht voor het huijs een dicke jonge potagie van noch heel jonge boomen ende 
vandaer tot aende brugge 6 boomen van 1 voet houts waeronder veele sijn boven rijp ende niet meer 
wassende. 
 
Over de brug naer de heijde aen wedersijden vanden wegh de wallen beplant met eijcke crodden ider 
van 3 rijden die winckel omgaen volgens t’lant 
 
Fol 138r 
 
maer aende sijde vande heij sijn deselve meest vuijt ende doot ende is dese plantagie niet bequaemer 
als om te cnooten tot schaerhout ende is de rest oock redelijck wel aent ’t wassen. 
 
Int Runtselbroeck ende buijten het stroomken op de heijde stonden 14 eijcke boomen, ennige minder 
als 1 voet oock ennige als 1½ voet. 
 
In het selve Runtselbroeck is eenen sloot beplant met schaerhout sijnde 3 jarich 
 
Opt Rouwbroeck lancxt den kant een deel struelles else schaerhout van 3 en 4 jaren. 
 
Fol 138v 
 
Van gelijcken een weijnich schaerhout om den bogaert van 5 a 6 jaren ende aldaer 15 opgaende 
eijcke soo van 8 tot 14 duijm 
 
Tusschen het Rouwbroeck ende Peertsbroeck eenen wal met eijcke schaerhout ende insgelijcx opt 
Peertsbroeck voor aenden wegh van 5 a 6 jarich 
 
Item achter opt Rouwbroeck 4 opgaende crotten van boomen 
 
Item in het Leenbochtien een cleijn bosselken opgaende eijcke boomkens van ontrent inde 60 met 6 a 
7 ter dickte van ontrent 1 voet, sijnde de ander lichte opgeschoten ende jonghe boomen. 
 
Fol 139r 
 
De drije sijden van het Cleverbochtien is t’schaerhout houbaer ende van gelijcken de 3 sijden vanden 
Verckensacker. 
 
Item opt Posterelsken 14 opgaende eijcke boomen van 6 tot 12 duijm dick met oock ennich 
schaerhout opde canten met oock ennighe bercxkens om wt te planten, doch weijnich 
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Item inden Biesthoff eenen eijck met eenen els soo van 8 tot 11 duijm met drije sijde schaerhout 4 
jarich 
 
Lancxt dese landerijen opde straet staen hier en daer heester geplant die wel 20 jaer hebben gestaen 
en niet veel en avanceren ende qualijck noch 1 vuijst dick sijn oock meest boven doot ende nergens 
toe dienende als tot brant 
 
Fol 139v 
 
Nota den voorsz hoevenaer aengeseeght de heesters bij den rentmeester hem aen te wijsen 
behoorlijck te poten ende ierst daer toe te maecken groote bequaem kuijlen ende den gront behoirlijck 
ierst te breecken om weder geen verlooren moijten ende costen te doen. 
 
Oock hem aengeseeght eeckelen te saijen ende voorder gelijck aen alle de andere hoevenaers is 
belast. 
 
Fol 140r 
 
[75, Loon op Zand, hoeve, Kloosterstraat 141 Loon op Zand, aan grens met Udenhout.] 
 
Loon opt Zant 
 
De hoeve lants beteult ende lest weder ingehuert bij Henrick Ariens voor 150 gulden jaerlijcx ende is 
belast met 6 mud rogge jaerlijcx aende pastorije van Hintham maer noijt betaelt ender oversulcx 
sonder den voorsz last aenden hoevenaer verpacht als alleenlijck 3 gulden aenden kerck van 
Oisterwijck ende 7 stuiver chijns aenden heer van Loon  
 
Ende is dese hoeve groot in teulant ontrent 40 lopensaet aenveert met de halve schaer  
 
Ende bestaet dese hoeve in een woonhuijs met een dobbele steene schouw, sijnde oock voor 
ommuert met den koestal daer annex. Item een schuer ende een aenparte stallinghe met een seer 
caducq ende vervallen torffschop dat hoognoodich diende met ennige micken ende stijltiens 
ondersteunt ende gerepareert om t’vallen te voorcomen. 
 
Fol 140v 
 
Maer alsoo op de selve hoeve daertoe gansch geen bequaeme boomen en sijn als alleenlijck eenen 
eijck voor de schuer ende ennighe jonge wassende cleijne boomkens bij t’huijs, daertoe gans niet 
dienstich. Ende alsoo dicht bij de voorsz hoeve onder Udenhout het lant eenen hoeve is hebbende 
onder de administratie vanden rentmeester Schuijl wal [lees: van] Walhooren, die abundantelijck is 
versien van allerleij schaerhout ende oock van veel quade crotten van boomen die tot het voorsz 
schop lichtelijcx bequaem souden wesen, soo souden haere Ed: Mo: den voors Schuijl van Walhooren 
connen lasten daertoe 6 a 7 quaij crodden van boomen aen desen hoevenaer te laten volghen. 
 
Opden Huijsacker naest het huijs ende den Bredaschen Wegh gansch geen schaerhout, maer aen 
d’ander sijde lancxt de steegh het schaerhout 3 jarich. 
 
Fol 141r 
 
Item neffens de selve steegh aend’oversijde vanden Patacker ende aen beijde de eijnden stont 
tamelijck schaerhout tegenwoordich houbaer 
 
Item op de Koeweijde ende heijtvelt op de wallen ende canten stont mede soo hier ende daer ennich 
schaerhout doch niet houbaer als sijnde maar 1 ende 2 jarich, met noch 15 jonge eijcke boomkens 
binnen 1 jaer 7 a 8 [duim?] ierst gepoot.  
 
Ende alsoo dese hoeve opden Bredaeschen Wegh aende duijnen is aengelegen ende dijenvolgens 
den natuer van het lant niet wel bequam om aldaer voor het huijs heesters te planten, soo is bij den 
rentmeester den hoevenaer aengeseeght in plaetse dan dijen bercken 
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Fol 141v 
 
te poten ende insgelijcx elsensaet in plaets van eeckelen te saijen. 
 
Ende voorders hem gelast volgens huercedulle sijne huijsinghe te houden in goede reparatien oock in 
toecomende geen schaerhout buijten kennisse vanden rentmeester niet meer te houden ende 
denselven voorders aengeseeght gelijck al de voorghaende hoevenaers is geschiet. 
 
Fol 142r 
 
[76, Someren, windmolen, Schoolstraat 14, Someren.]  
 
Molen is in 1978 - 1979 verplaatst naar Eindhoutsestraat 8 in Someren, aldaar genaamd De Evert. 
 
Zeumeren 
 
Eenen corenwintmolen met een woonhuijs ende seeckeren weijbeemt gecomen van’t voorsz convent 
van Postel, belast aende domeijnen met 10 mud rog jaerlijcx  
 
Ende bij Joost Goijaerts lest weder ingepacht voor 850 gulden jaerlijcx ende verclaert dat sij vader 
Goijaert Wouters altijts tot noch toe heeft gemalen met sijn eijgen steen, t’welck bij den provisoir van 
Postel oock is geconfirmeert, doch sal den rentmeester op de oude huercedullen connen naersien 
hoeveel duijmen steens in het aenveerden op den molen sijn gebleven om insgelijcx in het 
affscheijden alsoo te verlaten waerinne oock onghetwijffelijck sal bevonden worden wat gereetschap 
opden voorsz molen moet blijven. Alsoo den molenaer verclaert alles aen 
 
Fol 142v 
 
hem toe te behooren, vuijt genomen den grooten reep die alleen aent t’lant soude toecomen. 
 
Noodige reparatie 
 
Desen molen hanght seer om naer de steert off trap toe t’welck den selven seer verswackt ende 
perijckuleus om bij grooten wint over te storten t’welck den molenaer wt vrese was waerschouwende 
om in sulcken cas buijten schult te blijven van niet tijdelijck genoch te hebben gewaerschout. 
 
De schalien als oock de sijdelplancken sijn seer vergaen ende vervallen t’welck metten iersten oock 
diende gerepareert. 
 
De huijsinge vanden molenaer 
 
Fol 143r 
 
bestaet in een wooninge met den koestal annex. Item schuer ende schop aenmalcanderen met een 
backhuijs. 
 
De schuer was seer caducq overmits onder t’dack veel latten waren vergaen die ierst dienden 
vernieut, alleer den molenaer t’selve huijs conde doen decken, anderssints sijn de wanden, plaijen 
ende vitwerck noch seer goet als onlancx vernieuwt 
 
Het woonhuijs met het backhuijs was noch in goede reparatie 
 
Nota bij t’voorsz huijs was seer weijnich teulant, oock geen boomen off schaerhout noterenswaerdich. 
 
Fol 143v 
 
[77, Someren, hoeve, Groot Eckerbroek, Kerkendijk 42, Someren.] 
 
Zeumeren 
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Eene hoeve gecomen vande voorsz abdije sijnde thiendvrij ende belast met 10 stuiver chijns anden 
heer van Helmont ende lest weder ingehuert bij Philips Franssen Verdijsseldonc voor 130 gulden 
jaerlijcx  
 
Ende bestaet dese hoeve in een woonhuijs metten koestal annex, schuer, peertstal, schop ende 
verckenscoth 
 
Ende is dese hoeve aenveert met de halve schaer. 
 
Nodige reparatie 
 
De schuer is seer caducq diende nootsakelijck gericht ende ten delen de wanden ende plaijen 
vernieuwt. 
 
Het woonhuijs is oock mistimmert overmits de kelder ter sijden is vuijtspringende waer door het dack 
met een kee[in vouw verdwenen] moet gedeckt worden 
 
Fol 144r 
 
die met een stroijen dack noijt dicht en can blijven, noch gemackt worden. Oock en waer hetselve met 
loot niet wel te helpen, sulcx dat daerdoor de keldercamer t’samen oock metten kelder gans bederven 
ende onbruijckbaer sijn. Ende oversulcx noodich den voorsz vuijthoeck aff te breken ende weder 
t’selve voor aent t’huijs te brenghen, t’welck met 120 gulden off daer ontrent soude connen 
geschieden, mits den hoevenaer den kalck tot sijnen cost tot Masijck haelde ende de wercklieden den 
montcost gaf, gelijck hij t’selve was presenterende te doen. Ende conden tot dese timmeragie 
gebruijckt worden de oude boomen op dese hoeve staende. 
 
Inde schaepscoij diende 
  
Fol 144v 
 
ennige stijlen onder de balcken vernieuwt oock de wanden met ennige plaijen ende stijltiens versien 
ende gericht 
 
Plantagie 
 
Aenden acker ende om de res[in de vouw] stonden 4 swaere boomen out ende vol vuers oijck [in de 
vouw] vergaen, dick 1½ voet, oock ennige 2 voet ende daerenbovens noch 22 boomen van 8 tot 12 
duijm, wel beter als d’andere. 
 
Opden bergh staen 4 oude quade boomen meest doot, oock voor t’ackerlant seer schadelijck ende 
oversulcx tot de voorsz reparatie bequaem. 
 
Oijck staen om de voorsz huijsinge 10 boomen van stijff 1 voet houts. 
 
Opden Vossen ende Deelisbeemptien staet weijnich 
 
Fol 145r 
 
elsenschaerhout met 2 eijcxkens ende het voorder schaerhout hijer en daer staende lancxt de ackers 
is t’samen qualijck bestant tot noodige reparatie aende huijsinghe soodat den hoevenaer claeghde 
noch jaerlijcx daer bij te moeten coopen. 
 
Ende overmits de heesters bij dese hoeve geenen goeden wasch en hebben, is den hoevenaer bij 
den rentmeester gelast in plats van dijen bercken te poten ende desniettemin, eeckelen te saijen 
volgens huercedulle, om bequaem wesende op andere hoeven wt te setten ende is den selven 
hoevenaer gelijck alle andere voorgaende wel expresselijcx vermaent sich punctuelijck te reguleren 
naer de verpachtcedulle 
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Fol 145v 
 
[78, Someren, hoeve, Klein Eckerbroek, Ruiter 1, Someren.]  
 
Zeumeren 
 
Eene hoeve genaemt Den Cleijnen Acker, gecomen vant voorsz convent van Postel, belast aenden 
cappelle van Strijp onder Leend met 6 gulden jaerlijcx. Item seckeren chijns tot Helmont ende noch 29 
stuiver 2 oort aen Juf[in vouw] van Kessel ende is dese hoeve oock thiendvrij 
 
Ende lest bij Frans Anthonis Weder ingehuert voor 90 gulden jaerlijcx ende is aenveert bloot aende 
stoppelen, vuijtgenomen eenen acker van 11 lopensaet streckende van het paijken tot den 
Rouwenbocht de welcke met de halve schare is aenveert volgens het verclaren vande hoevenaer den 
welck [in vouw] gelast is alle t’selve ierst daeghs aenden rentmeester te moeten validelijck betoonen. 
 
Ende bestaet dese hoeve [in vouw] 40 lopensaet teulant 
 
Fol 146r 
 
met het woonhuijs ende koestall malcanderen annex daerop staende. Item schuer, schaepskoij, 
schop, verckenskot ende backhuijs, welck backhuijs tot de twee hoeven bij malcanderen gelegen is 
dienende. 
 
Nodige reparatie 
 
Aende schaepscoije sijn veel vande sijdelplancken vergaen. De schaepscoij diende gericht ende met 
nieuwe stijltiens ende plaijinge versien. De voordere huijsinge ende schuer sijn in redelijcke reparatie. 
 
Plantagie 
 
Om de put staet 1 grooten esch 
 
Om de huijsinghe 3 eijcke boomkens met noch ennige jonge potagie van 4 a 5 duijm dick ende ennige 
als dobbele heesters.  
 
Fol 146v 
 
Oijck staet op dese hoeve seer weijnich schaerhout ende geensints genoch tot heijmsel ende 
reparatie aen dese hoeve noodich 
 
Oijck en hebben de heester op dese hoeve geenen art ende oversulcx in platse van dijen bij den 
rentmeester den hoevenaer geordonneert bercken te poten ende voorders eeckelen te saijen ende 
alles gelijck aenden voorgaende hoevenaers is gelast. 
 
Fol 147r 
 
[79, Someren, hoeve Ten Roode, De Hoof 12, Someren.] 
 
Zeumeren 
 
Eenen hoeve genaemt Ten Roode, gecomen vanden voorsz abdije, oock sijnde thiendvrij, ende bij 
Willem Anthonis Roijmans lest weder ingepacht voor 200 gulden jaerlijcx, ende is dese hoeve ten 
deelen met de halve schaere aenveert volgens den inventaris ende bewijsen van dijn, voor desen 
aende rentmeester overgelevert volgens sijn verclaringe ende approbatie vanden rentmeester. Oock 
conform de laetste verpachtcedulle daerop naergesien. 
 
Oijck bestaet dese hoeve in een woonhuijs, voor ommuert metten koestal daer annex in leeme 
wanden. Item schuer, schaepskoij ende verckenscoth. 
 
Reparatie 
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De mueren van t’woonhuijs dienden onderschoeijt ende den kelder gerepareert. Oijck 
 
Fol 147v 
 
is den hoevenaer aengheseeght te doen sijne huijsinge behoorlijck decken, als staende tot sijnen last 
alleen, conform de verpachtcedulle daervan sijnde 
 
Plantagie 
 
Int zuijden vanden huijsinghe staen 76 eijcke boomkens so van 6 tot 10 duijm, met noch eenige cleijne 
crotten 
 
Item achter t’huijs een jonge potagie van ontrent als dobbele heesters ende daeronder eenen boom 
van 1 voet dick. 
 
Om de schaepskoij ende schuer stonden 40 eijcke boomen soo van 8 tot 10 a 11 duijm met noch 10 a 
12 dobbele heesters daeronder ennige van 5 a 6 duijm, alle welcke plantagie seer wel is wasschende 
 
Fol 148r 
 
Item t’eijnden den Straetacker ende op den wegh daertegens stonden 22 eijcke boomen van 10 a 11 
duijm, met noch ennige crotten. 
 
Opt Peerdenbroeck staen oock ennige struelles schaerhouts 
 
Item opden Dorst oock weijnich schaerhout met 8 a 10 quade crodden van boomen, ende noch 3 
boomkens als dobbele heesters ende is alle het schaerhout niet suffisant om van tijt tot tijt het noodich 
heijmsell ende reparatie aen dack ende wenden tot de voorsz huijsinghe daer vuijt te vijnden. 
 
Nota den hoevenaer aengeseijt 25 heester jaerlijcx te poten ende de selve te haelen opde aengelegen 
hoeve Ter Hoofstat ende voorders hem vermaent als alle voorgaende 
 
Fol 148v 
 
[80, Someren, hoeve, Ter Hofstat, hoek Avennelaan-Doctor Eijnattenlaan, Someren.] 
 
Zeumeren 
 
De hoeve ter Hoffstat sijnde oock thiendvrij ende gecomen vande voorsz abdije en belast met 1 
gulden chijns aen d’heer van Helmont, oock lest weder ingepacht bij Goijert Claes Deenen voor 190 
gulden jaerlijcx ende is dese hoeve aenveert met de halve schaer volghens t’verclaren vanden 
hoevenaer selffs 
 
Ende bestaet in een woonhuijs sijnde voor ommuert, met den koestal daer annex, schuer, 
schaepskoij, peertstal ende torfhuijs aen malcanderen, item schop ende verckenscoth 
 
Nodige reparatie 
 
De schuer groot sijnde 6 gebont is seer caducq en de cap ten deelen ingevallen. Oock leijt aen veel 
platsen open, t’geen sonder voorgaende timmeringhe aende cap niet en can gedeckt werden sulcx 
dat ons 
 
Fol 149r 
 
gebleecken is dat bij de selve ontramperinghe ende open liggen den hoevenaer in sijne granen groote 
schaij was lijdende waerover oock wel expresselijck tegen den rentmeester was protesterende, ende 
was dijenvolgens noodich de ganse cap met al de sijdelwangen te richten vernieuwen ende repareren. 
Oock was aldaer eenen balck met enen stijl gans gebroocken waer door des te meer de voorsz 
reparatie geen wtstel en conde lijden. Ende heeft oversulcx den rentmeester sich wegens de nodige 
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costen daer over te doen geinformeert van ennige timmerlieden hen des verstaende ende bevonden 
dat den arbeijt van dijen soude comen t’importeren ontrent de 120 gulden doch soude het stroij om te 
decken op dese hoeve moeten gevonden worden ende  
 
Fol 149v 
 
het noodich timmerhout op de andere aengeleghe hoeve van ennige rijpe boomen daer op staende 
die den hoevenaer t’sijnen costen soude moeten aenhalen volgens verpachtcedulle. 
 
De schaepskoij diende oock gericht ende met ennighe platinghe ende stijltiens versien 
 
Plantagie 
 
Om de schuer ende schaepskoije alsmede int heestervelt stonden 70 eijcke boomen van 5 ende 6 
duijm tot 1 voet dick 
 
Item 1 heesterbosken waer inne noch ontrent de rond 300 bequaem heester waren om wt te setten, 
gelijck daervuijt al veel so op dese als andere hoeven waeren vuijtgeseth u dicwat [?] 
 
Fol 150r 
 
Op den wech ofte dreeff waren 20 boomen van ontrent ½ voet ende voorts soo verre het lant streckte 
met jonge heesters vuijt het voorsz bosken. 
 
Om de voorsz huijsinge ende backhuijs stonden 13 eijcke boomen van 6 tot 10 duijm 
 
Om de landerijen van dese hoeve staet weijnich schaerhout ende niet genoch tot noodige heijmtingen 
ende reparatie aen dack ende wenden sulcx dat den hoevenaer claeghde jaerlijcx noch daer bij te 
moeten coopen 
 
Oijck en was op dese hoeve niet wel bequaem plats om meerder heesters te poten ende dijnvolgens 
den hoevenaer aengeseijt in plats vanden stervende jaerlijcx 
 
Fol 150v 
 
weder ander in te setten ende goet reguard te dragen dat bij de beesten oft anderssints deselve niet 
en werden beschaedicht. 
 
Oijck den hoevenaer vermant volgens huercedulle wederom eeckelen te saijen ende sich in alles te 
moeten gedragen volgens sijne verpachtcedulle waerover hij gelijck alle voorgaende hoevenaers wel 
expresselijck is vermaent. 
 
Fol 151r 
 
[81, Lierop, slotje, nabij Oude Goorenweg 12, Lierop.] 
 
Lierop 
 
Een slootien oft omwatert huijs gecomen vande voorsz abdije, waer van de landerijen daeraen 
gehoorende oock sijn thiendvrij ende lest weder ingepacht bij Jan Goijaerts Verberne voor 75 gulden 
jaerlijcx  
 
waeronder begrepen is ontrent 14 lopensaet teullants met een schuer ende koestal malcanderen 
annex, staende buijten de grachten van t’voorsz slootien tegensover de poirte 
 
Ende heeft den voorsz huerder t’selve teullant volgens sijn verclaren aenveert bloot aende stoppelen, 
gelijck vermaent is, ende oock aengenomen heeft sulcx aenden rentmeester metten iersten valide te 
sullen bewijsen. 
 
Reparatie 
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Het slootien met laijen gedeckt sijnde, is door storm 
 
Fol 151v 
 
ende wint int dack beschadicht, d’welck oversulcx diende weder gedeckt ende met vorstpannen 
versien 
 
Oijck dient de brug van t’selve slootien verniewt als niet meer gebruijckbaer sonder groot perijckel 
 
De muer ter sijden de brugh was vervallen, t’welck met heel cleijn costen nu weder conde gerepareert 
worden bij tijts ende nodich om t’voorder vervallen te voorcomen 
 
De schuer dient nootsaeckelijck gericht, geplaijt ende gerepareert, alsoo seer is versoncken ende 
perijckel loopt te vallen als out ende caducq sijnde 
 
Oijck dienden de gelase 
 
Fol 152r 
 
opt slootien wat gerepareert die met den hagel sijn ingeslagen 
 
Potagie 
 
Item tusschen den Camp ende het Nieuwe Lant ennich schaerhout van een jaer met 2 a 3 crodden 
van boomkens. 
 
Item lancxt de gemeijnte ennige bercke struijcken ende bij t’Nieuwlant een heghken schaerhout van 3 
jaren 
 
Fol 152v 
 
[82, Lierop, hoeve, Moorsel, Moorsel 1 - 11, Lierop.] 
 
Lierop 
 
Een hoeve genaemt Morsel gecomen vande voorsz abdije ende lest weder ingehuert bij Dirck 
Janssen voor 194 gulden jaerlijcx 
 
Ende is dese hoeve groot in teullant ontrent 107 lopensaet oijck thiendvrij ende bij den hoevenaer 
aenveert met de halve schaert 
 
Ende bestaet in woonhuijs metten koestal annex, schuer, twee schaepscoijen, schop, backhuijs, 
verckenscot ende een cleijn corenhuijs. 
 
Nodige reparatie 
 
Het cleijn schaepskoijken met het verckenscot diende gerepareert, alsoo eenige gespan ende 
opscheut waren ontsticken. 
 
De groote schaepskoij diende ompleijt ende van gelijcken op sommige plaetsen de schuer. Oock 
diende den hoff omheijndt ende voor de beesten bevrijt. 
 
Fol 153r 
 
Plantagie 
 
Achter de schuer ende lancxt het Platbroeck ende achter het backhuijs ennich 3 jarich schaerhout 
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Item achter de voorsz huijsinge ende neffens het ackerlant 20 eijckeboomen sommich van eenen voet 
ende sommich minder dick sijnde 
 
Item noch enniche quade crabben van boomen, met een partije jonge boomkens ende eenen grooten 
esch inde acker staende. 
 
Item bij de groote schaepskoije 5 boomen van eenen vadem houts 
 
Item achter de schuer 2 eijcke boomen van 1½ vadem 
 
Item tusschen de schuer ende schaepskoijen een partij jonge opgaende boomen ende ennige 
vuijtgesette heester achter de schuer. 
 
Fol 153v 
 
Item voor t’huijs een partije jonge wel wassende eijcken 
 
Item opden hoeck van t’huijs eenen boom van ontrent 1 vadem houts 
 
Item achter t’schop 4 boomen van 1½ vadem dick, met noch ennige jonge potagie 
 
Item in het Strijpsbroeck ennich doch seer luttel schaerhouts 
 
Item inde hoijvelden bij Stipdoncq ennich schaerhout van quaet wijen, doch heel luttel 
 
Item inde Bruesseldoncghe schaerhout 3 jarich ende ennige gehoude eijcxkens 
 
Nota den hoevenaer aengeseijd 50 heester te poten ende eeckelen te saeijen ende voorders alles 
gelijck de voorgaende hoevenaers sijn vermaent. 
 
Fol 154r 
 
[83, Lierop, hoeve, Ten Einde, Eindje 9 – 10, Lierop.] 
 
Lierop 
 
Den hoeve genoempt Ten Eijnde oock sijnde thiendvrij ende lest bij Jan Jan Hermens weder 
ingepacht voor 190 gulden jaerlijcx, ende bestaet in teullant ontrent 76 lopensaet, bij den hoevenaer 
aenveert met halve schaer  
 
Ende is bevonden een woonhuijs metten koestal annex, schuer, schaepskoij, bachuijs, verckenscoij, 
schop ende een cleijn huijsken 
 
Nodige reparatie 
 
Aen weersijde in de schaepscoije de wormen van malcanderen ende den eenen ontstucken, het dack 
ingesoncken ende de plaijen vergaen. 
 
Item aende schuer dienden 2 nieuwe deuren sijnde de oude vergaen 
 
Item d’een side vanden koestal diende gericht ende geplaijt 
 
Item in het schop eenen stijl in het gebijnt ontstucken, allet welck nodich diende gerepareert 
 
Fol 154v 
 
Plantagie 
 
Om de schuer staen 4 eijcke boomen waervan de drije meer als eenen vadem ende den anderen wat 
minder dick sijn. 
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Ter sijden de schuer, achter t’huijs ende inden wegh neffens het beemptien 20 eijckeboomen, 
sommige van 1 voet, sommich van ½. Oock ennighe minder dick sijnde. 
 
Item noch ennige quade crodden met ennige cleijne ende jonge opgaende boomen. 
 
Item rontsom den hoff ende t’cleijn huijsken 24 eijcke boomen t’meerendeel van dijen lancxt de straet 
van 1 vadem houts, oock ennige wat minder 
 
Item rontsom den dries bij het huijs oock inde straet op ende neffens de coppel 
 
Fol 155r 
 
tot het cleijn huijsken toe 48 eijcke boomen sommighe van eenen vadem sommige van 1 voet ende 
mindert dick sijnde, met noch ennighe quade crabben. 
 
Item op den Heijacker het schaerhout 2 jarich 
 
Item in het velt genoempt De Haegh 2 eijckeboomen den eenen van 1 voet ende den anderen wat 
minder dick sijnde, met noch ennige oude stroncken ende schaerhout meest houbaer 
 
Item inde Goiren bij Stipdoncq t’samen met de hoeve Ten Bergh weijnich schaerhouts van 7 jaren 
 
Item int Out Goir oock de voorsz 2 hoeven t’saemen aengaende ennich schaerhout van 4 jaer. 
 
Fol 155v 
 
Nota den voorsz hoevenaer vermaent te poten 50 heester jaerlijcx oock eeckelen te saijen, sijne 
huijsinge behoorlijck te doen decken ende voorders denselven in alles vermaent gelijck aende 
voorgaende hoevenaers is geschiet. 
 
Fol 156r 
 
[84, Lierop, hoeve, Ten Bergh, Gebergte 6, Lierop.] 
 
Lierop 
 
De hoeve genoempt Ten Bergh bestaet in 72 lopensaet teullants bij Jan Aerts Verheijen aenveert met 
de halve schaer oock sijnde thiendvrij ende lest bij hem weder ingepacht voor 184 gulden jaerlijkx 
 
Ende bestaet oock in een woonhuijs metten koestal annex, schuer, schaepskoije, peertstal, bachuijs, 
schop ende verckenscoth. 
 
Nodige reparatie 
 
De schuer is versoncken, de plaijen vergaen, de cap overgeweecken ende wort nodich vereijscht 2 
schuerdeuren die gansch vergaen sijn. 
 
Plantagie 
 
Bij de put eenen grooten es 
 
Item bij t’huijs achter de schaepscoij ende op het aengelach 60 eijcke boomen, den grootsten geenen 
½ voet dick 
 
Fol 156v 
 
Voor de schaepscoije eenen eijcken boom dick 1½ vadem rijp sijnde. 
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Item bij de schuer ende tegens den Broeckacker 18 boomen ennige van 1 voet de andere minder dick 
sijnde . Oock ennige vuijtgesette heesters doch niet veel wassende. 
 
Item aenden eenen cant vanden Heijacker het schaerhout 2 jarich. Oock inde beemden ennich else 
schaerhout doch seer weijnich. 
 
Item opden Aertbeempt het schaerhout 2 jarich, met 3 a 4 opgaende boomen dick ontrent 1 voet. 
 
Item inden Cleijnen Aertbeempt ennighe getopte eijcke schaerhout met eenige heester om vuijt te 
setten waervan hem jaerlijcx gelast sijn 40 vuijt te setten ende verders gelast gelijck aenden 
voorgaende hoevenar is gedaen 
 
Fol 157r 
 
[85, Lierop, hoeve, Ter Hofstat, Lijenstraat 9, Lierop.] 
 
Lierop 
 
Eene hoeve genaemt Ter Hoffstadt gecomen vanden voorsz abdije van Postel sijnde thiendvrij ende 
groot in teulant ontrent 90 lopensaet, bij Jan Goorts van Busselen aengeveert mette halve schaer 
ende lest weder ingepacht voor 212 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet in een woonhuijs metten koestal annex, 2 schueren, een schaepskoije, peertstal, schop, 
backhuijs ende verckenscoth, met noch eenen leegen beestenstal ontrent de weijen. 
 
Nodige reparatie 
 
De schaepskoij was heel caducq als sijnde voor t’vallen onderset die oversulcx nodich diende gericht 
omplaijt ende gerepareert 
 
Item in d’een schuer dienden de stijlen onderschoijt alsoo de blocken heel vergaen sijn. 
 
Fol 157v 
 
Item int torfschop sijn ennige opscheut ende gespan gebroocken ende vervallen. 
 
Oijck dienden nootsaeckelijck de 2 brughkens off schoren achter t’huijs over den loop vernieuwt als 
sijnde tenemael ingevallen ende niet meer gebruijckbaer. 
 
Oock diende wel om t’huijs ende aengelach een gelijnt met een hecken om de beesten te keeren, 
gelijck voor desen plach te wesen. 
 
Plantagie 
 
Achter het schop staen 3 esse boomen de 2 meer als eenen vadem ende d’andere eenen voet dick. 
 
Item rontsom het huijs ende aengelach 58 opgaende eijcke boomen den 1 stijff 1 voet 
 
Fol 158r 
 
d’andere minder ende t’meerendeel eenen ½ voet oock ennighe wat minder dick 
 
Item aen t’leegh beestenhuijs eenen schoonen eijck, haest bequaem tot eenen oliecom met noch 2 a 
3 cleijne boomkens van ½ voet of daerontrent dick 
 
Item op het Pennincxbroeck eenen eijck van ontrent 1 vadem dick met ennigen opslach van heester 
 
Inde Hasselt t’schaerhout hoewel weijnich 3 jarich 
 
Item noch inde velden ennighe struijcken schaerhouts 
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Om de hoijvelden genaemt de Hamsdonck ende Dotert geen schaerhout als sijnde inde gemeijn 
beemden oock en is op t’voorder ackerlant geen schaerhout noch oock int Strijpsbroeck. 
 
Fol 158v 
 
Nota den hoevenaer aengeseeght jaerlijcx 50 heesters te poten hem bij den rentmeester aen te 
wijsen. Oock volggens huercedulle eeckelen te saijen sijne huijsinghe te decken onder d’opgaende 
boomen niet te vlaggen noch ennich lant vande voorsz hoeve sonder kennisse van den voorsz 
rentmeester te verhueren off oock ander aente nemen. Ende voorders den selven gelast als de 
voorgaende hoevenaers is geschiet. 
 
Fol 159r 
 
[86, Lierop, hoeve, Ten Bomen, Laan ten Boomen 7, 14, 37, 38, Lierop.] 
 
Lierop 
 
Eene hoeve genaemt Ten Boomen sijnde thiendvrij ende groot in ackerlandt ontrent 142 lopensaet bij 
de weduwe van Jan Baeckermans aenveert met de halve schaer ende bij haer lest weder ingehuert 
voor 350 gulden jaerlijcx  
 
Ende bestaet in een woonhuijs metten koestal daer annex, schuer, peertstal, backhuijs, ossenstal, 
schop ende 2 verckenscoijen. 
 
Nodige reparatie 

 
Aenden koestal moeten ennige platinge vernieuwt ende de wenden gerepareert werden. Oock de 
steeckschooren boven verseeckert ende van buijten voor het inwateren versien. 
 
Voor aen het woonhuijs dient den dorpel vernieuwt te worden ende 2 lassen aenden deurstijlen. 
 
Fol 159v 
 
Item aende huijsinge moet een vack muers van ontrent een halff roeij vuijtgenomen ende vernieuwt 
worden. 
 
Plantagie 
 
Om de huijsinge bevonden een schoone plantagie waeronder sijn 72 schoone eijcke opgaende 
boomen tussen 1 ende 2 voet dick, doch ennighe weijnighe wat minder. 
 
Item achter de schuer een jonge potagie van heesters over 2 a 3 jaer ierst geset. 
 
Item naest den acker daer bij alnoch een fraije potagie van jonge eijcke boomen van 3 tot 5 duijm 
ende daeronder twee swaere boomen van 1½ voet. 
 
Item voor ende op den 
 
Fol 160r 
 
Kalverdries 4 swaere boomen ter dicke van 1½ voet. 
 
Item op den wegh voor den Lieropper Camp 12 eijcke boomen van 6 tot 8 duijm, met noch 4 ter dickte 
van 4 tot 5 duijm ende om den selven camp soo eijcken als else schaerhout 4 jaer out sijnde. 
 
Item int oisten vanden selven wegh ende opden dries buijten het heck 5 eijcke boomen, oock binnen 
noch 8 boomen ende voorders tot het schop toe noch 10 boomen den minsten eenen voet ende 
d’andere 1½ voet dick, noch aldaer 10 boomen van minder slach, schaers 1 voet dick. 
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Opden wegh naer Asten eenen eijcken boom van 14 a 15 duijm met noch ennighe quaij cnootwilligen. 
 
Fol 160v 
 
Achter opden wal vanden hoff 5 groote crieckboomen van 10 a 12 duijm 
 
Item tusschen den Molenacker ende den Rund gelijcke cnootwilligen daer onder mede ennighe 
gecnoote eijcke ende 2 opgaende eijcke van schaers eenen voet. 
 
Aenden hoeck vande Bogart aent loopken ennige plantagie van dobbel heesters ende wel wassende 
bercken dick van 3 tot 5 duijm t’samen ontrent 50 int getal. 
 
Item t’eijnden den Rulacker 10 eijcke boomen van ½ tot stijff 1 voet dick, oock aldaer ennighe struelles 
schaerhout 
 
Fol 161r 
 
Item opden wegh naer de Boomsche Heij op de wallen soo eijcken als bercken schaerhout. Oock 
lancxt den Jofferacker tot aent heesterbosch het schaerhout 4 a 5 jarich. 
 
Item het heesterbosch aldaer is groot ontrent een spijntsaetlants waer vuijt dit jaer de hoeveneresse 
verclaert over de 100 te hebben wtgeseth ende insgelijcx oock het voorleden jaer. 
 
Nota de hoeveneresse vermaent weder eeckelen te saijen ende voorders als alle voorgaende 
hoevenars is aengeseeght. 
 
Fol 161v 
 
[87, Lierop, watermolen, Stipdonkse watermolen en hoeve,  
Molen: Bosje oost van Kanaaldijk ZO. 4, Helmond, 
Hoeve: Kanaaldijk Z.O. 6, Helmond; Oude Goorenweg 14 Lierop; Stipdonk 17, Lierop.] 
 
Lierop 
 
Den Stipdoncxen Watermolen met de hoeve ende landerijen daeraen gehoorende, bestaende in 
teulant ontrent de 80 lopensaet, bij Marcelis Janssen Verberne met de halve schaere aenveert, 
vuijtgenomen het nieuwlant bij hem selver aengemackt sijnde oock alles thiendvrij, Ende bij den 
voorsz hoevenaer lest weder ingepacht voor 550 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet dese hoeve in een woonhuijs metten koestal annex, twee schueren, sijnde inde eene 
t’samen oock den schaepsstal. Item een verckenscoth, backhuijsken en schop. 
 
Nodige reparatie 
 
Deen sijde met het een eijnde vande schaepscoije sijn de plaijen vergaen oock aen d’een sijde 
vanden eren off koestal. 
 
Fol 162r 
 
Aenden voorsz watermolen dient nootsaeckelijck de westsijde met houte schalien gerepareert ende is 
voorders alles aende voorsz molen in redelijcke reparatie ende maelt den voorsz molenaer met sijn 
eijgen steen volghens sijns selffs verclaren ende affirmatie vanden provisoir van Postel daerop 
gehoort. Nijettemin behoirden opde oude pachtcedullen te werden naergesien met hoeveel duijm 
steens den voorsz moelenaer in het opcomen den selven molen heeft aenveert om aftreckende 
insgelijcx alsoo te verlaten. 
 
Den molenaer verclaert insgelijcx allen het gereetschap inden molen nodich aen hem toe te behooren, 
vuijtgenomen den steenreep, met de oude pan, die het lant soude toecomen. 
 
Fol 162v 
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Plantagie soo bij den voorsz molen als hoeve 
 
Achter den molen staen 2 cleijne eijcxkens met noch 3 a 4 opde canten vande weijde, sijnde daer bij 
een off 2 eskens. 
 
Item opden molenwegh staet eenen grooten es met eenen grooten ipenboom, ende voorts de straet 
door neffens de hoeve ende landerijen vandijen tamelijc beplant met opgaende eijcke boomen waer 
onder wel 12 a 13 sijn van eenen vadem houts, sommighe van eenen halven voet oock ennig jonge 
minder ende van cleijnder soorte. 
 
Item neffens den acker genoempt De Oude Koij neffens de straet eenen schonen eijcken boom ten 
minsten 1½ voet dick. 
 
Item int Hollants Busken 14 eijcke opgaende boomen door malcanderen eenen voet dick, met enen es 
van gelijcke dickte. 
 
Fol 163r 
 
Item opden hoeck van het heijtvelt neffens de voorsz straet een cleijn heesterbusselken haest om 
ennige vandijn wt te setten bequaem. 
 
Item aen het Weuels-dael 2 opgaende eijckeboomen den eenen stijff een voet ende den anderen wat 
minder dick sijnde. 
 
Item opde 3 lopensaet eenen boom ter dickte van eenen voet. 
 
Item op de Langhdonck ennige gehoijde willigh met eenen eijck ter dickte van eenen voet. 
 
Item het schaerhout lancxt den Vloetcant t’verleden jaer ierst gehouden. 
 
Item int Hollants Busselen  
 
Fol 163v 
 
ennich 2 ende 3 jarich schaerhout 
 
Item achter inde Vloet het schaerhout 2 jarich 
 
Item neffens de straet bij het heesterbos ennich 2 ende 3 jaerich schaerhout. 
 
Item inde selve straet achter het Slootien naerde molen noch ennige oude crabben van heesters ende 
hijer ende daer ennich weijnich schaerhout. 
 
Nota den hoevenaer vermaent jaerlijcx 50 heester vuijt te setten, oock weder eeckelen te saijen ende 
voorders vermaent gelijck alle andere voorgaende. 
 
Fol 164r 
 
[88, Mierlo, hoeve, Kranenbroek, Kranenbroek 1A, 2, 3, Mierlo.] 
 
Mierlo 
 
Eene hoeve genaemt Cranenbroeck oock vande voorsz abdije van Postel gecomen ende lest bij 
Ariaen Peter Lamberts wederom ingehuert jaerlijcx voor 98 gulden 
 
Ende bestaet in woonhuijs metten koestal annex, schuer, schaepscoij, peertstal, schop ende 
verckenscot 
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Ende verclaerden den hoevenaer dat sij vader zaliger dese hoeve bloot aende stoppelen hadde 
aenveert alsdoen mits den quaden tijt ennige jaren ledich gelegen hebbende, gelijck sulcx hem is 
aengeseeght metten iersten aenden rentmeester validelijck te moeten betoonen. 
 
Reparatie 
 
Inde koestal was eenen balck tenemael gebroken die nodich diende vernieuwt waertoe den 
rentmeester eenen boom heeft aengewesen ende geteekent om daer toe te gebruijcken, om daer bij 
het voorder ongemack te voorcomen. 
 
Fol 164v 
 
Het wulfsel vanden kelder was seert gescheurt ende periculeus om in te vallen, oversulcx diende 
t’selve versien met behoorlijcke anckers ende 2 balcxkens. 
 
Plantagie 
 
Om de huijsinge stonden 21 opgaende eijcke boomen soo van 1 voet tot 1½ voet dick ende noch 6 
cleijne aent huijs van 4 a 5 duijm. 
 
Inde dreeff stonden 42 a 43 eijcke boomen soo van 6 tot 8 en 9 duijm ende noch 3 vant selve slach 
opt eijnde. 
 
Opt voorhooff stonden 48 redelijck wel wassende boomen, swaer van 10 tot 16 ende 18 duijm, met 
noch ennig crotten. 
 
Item rontsom t’Roitlantsacker t’schaerhout bij den hoevenaer ierst gehouden ende dat wt crachte van 
voorgaende verpachtcedulle soo hij verclaerde. 
 
Fol 165r 
 
Item rontsom den Laijdries was het schaerhout vuijt redenen voorsz oock ierst gehouden. 
 
Item t’schaerhout opden acker tegens den Hasenbeemt was aenden noort ende zuijtsijde oock meest 
gehouden vuijt redenen voorsz ende was de reste aldaer oock houbaer ende aende noortsijde stont 
eenen eijck ontrent 1 voet dick. 
 
Item inden Helbosch stont een busselken elsen soo van 1, 2 ende 3 jarich schaerhout met 14 a 15 
opgaende boomkens soo van ½ tot 1 voet houts met enen grooten berck. 
 
Item opde noortsijde vanden Hasenbeempt een elsenbusselken van 2 jaerich schaerhout 
 
Fol 165v 
 
Item lancxt den acker 3 a 4 sijden van 2 jarich schaerhout ende 28 opgaende eijcke boomkens van 6 
tot 8 en 10 duijm. 
 
Item in het heijtvelt ennige weijnige bercxkens schaerhout met noch een jonghe eenjarige heg pootsel. 
 
Item int Wijtbroeck een elsebusselen van 2 ende 3 jarich schaerhout 
 
Item achter om het heijtvelt ennige struelles schaerhout van 1, 2 ende 3 jarich 
 
Nota den hoevenaer verboden int toecomende geen schaerhout meer te houwen, oock de heesters bij 
den rentmeester hem aente wijsen te poten, eeckelen te saijen ende alles anders gelijck de 
voorgaende hoevenaers is aengeseeght. 
 
Fol 166r 
 
[blanco] 
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Fol 166v 
 
[blanco] 
 
Fol 167r 
 
Hoeven ende landerijen onder d’administratie van d’heer rentmeester Johannes Pieterson, gecomen 
vande abdije van Bijnderen. 
 
[89, Deurne, hoeve, De Bottel, Grote Bottel 10 Deurne] 
 
[In de marge:] Deurne 
 
De hoeve genoempt Den Bottel, bestaende in 90 lopensaet teullants, bij Aert Thonis van Ebben 
aenveert met de halve schaer volgens eijgen verclaren ende lest wederom ingepacht bovens de 
naervolgende lasten voor 174 gulden jaerlijcx, belast aenden prelaet van Efternaecken met 3 gulden 
13 stuiver 2 oort jaerlijcx, aen d’heer van Deursen 7 Ѣ [niet begrepen teken: kleine b met streep 
erboven] nieurs, noch Ѣ nieurs 18 denier nieurs ende 6 d nieurs facit 21 stuivers 3 oort ende een d 
hollants 
 
Ende bestaet dese hoeve in een woonhuijs metten koestal annex, schuer, schaepscoij, peertstal, 
backhuijs, torfschop, calvercoij ende een verckenscoij rontsom omplanckt mitsgaders den boer 
t’samen sijnde 9 parcelen van huijsinge. 
 
Fol 167v 
 
Ende compt de tiende van dese hoeve voor 2/3 parten aenden abt van Efternaken ende 1/3 part 
aenden commandeur van Gemert. 
 
Nodige reparatie 
 
De schuer is seer caducq, de wenden ende plaijen t’meerendeel vergaen ende overgeweecken, soo 
dat nootsaeckelijck diende gericht, omplaijt ende gerepareert. 
 
Item diende verscheijde deuren vernieuwt ende ennige gerepareert, soo aenden voorsz schuere, 
woonhuijs als anderssints. Oock ennige stijlen teghens de wenden ende platinghe onder het dack 
gebracht. Ooijck was door den wint aende dacken al ennig schade geschiet, t’welck den hoevenaer is 
gelast wederom te decken als staende tot sijnen laste. 
 
Fol 168r 
 
Plantagie 
 
Lancxt den wal ende den Volckenacker stonden 19 eijckeboomen swaer van 1 tot 1½ voet, maer 
meest boven rijp, met noch 2 a 3 cleijne ende ennighe heesters. 
 
Item om de huijsinge stonden 27 sware eijcken van 1½ tot 2 voet dick. Oock buijten opde heijde 2 
boomen van gelijcke dickte, doch alles rijp ende vergaen hout. 
 
In het Groesveldeken ende eeussel stonden 4 eijcke boomen soo van ½ voet tot 10 a 11 duijm. 
 
Item om den acker daerbij gelegen 2 boomen van ontrent 1 voet dick. 
 
Item opden Koecamp 5 eijcke van eenen tot 1 ½ voet dick ende noch 4 boomen van 6 a 7 duijm met 
ennighe oude crodden. 
 
Fol 168v 
 
Item naer de sijde vanden acker staen 14 boomen, soo van ½ tot 1 voet dick met drije bercken. 
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Item achter int eeussell bij het heesterbosch eenen swaeren boom van over de 3 voet dick, doch 
tenenemael vergaen ende onnut. 
 
Item int heesterbosken waeren geen ofte immers seer weijnige heesters bequaem om vuijt te setten, 
als sijnde het meerendeel te out ende ennighe quade crodden. 
 
Item aende Hemelsbraeck staen 4 oude boomen, oock meest rijp ende doot. 
 
Om het heijtvelt ende ten eijnde den acker 26 a 27 [ontbreekt: boomsoort] van ½ voet tot scherp 
eenen voet dick met noch een 
 
Fol 169r 
 
partije quade crodden sommighe als dobbel heesters oock ennighe struwelles schaerhout. 
 
Item achter op den Hulstacker 4 a 5 quade boomkens met 3 a 4 crotten. 
 
Nota was op dese hoeve seer weijnich schaerhout sulcx dat tot onderhout der huijsinge soo tot latten 
ende heijmpsel jaerlijcx den hoevenaer noch veel moet copen. 
 
Oock den hoevenaer vermaent de heesters bij den rentmeester hem aen te wijsen jaerlijcx te poten, 
oock eeckelen te saijen volgens huercedulle, geen schaerhout in toecomende sonder consent vanden 
rentmeester meer te houden. 
 
Fol 169v 
 
Insgelijcx geen teullanden vande hoeve te verhueren, in de weij off hoijvelden geenen torff te steken, 
noch onder de opgaende boomen te vlaggen ende voorders de huijsinghe te onderhouden in 
behoorlijcke reparatie volgens verpachtcedulle gelijck allet selve de volgende hoevenaers oock us 
gelast ende expresselijcken aengeseeght [ontbreekt: is]. 
 
Fol 170r 
 
[90, Vlierden, hoeve, De Vorst, Molenhuisweg 10, Vlierden.] 
 
Vlierden 
 
De hoeve genaemt De Vorst gelegen onder de parochie van Deurne inde heerlijckheit van Vlierden, 
belast met 2 d novorum aen d’heer van Helmont in libro Vlierden folio primo, ende 5 stuiver aen d’heer 
van Vlierden, bij Jan Henrick Hagemans wederom lest ingepacht voor 200 gulden jaerlijcx, ende 
bestaet dese hoeve in t’ 70 lopensaet teullants bij den hoevenaer aenveert met de halve schaer 
volgens eijgen verclaren. 
 
Oijck was dese hoeve bestaende in een woonhuijs metten koestal annex, schuer, schaepskoij, 
verkenscoij ende schop. 
 
Reparatie 
 
Aen dese hoeve was veel noodighe reparatie die den hoevenaer selffs was aenwijsende ende 
versocht metten iersten gerepareert te werden om alle ongeluck ende perijckel van vallen te 
voorcomen. 
 
Fol 170v 
 
Boven het woonhuijs waren ennige opscheuten losch ende affgesoncken, den middelwand tot 
separatie vanden koestal ende solderinge was heel caducq ende valachtich, oock dienden den solder 
gerepareert. 
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Inden koestal waeren de platinge vergaen, de gespen vanden worm affgeschooten, de schuerdeuren 
waren oock vergaen, oock was de schuer overgesoncken, die nootsaeckelijck diende gericht ende 
met ennige sweepinge gestijft 
 
Plantagie 
 
Item rontsom het huijs ende aengelach stonden 32 opgaende eijcke boomen door malcanderen meer 
als eenen vadem dick ende de [deze twee woorden uitgevlakt] 
 
Fol 171r 
Item de boomen achter het aengelach in het Rutsebosch waeren noch in groote quantiteijt doch 
overmits [ontbreekt: het] waterachtich was in het bosch de selve niet connen tellen, doch so voor 
desen gesien hebben sijn de beste boomen voor desen daer al vuijt gehouden tot reparatie van s’lants 
pastorijen, hoeven, molens als anderssints ende staet in het selve bosch oock noch veel schaerhout 
soo van hulst als andersints als sijnde t’selve bosch met de heijhorsten daerin sijnde naer gissinge 
van de hoevenaers wel groot over de 150 lopensaet, t’welck bij dese ende de volgende hoeve 
genoempt Ruth t’saemen gebruijckt wort. Oock staen in het selve bosch veel oude rijpe ende doode 
boomen. 
 
Fol 171v 
 
Item achter de hoeve staen oock ennighe gehoijde willigen ende inde weijvelden noch ennige crabben 
van boomen ende schaerhout, hetwelck den hoevenaer claeghde soo vuijt het voorsz bosch als 
anderssints daegelijcx vuijtgestolen te werden soo dat sij qualijck ennighe latboomen costen 
behouden om haere huijsinge mede te decken. 
 
Den hoevenaer gelast als den voorgaenden, Memorie. 
 
Fol 172r 
 
[91, Vlierden, hoeve, De Ruth, Hazeldonkseweg 11, Vlierden.] 
 
Vlierden 
 
De hoeve genoempt Ruth, belast aenden heer van Helmont in libris Vlierden met 4 schelling veteris. 
Item 1 d vet 4 sc novorum 12 d vet 9 sc novorum aenden heer van Vlierden 3 stuivers 3 oort ende 
aenden heer van Deurne 5 denier outs. 
 
Ende bestaet dese hoeve in ontrent 120 lopensaet teullants, aenveert met de halve schaer volgens 
verclaren vande hoevenaer sellfs ende bij Rut Matthijssen lest weder ingehuert voor 360 gulden 
jaerlijcx. 
 
Ende bestaet voorders in een woonhuijs met den koestal annex, schuer, schaepscoij, verckenscoij, 
backhuijs, schop ende peertstal. 
 
Nodige reparatie 
 
Inde schuer was eenen worm ontstucken die nootsaeckelijck dient vernieuwt off ten minsten soo 
doenlijck gelast doch om middelertijt perijckel te voorcomen den hoevenaer gelast te schooren. 
 
Fol 172v 
 
Oijck diende de schuer omplaijt ende de deuren vernieuwt die gans vergaen waren. 
 
Oijck waeren inde schaepskoij ennighe opscheut neergeschoten ende de plaijen vergaen. 
 
Het huijs metten koestal was in goede reparatie als onlancx gevallen geweest zijnde weder vernieut, 
gedeckt ende gerepareert ende versocht den voorsz hoevenaer, dat de voorsz noodige reparatie oock 
metten iersten mochten gedaen worden, om nijet weder in perijckel te comen gelijck int vallen van 
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t’huijs geweest was ende is tot de voorsz reparatie in het bijliggende Rutsbosch ende rontsom de 
huijsinge houts genoch. 
 
Fol 173r 
 
Plantagie 
 
Item wedersijts van t’huijs neffens d’ackers ende velden, oock bij het huijs ende aengelach over de 
hondert boomen sommighe meer als 1 vadem, sommighe minder, ennighe 1 voet ende minder dick, 
doch veel van dijen rijp ende binnen hol, oock rontsom veel crodden van boomen, niet veel van 
importantie, sijnde de beste boomen soo daer als in het Rutsbosch tot reparatie van s’lants goederen 
als geemploijeert ende affgehouden. 
 
Het schaerhout ende boomen int Rutsbosch sijn bij de voorgaende hoeve t’samen oock mette grootte 
van dijen gementioneert, als wordende t’selve bos, soo bij desen als den voorgaenden hoevenaer te 
samen gebruijckt. 
 
Item inde weijvelden ende driessen het schaerhout sommich 3, 4 ende 5 jarich ende insgelijcx in het 
Rutsbosch. 
 
Fol 173v 
 
Oijck claeghden den voorsz hoevenaer veel houts dagelijcx vuijt het voorsz bos ende velden gestolen 
te worden, sulcx dat qualijck ennige latboomen conde houden tot reparatie van sijne huijsinghe. 
 
Den hoevenaer aengaende het poten ende alles anders vermaent als de voorgaende. 
 
Fol 174r 
 
[92, Vlierden, hoeve, Hazeldonk, Hazeldonkseweg 5,7,18; Hazeldonksedreef 4 Vlierden.] 
 
Vlierden 
 
De hoeve genaemt Haseldoncq onder de parochie van Deurse ende heerlijckheijt van Vlierden 
gelegen. Dese hoeve is belast met 11 vat roggen aen Gerart Lommers, aenden Heilige Geest van 
Deursen 6 vat, aenden pastorije van Deursen 3 vat, alles rogge in specie, aenden pastorije van Lierop 
30 stuivers, aenden heer van Helmont Fol 8 verso met 2½ d veteris sijnde ½ stuiver. Item aenden 
heer van Asten in verscheijde tecxten 37½ stuiver chijns, aenden heer van Vlierden 11 stuiver chijns 
ende 2½ stuiver gebuurchijns aenden borgemeester van Vlierden, 
 
Doch is bij de laetste verpachtinge ondersproken dat den hoevenaer den rogh in voegen voorsz soude 
betaelen ende aen sijne pachtpenningen corten 
 
Ende heeft Lambert Willem Dircx de voorsz hoeve weder ingepacht voor 120 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet dese hoeve in een woonhuijs metten koestal 
 
Fol 174v 
 
annex insgelijcx de schuer ende schaepscoij. Item schop, backhuijs, peertstal, calverkoij ende 
verckenscoth, alles in redelijcke reparatie 
 
Ende bij den voorsz hoevenaer aenveert met de halve schaer, vuijt genomen vanden 15 
lopensaetlants bij hem aenveert vanden Leensdoncxe Hoeff door desen affghebroocken, gelijck den 
pachte heeft aengenomen aenden rentmeester sulcx te bethoonen ende verclaerden aende heeren 
verpachteren sulcx oock gedaen te hebben ende dijenvolgens inde verpachtcedulle te sijn 
vuijtgesteken. 
 
Plantagie 
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Voor t’huijs buijten den sloot stonden 37 wel wassende eijckeboomen swaer van 1 tot 1½ voet met 3 a 
4 oude crodden. 
 
Fol 175 
 
Item om den Haseldoncq bij het heestervelt stonden 12 eijcke boomen van eenen halven tot stijff 
eenen voet dick, met noch eenen grooten boom van 2 voet, doch meest vergaen ende doot. 
 
Iten 15 a 16 jonge eijcke ende bercke boomen, ennige wat dicker als een dobbelen heester. 
 
Item om den camp 2 sware boomen van ontrent 2 voet houts meest vergaen ende doot, ende 3 van 1 
voet met ennige struelles schaerhout doch van weijnick importantie. 
 
Op het Koe-eeussel stonden 24 a 25 eijcke boomen soo van ½ tot 1 voet ende 2 oude boomen die 
vergaen sijn ende cleijn bercxkens met verscheijde struelles ende crotten schaerhout. 
 
Fol 175v 
 
Oijck hijer ende daer ennich jongh else pootsel van 1 jaer. 
 
Item om den Calverdries thien eijcke boomen van 1 tot 1½ voet ende 2 groote swaer boomen bij de 3 
voet doch meest vergaen ende den een gansch onnut ende niet beter als brant. 
 
Item achter het backhuijs 2 eijcke boomen rijp ende vergaen sijnde, met noch 3 van 1 voet houts. 
 
Item een heesterbosken van ontrent ½ lopensaetlants bequaem om vuijt te setten, gelijck den 
hoevenaer daer van al een goede partije had gedaen. 
 
Item achter opden Lensdonq tegens het lant vande Achterbosch 58 eijcke 
 
Fol 176r 
 
boomen, soo van ½ tot 1½ voet, waeronder sijn 2 oude sware boomen die doot sijn met noch ennighe 
gecnootte eijcken ende hijer ende daer ennich schaerhout. 
 
Den hoevenaer oock vermaent te poten ende aengeseeght gelijck de voorgaende hoevenaers is 
geschiet waertoe om cortheijts wil wort gerefereert. 
 
Fol 176v 
 
[93, Vlierden, hoeve, Den Kerkhof, Oude Torenweg 15, Vlierden.] 
 
Vlierden 
 
De hoeve genaemt Den Kerckhoff groot in teullant 61 lopensaet ende bij Jan Joost Willems aenveert 
met de halve schaer volgens sijn eijgen verclaren, ende is belast met 4 d veteris aenden heer van 
Helmont, Item 1 d ende 1 oort veteris Fol 9 ende nog 3 d veteris mitsgaders 1 d veteris et obolum 
novorum ende 2 d veteris bij den voorsz hoevenaer weder ingepacht voor 205 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet dese hoeve in een woonhuijs metten koestal annex. Item backhuijs ende schop bij 
malcanderen, item schuer, peertstal ende schaepscoije. 
 
Reparatie 
 
D’een helft vanden plaijen aent huijs ende schuer sijn vergaen ende insgelijckx de deuren aent 
backhuijs gansch ewech ende oock aende verckenscoije. 
 
Fol 177r 
 
Item de heijsinge aende Calverweijde dient gerepareert 
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Plantagie 
 
Rontsom t’huijs ende aengelach mitsgaders om ende op den Vloedries, Calverweij ende daerontrent 
33 opgaende boomen, soo van ontrent eenen vadem tot 1 voet ende ½ dick, mitsgaders noch ennighe 
van wat minder slach met noch ennighe quade crabben die ten deelen rijp ende doot sijn. 
 
Item noch eenige weijnighe heesters om vuijt te setten, staende int busselken. 
 
Item bij den vervallen put eenen dicken es. 
 
Item int Koe-eeussel inden Hamacker 2 boomen van ontrent 2 voet houts 
 
Fol 177v 
 
Ende noch 2 van 1 vadem houts met een oude crab. 
 
Item opde weijvelden ende onder aenderen op de Vloet onder Asten bij het molentien staen 10 
boomen van ontrent 1 vadem houts ende sommige wat meer doch veel doot ende vergaen. 
 
Item aenden Schootackerscamp eenen boom van stijff eenen vadem houts. 
 
Item aende Duijbacker 2 boomen van enen vadem dick doch alomme veel afgehouden tot reparatie 
van molens ende geestelijcke goederen. 
 
Item 14 opgaende boomen met 2 crabben die doot sijn rontsom het capelleken bij de voorsz hoeve 
staende 
 
Fol 178r 
 
met 7 cleijn boomkens die volgens commissariael appoinctement vanden 25 november 1661 aenden 
heer ende inwoonderen van Vlierden met 4 lopensaetlants rontsom t’voorsz capelleken tot eenen 
kerckhoff sijn toegestaen, onder den chijns van 1 pont paijements jaerlijcx aende domeijnen. 
 
Nota den hoevevaer gelast de heesters bij den rentmeester hem aen te wijsen oock jaerlijcx te poten, 
eeckelen te saijen ende voorders alles anders aengeseijt gelijck aen de voorgaende hoevenaers is 
geschiet. 
 
Fol 178v 
 
[94, Asten, hoeve, Achterbos, Achterbos 6, 8, 9, 10 Asten.] 
[95, Asten, hoeve, Leensdonk, locatie onbekend.] 
 
Asten 
 
De hoeve genaemt het Achterbosch, met de helft van de hoeve genaemt Leensdoncq voor desen 
afgebroocken sijnde, belast met 12 stuivers chijns aenden heer van Asten in verscheijde tecxten ende 
is t’samen groot in teullant 66 lopensaet, bij Jan Henrick Joosten weder ingehuert voor 164 gulden 
jaerlijcx ende bij sijne ouders aenveert met de halve schaer, vuijtgenomen van 13 lopensaetlants die 
van de Leensdoncxe Hoeve bloot aende stoppelen sijn aenveert gelijck den hoevenaer verclaerde 
ende oock conform de laetste verpachtcedulle  
 
Ende bestaet oock in woonhuijs metten koestal annex, schaepscoij, backhuijs, schuer, schop, 
verkenscoij ende peertstall. 
 
Reparatie 
 
Het dack boven de keucken  
 
Fol 179r 
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was ingesoncken ende overgeweecken, overmits ennighe ribben waren vergaen ende affgeschoten. 
 
Insgelijcx diende de schuer aen d’een sijde gericht, omplaijt ende met stijltiens versien, mitsgaders 
d’een sijde vanden koestal. Oock waren al de schuerdeuren heel vergaen mitsgaders het gelijnt 
aenden hoff. Oock dienden het verckenscot met ennige plancken versien. 
 
Plantagie 
 
Rontsom de huijsinge ende aengelach metten bogaert ende d’ierste Koeweij stonden 109 opgaende 
eijcke boomen, waer onder veel meer als een vadem dick, sommige wat minder, oock ennige 1 voet 
ende de minste ½ voet dick waren, doch daeronder veel rijp ende oude crodden. 
 
Fol 179v 
 
Daerenbovens noch ennighe boomen wat minder als een ½ voet oock ennighe ierst geplante 
heesters. 
 
Item in ende rontsom de Grootste ende Achterste Koeweijde 40 eijckeboomen, meer als eenen 
vadem, ennige minder oock sommmige 1 voet ende andere ½ voet dick, met noch ennige van wat 
cleijnder slach. 
 
Item inde voorsz Koeweijden sommich schaerhout houbaer, oock ennich 3 jarich, soo achter inde 
buss als andersints. 
 
Item inden bogart eenen ipenboom van 1 vadem houts met 3 essen bijkans van gelijcke dickte. 
 
Item op de canten van de 2 hoijvelden t’schaerhout 4 jarich. 
 
Fol 180r 
 
Item op ende rontsom het lant gecomen vande Leensdoncxe Hoeve ontrent 40 boomen, sommige van 
1 vadem houts, sommige 1 voet ende andere ½ voet dick, ende dat behalvens ennighe van wat 
cleijnder soort ende ennige quade crodden. 
 
Doch staet geweten dat ennige der voorsz boomen staende opden Leijndoncxe Wegh, aen d’een sijde 
gepretendeert worden vanden eijgenaers der landerijen daer neffens liggende, doch is bij de 
hoevenaers altijt gesustineert de selve boomen sonder contradictie aen dese hoeve voorsz te 
behooren. 
 
Item int voorsz velt hijer ende daer oock ennige 
 
Fol 180v 
 
Struelles schaerhout waervan sommich van dijen tegenwoordich is schaerbaer oock ennich maer 3 
jarich ende sommich 4 jaren out. 
 
Nota den voorsz hoevenaer oock aengeseeght de heesters bij den rentmeester hem aen te wijsen 
jaerlijcx te moeten poten, oock eeckelen te saijen ende voorders sich punctueel te moeten gedragen 
volgens sijne pachtcedulle gelijck hem ende alle de voorgaende hoevenaers wel expresselijck is 
aengeseijt. 
 
Fol 181r 
 
[96, Tongelre, hoeve, Ter Beek in Urkhoven, Urkhovenseweg 71, Urkhoven.]  
 
Tongeren 
 
De hoeve genamt Ter Beeck gelegen op Oirkeven [=Urkhoven] belast met 5 s 8 d veteris aende heer 
van Helmont fol 50 ende 4 s novorum aen aende kerck van Tongeren, 5 gulden aen Henrick Dircx de 
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Greeff 2 gulden 8 stuiver ende 6 vat rogge aenden prins van Orangien, bij den hoevenaer weder 
ingehuert voor 180 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet dese hoeve in 52 lopensaet teullants behalvens de weij, hoijlanden ende driessen daer 
aengehoorende 
[in de marge:] hier bij te (onleesbaar) 
 
Bij den hoevenaer aenveert mette halve schaer volgens sijn eijgen verclaren. 
 
Oock bestaet dese hoeve in een woonhuijs mette koestal annex, schuer, peertstal, schaepskoij, 
verckenscoij met het Corenhuijsken. 
 
Nota dese hoeve is oock 
 
Fol 181v 
 
vrij vande smaelthienden in vlas ende lammeren. 
 
Reparatie 
 
De muer aen t’huijs was caduck ende onderschoort, diende gericht ende gerepareert, oock de schuer 
aen sommighe plaetsen omplaijt. 
 
Het verckenscot is vervallen ende insgelijcx den backhouven, d’welck nootsaeckelijck dient 
gerepareert insgelijcx de glasen int huijs. 
 
Het brugxken inde straet op den Helmontschen Wegh dient vernieuwt. 
 
Plantagie 
 
Item bij het huijs rontsom den kuijl aldaer 14 opgaende eijcke boomen het merendeel van 1 vadem 
ende ennighe wat minder. 
 
Fol 182r 
 
Item voor t’huijs achter de schuer ende op het aengelach neffens de straet 22 eijckeboomen waer 
onder 6 van ontrent 1 vadem houts de rest van 1 voet ende ennighe wat minder. 
 
Ende alnoch opt’selve aengelach noch 20 jonghe opgaende boomkens. 
 
Items inde straet lancxt den Biesacker oock ter sijden de schuer ende neffens den ouden hoff ennige 
noch jonge opgaende boomen. 
 
Item een heesterbusselen groot ontrent ½ lopensaetlants bequaem om vuyt te setten. 
 
Item het schaerhout om den oudenhoff 2 jaerich 
 
Item aende straet achter de 
 
Fol 182v 
 
schaepscoij eenen eijcken boom dick stijff 1 vadem houts 
 
Item om de koeweij het schaerhout 3 jarich 
 
Item aen d’een sijde van het Goir bij de Colsche Molen ennige cleijne opgaende boomkens. 
 
Nota is in het selve velt ennich moer --- Memorie. 
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Item 2 beemptiens boven den Colschen Molen genoemt den Winckelbeempt groot t’samen 8 lopen 
saet, oock versien van goet moer --- Memorie 
 
Item rontsom in het bosken groot ontrent 8 lopensaet het schaerhout sommich 2, 3 ende 4 jarich. 
 
Fol 183r 
 
Item in het heijtvelt ende in het selve bosken veele opgaende jonge boomen ende overmits het water 
niet wel telbaer, waeronder ontrent 20 waren ter dicke van enen vadem houts, ennige van 1 voet oock 
sommige van ½ ende veel van minder soorte. 
 
Item bij t’huijs in t’heijtvelt ende op de straet ennige getopte eijcxkens ende bercxkens. 
 
Nota den hoevenaer aengeseijt inde hoij oft weijvelden niet te torven, de heesters volgens 
verpachtcedulle te poten, eeckelen te saijen ende voorders hem aengeseeght gelijck alle voorgaende 
hoevenaers. 
 
Fol 183v 
 
[97, Son, hoeve, Herpenbeek, Driehoek 4, Son.] 
 
Son 
 
De hoeve genaemt Herpenbeecq belast met 12 d novorum ende insgelijcx 11 d aenden heer van 
Helmont folijs 84 ende 91. Item aen Jonker Coenen tot Roij eenen stoter jaerlijcx ende aende costerije 
tot Zon een vat rogghe,  
 
ende is dese hoeve groot in teulant ontrent 20 lopensaetlant, bij den hoevenaer aenveert volgens sijn 
eijgen verclaren met de halve schaer, vuijtgenomen van ontrent een sesterse lants genoemt het 
Streepken bij Peter Joosten van Alphen weder ingehuert voor 130 guldens jaerlijcx. 
 
Oijck bestaet dese hoeve in een woonhuijs metten koestal annex ende de schuer aen het lant 
competerende volgens het verclaeren vanden hoevenaer selffs. 
 
Fol 184r 
 
Doch de schaepscoij, peertstal ende backhuijs oock op het erff vanden selve hoeve staende, verclaert 
den hoevenaer van sijn eijgen materialen met consent vande abdisse van Bijnderen aldaer te hebben 
gestelt ende dijenvolgens niet aen t’lant maer aen den hoevenaer den opstal vandijen in eijgendom te 
competeren, doch presenteert t’allen tijden t’selve aen t’lant te vercoopen. 
 
Reparatien 
 
Inde schuer sijn 4 opscheut ontstucken, oock de plaijen ende deuren gans vergaen. 
 
Plantagie 
 
Aen t’huijs staen maer 2 eijcke boomkens van ontrent ½ voet dick. 
 
Fol 184v 
 
Oijck ennige willegen sonder voorder schaerhout dat ijet weert is. 
 
Nota den hoevenaer aengeseijt als de voorgaende --- memorie. 
 
Fol 185r 
 
[98, Milheeze, hoeve, Hoberg, Hoberg 6 en 8, Milheeze.] 
 
Baeckell 
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De hoeve genoempt Hoobergh onder Milhese belast met 2 chijnspullen aen d’heer van Helmont. Item 
aen d’heer van Milhese 39 [verbeterd uit 36] Rs ende 12 d in 6 tecxten ende noch aenden selven 5 
keesen ende 5 brooden ende 4 vat eeven. Item aende weduwe Jan de Bercker 2 oude grooten ende 
aende costerije tot Baeckel 2 proefbrooden.  
 
Bij Corst Janssen lest weder ingehuert voor 54 guldens jaerlijcx 
 
Ende bestaet in woonhuijs metten koestal annex, schuer, schaepscoij, peertstal ende torffschop. 
 
De landerijen aenveert bloot aende stoppelen volgens schabinale attestatie van het dorp Baeckel van 
date 2 november 1661, oock aenden heeren gedeputeerden int verpachten gethoont ende 
 
Fol 185v 
 
dijenvolgens int verpachten alsoo vuijtgesteecken.  
 
Ende was dese hoeve aengaende de timmeringe noch in redelijcken staat, doch dienden ennighe 
deuren ende de platinghe vernieuwt. 
 
Plantagie 
 
Om het huijs stonden 27 soo groote als cleijne boomen soo van 4, 5 tot 10 a 11 duijm dick ende 3 
sware boomen van 1½ tot 2 voet dick, doch rijp. 
 
Omden put stont enen esch met eenen beelen boom. 
 
Item achter de schuer stonden 4 eijcxkens van ontrent ½ voet met 4 a 5 cleijn bercxkens. 
 
Fol 186r 
 
Item omde huijsinge noch ontrent 30 bercxkens 
 
Inden hoeck vanden hoff noch ennich restant van een heesterbosken tot 30 a 32 stuck gelijc dobbele 
heester. 
 
Item om t’selve bossken 5 oude eijcken tenemael onnut ende vergaen. 
 
Item om lancxt ende voor den acker 8 eijcke boomen niet als brant ende van gelijcken de oude crotten 
om den selven acker staende. 
 
Item tusschen de oude boomen als oock achter de acker staen 60 wel wassende eijcxkens soo van 4, 
6 tot 10 duijm. 
 
Fol 186v 
 
ende achter den acker noch 3 oude boomen niet als brant met ennighe bercxkens schaerhout. 
 
Item opden wal van het heijtvelt aen d’een sijde ennighe bercke potagie als dobbele heester, met 
enen ouden boom niet als brant. 
 
Item achter den bergh ontrent 30 oude eijcke crotten als dobbel heester ende niet wassende. 
 
Item op ende beneden den bergh 3 oude eijcken met ennighe crotten van bercken tot preservatie 
vanden bergh ende belet van het sant niet over het ackerlant te vliegen. [berg = stuifduin!] 
 
Fol 187r 
 
Nota op dese hoeve en is niet soo veel schaerhout als tot dack, wenden ende thuijnen van nooden is. 
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Oock is den hoevenaer aengeseijt als den voorgaende --- memorie. 
 
Fol 187v 
 
[99, Milheeze, hoeve, Ter Heggen, Klooster 1, Milheeze.] 
 
Baeckel 
 
De hoeve Ter Heggen oock onder Milhese gelegen ende bij Jan Joost Banckers lest weder ingehuert 
voor 63 guldens jaerlijcx 
 
Ende bestaet in woonhuijs met den koestal annex, schuer, schaepscoij ende verckenscot, ende is 
groot in teullant 45 lopensaet 
 
Bij den hoevenaer aenveert bloot aende stoppelen volgens attestatie op de lest voorgaende hoeve 
geexhibeert ende insgelijcx opde leste verpachtinge vuijtgesteken. 
 
Reparatien 
 
De schaepscoij dient gericht ende aen d’een sijde geplaijt. Item de stijlen dienden geschoeijt met 
blocken. Item de deuren vanden koestal vernieuwt. 
 
Fol 188r 
 
Potagie 
 
Achter de schuer ende het aengelach met op de canten van het ackerlant 9 dicke eijcke boomen 
meest doot, hol ende niet meer als brant. 
 
Inde Meel 2 quade crodden. 
 
Item inden Houtspoel 2 gelijcke crodden. 
 
Item bij het huijs ennige weijnige jonghe boomkens. 
 
Item den hoevenaer vermaent als de voorgaende --- memorie 
 
Ende den selven aengewesen een quade crab tot platinghe. 
 
Fol 188v 
 
[100, Milheeze, kapel en huisje, Kerkeind 37, Milheeze.] 
 
Baeckel onder hielers [? Lees: Milheeze] 
 
Het cappelleken met het huijsken daer bij staende tot Baeckel, bewoont bij Jan Janssen ende lest 
gepacht voor 5 gulden 10 stuivers jaerlijcx, groot ontrent 2 lopen 19 roijen. 
 
Plantagie 
 
Om de voorsz cappel staen 25 opgaende eijcke boomen met een oft 2 crodden doch alles meest rijp, 
oock sommige van 1 vadem houts, ennighe van 1 voet ende weijnich minder dick sijnde. 
 
Fol 189r 
 
[101, Gemert, hoeve, Hazeldonk, weide aan Joffer Grevenbroekpad, Gemert.] 
 
Gemert 
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Een hoeve genaemt Haseldoncq, gehoorende aenden school tot Gemert ende lest bij den 
rentmeester ingepacht voor 80 gulden jaerlijcx ende is maer groot in teullant 16 lopensaet ende ½, 
waeronder 2½ lopensaet nieulant van t’heijtvelt eerst aengemackt bij Henrick Leenders bloot aende 
stoppelen aenveert, gelijck sulcx aennaempt aenden rentmeester te bethoonen 
 
Ende bestaet in een woonhuijs metten stal ende torffhuijs aen malcanderen annex, met eenen gracht 
omwatert ende met een brug vuijtgaende liggende aende gemeijnte ende was noch in redelijcke 
reparatie, vuijtgenomen de brug die met ennige ribben diende versien 
 
Fol 189v 
 
ende gerepareert, ofte andersints perijckel soude loopen met car ende peert daer door te vallen. 
 
Plantagie 
 
Binnen de grachten stonden 25 essen met eenen dicken eijck. 
 
Item op den dijck bij het huijs 23 eijcke opgaende boomen van 4 ende 6 duijm tot stijff 1 voet. 
 
Item ennige jonge populieren met 2 a 3 gecnoote willegen. 
 
Item opden broeckcant op het voorhooff 25 cleijne opgaende eijcke boomen van schaers ½ voet ende 
wat minder 
 
Fol 190r 
 
Item over den gracht naer het lant vanden hoeve eenen esch van ontrent 1 voet. 
 
Item inde straet lancxt den hoff ende ackerlant 25 eijcke boomkens den dicksten schaers ½ voet ende 
tusschen beijde noch eenig quade crotten. 
 
Item inden camp ende beemt t’schaerhout voorleden jaer ierst gehouden. 
 
Item inden hoff eenen castanienboom ter dickte van 1 voet ontrent met een willigh ende inden wegh 
opden hoeck eenen eijck van ontrent 1 voet ende eenen daer recht tegen over. 
 
[Hier lijkt het slot van de beschrijving, de “Nota” met de aanzeggingen aan de hoevenaar te ontbreken. 
In het register staat het niet en de scans geven hier het register getrouw weer.] 
 
Fol 190v 
 
[102, Mierlo, hoeve, Berenbroek, Achter Berenbroek 3, Mierlo.] 
 
Mierlo 
 
Een hoeffken genoempt Berenbroeck gehoorende aen St. Jans Altaer [welke kerk? St. Jan Den 
Bosch?] belast aen d’heer van Helmont met 5 st novorum ende bij Thomas Henrick Willems weder 
ingehuert voor 62 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet in woonhuijs metten koestal annex, oock schuer ende schaepskoij aen malcanderen. 
Item schop ende verckenscoth. 
 
Aenveert bloot aende stoppelen gelijck bij certificatie aennaempt aenden rentmeester valide te sullen 
bethoonen. 
 
[Ontbreekt: rubriek reparatie. Maar het dak is kapot, blijkt op het eind…] 
 
Plantagie 
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Om de huijsinghe staen 500 eijcke opgaende boomkens daer onder sijn 8 a 10 van 1 voet dick, de 
rest van ontrent ½ voet met 9 a 10 bercxkens ende noch ennich weijnich bercken schaerhout op den 
wal. 
 
Fol 191r 
 
Item om den put 4 essen ende 5 a 6 opgaende willigen met noch ennighe cnootwilligen. 
 
Item lancxt den camp op de wallen int zuijden ennich eijcken ende bercken schaerhout, tegenwoirdich 
houbaer. 
 
Item int noorden vanden selven camp het schaerhout 1 jarich ende op het eijnde een cleijn busselken 
2 jarich. 
 
Item rontsom het cleijn eeussel oock weijnich schaerhouts. 
 
Item inde neerheijde aen twee sijden ennighe weijnighe struelles schaerhout van 1 ende 2 jaren. 
 
Fol 191v 
 
Nota den hoevenaer gelast eeckelen te saijen, oock heesters ofte in plaets van dijen opgaende 
willighen bij den rentmeester gem aen te wijsen te poten ende voorders de huijsinghe te decken naer 
behooren. 
 
Fol 192r 
 
[103, Liessel, hoeve, bij kapel, Hoofdstraat 51, Liessel.] 
 
Aende cappel tot Liessel onder Deurne 
 
Een woonhuijs metten koestal annex ende schuer mette landerijen daeraen gehoorende ende aende 
voorschreve cappel gehoorich, lest weder ingehuert bij Laureijns Peter Hoeffs voor 75 gulden jaerlijcx,  
 
ende is alles noch in redelijcke reparatie, vuijtgenomen dat het dack door den wind ontrampeneert 
weder moet werden ghedeckt als staende tot sijnen laste, volgens verpachtcedulle. 
 
Den voorsz pachter verclaert de landerijen aenveert te hebben bloot aende stoppelen, overmits bij de 
sterfte aldaer ledich waeren liggende gelijck Dries Henricx van Bree lest affgegaen 
 
Fol 192v 
 
pachter sulcx oock affirmeerde doch hen aengheseijt dat sij t’selve validelijck aen den rentmeester 
metten iersten souden hebben te blijcken off anderssints van henne voorsz sustenue souden sijn 
ende blijven versteken. 
 
Aende huijsinghe was seer weijnich potagie, doch opden Kerckenacker over het huijs stont eenen 
oude eijck ter dickte van eenen voet ende achter de schuer een cleijn eijcxken. 
 
Item achter op den Hoigen Dries 7 boven [lees: boomen] van stijff eenen voet houts ende 4 a 5 
crodden. 
 
Item opden nieuwen dries 
 
Fol 193r 
 
onder water staende 3 a 4 cleijne opgaende boomkens van stijff ½ voet. 
 
Om dit aengelach off landerijen en was geen bequaem plaets om eeckelen te saijen. Oock en was de 
plats bij t’huijs niet bequaem om heesters te poten ende souden aldaer best bercken wassen die den 
pachter heeft aengenomen tot bevrijdinghe van t’huijs op het aenwijsen vanden rentmeester te poten. 
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[Hier lijkt het slot van de beschrijving, de “Nota” met de aanzeggingen aan de hoevenaar te ontbreken. 
In het register staat het niet en de scans geven hier het register getrouw weer.] 
 
Fol 193v 
 
[blanco] 
 
Fol 194r 
 
Hoeven ende landerijen onder de administratie van d’heer Isaack van Battum, gecomen van het 
convent van Hoijdonck als anderssints, ende in november lestleden bij haerer Ed: Mo: gedeputeerde 
binnen ’s-Hertogenbossch naer voorgaende affixie publijckelijck verpacht. 
 
[104, Breugel, hoeve, Hof Ter Zanden, ten oosten van Planetenlaan 15, Breugel.] 
 
Breughel 
 
De hoeve inde Heijstraet alias genoempt de Hoeff ter Sanden, belast wegens de gerepartiseerde 
dorps opgenomen penningen met 930 guldens cappitael waer van den hoevenaer jaerlijcx den intrest 
moet betalen, behalven alle andere dorpslasten ende daerenbovens bij den hoevenaer Jan Henrick 
Elias bij de laetste verpachtinghe weder ingehuert voor 90 gulden jaerlijcx. 
 
Fol 194v 
 
Ende bestaet dese hoeve alleenlijck in 28 lopensaet teullants bij den hoevenaer aenveert met de 
halve schaer 
 
Ende bestaet voorders in een woonhuijs met den koestal annex, oock de schuere ende schaepscoij 
aen malcanderen, met een backhuijs. 
 
Noodige Reparatie 
 
Aende schuer sijn de plaijen onder ten deelen vergaen. Oock aenden koestal. 
 
Den put staet seer perijckeleus sonder ennighe omkistinghe oft steijger te hebben. 
 
De muerragie van het woonhuijs sijn gans ontrampeneert, diendt 
 
Fol 195r 
 
onderschoeijt ende den gevell met vensterramen die ten deelen vuijtgevallen sijn versien. 
 
Den solder is gans verroth ende ontrampeneert, sulcx dat nootsaeckelijck moet vernieuwt worden. 
 
Item voor den eren ofte koestal inde keucken en waren geen schutsels off vensters ende dijenvolgens 
alles in seer quaede ordre. 
 
Plantagie 
 
Voor t’huijs staet 1 eijcken boom van ontrent 1 vadem houts. 
 
Item 27 cleijne eijcke boomkens noch bij t’huijs geenen ½ voet dick. 
 
Fol 195v 
 
Item inde steegh naest Staeckenburch oock mede inde Koeweijde aldaer staen ontrent 60 boomkens 
ter dickte van schaers ½ voet ende opde wal van t’campken 2 eijcke boomen den een 1 voet ende 
d’anderen meer als 1½ voet dick. 
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Item inde Koeweij ennige struelles schaerhout. 
 
Nota desen hoevenaer vermaent sijne huijsinghe behoorlijck te decken, heesters bij den rentmeester 
hem aen te wijsen te poten, oock eeckelen volgens huercedulle te saijen, in geen weij off hoijlanden te 
torven ende voorts sich te reguleren volgens sijne verpachtcedulle. 
 
Fol 196r 
 
[105, Son, hoeve, Roijakker, Ekkersrijt 1209, Son. ] 
 
Zon 
 
De hoeve genoempt Roijecker bij Willem Wouter Vogels lest gepacht voor 250 gulden jaerlijcx ende 
bestaet dese hoeve in 43 lopensaet teullants bij Jan Martens tegenwoirdich daerop noch woonende 
aenveert mette halve schaer  
 
Ende bestaet in een woonhuijs voor omtimmert met een steene schouw ende den koestal daer annex, 
schuer, schaepscoij, backhuijs ende schop, alles seer ontrampeneert ende ontdeckt. 
 
Ende overmits den voorsz hoevenaer Jan Martens van dese hoeve is treckende, soo is sijne kinderen 
aengeseeght ende behoort oock sorge gedragen te werden dat hij sijne huijsinghe voor sijn vertreck 
behoorlijck decke ende reparere, oock 
 
Fol 196v 
 
dat naergesien behoort te werden off hij het stroij volgens voorgaende huercedulle oock jaerlijcx heeft 
verdeckt, om alsnu voor sijn affscheijden sijne gansch ontrampeneerde huijsinghe daer mede te doen 
decken. 
 
Nodige reparatien 
 
In t’woonhuijs is aen d’een sijde eenen worm ontsticken oock vanden stijl affgesoncken. 
 
Aende opcamer en is geen deur om deselve te sluijten, oock sijn aen den koestal en schuer de 
deuren gansch vergaen ende ontrampeneert, oock waren aen t’backhuijs de plaijen ende wanden 
gansch vergaen ende oock ten deelen aende schuer. 
 
Fol 197r 
 
De schaepscoij was versoncken ende de plaijen ten deelen vergaen, oock het dack de latten ten 
deelen vergaen t’welck ierst dient gerepareert eer men t’selve can decken ende van gelijcken het 
schop dat aenden eenen cant gansch is ontdeckt ende ontlat. 
 
Den put is ingevallen. 
 
Inden koestal is den nootboom affgesoncken alle t’welck voor het opcomen vanden nieuwen 
hoevenaer wel diende gerepareert om in d’affscheijden alsoo weder te verlaten. 
 
Ende alsoo den wegh naer 
 
Fol 197v 
 
de koeweij is ongebruijckelijck oock sonder perijckel van de beesten te verdrincken oft versmoren 
tegenwoirdich niet en can gebruijckt worden, 
 
gelijck oock den affgaende hoevenaer den selven wegh in veel jaren herwaerts noijt en heeft connen 
gebruijcken, maer genootsaeckt geweest over sijn eijgen lant daer bij liggende de voorsz Koeweij te 
gebruijcken, maer alsoo den nieuwen opcomende hoevenaer aldaer geen lant noch andere passagie 
en heeft als den voorsz onbruijckbaren ende periculeusen wegh. Ende alsoo neffens den selven weg 
wedersijts is liggende  
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Fol 198r 
 
het erff van Peter Jan Peters ende consequentelijck den voorsz wegh t’sijnen laste oock staet te 
onderhouden, soo waer nootsaeckelijck dat den voorsz rentmeester wierde gelast ende 
aengeschreven den voorsz Peter Jan Peters in cas daertoe gerecht den voorsz wegh aenstonts te 
maken off anderssints tot s’lants costen sulcx te laten doen, sonder het welck den voorsz hoevenaer 
de voorsz weijde niet en can gebruijcken. 
 
Plantagie 
 
Rontsom het huijs ende aengelach stonden 155 opgaende jonge eijckeboomkens den grootsten 
schaers ½ voet dick ende achter het huijs 1 van ontrent 1 voet dick. 
 
Oijck en staet om t’lant noch inde beemden geen schaerhout alles alleenlijck een weijnich om den 
Coolhoff. 
 
Fol 198v 
 
Oijck staet om de selve hoeve een heesterveltien noch niet bequaem om vuijt te setten. 
 
Nota den aencomenden hoevenaer vermaent heesters bij den rentmeester hem aen te wijsen te 
poten, eeckelen te saijen, geen lant der voorsz hoeve sonder consent vanden rentmeester te 
verhueren, in geen weijvelden te torven, noch onder de opgaende boomen te vlaggen ende de 
huijsinghe in goede reparatie hem gelevert sijnde alsoo volgens huercedulle t’onderhouden. 
 
Fol 199r 
 
[106, Son, hoeve, Velderheuvel, Ekkersrijt 2044, Son.] 
 
Zon 
 
De hoeve genoempt Velderheuvel lest weder ingehuert bij Joost Henricx voor 140 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet in woonhuijs met den koestal annex, schuer ende schaepscoij mettet schoop sijnde 
groot in teulant 33 lopen saet ende aenveert met de halve schaer. 
 
Reparatie 
 
De schuer mette schaepscoij is versoncken, dient gericht ende geplaijt ende met stijltiens versien. 
Oock dienen de schuerdeuren vernieuwt met oock de kelderdeur int huijs. 
 
Potagie 
 
Rontsom het huijs ende aengelach 49 opgaende eijcke boomen noch seer wel wassende ende den 
dicksten schaers ½ voet. 
 
Rontsom den beemt bij 
 
Fol 199v 
 
het huijs beplant met ghecnootte populieren, sommige ierst gecnoot ende sommige 3 jaer out. 
 
Item rontsom den Vloetcamp het schaerhout 1 ende 2 jarich met ennige gecnootte populieren inde 
straet. 
 
Item rontsom den Penneckercamp t’schaerhout 2, 4 ende 6 jarich. 
 
Op het lant achter den Vloetcamp een heg van 2 jarich schaerhout 
 



98 

 

 

Inden beempt tot Breugel noch oock inde 2 ander ackers en is geen schaerhout. 
 
Oijck den hoevenaer wel expresselijck geen lant vanden hoeve te verhueren ende voorts gelijck de 
andere hoevenaers is aengeseijt --- memorie 
 
Fol 200r 
 
Op het pastorije landt groot ontrent 17 lopensaet liggende inde Zonse Ackers lest gepacht bij jonker 
Jacob Proeningh voor 65 guldens en is niet beplant met schaerhout. --- memorie 
 
Fol 200v 
 
[107, Son, watermolen. Monding Grote Beek in Dommel achter Kerkplein 5, Son.] 
 
Zon 
 
Eenen watermolen malende met 4 steen liggende tot Zon op de Dommel met t’woonhuijs ende koestal 
annex ende een quaet schop, met een weijveltien genoempt den Molenbergh, belast aen abt van Sint 
Geertruijen met 20 Peelsche mud rog jaerlijcx ende aent cappittel tot Roij een Bos mud rog, doch bij 
de laetste verpachtinghe dese lasten gelaten ende gereserveert tot last van het lant. 
 
Ende bij Dirck Henricx vrij vande voorsz lasten jaerlijcx weder ingehuert voor 545 gulden ende daertoe 
voor ijderen duijm steen bij hem aff te maelen 6 gulden behalven eenen halven stuiver op de gulden 
jaerlijcx van sijne voorsz pachtpenningen noch importerende 13 gulden 12½ stuiver jaerlijcx. Ende 
staet geweten dat den molenaer in d’ierste aenveerden vanden voorsz molen heeft moeten avanceren 
 
Fol 201r 
 
400 gulden die hem int aff scheijden vanden molen weder moeten werden gerestitueert t’sij bij den 
aencomenden pachter off bij t’lant doch sonder interesse van dijen. 
 
Den molenaer moet boven de voorsz sijne huerpenningen noch betalen 6 gulden soo dicwils het 
pineijnde aende asse besteecken wert --- memorie. 
 
Noodige reparatien 
 
Den molenaer maelt met s’lants steen ende bevonden den eenen ligger ontstucken ende gansch 
versleten, waer toe den bovensteen ofte looper conde gebruijckt werden, noch dick ontrent de 9 duijm, 
ende oversulcx enen nieuwen looper in plaets vandien metten iersten sal moeten werden versorcht. 
 
Fol 201v 
 
Den ligger opde hoochmolen is oock ontstucken doch sal noch wel 2 a 3 jaer connen liggen ende is 
den looper noch dick ontrent 13 duijm doch en conde de steen niet wel gemeten werden overmits den 
molen niet en was opgebroocken, niettemin sijn de steen soo op desen als den volgenden molen int 
leveren van dijen den molenaer aengemeten die mits d’aenvangen van dese nieuwe huer bij den 
rentmeester weder moeten werden gemeten om voor ijderen duijm affgemalen steens vanden 
molenaers t’ontvangen ende aen t‘lant te verantwoorden 6 gulden. --- memorie. 
 
Oijck diende de schutstijlen 
 
Fol 202r 
 
aende sluijs met den treckbalck vernieuwt ende bij laagh water de sluijs naerder gevisiteert om de 
reparatie daeraen noodich met de minsten costen voor t’lant te doen. Oock sijn de schoeijingen seer 
vergaen, de achterste com gans verloopen t’welck oock nootsaeckelijck dient gerepareert. 
 
Oijck waer nodich bij den molen aen t’schop aengeset te werden een peertstalleken, om bij regen 
ende wint der huijslieder peerden besweet sijnde ende ter molen comende wt den wint daer in te 
setten, over welck ongemack seer wort geclaeght. 
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Fol 202v 
 
[108, Nederwetten, watermolen, Hooidonkse watermolen, Hooidonk 8-10, Nuenen.] 
 
Neerwetten 
 
Den Hoijdoncxen Watermolen, met het woonhuijs, hoff ende 2 veltiens, t’saemen groot ontrent 3 lopen 
saet, bij Peter Huijberts van Dinter weder ingehuert voor 560 guldens jaerlijcx behalven ½ stuiver 
vanden gulden tot lijcoop ende daerenbovens voor ijderen duijm affgemalen steen te betaelen 6 
gulden. Ende gelijcke 6 gulden t’elckens als het pineijnde aende asse versteecken wert. Ende 
daerenbovens t’onderhouden t’gene hem volgens verpachtcedulle te laste is geleeght. 
 
Nota den voorsz molenaer heeft int opcomen vanden molen voorsz geavanceert 500 gulden die hem 
int affschijden vanden aencomende pachter off anderssints 
 
Fol 203r 
 
bij ’t lant souden moeten gerestitueert werden, doch sonder interesse van dijen. 
 
Op desen molen sijn insgelijcx 4 steen aen t’lant toecomende waervan den eenen looper over de 12 
duijm dick is ende den anderen ontrent de 15 duijm ende de liggers 5 ende 4 duijm, doch overmits niet 
opgebrooken en conde niet perfectelijc gemeten werden, doch sijn de selve steen eerst op den molen 
gebracht sijnde gemeten ende nu bij het aenvangen van dese nieuwe huer weder moeten bij den 
rentmeester hermeten worden, om volgens voorgaende huercedulle van ijderen duijm affgemaelen 
steens t’ontfangen 6 gulden ende sulcx an t’lant weder te verantwoorden --- memorie 
 
Fol 203v 
 
Reparatien 
 
Het steenbed diende onder versien ende ter sijden met enen nieuwe plaet geholpen ende eenen pael 
aen d’een eijnde op(?) den wiel gebracht. 
 
Item het dack diende met ennige pannen ende vorsten versien. 
 
De sluijs is oock vergaen ende staende stijlen van de schuitbeurden seer en beven, t’welck bij laegh 
water naerder diende gevisiteert om ten minsten costen van t’lant bij tijts te werden gerepareert. 
 
Oock sijn de sijdelschoeingen ten deelen vergaen oock ennige van den achtercommen verloopen. 
 
Het huijs was noch in redelijcke reparatie. 
 
Fol 204r 
 
[109, Nederwetten, hoeve, Kerkhofse Hoef, Kerkhoef 12 - 14, Nederwetten.] 
 
Nederwetten 
 
De Kerckhoffse Hoeff belast met een seste part in 8 mud rog ende 5 mud garste aent altaer tot 
Geffen. Oock in 1/6 deel van eenen gewin chijns aen d’heer van Helmont ende 1/6 deel van 6 stuiver 
aent huijs van Tongeren welcke lasten vuijtgenomen de chijnsen, volgens laetste verpachtcedulle tot 
laste van t’lant moet betaelen. 
 
Ende dijenvolgens bij Lodewijck Roessen dese hoeve weder ingepacht voor 490 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet dese hoeve in ontrent 85 a 90 lopendaet teullants thienvrij ende aenveert met de halve 
schaer volgens t’verclaren vanden hoevenaer selffs. 
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Ende bestaet dese hoeve in een woonhuijs met de koestal annex, schuer, schaepscoije, backhuijs 
ende verckenscot, met eenen peertstal. 
 
Reparatie 
 
Inden koestal is eenen balck 
 
Fol 204v 
 
gebroocken ende achter heel overgeweecken. Oock sijn de platinghe seer vergaen ende de wenden 
vervallen ende oversulcx seer caducq ende perijckel voor vallen. 
 
Oijck diende den back om den put vernieuwt als sijnde tenenemael vervallen. 
 
Den kelder dient gevloert ende de deur gerepareert. 
 
Int backhuijs is een gebijnt versoncken, dient ghericht ende vereijst een dobbel deur voor den 
affganck. 
 
Het verckenscoth dient oock gericht ende gerepareert. 
 
Oock vereijste in de peertstal verscheijde platinge vernieuwt [ende] den stal gericht. 
 
Fol 205r 
 
Nota aende schuer waeren 2 deuren vernieuwt door ordre vanden rentmeester ende oock den 
putswengel alsoo geenen wtstel langer en conde lijden. 
 
Oijck diende de schaepscoije geplaijt ende gericht ende vereijste noch wel een nieuw deur aende 
schuer. 
 
Plantagie 
 
Om de put staen 3 essen. 
 
Om den paertstal 3 eijcken schaers eenen voet dick. 
 
Om het backhuijs eenen boom oock van 1 voet met een opgaende willich van stijff ½ voet. 
 
Item om t’verkenscot eenen eijck van ½ voet dick. 
 
Fol 205v 
 
Item achter t’huijs 2 eijcken van 1½ den eenen ende den anderen van eenen voet. 
 
Item om den schaepsstal drij eijcken van 1 voet met een cleijn opgaende willich. 
 
Item inden camp ten noorden de kerck 6 cleijn eijcxkens met eenen grooten eijck stijff 1 voet met 
ennige gecnoote willigen. Oock ten suijden 16 eijcken so van 8 duijm tot enen voet ende 2 cleijn 
eijcxkens. Ende ten oisten eenen eijck van 1 voet oock hier en daer om den selven camp ennich 
schaerhout 2 jarich. 
 
Item om ’t Ekampsveltien hier ende daer ennighe bossen schaerhout ende 5 boomkens van ontrent ½ 
voet. 
 
Item inde steegh ende  
 
Fol 206r 
 
daer tegens opden Acker 27 eijcxkens van ontrent ½ voet met ennige cnooteijcken. 
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Item rontsom den Langen Acker ontrent 125 quade crotten, soo onder als oock ennighe boven ½ voet 
dick met noch ennighe als dobbel heester als quaet wassende hout. Oock op de meeste plaetsen 
bepoot met schaerhout oock hijer ende daer ennige gecnootte willigen ende opt’eijnde vanden acker 
bij de hoeff Ter Straten een cleijn busselken elseschaerhout van 2 ende 3 jarich hout. 
 
Insgelijcx het schaerhout om den Crabdries 
 
Item oock inde Aabroecken ende Moldriessen 
 
Fol 206v 
 
Ennich schaerhout van 2 ende 3 jarich. 
 
Nota den hoevenaer vermaent sijne huijsinghe te decken ende voorts als aende voorgaende 
hoevenaers is geschiet waertoe om cortheijts wille wort gerefereert. 
 
Fol 207r 
 
[110, Nederwetten, hoeve, Schuiteldonk, Hoekstraat 1, Nederwetten, misschien ook Eikelkampen 5 
Nederwetten.] 
 
Nederwetten 
 
De hoeve genoempt Den Schuijteldoncq last weder ingepacht bij Ruth Aertssen voor 270 gulden 
jaerlijcx 
 
Ende bestaet in woonhuijs met den koestal annex, schuer, schaepscoij backhuijs, toffschop ende 
verckenscot. Ende is groot in teulant 45 lopen saet alles tiendvrij vuijtgenomen den Speckacker groot 
19 lopensaet liggende onder Gerwen. 
 
Ende is dese hoeve aenveert met de ½ schaer volgens t’verclaren vanden hoevenaer selfs, ende is 
dese hoeve belast met 1/6 part inde lasten conform de voorsz Kerkhoffse Hoeve. 
 
Reparatie 
 
Inde schuer was eenen balck gebroocken die nodich diende vernieuwt met 2 deuren ende waren de 
ander 2 eerst gerepareert. 
 
De schaepscoij is seer overgeweken ende lijt perijcken van inte storten 
 
Fol 207v 
 
ende oversulcx noodich diende gericht ende met platinge ende stijltiens aen d’een sijde versien ende 
gerepareert. 
 
Plantagie 
 
Om het erff ende hoff staen 18 eijcke boomen soo van 5 tot 10 duijm Oock ennige cleijnder met 2 
groote kriekeboomen ende 8 opgaende willigen 
 
Om het Koe-eussel aen t’huijs19 eijcke boomen ter dickte als boven met 2 opgaende willigen oock 
aende 2 sijden hijer ende daer ennighe gecnoote willighen. 
 
Item ten zuijden int selve eussel hier ende daer ennich schaerhout met ennige gecnoote eijcke ende 
willige oock eenen eijcken boom van 1 voet houts. 
 
Item t’schaerhout om den hoffacker soo eijcken als elsen is van 1, 2 ende 3 jarich met nog ennige 
gecnoote willigen ende 1 gecnooten eijck van 8 duijm 
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Fol 208r 
 
Op den Eeckelencamp enen eijck schaers van 1 voet houts oock op den selven camp lancxt den 
wegh ennich 3 jarich elsen schaerhout ende achter aenden sloot ennige gecnootte willigen van 1 
jaerich schaerhout 
 
Item om ‘t groot ende cleijn Peertsvelt hier ende daer ennige bossen schaerhout met weijnighe 
gecnootte eijcken 
 
Item een heesterbosken van ½ lopen saetlants, daeronder al bequaem heester sijn om vuijt te setten 
ende overmits seer dicht staen, dienden met den iersten al vuijtgeseth 
 
Op den voors Specacker op den wal lancxt den wegh staen ennighe oude gecnootte eijcken 
schaerhout eerst over een jaer gehouden 
 
Item buijten de voorsz wal staen ontrent 50 quaden crotten van eijcxkens ontrent als dobbele heesters 
 
Fol 208v 
 
Item opt voorhooff van dese hoeve sijnde lancxt de Neerwettense gemeijnte staen lancx de cant i… 
ierste reij voor de voorsz huijsinge 5 eijcken van ontrent 1 voet houts. 
 
Item buijten voor den Acker 32 eijxkens van 4 tot 6 duijm. 
 
Item over den vaerweg noch 60 van t’selve slach doch meest wat cleijnder ende 2 schaers van 1 voet. 
 
Item voor den Eeckelencamp opde gemeijnte 100 eijcxkens als dobbele heester ende daeronder 
ennige weijnige van ontrent ½ voet, meestal oude crotten niet vo… wassende 
 
Item voor het Eeussel ten zuijden op de voorsz gemeijnte ontrent 100 boomkens van t’selve slach 
 
Fol 209r 
 
Ende van daer inde dreeff ontrent 90 van een soorte [er lijkt iets te ontbreken] 
 
Nota den hoevenaer vermaent volgens huercedulle sijne huijsinghe behoorlijck te decken, eeckelen te 
saeijen, heesters op het aenwijsen vanden rentmeester te poten, oock in geen weij off hoijvelden te 
torven noch onder de opgaende boomen te vlaggen ende voordens gelijck de andere hoevenaers is 
aengeseeght. 
 
Fol 209v 
 
[111, Nederwetten, hoeve, Ter Straten, west van Soeterbeekseweg 36, Nederwetten.] 
 
Neerwetten 
 
De hoeve genoempt Ter Straeten lest weder ingepacht met den Papencamp tot Neerwetten bij Claes 
Jacobs voor 200 gulden jaerlijcx  
 
Ende bestaet dese hoeve in 46 lopensaet teullants oock sijnde thiendvrij ende met halve schare 
aenveert volghens t’verclaren vanden hoevenaer selffs  
 
Ende bestaet dese hoeve in woonhuijs metten koestal annex, schuer, peertstal ende backhuijs. 
 
Reparatien 
 
Inde schuer diende hijer ende daer de plaijen ende stijltiens versien ende was indeselve nu onlancx 
door ordre vanden rentmeester om perijckel te voorcomen eenen nieuwen balck ingebracht. 
 
De peertstal diende met ennighe nieuwe plaijen versien 
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Fol 210r 
 
Oijck gericht ende met een nieuwe deur versien. 
 
Beijde de wormen onder de cap inde koestal sijn op verscheijde plaetsen ghebrooken waer door de 
cap is versoncken ende in perijckel is van neer te storten, dies noodich opgenomen (of: ofgenomen] 
ende vernieuwt ter leegte [lees: lengte] van 3 gebont ter wedersijden. 
 
Plantagie 
 
Int straetien achter de schuer stonden 17 eijcke boomen swaer van 6 tot 9 duijm met verscheijde 
bossen off struelles schaerhout 
 
Om den grooten acker lancxt den loop stonden 13 eijcke van ½ tot 1 voet dick met noch 2 voor 
aenden inganck 
 
Item achter inde ackers 7 a 8 quade crodden ende hier ende daer ennich 2 jaerich schaerhout. 
 
Fol 210v 
 
Item opden Hoogen Hoff d’een sijde met 2 jarich schaerhout ende insgelijcx om den tet ende oock van 
gelijcken om den Steenovencamp. 
 
Item in het Peertsvelt veel struelles schaerhout niet wel wassende alle sijnde sommich 10 jaren out 
d’welck tot dienst van t’selve velt noodich waer vuijtgeroeijt. Oijck stonden int’selve velt 5 quade 
crodden van boomen. 
 
Item inde dreeff 48 eijcken stijff ½ voet ende in het re[in de vouw verdwenen] noch 2 van t selve soort 
 
Item achter t’huijs is noch een restant van een heesterbosch bequaem om te versetten. 
 
Nota den hoevenaer vermaent volgens huercedulle heeft te setten opt aenwijsen vanden rentmeester 
ende voort alles te doen gelijck de voorgaende hoevenaers is aengeseijt. 
 
Fol 211r 
 
Nota 
 
Op de Neerwettensche gemeijnte heeft het lant noch ettelijcke honderden van eijcke boomen, doch 
weijnich van ½ voet dick, veel van 4 duijm ende als dobbele heesters, die daegelijcx seer 
affgehouwen worden ende verminderen door dijen. Veel quaet wassent hout is ende vande huijsen 
affgelegen [veel doorgehaalde tekst] ende insgelijcx het schaerhout inde Heerendoncken t’welck oock 
door het continueel wthouden seer is verdorven ende desnijettemin naer alle apparentie ende 
sustenue van een ijder daer van kennisse hebbende noch sonder ennige contradictie aent lant 
competerende. 
 
Fol 211v 
 
[112, Gerwen, hoeve, Gansewinkel, op Spekt, Nieuwe Dijk 2, Nuenen.] 
 
Gerwen 
 
De hoeve genoemt Gansewinckel, belast in 1/6 part conform de Kerkhoffse Hoeve, groot in teullant 
ontrent 60 lopensaet ende bij Geerart Thijssen aenveert met de halve schaer volgens eijgen 
verclaren.  
 
Ende bestaet dese hoeve in een woonhuijs met den koestal annex, schuer, schaepscoij, peertstal, 
schop, backhuijs ende verckenscot, alles noch in tamelijcke reparatie sulcx dat den hoevenaer daer 
over niet en claeghde. 
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Doch den hoff leijt met het erff t’samen open ende onvrij voor de beesten ende oversulcx seer noodich 
diende omtuijnt waertoe t’schaerhout op de andere hoeve bijden rentmeester most werden 
aengewesen alsoo dese hoeve daervan nijt off seer weijnich is versien. 
 
Ende is dese hoeve bij den voorsz hoevenaer nu lest weder ingepacht voor 240 gulden jaerlijcx boven 
½ stuiver op de gulden van lijcoop, gelijck alle andere 
 
Fol 212r 
 
Plantagie 
 
Om dese huijsinge staet een jonge potagie van ontrent 250 welwassende eijcke boomkens soo van 
dobbele heesters ende ennighe wat swaerder ende ennighe voor 2 a 3 jaren ierst geplant. 
 
Om den hoff of driesken op de wegh 30 soo als heesters ende als dobbele heesters ende daer onder 
7 a 8 wat swaerder. 
 
Op den wegh voor den Gansenwinckelsen Acker 60 oude crotten als dobbele heester daeronder 7 a 8 
van 8 ende 9 duijm, wel wassende, met noch ennighe onnutte crotten tusschen beijde. 
 
Achter inden voorsz acker staet een heesterbosken van ontrent 1 spijnt saetlants, waer onder ennige 
bequaem sijn om wt te setten.  
 
Fol 212v 
 
Oijck den hoevenaer vermaent de huijsinghe te decken ende in behoorlijcke reparatie te houden, oock 
eeckelen te saijen ende heesters op het aenwijsen vanden rentmeester te poten. Ende voorders 
gelijck alle andere voorgaende hoevenaers is aengeseeght. 
 
Fol 213r 
 
[113, Beek, hoeve, Ter Bleek, Pater Becanusstraat 40, Beek en Donk.] 
 
Beeck bij Aerle 
 
De hoeve genoempt Ten Bleeck belast met een mouwer rog ende een mouwer garste weder 
ingemeijnt bij de laetste verpachtinghe bij Frederick Geerits voor 250 gulden jaerlijcx 
 
Ende bestaet in woonhuijs met den koestal annex, schuer, schaepscoij, schop, met verckenscoij ende 
backhuijs bestaende in 54 lopensaet teullants bij den hoevenaer aenveert met de halve schaer 
volgens sijnder huijsvrouwe eijgen verclaren. 
 
Nodighe reparatie 
 
De schaepscoij overmits versoncken dient gericht ende geplaijt. 
 
Item de deuren aenden koestal vergaen sijnde, gerepareert. 
 
Plantagie 
 
Om het huijs ende aengelach 14 opgaende eijckeboomen van ontrent ½ voet tot wat minder dick. 
 
Fol 213v 
 
Item eenen quaden populier met een opgaende willigh dick schaers eenen voet. 
 
Item ennighe cnootwilligen over de straet 
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Item achter het huijs ende ter sijden het schop ennige cnootwillighen alles over 2 jaeren ierst 
gehouden. 
 
Item een cleijn eijcxken achter het backhuijs opt den acker 
 
Item op het Eeussel ende heijtvelt 13 a 14 eijcxkens van ½ voet tot 4 duijm, met noch een off 2 quade 
crodden ende seer weijnich schaerhouts. 
 
Nota des hoevenaers huijsvrouw mits sijnder absentie belast ende aengeseijt, gelijck de voorgaende 
hoevenaers is geschiet. 
 
Fol 214r 
 
[114, Sint-Oedenrode, hoeve, Dekenijhoeve, Achterstesteeg 1, St.-Oedenrode.] 
 
St. Oeden Roij 
 
De hoeve gehoorende aen’t cappittel off diaconije van Sint Oedenroij, belast met 5 ¾ stuiver chijns 
aen d’heer van Helmont bij den rentmeester Battum gemijnt voor Peeter Jan Deelis voor 125 gulden 
jaerlijcx. 
 
Ende bestaet in 37 lopensaet teullants, aenveert mette halve schaer volgens des hoevenaers selffs 
verclaren 
 
Ende voorders in een woonhuijs metten koestal annex, schuer, schaepscoij, torfschop, verckenscoij 
ende backhuijs. 
 
Nodighe reparatie 
 
Inden koestal is aen d’een sijde eenen worm ontstucken, de huijsinge met de wand ingesoncken 
diende gericht omplaijt ende gerepareert. 
 
Aen d’een sijde vanden schuer insgelijcx de worm instucken ende aen d’ander sijde eenen stijl, oock 
de schuer gesoncken, dient gericht, omplaijt, gerepareert ende met nieuwe deuren versien. 
 
Fol 214v 
 
Oijck diende de verckenscoij gerepareert. 
 
Plantagie 
 
Op het voorhooff aen t’huijs stonden 37 opgaende eijcke boomen den dicksten van 6 duijm swaer. 
 
Item rontsom de schuer met het aengelach t’samen 32 eijcke boomen, den dicxten van eenen voet 
ende soo voorts affdaelende van 6 tot 5 duijm alles wel wassende met noch 7 a 8 heesters. 
 
Het schaerhout aen d’een eijnde vande Braeck 4 jarich ende d’een eijnde van d’ander heft 5 jarich 
ende de rest eerst gehouwen. 
 
Opden cant vanden selven acker 1 eijcxken ende daer 
 
Fol 215r 
 
bij op het heijtvelt noch een van ½ ende d’ander wat minder met noch 5 beucxkens. 
 
Item aen d’een sijde vande hoeve ende in het leste heijtvelt het schaerhout 2 ende 3 jarich 
 
Item op de cant neffens de Gasthuijshoff eenen eijcken boom van ontrent eenen voet houts ende 
noch 2 a 3 van 5 a 6 duijm. 
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Oijck is op dese hoeve in alles qualijck soo veel schaerhout als tot noodich onderhout der huijsinge 
van doen is. 
 
Nota den hoevenaer in alles vermaent ende aengeseeght als de voorgaende. 
 
Fol 215v 
 
[115, St.Oedenrode, hoeve, Pastoriehoefke, Van Rijckevorsel van Kessellaan 7, St.-Oedenrode.] 
 
St. Oeden=Roij 
 
Het Pastorije Hoefken aende heijde lest weder ingepacht bij Goort Aelberts voor 85 gulden jaerlijcx 
door Henrick Jan Roelen [wie is nu de pachter?] 
 
ende bestaet in woonhuijs metten koestal annex metten oven achter de camer ende schuer ende is 
groot in teullandt ontrent 19 lopensaet bloot aende stoppelen aenveert overmits een jaer te voorens 
had ledich gelegen gelijck des hoevenaers huijsvrouw verclaerde, doch haer aengeseeght sulcx 
aenden rentmeester metten iersten suffisantelijck te moeten bethoonen volgens huercedulle. 
 
Reparatie 
 
D’affscheut aen t’huijs waren 
 
Fol 216r 
 
aen d’een sijde metten grooten wint affgeschoten. Oock het selve huijs ten deelen ontplaijt mitsgaders 
d’een sijde vande schuer alle t’welck noodich diende gerepareert. 
 
Plantagie 
 
Inde steegh vande straet naer t’huijs toe t’samen oock rontsom t’huijs ende aengelech stonden 51 
opgaende eijcke boomen, den besten geenen voet dick, d’ander minder ende ontrent ½ voet met noch 
2 als dobbele heesters t’eijnden de schuer. 
 
Item aenden boonthuijn ennighe cnootwilligen sonder voorder schaerhout ijets besonders. 
 
Fol 216v 
 
Item op het voorhooff buijten op de straet 3 cleijn crotten van boomen. 
 
Nota den voorsz hoevenaers huijsvrouwe mits sijnder absentie vermaent als de voorgaende 
hoevenaers is geschiet. 
 
Fol 217r 
 
[blanco] 
 
Fol 217v 
 
[blanco] 
 
Fol 218r 
 
Een hoeve ende landerijen onder de administratie van d’heer rentmeester Bockholt, gelijck in 
november lestleden bij haerer Ed: Mo: gedeputeerden publijckelijck is verpacht. 
 
[116, Haaren, hoeve, Sint Achtenhoeve, locatie onbekend.] 
 
[In de marge:] Haeren onder t’quartier van Oisterwijck 
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Een hoeve genoempt Sint Achtenhoeve lest weder ingepacht bij Steven Ariaen Neelen voor 240 
gulden jaerlijcx, 
 
Ende is groot in teullant 48 lopensaet, aenveert bloot aende stoppelen volgens des hoevenaers 
verclaren, doch hem aengeseijt sulcx met den iersten aen den rentmeester validelijck te moeten 
bethoonen. 
 
Ende bestaet in een woonhuijs met de koestal annex, schuer, schop, stallinghe ende verckenscot 
alles in redelijcke reparatie, doch was de schouw van het backhuijs 
 
Fol 218v 
 
ingevallen, het welck om brant te voorcomen met den iersten diende weder opgemackt ende 
gerepareert. 
 
Item opde goot vereijsten eenen steenen vloer, oock een gelas gerepareert allet welck 10 a 12 gulden 
zoude comen te costen. 
 
Plantagie 
 
Het voorhoof van dese hoeve sijnde ontrent groot 5 lopensaet is beplant met eijcke boomkens ende 
oock aende straet ennige bercken met noch ennighe mildelbaer eijcken daer bij staende ende is de 
voorsz plantagie bij het huijs redelijck wassende ende rest blijft croddig ende niet veel avancerende. 
Oock veel van die doot. In plaet van de 
 
Fol 219r 
 
welcke veel beter bercken souden wasschen. 
 
Inde straet van de hoeve aff naer de huijsinge van d’heer landtdrost de Groot wedersijts beplant met 
32 eijcke opgaende boomkens ter dickte van 4, 5 ende 6 duijm. 
 
Op dese hoeve stont soo hier ende daer lancx de ackers ennich schaerhout doch niet houbaer ende 
van weijnich importancie. 
 
Op de selve hoeve over de straet bevonden ontrent een half lopensaet met eeckelen besaijt doch 
maer 2 jaren geleden. 
 
Nota den hoevenaer vermaent 25 heester 
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ende 25 bercken jaerlijcx te poten, oock in de weijvelden niet te torven noch onder de opgaende 
boomen te vlaggen. Ende voorders sijne huijsinge t’onderhouden in behoorlijcke reparatie, alles 
conform de verpachtcedulle. 
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