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zijn, te ont z 'nrrr^/.-t!.
aent Schyltbe 1501
huis aent Schylthe tussen de liieboon en de straat 15Ol
Lindereyndt 1621 , '1642
huys aengel"agh genaent den Engel aan het Lind.ereynd"

(1661-i692)
huis den fngel in de straat 1662
Líndereynt 1692, 1694
de Schilt ofte Lindereyndt ca.1697
I-yndereyndt prope stellan (a.i.l5 d.e ster) 1698
den Jngel huys aen het Schilt 1J)2

i{ijns inziens wjjst het Schilt en het lyndereind naar het hui-
dige Sterei.nd. De vereenzelving van Sinderseind s€t Linder-
eind is waarschijnlijk te wijten aan de toevalligheid dat in de
peri odè, waarinwolgons Loffeld de naarn l,indereind verdrongen
werd d.oor de nasn Sinderseind, de naarn - het SchÍIt - neex in
zwang was dan l,indereind..

ird Otten.

E.u LÏC t]lÍER! F.i'BRUJTRI 1 BEItr;T-
TEN}J NETT

'Ve"l,jt aat niem4nt van buyten Genert nach meel inbrengen
ofd.e vanhieï elders rnagh laeten maelenrr.

ÀLsoo onlancx leeden netterdaet is bevonden dat enige
ondersacten end.e ingcsetenen dcser hcerlijckhejjt hen seer
onbehoorlljckÈn tegens ende contrarie van rechten ende ge-
rechtighcden d.on heere tott;n genaole {eser heerl$ckheijt
coFpotèeren ende. bi.j }igii vs$. seer oude tijden vercregen ende
gepossideeït soncler consent ofte aensien der heeren heuren
rogge, gerst, boeckweijt buijten deser heerlijckhelt tè vueren
ende transporteren ende op andere vremde rouelens onder an-
dere heerlijekheden resorteerend ende staend.e te d.oen ende
laeten maelen, beroovenrie ende defrauderende den heere van
sijnnen rechte end.e gerechtlcheden van d_e genaele deser
heerlijcheijt sjjnde een saecke van seer quade exerapelJ_ ende
consequentle.

Soo eest dat on daerínne te verslen ende te verhueden
dat van gelijcke nyet r-: meer en geschied,e, van den heeren we-

g:n veel expresseldck,; midts desen wordt geor.din,.r..rt ende inge-
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setencn dcscr heerlijckheijt van wet staete,qu'r.f itei.jt,, co4di -tle die siin hen en vervoirdere sijnnen rogge, tu-rwlj, boei;kweijt
garste noch enniger hand-e andere granen ten maelrechte deser
heerlíjckheijt sLaend.e buijten deser heerlijckheijt te doen ofte
laeten zuuvren ende transporteeren op ennige vremd.e muelens
buiiten deser heerl{ickheijt staende en dese aldaer te doen en-
de faeten maellen in enniger maniêren opte verbeurte vanden
meele tot den heere behoort dwelck bevonden sal r"rorden con-
trarie van desen alsoc genaelen te stjn ofte de weerde van
dyen bij dengeene te verbeuren d.ie sulcx sa1 hebben gedaen
cfte d.oen tsij graen off mee1, wed.erom bynnen dese heerlljck-
heid gÈbracht ofte elders gevuert enCe ge t re.nsport e ert oÍ]
aldaer gesleeten ende geconsuneert te word.den end.e tot d.yên
erbitTalijckcn bij den heere gestïafft ende gecorrigeert te
worddgn a.ls defraudateurs ende ontvuerders van d.en heere
maelrechte naeden eijsch gehenthejjt des -qaecken.

Dat oyck allen genaelen end.e bynnen deser heerlijckheijt
gebracht sijnde om aldaer vercocht, gesleeten ende geconsu-
meert te worddcn tot den heere behoeff sal gehouden vord,len
vocr geconfisqueert ende verbeu"t.

Ende dat yenant net wettige red-enen vuer den nulder ge-
rieff end-e gemaele en soude hebben te claegen ofte oyrsaecke
van buijten genaell te suecken Cat de mulder gehouden sel sijn
eenen yegelijcken goei gerieff ende genaele te doen nae den
oudgn end.e l offbaerJ- ijcken r:uele rechtèn alhier gebruijckt
sond-er yenanden daerinne te doen ennige ongerecht j-gheiit ,
faul t e , bedroch, hynd-er ofte schaede, naar hetl laeten genuegen
Ínet sijnnê behoirlijcke gerechticheiit end.e soo verre bevonden
ïordt ter contrsrie van dyen b$ hen ofte den siinnen yet ge-
daen ende geattempteert te stjn dot hjj dyen aengoende sal
staen tot arbitrale correptle der heeren naede eïsch ende
g:ebenthcíjt des saecke ende tot dyen de verongelijckten ende
beschadlchten persoenen te voldoen het onrecht ende gelee-
den schaede hen aengedaen ter ordonnantie des heeren.

AlCus gepubliceert post sunmun sacrun (= na de hoogni-s)
opten 21 februarii anno 16OJ,

Àttestor
Kluijtmans.

0p sondach den 8stên novenbris anno 160! is d,ese publlca-
tie cle novo(=opnieur"-)gectaen als boven opten kerckhoff nr,ed,e
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hoochriisse hij rij

Kluijtn:r_ns.

Ick onderschrevenê afs vorster
C'aên op den iersten naiio 1644 op
vens, dato als boven.

quod atles tor
Je,n ven Ake, vorst er.

Uit het Riiksarchlef van len Bosch R 176.t,t.H.r.r"nni.ngs.

UIT !,'EN ÀKTE VÀN SCHETDI]]G EN DiLING VÀN 26 JIT.,_I-J1 7 9_í:- -le 
ïavolgenae ""attó ue-ríêt 

.-in 
Ëót t-ert<áiclTór vaï st..rans-

Onthoofdlng va"n Gemert, In d.eze akte komen verschj.lLend_e
oude namen van stukken land voor. 0p enkele pfaatsen is dè
akte onleesbear wegens beschad.lging; deze vcrden oangegeven
door. . . .

ïlrfscheijdinge en nijlinge genaekt en a€ngegeven tussen
Leonardus en Johannes van linter ,l:ielj.s van Dooren in huwe-
Iiik met 'laria v3n Dinterr/Joseph van den Biegelaer in huwe-
lijk net lila.rgo ven linter, Johannes hlassenberg, weduwnaar
van w{jlen Ellsabeth van Dintêr als vader en voogC van zirr
oninondige kindèren m:t nane àutony, Hen,...en tr'rancis, nlte-
ga-ders Jan....els toezienda monboir over...,kinderen, al-1e
kinderen en kinderen van llntony van Dinter en.....1

ten d.ee1 gevallen aan Johannes Tony van Di.nter:
lïuysrhof en sengelegh groot tien loopense C.reen zijde de Bagij-
nen van Zoeterbeek, dtandeï zijCe Jan penninx alhier aen den
Stinkert gestaen en gelegen onder den last van jaerlyx uyt
te gelden aen de Connanderije alhièr tlíee hoênaleren en e1f
stuivers.

Item een stuk land groot een en een half }oopense dreên
zijde Johennes van Duynhoven dtander zijd.e de geneene straetalhier ln rt L,aer gelcgen.

ften een stuk teullandrgroot drii Loopense dreen zïd.e Gee-
rard tltrooten te Helrnond, d t ender zijd.e iJilf eln /irnoldus van der
Vondervoort elhier in d.e aelhorst gelegen.

y'-Hendricís van de Ven 1n hurÍe1ijk met Ànna rt{aria van Lrinter
ften een stuk groesvelcl groot Jrij loopense e.: een half

dl ir':n

hebbe dese proclanatj"e ge-
C.en kerckhof als hier bo-
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