
DE GOEDEREN VAN DE DUIÏSE ORDE (5)

door Peter van de Elsen

Vervolg erfpachten:

41. Het goed Haselbosch
@ uitgegeven in drie erfpachten. rn
14104 werd aan Maes zoon wiilen Maes van Haeselbosch de helft
van de ho€ve Haselbosch, gelegen ter Kerckerwaert r bestaande
uit cle hetft van de hofstede geheten Te Haeselboschr het erf
rrde Vlaeschrr, heytveld rrde Kyezelbeemtrr in erfpacht uitgege-
ven.
Áan Johan zoon wiilen Maes van Haeselbosch de andere helft
van de hofstede, het erf rrde Vlaeschtr, het erf rrde Paeshoe-
verr en de helft van rrde Kyezelbeerntrr, dit werd eveneens in
1rt04 in erfpacht uitgegeven.
Áan Heinric van l{eirt werd een erf, toebehorend aan de Hae-
selbosch, genaamd een akker net eeusel aan de Mortelr in
14109 in erfpacht uitgegeven (51).
Het goetl l{aselbosch kan gesitueerd wordên als volgt: ile kern
van De Mortelr richting Gemert tot de Zandstraat val daaruit
naar dê Paashoeve en van daar naar de Mortelse kern. In 17OO

was het goed versnipperd in de volgende pachten:
a. Jan Dirclo( Raedt uit land en groes in De Mortelt 3 lop.

en 14 roede.
Iluybert Daandel Ansens van Gernert uit land en groes in De

Mortel, groot 3 loP. en 14 roede.
b. Anneke b'ed. Paes Paesnans uit een huis en aangelag in De

Mortel net 1 lop. en 3O roede land in de Santstraat en
verder nog een perceel lard aan de Sartstraat.
Annêken dochter Jênneken Hanssen vajr de Laerr wed. Bar-
thel de Wit met haar zes kinderen uit een akkerlaad aan
de Santstraete, groot 3 loPense.

c. Jan Jan Dirck Verdiewens alias Jan de Wever uit tL4 roede
land gelegen aan de Waterlaet.
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Anneke wed. Antonius Jan Verdiewenis net haar twee kin-
deren uit 1 lop. land gelegen aan de pad en de weg.
Margarita wed. Jan Jacobs de Snijder rnodo Aerdt Loyen uit
een huis, hof en land, 2 lop. en 41 roede, gestaan om-
trent de Cappelle van De Iqortel en verder nog uit vijf
copsaeten lald en uit land genaamd rrde Warandar.
Ansen zoon vajr Jan Meussen den Smith uit 1 lop. en ette-
lijke roede land gelegen op de Waranda.
Catharina wed. Itrillem van Roy uit 4Z roêde land gelegen
aan de l{aterlaat.
Hendrik Corsten uit een huis Ínet aangelag groot 32f roecle
gelegen aan de He i de.

d. Maria wed. Joost Antonius Claessen Ínet kinderen uit een
half lop. Iand in De Mortel aan de Straat; verder uit een
half lap. land in De Mortel genaamd rrde VJagsrr aan de Wa-
terlaet gelegen.
Ádriaen Hentlr ick de Srnith uit 5 copsaeten têulland in De
Mortel aan de Leygraaf en uit een half lop. land in De
Mortel aan de Straat.
Antonius Peter Jan AtlT iaans uit een teulland, groot 4 Io-
pense in De l,Íortel genaand ttJenneken Copten hoffrr.
De kind.eren Leonard van Donnnelen uit f] lop. land in De
Mortel aan de Straat.
Claas Hentlrick Leonardts uit 3 copsaet land in De Mortel
aan de l{aterlaet gelegen.
Tonis Jan Peter Adriaans uit een huis, hof en aangelegen
landerijen, 2 lop. en 46 roede ln De Mortel.
JaÍr Peters als erfgenaan vart Jan Meussen den Smith, zijn
geuezen grootvader, uit de Canp gelegen in De Mortel,
groot 2 lop. en 35 roede.
Jan Dirck Snssen Geenen uit 1á fop. land in De Mortel,
langs rrde pastoor en de vaerenweghrr gelegen.
Johan Dirck Verdiêwens uit rrint Aelen inde Aellens hoekrl
gelegen, gfoot 1 lopense.
Johan Hentlrik Schilten uit 1 lop. Iand in de paeshoeve
gelegen.
Peter Jan Maxten, Meriken rrred. Jan Fbansen zijn zuster en
Dirck Ansems van Genert uit een huis, hof en lard, gele_
gen ontrent de Sprinck, groot I lopense.
De kinderen Jacob Dircx modo Joost Ánthonis Heybloemers,
hebben het land rrconende van Maes l{outersr.
Dirck Wilborts op de Sprinck, Hendrick de Snith, Bernardt
Thomas op de Lotlderdift, Peter Dirck Wilborts, Maria Dirck
l{ilborts en Wi}bort Dircta( gelden samen uit een huis, hof,

e.

f.

h.

r.r

J.
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land en groes in De Mortel, 
__genaand op de Sprynck, g?ootmet.drn 

-akker 6 lopense en 4? roede.Atb.iaen Henrtrick rte Srnith uit i i;;. tand in De Mortelaan de Waterlaet.
k. Jan peter Laurêynsse, wed. Antonius Joosten alias Creyn_nen, de twee kinderen van MargaretaJan 

-Nogen, 
HendrickPeter Ceelen nodo Jan oirct nilem ceá"." 

"it land in dePaeshoeve, gehorende oïder d:.4;1il;; $oot Go top..1. Jan peter Laureynsse, Ansem Dirck Ansens' lir .racol Uen_
-trrick Jacobsr hoevenaar, uit 1 10p. iu"o i""a" paeshoeve.lponardt van der Ásdonck 

"it e..,-'t.Jiia.id genaa_mo ,,he1Heuvelsveld' in de paeshoe"", g""ot 
-t-i;;.';

m. Joost Anthonis Claessen ult ó Iop. ." ii-.á"o. Ianrt in rtePaeshoeve, met 66n einde de f+.t.ii"ut. -- '""'
Jenneke en petronella 

_Ándriessen àoclters van HillekeDriessen uit 3 copsaet land in d" p.;;;;;;;;
Jan Henalrik Schilten afias RoyacAeru 

-,rii ',,t 
"t Heuvels_veldrr in de paeshoeve, groot 1 làp. en 3O roede naast .epastorie van Gemert (b2).

^€d9t. 
goed. Ter EYnden

up gï'oot vastenavond 1427 geeft LandkoÍnnandeur ïwan van cor_tenbach een deel van rde hoeve t"" li"á."r-*in erfpacht uitaan Johan geheten van Leenen, te weten het fruis met de hof,rrde huyseckerÍ en een karnp gelegen op Boekent. Verder werduit .dil goed in erfpacht ,,iis.sàrr.r, 
";--;;;-;ryen smolnervan Aerle in 1421 een erf op à.-c"u.rr.rrt""ke- 

"; ;. Rul ecker.Later schijnen aan het goed 'Ter Eynde;;,;;.;;eie erfpachtentoegevoegd _te zijn' doch welke is "i"t à-"ià"ii;r.. De kern
:* lut.goed is gelegen op Boekent_cr"""";;"k;; - 

in lzoo be_hoorde tot dit goed de volgende erfpactrten, àià votaaan wer_den door (53):
a. De kinderen van Anthoni van Zelandt, Dries varr Zelanclt en
, {-. r* Zelandt, bezitters van au ,,pi*ipil=lu nor=tuut,,.b. Justus Judocus Verbeek als Ínan ;- M;;;" ""an 

Houttart _heeft in dê hoeve Ter Eynden 
".r t rryJ,, 

--u"fr.yr,., 
hof,ilries -en landerijen, s.Àt..., en ;;ï;Ë."--;p Boe.ckent,groot drie lop. en 9 roede, ,o tet jurr-ïu"turrs in huurheeft.

Joost Ántonis Heybloemers uit een stuk teullanal op Boec_kents 'tHoogh Einder groot 2 lop. en i4;;;;;:'
Peter Andries van Zeelarrdt uit een st"t t.rrif.rra gelegenop het rrHoogh EyndeÍ op Boekent, groot i i;;;"." I roede.Jan zoon van Jan Dircx van Zelandi "it e.rr--strrt Étroes s
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lop. en 27 roede gelegen bij de Àrmerhoeve genaamd in de
RuII.

c. Johan van Houttart, nodo Judocus Verbeeck nan van Maria
van Houttart uit een huis, schuur, hof en aangelegen land
en gestaan is op Boekent, en gehuurd wordt door Jal Mar-
tens, met 66n zijde de weg.
Justus Verbeek uit 2 lop. land gelegen op de Cranenbrake t
naast de Armerhoefkes vieg.
Lambert als man vaJI Maria Leonardt van Zelandt uit een
huis, schuur, horst, dries en lalil groot in totaal 7 lop.
en op Boeckent gelegen naast de l{aterlaet.
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d. Hendrick Áerts Verhofstadt uit een huis, hof, land engr.oes geleg€n op Boeckent 
-en Z lop. en i-'roeae groot.e. Jan Dirck van Zelanirt rnoao .ror,.i-.qiïoiis^ "ueyfigers 

ui3koop van Johan Jan Dirck van Z.fr"ài^ 
"ït een teullandgroot G lop. en 3 roede gelegen op a. ó"àu 

-Straat 
rnet éénzi jde de rrScheijnstraef.grr.

Adriaen.Ambrosius, modo paulus Dirck Visschers als manvan Maria Áclriaen Árnbrosius uit een .t,rt'uli."frod op deOude straat, groot 1 lop. "".ut d; 
-;;;;tt".rt 

u" detrSchei jnstraef,gr t .
Jan, van_Houttart, Aert Hendricx Verhofstadt bij koop vanJustus Justus Verbeeck als man 

"."- li*iáï.lan van Hout_tart uit een akkerland, 1 lop. 
""u"t a.-óráà Straat en derrSche i jnstrae{str .

f. Johan Janssen van Zelanrlt en Ansen Goorts net CornelisJarssen van zelandt getalen uit ;."-;;;; b lop. en gzroede omtrent de ArnÀrhoeve i" a.--noïf-Ji Ánsem Goortsuit een huis, schuur. hof en brouwh"i", -gr;.t 
1 lop. en39 roede op Boeckent.

g. Matheus Quirijnen, nodo Meriken Jan f,!.edricckx zijn nage_laten weduwe uit twee huizen ,.t h;i;-;iu. en rurra opBoekent gestaan op de hoek """ au cro.iu"àliiuu straat endaar tegenover de Boeckstru.t. g"ooi-t;-..r." 
" 

lop. en 8roede.
h. De kinderen van Leonardt van Zelancl uit een huis, hof,schuur, dries, groes en lard gï,oot ? fop. op--Uo".tent ge_legen naast de l{aterlaet.

Claes ï'homas Strijbosch genaamd Claes Adtuns geldt uit eenhuis, klein huisken, ."ilr.,,r., h";;--d"t;; ïLo .r, *"ou.gestaan en gelegen in^de Scháolst"áut, e"oátttn totaal 18topense, naast het erf van au co^ruràË, ïj;";.."" en naasthet erf van de School van Gernert.
Peregrinus Verhofstadt_rnotto Elsken zijn nagelaten weduwegeldt in de hoeve Ter Eynde_ uit ;;; ;;;rï=teurverd ge_naamd ,den vorst", sroot b lop. en g;;;;"';"i Aar, 

"ilà.d: lips, de aridere zi jrle Claes aa"r"r-r.t'gË" einde op degoederen van de Conmanderije en h.t ;;;; Ji oe paa in aeSchoolstraat gelegen.
De Heer 

-van- 
der Aa, in.het huwelijk hebbende de weduwevan Hendr.ick van der putten gelat "t" ;;-;;;; Ter Elndeuit e9n huis, hof, rana -en 

"g"o"u, 
;uiJg.""ii u" school_straat genaamd ,den Huybertrr] 

""*tï","f;à"t èïuyrrerts 
"r,de Kerkpadrmet 66n einde a" nip", rr"t-'in,à;"r; de school_gracht .



i. Ilendrik Everts op Milschot uit êen huis en aangelag ge-
staan en gelegen op Milschot, groot 4 lopense.
Jan Henrtr ick Royackers alias Jan Schiltên geldt uit eên
stuk akkerland in De Mortel op rtden Dijckrn gï,oot 1 lop.
en 11 roede.
Antoni Meester Peters geldt uit een stuk akker land aan de
ItKerkstapperr, groot 1 lop. en 22 roede.

j. Johan van Houttert en Judocus Verbeeck als man van Maria
JaÍr van Houttert gelden uit een stuk akkerland, gelegen
op de Berglaren, groot 6 lop. en 38 roede, lalgs de Loope
en de rrSchyncstraeterr gêIegen.
Hendrik Gabriels geldt uit een huis en hof op den Heuvel
waar hij inwoont, groot 1 lop. en naast de straat gelegen.
Jan Henrtrick Royackers alias Schilten geldt uit een akker
op de Cranenbraken genaamd rrin rt Eckerkerr.
Antoni Meester Peters geldt uit een stuk land, groot 1
Iop. en 4O roede.

k. Leonirrdt lYansen modo Aerdt Hendrick Verhofstadt geldt
uit de hofstad, rrder selver huis, hof en landrr op Boec-
kent gestaan en gelegenrgroot 4 lop. naast de Straat(S4).

(wordt vervolgd)

it0rEi;
(51) àit is êên vervola op coedeleo van dÊ Duitse orde (I t/m rv),

in cémerts Heer jrs. 22 blz. 55 t/r &t e? L/n as en 12O t/m
126t jr8. 23 blz. 1O9 t,/m 116 atoor Pete. vu den Elsen.
RÀrsHBi Komande.ij Árchiel vu de Duitse o.de (r.À!o) cenert
inv. És. 669 eD 670, .êgestên 125, 126 en lao en cenert
R 97 tol. 46v. d.d, 14a9 eí R 1O3 d.d. 11-1-1535.

(s2) RÁ'SHB, KA)O Gerne.t inv. ff. 1os6 rot, az q 99i nrs. toia
en 1065 t/m 1OOA. De totale pacht vu de hoeve Haselbosch:
rogg€ ? nud, haver 6 nud, raapzaàd 2 vÀt, t2 eI taten, IOO
eie.en, 8 hoendels, 6 mÀren (t2 pond) boter en 8 voede. rsf.
De grootste pachten werden voldaan door de Aoederen AeDoemal
onder .espêctievelijk: b, cr d eo e,

(53) RA'sl{B, KÁlo ceme.t inv. r. 1Os6 fol. looi inv. rs. 659 en
€60 reg€sten 143 ên 189.

(54) RA,SHB, KADO Gemert inv. n!.. 1056 fol. 1OO t/n 1O9i rs. lOSa
en 1065 t/m 1O6a. De totale pacht ve de hoeve Tê. Eynden:
.oAAe 10 oud, 1 vat en 2 koppen, have. 3 nud, raapzaad 4 vàtt
vlaslaken 12 ellen, 6 maten botê.r a hoendêrêr, 1m eieren en
a voeder tuf. De gÍootste pachten wèrd€r voldaar door de
Aoede.en AenoeDd onde. reÊp.: a+b, k, br en d.


