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ASTEN R 56
1478 - 1480

Dit schepenprotokol bevat 30 bladen,het laatste blad is er waar
schijnlijk bijgevoegd.
Het geheel zit niet chronologisch in elkaar,het is gewoon verkeerd 
ingebonden.Het omvat de 3aren 1478-1480.

In dit protokol verklaart Jr.Berthout Back als Heer van Asten, 
in 1479,dat de kerk van Astenï
nnu nuve getymmert is bij mijnen rade ende consent."

De resumés en transcripties zijn evenals de drie soorten klappers 
gemaakt door A.F.l.van Asten uit Asten die samenwerkte met R.Wijn
hof uit Helmond.
De vormgeving geschiedde als steeds door het Streekarchivariaat 
Peelland te Deurne.

Deurne sept.*92.



ASTEN R 56
1478,1479,1480

fol.1
-Jan Aertszn.van Bruhees- 

HItem dat voorsr.is dat sal men verborgen dat te verborgen ie met 
goeden borgen ende die borgen sullen geloven die penninghen voorsr. 
te betalen tot Asten in der kercken.
Dat dat voorsr.is gesciet sal men die soen geven na den lantreoht 
met clegende ende (met) keersluyden soe dat behoort.Te weten Wilm 
Zanderts,Aert Aert Nuwenzn.ende Dirc van Heerssel.Cer stond eerst
B.van Bussel,dat was doorgestreept) als clegende ende sullen ge
loven (ver)gebannen ende ongebannen die soene vast ende stedich 
te hauden.
Item van allen dien dat voorsr.is,daer betoen aff hoert te wesen 
daer sullen sij goet betoen aff brengen.
Item Gerit Henric Deckerszn.,Lambrecht Aertzn.van Loen ende Jan 
Goyart Janszn.hebben geloeft gesamenderhant ende een voer all te 
betalen die voorsr. summe van 40 rijnsgld.ende die voorsr.costen." 
Datum anno LXXVIII den 23sten dach in weyndelmaent (=23-12-1478)
In oirconde der waerheyt soe hebben wij scepenen voorsr. onsen ge- 
meinen zechel ons scependoms van Asten aen dese brief gehangen int 
jaer etc.

fol.1vo
Item Jan Gheritszn.Verhoven verkoopt aan Heyn Dircszn.Verdonscit 
was:
-een stuk groese in dat Lieler 1 Jan Honsnasen 2 Jorden van Diepen
beek e.a. "streckende teynen uten straten op erfenis Waugher van 
den Mer ende Heyn van den Doren,Heyn Men ende voort op erfenis Jans 
van Bussel"
-een hoef ken daarbij 1 erf.Gherit Yerhoven 2 Jan Honsnasen 3-4 in 
dat stuk groese alom.
Vrij uitgenomen de cijns van de grond en 1 mud rog jaerl.té gelden ■ 
aan de erfgen.Melys Kaerlyen en 4 vaten rog te gelden aan de tafel 
van de h.geest te Asten.
Heyn zal dit mud rog en die 4 vaten rog zo betalen dat Jans voorsr.
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erven en de erven van Gherit Verhoven daar onbelast van zullen 
bleven*
Datum 26 dagen in loemant LXXIX (=26 jan.1480.)

Iol. 1 vo
Item Heyn heeft beloofd op al zijn goed etc.om aan Jan voors. 13 pe
ters te betalen tussen dit en Sint Jansmisse zonder pacht en van nu 
O.L.Vrouw Lichtmisdag over 6 jaar (of hier binnen) ook nog 13 peters 
en verder elk jaar een mander rog.
Datum 26 dagen in loemaent.

fol,1vo
Henrick die Striker heeft beloofd als princ. schuld, wet telijk te beta
len aan Andries Ghevaert Deckerszn.was tot O.L.Vrouw toekomend 10 
peters of ander payment en daar mede te betalen 5 vaten rog.
Datum 12 dagen in april LXXIX.
Heyn de Haen en Mercelis (als scepenen)

fol.2
Wilm Sanders,Aert Aert ÏTuwenszn. ,Dirc van Herssel en Jan Arts van 
Bruhees
"als instaende ende clegers van der vaders wege ende van der moder 
wegen van wegen Wilemen Goyarden Sander Deynkenszn.was saligher ge
dachten, gecoren ende geordeneert van den viervier delen van den ma- 
ghen ende vrienden ende in (d... )woerden onder die vrienden geschiet 
hon gesubmitteert hebben in sekerlycken keersluyden van den doeden 
in voors.Daniel van den Haenacker,Mercelis van den Camp ende in 
Dircken Brants ten eender sijden ende die mysdedigen in Hr.Mercelis 
van den Boghart,Jan van Kessel ende in Jan den Bruyn als keersluy
den oec gecoren van den maghen ende vrienden van andersijden ende 
mechtich wesende van die alinghe maechtoete voir sij ende hebben ge- 
kent ende gelyt ende wytgesproeken dat die voorsr.keersluyden dat 
aen stedighe lantzoene gededinght gemaect ende geordeneert is van 
den doet Wilemen Goyaerden Goeyaerts voorsr.met wille ende consent 
ende gemeynen overdraghen der gemeynte maghen ende vrienden tus
schen hon luyden van den doeden voorsr.ende tusschen Peteren ende 
Merten gebrueder wettighe kynder Vrancken van Loen die mysdedighe 
met haeren hulpe partien maghen ende vrienden ende deen dat aen
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g.maoh ander sijden ende Wilm,Art»Diro ende Jan voorsr.in stade van 
clegeren hebben geloeft gesamenderhandt na inhoudt der wytspraken 
van den keersluyden voorsr.voir hon selven voir des doeden kynder 
ende voir die alenghe maghe ende vrienden gelovende ende ongebor- 
nen tot ewegen daghen die voorsr,lantsoen vast ende stedioh te hou
den te soenen recht ende hier mede sullen sij gesament sijn alle die 
gheene die hier aenoleven te beyden sijden bij als den dat die mysde- 
dighe voorsr.met honnen borghen voldoen sullen al alsulken segghen 
als die voorsr.mijnlike peysmekers ende keersluyden wijt gesproeken 
hebben voir ons scepenen voorsr.ende dat die mysdedighe voorsr.en
de haer borghen betalen selen ende voldoen sullen gheliok die keers
luyden van beyde sijden dat eendraohtelic uyt ghesproken hebben.”

fol.2
Heyn die Kersmeker heeft beloofd als prin. schuld.op hem en al zijn 
goed wettelijk te betalen op Ons Vrouwen Lichtmisdag naast komend 
aan Jan van Boescit onze mede-sohepen 20 peters en daarvoor mede 
betalen een mud rog.
Datum XI daghe in april LXXIX.

fol.2vo
Jan Aertszn.Vernebben heeft beloofd als pr.sch.wettelijk te betalen 
aan Art Jan Maghielszn.op Ons Vrouwen Lichtmis toekomend 20i peters 
en daar mede te betalen 8 vaten rogge.
Datum 9 dagen in april 1479.
Heyn die Haen,Mercelis van den Borlaer.

fol.3
Bruysten sPelsers onze mede-schepen heeft verpacht aan Jan van den 
Duessel:
-een huis met hofstad en met 1 "scutht eerffenis" die daarbij en aan
gelegen is met al zijn toebehoren te weten om "die wert van 1 half 
hoen herenthijns ende van 4 lopens rogghe erfpacht" 1 Roef Cremers^ 
en Thonis van Scoet 2 de verpaohter 3 Heerscap van Asten en Heyn 
Mennen 4 de straat.
"Jan de pechter heeft Bruysten den voorsr.verpechter dese cijns op 
die rechte scoudaghen te verbutten ende te betalen dat Bruysten 
voorsr. en sijn erf ven daer ten eweghen daghe daer af quyet ende on-
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ende onghelast sullen blijven ende oeok die 4 lopense rog der voors* 
verpeohten alle jaer gelden ende betalen sal op Ons Vrouwen Licht- 
misdach uit dit voorsr.buis en onderpand.”
Datum 27 dagen in oechtmaent.

fol.3
Datum 21 daghe van Jan Coenssen en Jan Verscaut in reusselmaent. 
ende
Deroken van Aelst 21 in reusselmaent. 

fol.3vo
Jan van Dussel heeft beloofd aan Bruysten sPelsers onze mede-sche- 
pen als princ. schuld.uit zijn huis,hoeve en erf te betalen 5 lopense 
rog nu op O.L.Vr.over een jaar en voort daarna 6 jaar lang op elke 
O.L.Vr.dag ook 5 lopense rog en het laatste jaar van de 6 jaar medec 
betalen zal 10 peters 5 st.min,de munt van Brabant of ander payment 
en dat met de verschenen pachten.
Datum 27 dagen in oechtmaent.

Item Jan Gheertzn.Verhoven heeft als pr.schuld.beloofd aan Bruysten 
sPelsers nu O.L.Vr.a.s.over een jaar 6 lopense. rog te betalen mijn
1 cop en verder dat 6 jaar lang op elke O.L.Vr.dag;op het laatste 
van de 6 jaar zal hij mede betalen 11£ peters (of hiér binnen) met 
de verschenen pachten.
Datum 27 dagen in oechtmaent.

fol.4
Scepenen Dirck Roefs,Mercelis v.d.Borlaer.
Item Gherit Artszn.van Helmont als man en mbr.van Margriet,verkoopt 
aan Jan Philipszn.Verrijt was:
-een huizing met de hofstad daarbij en gelegen in Afterbos 1 Jan van 
den Eynde e.a. 2-3 Peter Philipszn.van der Rijt 4 de gemeynt.
-een stuk beempt,den Poetbeempt en gelegen in gheen Loensdonck
1 Peter Verrijt 2-3 convent Bynderen 4 de gemeynt.
Gherit heeft helmelinge vertegen op het huis en toebehoren tot be
hoef van Jan voorsr.
Gherit belooft Jan te vrijen van alle voorcommer behalve van de cijns
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van de grond en 2 mander rog die daar uitgaande is*
Datum 28 dagen in deoember.

fol.4
Jan Philipszn.van der Rijt was heeft opgedragen aan Gheriten Artszn. 
van Helmont een mud rog erfpaoht jaarl.te gelden en te betalen op 
O.L.Vr.dag.
Dit mud was gekooht en verkregen van Art Thijs van den Berghe en 
jaarl.te gelden uit:
-een stuk beempt in gheen Papendono 1-3 Willem de Wagemeker 2 Heyn 
Robyns e.a* 4 Dirck Roefs*
Art de verkoper belooft aan Jan de koper dit stuk te vrijen van alle 
voorcommer,uitgenomen de cijns van de grond.
Jan van der Rijt heeft ook nog aan Gherit opgedragen 33 vaten rog 
erfpacht die hij gekocht heeft van Peter zijn broer de jongste,ook 
een zoon van Philips van der Rijt was.
Die 33 vaten zijn met de schepenbrief daarover te gelden uit:
-een stuk land in Afterbos 1 Gherit Aertszn.van Helmont 2 Thonis 
Duesters e.a* 3 Ghoeyaert van Thoren 4 de gemeynt.
-een stuk beempt,den Poetbeempt gelegen in gheen Leensdonc 1 Gherit 
van Helmont 2-3 convent van Bynderen 4 de gemeynt.
Vrij uitgenomen 4 mud rog erfpacht jaarlijks daar uitgaande.
Datum 27 dagen in december.

fol,4vo
Peter Philips van den Ryet verkoopt aan Gherit Aertzn.van Helmont 
15 vaten rog jaarlijks uit:
-zijn huizing met hofstad en erfenis daarbij en aangelegen aan Voer- 
seldonc "der stede geheiten dye Ryet."1-3 Thonis Duysters 2-4 de 
gemeynt.
-een beempt in dye Ryet voorn. 1-3 Thonis Duysters 2 Dirck Roefs 
4 Metten Zemaens.
-een stuk land gelegen in Afterbos 1 Jan Philipszn.Verryet was
2 Thonis Duysters e.a. 3 Goyaert van Thoren 4 de gemeynt.
Peter doet helmelinge etc.op die 15 vaten tot behoef van Gherit.
Vrij uitgenomen de cijns van de grond en 4 mud rog daar uitgaande. 
Datum 3 dagen in loemaent.
Scepenen Heyn die Haen,Mercelis van den Borlaer.
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fol.5
Diro Jan Slechszn.was verkoopt aan Ghevard Diro Smollerszn.was:
-zijn huis met de hofstad en erfenis daarbij en geheten,op die Beeck 
1-2 Henric van Rut 3 de gemeynt 4 Reyner Verkievyts Vlaessen e.a. 
-een stuk beempt ook aldaar 1-2 Reyner voorn* 3 Joest Verrijt 4 Hen
ric van Rut*
-een stuk beempt,dat Oulandt ook aldaar 1 Dirc van Bussel 2 Henric 
van Rut 3 Dirc van Bussel 4 die Beeck;met een weg tot die beempt 
om te varen en drijven,over die erfenis van Henric van Rut.
-een stuk heiveld ook aldaar 1-2 Henric van Rut 3 Wilm Zewouts 4 de 
gemeynt.
-een stuk land 1 Henric van Rut 2-3 Dirc van Bussel 4 een stuk 
beempt toebeh.Ghevaerts voorn.
Los behalve de cijns en 3^ mud rog erfpacht daar jaarlijks uitgaande. 
Ghevart voorn.heeft beloofd als princ. sch.wettelijk te betalen aan 
Dirc voorn. 1 mud rog op O.L.Vr.Lichtmis en daarna 6 jaar lang elk 
jaar 1 mud en dan op het laatste jaar 26 peters.
Datum den anderen dach.

fol.5
Ghevart voorn.verkoopt aan Dirc voorn.2& mud rog erfpacht uit het 
voorn.huis etc.,los en vrij uitgenomen de cijns en 3£ mu4 rog min 1 
cop daaruit gaande.
Datum den derden dach in junio.

fol.5
Danel Maes Slechszn.was heeft vernaderd het huis en erfenis dat 
Ghevart Dirc Smollerszn.aan Dirc Jan Slechszn.verkocht had.
"Danel voorsr.hevet Ghevart voorsr.weder opgedragen en overgegeven 
ut in forma."
Datum in die vierschaar,den derden dach in wedemaent. 

fol.5vo
Schepenen Dirc Bruystens en Mercelis.
Margriet Weynen Corstkens huisvrouw was met mbr.en Noel haar zoon
en Jan haar zoon,mede gelovende voor ....... * hebben beloofd als
princ «schuld, samen een voor al te betalen aan Hr.Weyn van Heze op 
O.L.Vr.dag a.s.11 peters en dan daar mede een mander rog.
Datum den derden dach wedemaent.
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tol« 5vo
Henric Diricszn.Verdonschit was,Peter Jan Claeszn.en Diro Jan 
SIeijhszn.was,hebben geloofd als pr.ech.wel te betalen aan Heer 
Weyn van Heze priester,tot behoef van Berthout Back,heer tot Asten, 
op Sint Mertensmisse naastkomend 29 peters min 7 st.

Henric,Peter en Dirc voorn.hebben beloofd aan Hr.Weyn op halfvasten 
naastkomend 22 mud tegen 44 peters.
Datum in die vierschaar voor soepenen den derden dach in wedemaent. 

fol.5vo
Henric Diricszn.Verdonschit was heeft beloofd met Peter Claeszn. 
en Dirc Jan Slechs dat ze wettelijk betalen zullen alzulke penn.als 
zij aan Heer Weyn beloofd hadden.

Peter Gherit Wouterszn.was als man en mbr.van Ghertruy Ysbout Colen- 
dr.was,verkoopt aan Joest Aert Sijlmansdr.was 3 lopense rog erfpacht 
uit:
-zijn huis en hofstad enz.in de Wolsberch 1-4 Goessen van Best 2 
Lemmen Bollen voorsr.dr.was 3 Heyn van Brey
-een stuk land 1 Goessen van Best 2 Lemmen Bollen 3 Heyn sBaeten 
4 een straat.
Datum 27 dagen in wedemaent. 

fol. 6
Ruelen Maeszn.van den Kerckhoeff was 
ten eenre
Mercelis,Jan en Jan Maes -Jan Maes gelovende voor Maesen- verder 
Lemmen,Mary,Truy en Elisabeth ten andere,
hebben geërfdeeld alzulk goed als Ruelen voorn.heeft en hem met zijn 
knd.is aangebleven na de dood van Ermgard hun moeder resp.zijn vrouw 
was.
A Ruelen is ten deel gevallen:
-een huis met hofstad en erfenis geheten ten Dael in Asten 
-een stuk land in den Nappart 1 Goessen van Best 2 Heyn Vriens 
-een stuk land omtrent die molen 1 Gherit Henricszn.van Berkel 2 de 
vicarle van Asten
-een groese int liielaer 1 Jan Hannen 2 Ysbout van Eesp
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B Zijn knd.te weten Lemmen,Mary,Truy en Elisabeth kregen*
-een huizing aant Laerbroeok met de hofstad en de erfenis daarbij
1 Art van den Hoeok 2 Hr.van Asten
-een stuk beempt in die Haeseldono 1 Everaert van Dies(donc) 2 Mer- 
celis hun broeder
-de helft van een stuk land gelegen bij en omtrent dat hagelcruys.
1 Jans van Hyndart 2 Maes Brouwers
-de helft van een stuk braken gelegen op die Braken 1 Maes Brouwers
2 Ka te lijn van Hobbraken.
C Mercelis is ten deel gevallen:
-een stuk beempt in die Haseldonok 1 Heyn Vriens 2 Lemmen met Rue- 
lens 3 dochters.
-zijn 1/8 deel van twee stukken land,de helft ervan is toebehorend 
aan Lemmen en zijn zusters.

D Maesen is ten deel gevallen:
-de helft van stuk land,het geheel is 5 lopense 1 Lijsbeth Ghenen
2 Jan zijn broer
-een stuk land op die Rije 1. Heyn Kersmekers 2 Jan zijn broer 
-zijn1/8 deel van de 2 voorn.braken
-de erfenis aant huis,die ander zijde is van Mary Rutten en haar 
knd., strekkend met het ander eind aan erfenis van Heyn van Elsbroeck 
-een stuk groese 1 Aert Hanen 2 Art Verhoven 3 Jan Ghevarts.

fol.6vo
E Jan de oudste is ten deel gevallen:
-de helft van een stuk land 1 Art Hanen 2 Maes zijn broer 
-zijn 1/8 deel van de twee stukken braken

P Jan de jongste is ten deel gevallen:
-een mud rog erfpacht dat Ruelen hem had gevest.

Deze erfdeling tussen Ruelen en zijn knd.werd beloofd vast en stedig 
te houden met v.w.dat Ruelen hun vader zijn cijnzen hierin staande 
zelf zal betalen,ook de knd.zullen hun cijnzen zelf betalen.

Ruelen zal jaarlijks gelden en betalen aan Mercelis Wilms 2i mud rog 
erf pacht, welke hij gekocht had van Dirc den Woest, verder nog 6 pond 
en 1/3 Bos-pond en 8 vaten rog erfp.aan de erfgenamen van Dirc van



Bruheze,nog een mander rog erfp.aan Peter Verdijseldonck,nog 2ür lo
pen se rog aan de vicarie tot Asten,nog een mander rog erfp.aan ^an 
den Cremer.

Item Lemmen,Marie,Truy en Elisabeth zullen jaarl.betalen aan Merce- 
lis Wilms 14 vaten rog en 10 vaten rog erfpacht en nog 9 lopense 
rog die zij schuldig zijn te gelden uit de akker van Margriet van Ro- 
sendael en die gekomen is van Maes den Brouwer.

Maes en Truy zullen elk uit hun deel gelden 8 vaten rog en de ande
ren elck 8£ vat rog.
Item Mercelis zal gelden 6 mander rog erfpacht en een mud rog aan 
Art van Hal.

Jan en zijn broeder belooft hen uit zijn deel jaarl.te betalen 2£ lo
pense rog,hiermee zal hij Art van Hal betalen.
Jan Maes belooft voor Maesen zijn neef uit zijn deel 1 lopense rog 
om Arden te hulp te komen.

Item Maes voorsr. zal aan Jan Hubro gelden \ mud rog en nog aan de 
vicarie £ vat rog en zal Mercelis zijn broer te hulp komen met 1 lo
pense rog aan het mud van Aert van Hal.

Item Jan de oudste zal uit zijn deel gelden aan Jan Huyben £ mud en 
mud aan Mercelis zijn broer om te hulp te komen aan het mud rog 

van Arden van Hal.

N.B.Hier eindigt fol.6vo.
Het vervolg is te vinden op fol. 1,3.
Dit protokol is blijkbaar verkeerd ingebonden.
Wat nu volgt op fol.7 begint met een belending.

fol.7 -fragmentarisch-
2 Weynen van den Bosch 3 Philips van den Bosch 4 de Aa.
-1/6 deel van een stuk land,den Brugacker ook aan ghenen Bosch ge
legen
-1/6 deel "van den heelte hoven” gelegen aan ghenen Bosch zoals Ka- 
telijn de huisvrouw van Jan voorn.aangestorven is na de dood van 
Heylwich Jan Danelsdr.was,haar wettige moeder.
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Dit voorn.mud rog was Vrancken voorsr.aangedeeld in een deling na 
de dood van Goyart voorsr.zoals de princ.brief etc.dat bewijst.
Vranck voorsr.beloofde dat tot behoef van Jan voorn.
Datum 23 dagen in sporkel.

fol.7
Jan van Diesdonck, Thijs van den Eynde en Wilm Zewouts hebben als 
princ.sch.beloofd wettig te zullen betalen aan Art Heynenzn.Ver- 
scueren was,op O.L.Vr.dag naastkomend 2i mud rog en daarna 4 jaar 
lang 2i mud en het laatste jaar van deze 4 jaar zullen zij op O.L.Vr. 
dag of daar binnen,aan Art betalen 70 peters met v.w.toegedaan,
"of dese voorsr.gelovers dat gheldt sullen gheven op enyghen voorsr. 
Onss.Vrouwen Lichtmysdach bynnen den voorscreven tijde na den daet 
(=datum) van Onss Vrouwen Lichtmysdag naestcomende over twe jaer 
dan sullent sijt Arden voorsr. segghen tot Sint Jansmysse te voeren 
ende dies gelijes oft Art behoeft saldt hon dit oec te voeren seggen 
na den voorscrevenen tijde ende dan saldt altyt beraet sijn naden tij
de gelyct voorsr.is ende oec eest voerwarde dat Art voorn.van den 
voorsr.pacht ende pennyngen bynnen den voirscrevenen tijde egheen 
bede of schattynghe gheven en sal,want dese voirscreven pennynghen 
geleet sijn in orbaer ende prflit. der tijmeringen ons kercken tot Asten. 
Datum den iersten dach in meert.

fol.7
Dirc Heynen Gheritszn.en Heyn Geliszn.van Hal als man en mbr.van
Joanna zijn vrouw die ook Henrics voorsr.dr.is,hebben opgedragen aan 
Heyn Gherits hun vader:
-een huis, hof stad met een hoef daarbij gelegen aan Voerseldonck
1-3 Dirc voorn.zijn zoons oom 2-4 de gemeynt zoals afgepaald.
Datum ut supra.

fol.7vo
Heyn Gelyszn.van Hal als man en mbr.van Joanna zijn wijf Henrics dr. 
van den Winckel is,heeft verkocht aan Jan Alenzn.van Thoren was,
3 mander rog jaarl.erfpacht uit:
-zijn huis enz.en een camp erfs op Voerseldono
-een beempt daarbij gelegen 1 Diro Heynen Gheritszn. 2 Thijs sMeys- 
kens en Jan van den Eynde 3 Art Vernebbet} 4 Goyart Bottelmans ende 
straat.
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-©en stuk land gelegen in die Hoef en 3 lopense groot. 1 Goedelt 
Jaoobs 2 Diro Heynen voorsr.zoon 3 Meroelis Duysters 4 de gemeynt*
Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond en 2 mud rog en 4 lopens 
daar jaarl.uitgaande.
Heyn belooft die voorsr. onderpanden goed en "wael dogende” te maken 
als voor die 3 mander voorn.etc.
Terzelfder tijd belooft Heyn Gherits dat hij niet zal beletten de voor- 
n.3 mander erfpacht te betalen met zijn lijftocht en de pachten die hij 
er in heeft.
Datum den lesten dach in meert, 

fol.7vo
Jan Wouterszn.van Eyok was als man van Metten zijn vrouw die voor
tijds wettige huisvrouw was van Ghevaert Jan Ghevertszn.,verkoopt aan 
Art Dircszn.van Hal was,een mud rog jaarl.erfp.uit:
-zijn deel van een stuk beempt 1 Jan Verhoeven 2 Art van Hal voorn.
3 Goyaert van den Wynckel 4 de gemeynt
-zijn deel van een eeusel gelegen achter den Nuwencamp 1 Emont van 
den Venne en Heyn Willen 2 Dirc Danels 3 Heyn Peters 4 Heyn van Els- 
broeck
-zijn deel van zijn huis,hofstad en erfenis daarbij 1-3 Goessen van 
Best 2 Dirc Porters 4 de straat.
Los behalve de cijns en 3^ mud rog erfp.daaruit gaande.
Datum den eersten dach in meert.

fol.8
Boven in de marge bijgeschreven:
-"Jacob heeft dat voorsr.gecoft voir 17ür peters (18 st.voor den pe
ter) ende 3 (st.) eiken slach £ peter dat coempt der kercken van 
den slagen £ peter 1 oort."

Wij schepenen en fle gemeyn geburen van Asten en met consent van Hr. 
Berthout Back heer tot Asten hebben uit onze gemeynte verkocht en 
tot een erfcijns uitgegeven aan Jacob Goessen Wouterszn.was:
-een stuk erfs groot een half buynre en een lopensaet in Asten ter 
stede aan den Molendijok 1 Hr.Lenarts priester en Jan Ghelden Ghe- 
ritszoon waren 2-4 de gemeynt 3 Jacob de koper.
11 van den selven Jacob voorsr.na erfrecht te hebben ende te bezitten 
voir enen halven ouden groeten ende voir een achtende deel van enen
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ouden groeten te gelden ende te geven den gebueren van Asten voorsr. 
alle jaer erflijck op Sinte Mertensdach. in den wynter,van Jacoben 
voorsr.uten stuck erfs voorsr.ende dat wij geloeft hebben ende ge- 
loeven voer ons selven ende voir alle ons oir ende erfgenamen die 
nu sijn of naemaels wesen sullen,dat wij Jacob voorsr.van den stuck 
erfs voorsr.van den halven auden groeten ende voir dat achtende deel 
van eenen halven auden groeten voorsr.gerechte ende sculdich wair- 
scap doen sullen ende hem allen anderen commer die daer op waer af 
te doen sonder arglist ende kennen voirt dat wij kerckmeesters Jan 
van Diesdonck,Wilm Zewouts ende Thijs van den Eynde ontfangen hebben 
seker geloefden van den penningen tot behoef der tymmeringe onser 
kercken van Asten nu nuve getymmert dat wij dat mijt rijpen rade een- 
drechtelyck in gemeynen orboer onser tymmeringe van onser kercken 
tot Asten beleet hebben of bel(engen)sullen om ons ende die gemeyn 
gebuer ende die kerckmeesters voorsr.tontlasten van alsulcken scul- 
de ende penningen als wij sculdich waeren ende sijn van der tymmerin- 
gen onser kercken voorsr. die nu ter tijt nuwe getymmert is of weer
den sullen ende voirtgetymmert sal werden in kennisse der waerheyt 
soe hebben wij scepenen van Asten te weten:Bruysten sPelsers,Da(en) 
Arts Rutgherszn.,Heyn die Haen,Dirc Roef s,Mercelis van den Borlaer, 
Art van den Hoec ende Jan Ghelden Gheritszn.bij rade ende consent 
Berthout Back ons heren tot Asten,den zegel ons scependoms voorsr. 
aen desen brief gehanghen endehebben gebeden Berthout Back voorsr. 
dat hij sijnen zegel bij den zegel ons scependoms voorsr.in meerdere 
zekerheyt deser voirwarden voorsr.aen desen brief wil hanghen ende 
Jr.Berthout Back voorsr.want dese kercken voorsr.bii mijnen rade en
de consent getymmert is,ende voert soe hebben ic ter beeden mijnen 
scepenen ende geneynen gebueren voorsr.mijnen zegel aen desen brief 
gehangen*
Gegeven int jaer ons heren dusent vierhondert ende acht entseven- 
tich den 15sten dach in sporkel. 15 febr.1478 («1479)

fol.8vo
Henric Jans natuurl.zoon Verheze was heeft uitgegeven tot een erf- 
cijns:
-een stuk erfs tot Asten aan die Leensel voir die Voert gelegen 
tussen 1 Art Vriens van Llessel 2 die Vliet 3-4 de gemeynt van As
ten zoals afgepaald is*
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En dit voor "enen auden groeten ende enen auden swerten eto"met 
v«w* toegedaan
"dat daer op tot eghenen tijden enyghe geworde hofstat sal worden 
gemaeot ende alle die gheen die daer over geweoht sijn met recht, 
dat sij die daer over behouden sullen."

Henric voorsr.heeft beloofd als pr. sch.wettelijk te betalen aan Jan 
van Diesdonck,Thijs van den Eynde en Wilm Zewouts als kerkmrs.tot 
behoef der kerk op Sint Jansdach baptisten te mid-zomer naastkomend 
32 peters of zoveel als hij dan wil en wat hij dan niet betaalt dat 
zal hij betalen van O.L.Vr.Lichtmis naastkomend over 2 jaar en elke 
O.L.Vr.dag daar boven zal hij ook betalen van elke 2 peters die op 
Sint Jansmisse blijven staan,een lopense rogs.
Item Art heeft beloofd voor dit stuk erf zoals Henric voorsr.ge
loofd heeft,41 peter in een schoutbrief.

Art Geliszn.van Hal heeft uitgegeven tot een erf cijns:
-een stuk erf,groot een buynre gelegen in Asten voor dat (ewsel) 
van den Lenxdonck 1 convent van Bynderen 2-3-4 de gemeynt.
En dit voor een oude groten.
"Item hier oec alsoe wael ut i n ....... te samen 82 peters."

Art Gelyszn.van Hal heeft uitgegeven tot een erf cijns:
-een stuk erf,geheten "aen die Tuynkensiyoert neven den vliet aen 
de en eynde en die gemeynt aen die ander sijde en verder 3-4 Jan van 
Loen gelyct hom daer gepaelt ende vercoft is te weten voir enen 
auden groeten ende wytgescheiden ende uit behauden dat men daer op 
ende daer af egheen geweerde hof stat en sal maken ende die lant- 
weer daer doer gaende tot sijnen gebruyck sal wesen sonder die te 
voerstaen ofte slichten ende die hoer daer in sal hebben ende be
houden te enghen of te wijden ...... . ........ wil tot alder tijt
ende oec behoudelic oec enygelyck daer over sijn wege met reoht."

fol.9
Jan Wauterszn.van Eyck was man en mbr.van Meohteld zijn wijf die 
voortijds Ghevarden Jan Ghevarts huisvrouw was met hom en Jan haar 
zoon,ook Ghevarts voorsr.wettige zoon was,mede gelovend voor Ghe
varts andere wett«knd.hebben samen opgedragen aan Hr.Weyn van Heze
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priester 7 lopense rog met de schepenbrief die zij daar af hadden; 
dese 7 lopense rog erfp.had Ghevart voorsr.voortijds gekocht gehad 
van Jan Wijnr icszn.was en welke men jaarlijks geit uit:
-een stuk land op Braessel 1 Jan de verkoper 2 de h.geest tot Asten 
-de helft van een stuk land ook op Braessel 1 Jaoob van den Sande
2 Peter van Hobbraeken en Gherit v.d.Borlaer
-de helft van land eveneens op Braessel 1 dat Dirc en Ghevart aan 
Jan verkocht hadden 2 Gherit van Berkel 3 de hoeve van Roesven 
4 de straat.
Jan en Meohteld hebben hierop vertegen enz.
Datum 10 dagen in december 1473.

fol.9vo en 10
Hr.Weyn van Heze priester en Lenart Jan Stoetboems hebben opgedra
gen aan Joest Lenart Stoetboems en Sij en zijn wett. vrouw nat. dochter 
van Hr.Weyn voorsr.,hun beiden (Jgest en Sijen) ter tochte en na hun 
dood de knd.voor de erfelijkheid:
-een huis,hofstad en erfenis daarbij met een stuk erfs in Snijerscamp 
Dit huis enz.hadden Hr.Weyn en Lenart voortijds gekocht gehad van 
Hr.Claes priester Henrick Lobkenszn.was en dit volgens de schepen
brief daarover.
Ze hebben helmelinge enz.tot behoef van Joest en Sijen ter tochte en 
de knd.ter erfelijkheid; ze beloven alle commer zelf af te doen uit
genomen 1 mud rog jaarlijks aan Hr.Claes voorsr.en^kapoenen (capuyen) 
aan de erf gen. van Dirc van Rut.
Joest en Sijen beloven ook dat huis "in wenden,in daeck ende aldat 
erfenis te houden in goeden gereet" en daartoe hebben Joest en Sij 
voorn.van Hr.Weyn gebeurd 10 peters en Hr.Weyn zal hun tot O.L.Vr. 
dag a.s. geven 1 mander rog en daarna 4 jaar lang elk jaar ook 1 
mander rog en dat laatste jaar van de vier zal eto.
(zie foto-kopie.)
Anno 1478 op Sint Thomas dag.

fol.10 verso -blanco-

fol.11
Wranck den Waert die men heit die Mesmeker verkoopt aan Thonis 
Heynen Duysterszn.was:
-een stuk land aan Afterbos.
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Item Wranok voorn.heeft beloofd aan Thonis voorn.van nu O.L.Vr. 
Lichtmis naastkomend over 5 jaar te betalen 12 peters en dan zal 
Thonis aan Wranok die 2 roeden land weer teruggeven en wel op de 
naaste oogst daarna.
Datm 15 dagen in april.

fol.11vo -blanoo- 
fol.12
Item Peter Heynen Duysterszn.heef t opgedragen aan Aert van Reest 
in een erfwisseling:
-een stuk land op die Hoeghe Loeoh 1 Willem Zewouts 2 Weinen v.d. 
Bosch.
Vrij uitgenomen 2 vaten rog jaarl.te betalen aan het convent van 
Bynderen.
Datum de leste dag in loemaent.

Jan Lambrecht sPelzerszn.was verkoopt aan Heyn Arts Hanenzn.een 
erfpacht van 2 mud rog uit:
-zijn huizing enz.aan de kerk 1-3 Heyn v.d.Borlaer 2 Peter Verheyen 
4 Mercelis .......
-een halve buunre beempt achter Onstaden,de wederhelft is van Art 
van Best.
Los en vrij uitgenomen de cijns en 3 lopense rog daar jaarl.uitgaande 
Datum den anderen dag in februari.

fol.12vo
Dirc Janszn.van den Sande was verkoopt aan Jan Vranokenzn.van den 
Voert I
-een sille beempt opt Goer,
"ende jaerlics rijende is op dat een jaer in een buynre ende op dat 
ander Ja er in een ander buynre en welcke twe buynre beempt s gelegen
sijn": 1 M a e s .......  2 Luytgart Pelsers en haar knd. 4 de Aa.
Deze beempt had Dirc eertijds gekocht van Jacob Janszn.van den San
de was met de princ.brief daarover.
Datum 6 dagen in Sporkel.
Scepenen Aert v.d.Hoec en Jan van Boescit.

Art Heynen Myckartszn.was die men heyt die hoeymeker heeft beloofd 
als pr.schuld.aan Dirc Janszn.van Os wettelijk te betalen op O.L.Vr. 
a.8. 27 peters.
Datum 10 dagen in sporkel.
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fol*12vo
Weijn Geliszn. van Hal heeft als pr.soh.beloofd aan Joest Lenart 
Stoetboems op Sint Katelijnendag a.s.over twee jaar,aoht dagen er 
voor of erna, wet telijk te betalen 5 mud rog "en als dat gesciet is 
dan sal hom Joest voorsr.wettelyok ende wael betalen voir elok mud 
rog voorsr.30 st.of ander payment dat daer goet voir is ende soe 
wat scaeden comen dat enyghen queem van quader talingen dat die den 
anderen op mychten sal sonder enyghe arghelist."
Datum 10 dagen in sporkel.

fol.12vo
Vranck Goyart Hannenzn.was heeft opgedragen aan Jan zijn broer ook 
Goyart Hannenzn.was,een mud rog j aarl.erfpacht?dit mud had Goyaert 
Vrancken Hannenzn.was voortijds gekocht gehad van Jan Gherits Smol- 
ders en welk men jaarlijks geldt uit:
-het 1/6 deel van 8 buynre beempt,gelegen aan gheen Bosch, 

fol.13 -Dit is een vervolg op fol.6vo -
Item Ruelen voorn.heeft opgedragen aan Hr.Weyn van Heze,tot behoef 
van Jan zijn jongste zoon 10 lopense rog erfpacht los en vrij uitge
nomen de cijns en de genoemde erfpachten.
Hij belooft die onderpanden goed enz.te houden voor die 10 lopense rog 
Datum 12 dagen in juli.
Er staat onder:
"Voir sijn kyntgedeelte dat hom aengedeyldt is nae doet Ermgarden 
sijne moeder."

fol.13
Ruelen Maeszn.van den Kerokhof verkoopt aan Dirck van Heersel een 
mud rog erfp.uit:
-zijn huis met hofstad en uit de erfenis daarbij en aangelegen,ter 
stede geheten ten Dael 1 Mary Rutten en haar knd. 2-3 de gemeynt
4 Heyn van Elsbroeck
-een stuk land in den Nappert 1 Goessen van Best 2-3 Heyn Vriens
4 Belien Verweyen en haar knd.
-een stuk land omtrent de molen 1 Gherit van Berkel 2 de vicarie 
van Asten
-een stuk groese tot Lielaer 1 Joest Hannen 2 Ysbout van Eesp
3 Jan Ghevarts 4 Art Hannen en Art Verhoven.
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Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond en 2& mud rog erfp.aan 
Mercelis Wilms verder:
-6 Bosoh-pond en 1/3 pond en 8 lopense rog erfp.aan de erfgen.Diro 
van Bruheze,
-1 mander aan Jan de Cremer,
-1 mander aan Peter Verdijseldonck,

lopense rog erfp.aan de vicarie van Asten,
-10 lopense rog erfp.aan Jan zijn jongste zoon.
Datum den anderen dag in augusti.
Scepen Art van den Hoeo,Bruysten en Emont.

fol.13
"Joest Jacobszn.van Hobbraken was heeft geloeft ende hom te willen 
gekent ende gelijt alle alsulken soen als sijn vriende ende maghe ge
daen ende gemaeot hebben metten mysdedighen van der doet sijns vaders 
die God genedich wesen wil ende geloefde die vast ende stedich te 
hauden voir hom ende sijn voir geloevers op hom etc.ende schildt hon 
daeraf quyt en voert aanneemps hij hon alle machte die sij daeraf an
der hebben in enygerleyde wijs alsoe verre als in hon is ende doet 
die macht op Jannys van den Doren sijnen oem ende set hom daeraf in 
sijn stat en maect hom des mechtioh te doen ende te laten of hyt 
selver in sijnen persoen weet."
Datum 30 dagen in julio.

fol.13vo
Mychiel Jan Heymanszn.was als man van Jut Vernebben zijn wett.vrouw 
verkoopt aan Art Artszn.Vernebben:
-zijn huizing, hof stad en erfenis daarbij ter stede "aan die Nebben" 
1-2-3 Jan Arts Vernebben 4 de gemeynt 
-een hoefken 1 Jan en Aert Vernebben
-een stuk land in den camp 1-4 Jan Vernebben 2 Goyart van Helden
3 de gemeynt
-een stuk land opt Nijlant 1 Pouwel Wijsen 2 Goyart van Helden 3 My
chiel voorn, 4 de gemeynt
-een stuk beempt 1 Jan Vlemmynx 2 Goyart van Helden 3 de gemeyn. Aa
4 de koper
-een stuk land en beempt op die Hoedonck
-dat 1/3 deel in den nederen beempt,dat geheel tussen 1 Ghevart van 
den Seylberch 2 Jan Vernebben 3 de Aa 4 Art de koper e.a.

17



-een stuk heiveld 1 Goyart van Helden 2 Jan Vlemijnx 3 Heyn (Nouts)
4 Pouwel Wijsen.
Los en vrij uitgenomen de cijns en 8i lopense rog erfp.en dat 1/6 
deel van een lopense rog,nog dat 1/6 deel van 7i Bosch-pond daar 
jaarl«uitgaande en ook nog een lopense aan de kerk van Asten en de 
koster,ieder £ lopense rog.

fol.13vo
Item Art voorsr.verkoopt aan Mychiel voorn.tot behoef van Jut Arts- 
dr.Vernebben was 30 (of 29) lopense rog erfpacht uit!
-de voorn.huizing en stukken land enz. (zie vorige akte)
Datum den anderen dach in augusti.
fol.14
Dirc van Heersel ten eenre en 
Peter Pe t er szn. Verrijt was ten andere
"Hebben gekent ende gelijt tusschen hon beyden voerwaerde ende co- 
menscap is" dat Peter komen zal op O.L.Vr.dag naastkomende over 2 
jaar en dan aan Dirck betalen zal 18 peters;is dat geschied dan 
zal Dirck hem weder uitreiken en overgeven een erfbrief van 1 mud 
rog erfpacht die hem Peter erfelijk gevest en verkocht had en ook 
als aan Dirck de verschenen pacht betaald is.

Peter Verrijt heeft beloofd aan Joest zijn broer Peterszn. Verrijt was 
wettelijk te betalen aan Dirc van Heersel op O.L.Vr.dag naastkomend 
over 2 jaar 18 peters met de verschenen pachten zodat Joest en zijn 
nakomelingen daar eeuwig onbelast van zullen blijven.
Joest had Peter zijn broer helpen vesten een mud rog erfpacht dat 
Peter voors.als ook lossen zal.
Datum 29 dagen in julio.

fol.14
Heyn die Kersmeker Heynen Bruystenszn.verkoopt aan Goyart Bottel- 
mans 3 mander rog erfp.uit:
-zijn huis en hofstad en drie lopense land daarbij in den Wolssberch
1 Art Thijszn. van den Berghe 2 de koper 3 van het huis voorn .op den 
Loverbo schweg
-vier lopense land aant Lielaer 1 Jan Oremers 2 Dirc Wilm Poerters
3 een weg 4 Henrick van Rut
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Los en vrij behalve de cijns en een mander rog erfpacht» 

fol* H
Goyart Bottelmans ten eenre 
en
Heyn die Kersmeker ten andere
hebben gekend dat tussen hen beiden "voirwarde ende comensoap is" 
dat Heyn komen zal om met O.L.Vr.dag naastk.over 2 jaar aan Goyart 
te betalen 31 peters met de verschenen pachten;is dat geschied dan 
zal Goyart aan Heyn weder uitreiken en overgeven een schepenbrief 
van 3 mander rog erfpacht die hij aan Goyart had gevest en verkocht. 
Datum 10 dagen in oextmaent.

fol.14vo
Jan Wouterszn.van Eyck was als man en mbr.van Metten zijn wijf die 
Jan Willendr.was,verkoopt aan Heer Weyn van Heze priester 7 lopense 
rog erfpacht uit:
-de helft en het 1/4 deel van een stuk beempt.Het geheel groot 3^
sillen en gelegen* 1 Goyart .....zn.van den Winckel 2 Art van Hal
3 de Aa
-de helft en het 1/4 deel van stuk eeusel,geheel groot 7 lopense
1 Emont van den Venne 2 Henric Peters 3 Dirc Kievyts 4 Peter Tael- 
mans
-de helft en het 1/4 deel van zijn huis,hofstad en erf daarbij 
1-3 Goessen van Best 2 Dirc Poirters 4 de straat.
Los en vrij behalve de cijns van de grond en uitgenomen de helft en 
dat vierde deel.

Item Lauwreins de B.... als man en mbr.van Weyndelen Jan Ghijs Doe-
redr.was,verkoopt aan Lucas Wreyenzn.van de Beeck:
-alzulk goed dat hem is aangekomen na de dood van Jan Verhijnart 
zijn heer en na de dood van zijn vrouw Ghertit in de erfelijkheid. 
Laureins heeft hierop vertegen tot behoef van Lucas voorn.en be
looft hem alle voorcommer zelf te voldoen.

"Lucas voorsr.geloeft te betalen nae doey Ghertruyt (h)eerse vrouw 
te betalen 21 peters met 9 vaet roggen ende of Ghertruyt voorsr.
stoerf voer dat Lucas van allen..... soe sal Lucas hoeren scul-
dich sijn tot 0.Vr.Lichtmys over jaer ende al met den pacht ende of
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sij stoerf voer O.V.Lichtmys soe sal hij sijn pacht boren.”
Datum 13 dagen in april.

fol. 15 -blad van klein formaat-
Item Uman als man en mbr.van Belyen zijn wijf ende Peter Delendr.was 
heeft helmelinge vertegen op alzulk goed dat hem mag aankomen na 
de dood "syenten heren” en daarna van zijn vrouw.
Datum 17 dagen in loemaent.

Art van Best heeft beloofd als pr. sch.wettelijk te betalen aan Jacob 
Goessen Wouterszn.op O.L.Vr.dag a.s.7 lopense rog en dan daarmee
14 peters betalen.
Datum 22 dagen in januari.

fol.1 5vo -blanco-

fol. 16
Jan nat.zn.Jacobs van der Scaut was heeft opgedragen aan Jan Maes 
Koensen Maeszn.9 lopense rog jaarl.erfpacht uit:
-een stuk land,dat Spaedts stuck gelegen in ghenen Bosch 1-3 Daniel 
Weynen van den Bosch 2 Wilm Jacops 4 de straat 
-het 1 /4 deel van een huis en de 1 /2  van een schop,te weten dat 
achterste deel van het huis en het 1/4 deel van de hofstad en erfe
nis aan ghenen Bosch 1 de verkoper en Daniel zijn broer 2 Henric van 
Uden e.a. 3 Wilm Jacops e.a. 4 iJan Goyaerts en Mercelis Weynenzn. 
van den Bosch.
Deze 9 lopense erfp.had Jan voorn.gekocht van Jan Weynenzn.van den 
Bosch zijn zwager volgens de brief erover.
Datum 21 oktober 1478.

fol.16
Mercelis Weynenzn.van den Bosch was heeft opgedragen aan Jan Koen
sen Maeszn.een mander rog uit:
-alzulke huizing, hof steden en erfenis aan ghenen Bosch 1-4 Jan Goy
art s en zijn knd. 2 Art Jans (Becks) 3 de straat.
Dit mander erf rog had Mercelis eertijds gekocht van Jan Goyart s 
Emont szn..
Datum ut supra.
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fol. 16vo Datum 26 dagen ln oexmaent
Jan Henrioszn.van Dusel was heeft opgedragen aan Jan Gherartszn.
Verhoven:
-een huis met hofstad enz. 1 Aleyt Bauts 2 de straat.
Dit huis had Jan gekocht van Librecht Henrioszn.van Brakel was,Li- 
breoht had het gekocht gehad van Pouwel Artzn.Verbeersdonck en Pou- 
wel voortijds van Henrio Jan Lobkenszn.was volgens de brieven erover. 
Datum ut supra.

fol.16vo
Jan Jan Haghenszn.was verkoopt aan Goyart Jan Haghens zijn broer 1 
mander rog jaarl.op O.L.Vr. dag .Deze rog was eertijds aan hem Jan Ha
ghens overgegeven en opgedragen door Lysbeth nat.dr.was Heer Jan
S  priester.
-De rest is zeer zwakjes en haast niet te ontcijferen.- 
Datum 3 dagen in wedemaent.

fol.17
Jan Aertszn.Verhoven verkoopt aan Ghelis van den Hoeck:
-een stuk land op die Heesecker 1 Lijsbet Mommers 2 Dirc Heynen Ghe- 
ritszn. 3 Dirc die Poerter 4 de weg.
Datum 20 dagen in novemb. (1479)

Jan Heynen Buckinx was heeft opgedragen aan Ysbout Bollen de broer 
van Jan voorn.alzulk goed hem aanverstorven na de dood van zijn ou
ders.
Datum 25 dagen iij nov. (1479)

Item Ysbout Boel Heynen Buckinzn.was verkoopt aan Jan zijn wett.broer
1 mander erfrog jaarl.uit:
-een stuk land,dat Rontstuck gelegen in die Lochten 1 Jan van Dies- 
donc 2 Heyn van den Doeren e.a. 3 Heyn van den Borlaer 4 Goyart van 
de n .......
Datum 25 dagen in nov. (1479)

Item Dirok Rutten sCremerszn.was heeft opgedragen aan Gherit Aerts- 
zn.van Helmont was,alzulk deel dat hem aanverstorven was na de dood 
”syen8 herken Diroks van Dyesdonoken” dat is te weten het 1/4 deel
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van 3 mud erfrog en zet Gherit en voorn, daarvoor in zijn plaats en 
belooft de oommer zelf af te doen.
Datum 13 dagen in loemaent 1479 («1480)

fol.17vo
Peter Gherit Wouterszn.was verkoopt aan Jan Diro Ghyellenzn.was
1 mander erfrog uit;
-zijn huis enz .aan de Wolsberch 1 Goessen van Best 2 Heyn van Brey 
-een stuk land,dat Beexken 1 Goessen van Best 2 Marie Rutten 3 
Heyn die Bosche 4 Heyn Willen
-een stuk land in dat voorn.Beexken 1 Bollen Buytkuip 2 Jan die 
Gremer 3 knd.Jenen Martens 4 dat Beexken
-een stuk land,die Du(..)ghen 1 Jan de koper 2 Jan Buckinx 3 Goes
sen van Best 4 Heyn van Brey.
Los behalve de cijns en 3 vaten rog.
Datum 7 dagen in december (1479)

fol.17vo
Jan Mercelis Cremerszn.verkoopt aan Jan zijn zwager Merceliszn.van 
Hobbraken was:
-een huis en hofstad in de WoelBberch 1 Wautgher van den Mer 2 Ghe
rit van Hove 3 de straat 4 de Loverbosweg.
Los en vrij uitgenomen de cijns.
Datum 17 dagen in loemaent 1479 (=148'0)
Scepenen Jan van Boescit,Henric Mercelis.

fol.18
"Item dit is dat beweerp van den scepenen brieve beghinnende int 
jaer LXXVIII doen paesdach was 22 dagen in meert.t!

Item Jan Gherit szn. van der Hoeven verkoopt aan Hr.Weyn van Heze een 
mud erf rog tot behoef van Metkens van Dijent er, Heynen van Dijenter 
"natuerlick dr.was ende tot behoef Metkens hoeren dochter dye sij 
natuerlyck heeft bij Hr.Weynen van Heze d...... van hon beyden."
Jan voorn.heeft dit voorsr.mud rog beloofd te gelden en te betalen 
uit een zeker onderpand gelegen in Asten,dat is te weten uit:
-zijn huizing met hofstad 1 Heynen Dirck van Ayen 2 Jan van Dussel 
(«Dysseldonc)
-1/3 deel van een hoef int Lieller,groot H  lopense 1 Jan Honsnase
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2 Jan da verkoper 3 Jan van Ommel.
Datum 9 dagen in meert 1479 (-1480)

Hr.Weyn zal dit mud rog mogen laten in sohepenbrieven eto.en in 
testamente zo lang als zij tweeen leven zullen.

fol.18
Item Heyn Meroelis Wyllenzn.heeft gekend als pr.soh.waal te beta
len aan Hr.Weyn van Heeze priester op O.L.Vr.dag a.s. 14i rijnsgld. 
en 2 st.en een negenmenneke voor 41 schapen die hij gekocht had; 
per stuk voor 7 st.en een negenmenneke.
Datum 23 dagen in meert.
Scepenen Aert van den Hoeck en Mercelis van den Borlaer. 

fol.18vo
Wylm Henrick dye ........ Vervoerken en zijn huisvrouw hebben aan
elkander hun goederen gemaakt.
Datum 25 dagen in meert.

fol.18vo
Jan Dirck Thielenszn.en Heyn Janszn.van Brey hebben beloofd om aan 
Enghelen hun vrouwen wet telijk te betalen:
-"9 vaten rog en een hemde ende 1 paar scoen ende voert alle hoer 
behoef te doen tot hoeren lijven als so langhe as sij leven sal uit: 
-zeker onderpand gelegen aen gheen Heseryok en geheten den Breex- 
kens akker 1-2 Marie Rutten 3 Emont van der Weyen 4 Jan Buckinx. 
Jan en Heyn hebben geloeft dat goet te houden."
Datum 28 dagen in meert.

fol. 19 en 19vo
Katelijn wett.huisvrouw was Jan Roefs Kersmekerszn.was met mbr.en 
Maes en Aert zonen van Jan en Kat elijn, verder Heylwich,Aleyt en Ka- 
telijn hun wett .drs.-gelovend voor Ermgard ook hun wett .dr.-hebben 
samen opgedragen en overgegeven aan Dirck Heynenzn.van Meyel 
(Diesdonck was doorgestreept):
-hun huizing,hofsteden etc.op Aestappen 1 Goyart van Helden 2 de 
straat 3 de gemeynt 4 Peter Verdijsseldonok
-een oamp geheten den Bokeloamp ook aldaar gelegen 1 Heyn van Mey
el 2 een straat 3 de gemeynt 4 Peter Verdijsseldonok
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-een stuk land 1-4 Heyn van Meyel 2 Peter Verdijsseldonok 3 Goyaert 
van Helden
-een stuk land,den erfaoker 1-3 Joerden Willekens 2 Heyn van Meyel
4 Maes van den Cruys.
-een stuk land 1 Peter Verdijsseldonok 2 Ermgart zijn zuster 3 Goy
art van Helden 4 de straat
—een akker,den molenacker 1 Alart Merceliszn. 2—3 Goyart van Hel
den 4 de Aa en de gemeynt
-een stuk erf,die Hoeydonok 1-3 Jan Vernebben 2 Joerden Willekens
4 Gheefken Ghevartszn.van den Seylberoh
-een stuk erf in gheen Hoydonok 1 Heyn Gerits 2 Maes van den Cruys
3 Jan Vernebben 4 Gheefken voorn.
-een stuk beempt in den Broexcamp gelegen 1 Alart Merceliszn. 2 Ge- 
lys van Hal 3 de straat 4 op die Buyntes.
Dit alles was hun aangebleven na dood van Jan Roefs en hebben daar 
op helm.vertegen tot behoef van Dirc.
Vrij uitgenomen de cijns en mud rog daar uitgaande.Ze beloven Erm- 
gard tot vertijen te brengen als ze mondig is.

fol.19vo
Dirc Heynenzn.was van Meyel heeft geloofd als pr.sch.aan Katelijn 
Jan Roefs Kersmekers#wett.vrouw en mede tot behoef van de 6 knd. 
wettelijk te betalen op O.L.Vr.dag naastkomend 2i mud en 3 lopense 
rog en daarna 4 jaar lang elk jaar 2^ mud en 3 lopense en het laat
ste jaar van de vier daarmede betalen zal voor elk mud rog 25 peters. 
Datum 6 dagen in april.

fol.19vo
Schepenen Aert van den Hoec,Mercelis van den Borlaer,Heyn die Haen, 
Dirc Roefs en Lenart Jan Stoetboemszn.was hebben verkocht aan Hr. 
Weyn van Heze pr.tot behoef van Heer Olaes Heynen Lobkenszn.pries
ter 7 lopense rog uit:
-een stuk erfs in die Spoerckt 1 Art van Best 2 Met Colen en knd*
3 Goeyken van Os en haar knd. 4 Herman van Helmont en Maes Ruelens. 
Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond en 1i mud rog jaarl. 
daaruit gaande.
Datum 18 dagen in april.
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fol*19vo,20
Lenart Jan Stoetboemszn.verpacht aan Willem Wouterszn.van den Hor- 
rio die men he$:t die hoeymeker:
-een stuk erfs in den Sporckt,groot 5 lopense en 12 roeden
1 Met Colen en knd* 2 Art van Best en Lenart de verkoper 3 Goeyken 
van Os en knd* 4 Lenart en Maes Ruelens.
En dat tegen een cijns van 1 mud rog en 7 lopense rog jaarlijkse erf
pacht. Wilm zal geweegd zijn te varen en drijven over erf van Goeyken 
van Os zoals dat geweest is en Lenart de verpachter zal daar ook 
over blijven wegen en ook over het erf van Wilm de pachter.

fol. 20
Willem voorn.heeft beloofd als pr. schuld, wet telijk te betalen op 
Sint Jansdach baptisten 10 peters en daarna op O.L.Vr.Lichtmis a.s. 
nog 18 peters min 1£ st.en dan daarmee 7i vaten rog.
Datum 19 dagen in april.

fol. 20
Jan Peterszn.van den Wijer verkoopt aan Jacop van den Muelendick 
een mud rog uits
-een stuk beempt of eeusel in die Endelbeemden 1 Heyn die Haen
2 Rut van Rut.
Jan belooft aan Jacop dit pand te vrijen van alle voorcommer behal
ve de cijns van de grond.
Datum 30 dagen in april.

fol. 20
Wilm Jacobszn.was die men heet die (Woet) heeft opgedragen aan Le
nart Jan Stoetboems:
-zijn huis en erfenis zoals hem dat Lenart eertijds opgedragen had 
volgens de schepenbrieven daaraf.
Datum 22 dagen in april.

fol.20vo
"Goyart Arte voir soen van Reest heeft beloofd als princ.sch.aan 
Maes Geldenszn.op O.L.Vr.dag a.s.2i lopense en daarna 3 jaar lang 
elk jaar 2-Jr lopense te betalen en het laatste jaar van de drie daar
mee betalen 5 peters en een oert. ”
Datum 27 dagen in april.
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fol,20vo
Wij als schepenen met de h.geestmeesters en de geburen van Asten 
"in een gemeyn jaergedingh in eenre ghemeinder waerheyt doen sij 
geboden waren en hebben gesamenderhant+en gheloeft den kerckmees- 
teren nu ter tijt onversceyden te weten Jan van Dyesdonck ende Wil
lem Willem Zewoutszn.was ende Thijssen van den Eynde te quyten ende 
wael te lossen van allen gheloeften of lasten het sij van enigher 
haerde goede dat sij copen tot behoef onser kercken of enigher ghe
loeft dye sij doen sullen tot behoef der kercken op hon goet in or- 
ken der waerheyt hebben wij scepenen tot Asten onse ghemene zeghel 
hyer aen ghehanghen.” 
int jaer 1478 op 30ste dag maart.

Item Jan Hr.Henrycken van Omel nat.zn.heeft geloofd als princ.sch. 
wettelijk te betalen aan Pauwel Jan Colen tussen dit en O.L.Vr.dag 
over 3 jaar of er binnen jaarlijks een mander rog.
Datum 30 dagen in april.

fol.20vo
”Item oec sal Peter gheven Sint Lambre^ht voer sijn siel 2 st.eens 
ende den paep 1 st.den custer i st.en elck van de 4 orden 1 vat 
rog eens te gheven ende dit voorsr. sal aldus geschieden sterft hij 
en sal altemael staen tot sijnen wederseggen.”
Datum 28 dagen in wedemaent.

fol.21
Wij schepenen doen condt dat voor ons verschenen zijn:
Goyart wett.zn.Gerits van der Hoven,Jan en Aert zijn wett.broers 
ook wett.zonen van dezelfde Gerit voorn.,Thomas Rutgerzn.van den 
(. .e. .nen)was als man en mbr.van Engel zijn wijf wett.dr.Gerit voorn, 
en Aert wett.zn.Wilm Aerts Mennen als wett.man van Katharina zijn 
wijf ook wett.dr.van Gerit voorn.,hebben opgedragen aan Henryck 
Jannen Mathijszn.was:
-de helft van een stuk beempt die was van wilner Henric Selenzn. 
van den Papendonck 1 Aert Thijs van den Berge 2 Wilm Jan Herynxzn.
3 de gemeyn waterlaet 4 Dirck Roefs.
Datum 23 dagen in mayo (1478)
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fol.21
Jan Goeyaert Vranoken Hanenzn.was heeft opgedragen aan Peter Goy- 
aertzn.van Roes ven:
-al zijn havelijke goeden die hij heeft en vinden kan op de hoeve in 
den Roesven alwaar Peter voorn.nu. op woont en zet Peter daarmee in 
zijn plaats met v.w.dat Peter
"daer voer talen sal alle sijn wittighe schout ende geboret dat hij 
doede bijst ende sterft,, soe sal men dan den hoexten penn.vercopen 
sijn hoeyck ende tobbart ende spijnen die dan den armen om goets wil
le voor sijn siel ende sal daer oec voir tot Asten sijn wytvardt doen 
doen ende sijn doet-scoudt betalen ende dertich st.te doen doen ende 
een jaer lanck des sondachs op den stoel in den kercken van Asten 
voir hem sal doen bidden ende voert aen alle ander scoudt die men 
hem oec sculdich is.”

fol.21vo
Voor ons is verschenen Henrick Jan Robijns was en heeft beloofd als 
pr.sch.wettelijk te betalen op O.L.Vr.dag naastkomend 26 peters.
Als het gebeurt dat Henrick niet op tijd betaalt,dan zal hij vanaf 
O.L.Vr.dag of op elke O.L.Vr.dag daar binnen 9 lopense rog etc. 
betalen.
Datum 23 dagen in mei 1478. 

fol.21vo
Heyn Robijns verkoopt aan Peter Janszn.van Diepenbeeck was een man
der erfrog uit:
-een stuk beempt of eeusel gelegen op die Hoeghe eweselen in den 
Papendonck 1-3 Wilm Wagemekers 2 Art Thijs van den Berge 4 Dirck 
Jans.Los en vrij behalve den herencijns.
Datum 26 dagen in mei (1478)

Heyn Robijns verkoopt aan Jan Mercelis van den Camp was:
-een stuk beempt of eeusel.
Los en vrij behalve een mud rog dat daar jaarl.uitgaat.
Datum 27 dagen in mei.

Jan Mercelis van den Camp heeft geloofd als princ.sch.te betalen 
aan Heyn Robijns op O.L.Vr.dag a.s.27 peters met een mud rog.
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fol.21vo
Jan Meroelis van den Camp heeft geloofd als princ.sch.te betalen 
aan Heyn Robijns op O.L.Vr.dag a.s.13 lopense rog en daarna 3 jaar 
lang elk jaar 13 lopense en het laatste jaar dan mede betalen 30 
peters.Tot meer zekerheid van betaling zal Heyn een stuk beempt of 
eeusel als onderpand hebben.

fol.22
Jan nat.zn.Jacobs van der Schaut was heeft verkocht aan Jan Abenzn. 
van Thoeren was.2 mud rog jaarl.uit:
-zijn huis en schuur en hofstad en 3 lopense land daarbij en gelegen 
aan den Bosch 1 Lemmen Wilm Ber(cken)zn. 2 de Laederstraat 3 de 
straat 4 Wilm Jacobs
-een stuk beempt groot 3& sil,ook aldaar 1-2 Jan Wilm Haseldonck 
en Wilm Jacobs 3 Mercelis Weynenzn.v.d.Bosch 4 de Aa.
Los en vrij uitgenomen de cijns en 3 lopense rog erfpacht jaarlijks 
daaruit|
Datum den lesten dach in mey. 

fol.22
Jan Peterszn.van Roesven verkoopt aan Dirck van Hoerchel (=Heersel) 
een mander rog uit:
-een stuk beempt van £ buunre 1 Hr.Jan van Asten en Sint tAachten- 
autaer 2 Henric van Roesven 3 Jan dé verkoper 4 Jan Ghijben.
Los behalve de cijns en 3 lopense rog daaruit.
Datum 7 dagen in wedemaent.

H-Dirc voorsr.aen deen sijde en Jan voorsr.aen dander sijde hebben 
gekendt ende gelijt dat tusschen hon beyden voerwaerde is,als Jan 
voors.coembdt van O.L.Vr.naestcomende over 3 jaer en betaeldt Dir- 
cken 9 peters met de verschenen pachten dan sal Dirc hom wes wijtrey 
oken ende o vergheven enen scepenbrief van een mander erfpacht s dat 
hij hom erfelyck gevest heeft in een half buynre beempts ende geloef 
de dit te houden op hom en op alle sijn goet."- 
Datum als boven.

fol.22vo
Jan Goyart Vrancken Hannenzn.was heeft opgedragen aan Vranck zijn 
broeder 1 mud rog erfp.dat hij hem schuldig is erfelijk te vesten en
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nog een mud rog erf p. dat men hem erf lijk tezamen geldt met v.w. 
sterft hij dan zal men hem terstond op het Heilig Gruys-altaar tot 
Asten drie jaar lang iedere week een mis doen doen,
"ende teynden die drie jaer sal men dan der keroken van Asten ghe
ven een mud rog eens,als dat alsoe gedaen is gelyck hij hier overghe- 
geven heeft ende begheert heeft,dan sal elck hebben een mander van 
de voorsr • erf rog."
"ende of hij es nyet en deden ende oec of enyghe van sust eren of 
brueders hier tegen weren om te beletten die dan sijns gedeelte be
taelt sal wesen tot behoef den ghenen die dat helpt vervollen"
Datum 23 dagen in wedemaent.
-Hebben zijn 2 broers en Lijn en Heylwich zijn 2 zusters-

Marie Jan Buckynks huisvrouw was en Heylwich haar dr.elk met mbr., 
Jacob haar zwager als man van Delien haar dr.en Lambrecht haar zwa
ger als man van Katherine ook haar dr.,hebben samen opgedragen aan 
Jan Jan Buckynxzn.was en ook Maries voorsr.zoon is:
-een stuk land op die Duncken 1 Goessen van Best 2 Jan Oremers 3 de 
gemeyn waterlaet 4 die Duncken.
Los behalve de cijns en 1 mander rog.
Datum 15 dagen in wedemaent.

fol.23
Heyn Geliszn.van Hal als man en mbr.van Johanna Hennen Gheritsdr. 
verkoopt aan Art Gelis van Hal zijn broeder:
-een stuk land int Laerbroeck 1 Wilm Wagemekers 2-3 Metten Golen en 
knd. 4 de weg.
Terzelfdertijd is komen Heyn Gherits "sijn heer en heeft helmelinge 
op dit stuk land."
Datum 17 dagen in oextmaent.

fol,23 -Een opwinning-
"Scepen etc.tot Asten in een gebannen gedingh Claes Arts Smeetszn. 
ende waert gericht met vonnis ende met recht aen-een stuck lands 
dat geheyten is den Huysacker ende gelegen is tot Diesdonck in de 
prochie van Asten tusschen erfenis Wilms van Lier ende sijnder kyn- 
der X ende erfenis Gherits Verstraten XÉ,streckende metten enen eyn
de aen erfenis Weynen van Hobbraken ende metten anderen aen die ge
meyn straet.
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-Item nooh aen een stuck beempt die geheyten die Aa-beempt ende 
gelegen is tusschen erfenis Delyen Verweyen ende heeren kynderen X 
ende erfenis Wilm Smets XL ende metten enen eynde streckende met
ten anderen aen die gemeyn Aa,overmyds sijnen afterdtedige pacht van 
acht lopen rogs erfpacht die hom daeraen ontbraken ende daer sijn 
daghe afleden waeren ende nyet betaeldt en was gelijck hij altemael 
wael bewijst ende betoent heeft met scepenen letteren van Asten voir 
ons scepen voorsr.,voert heeft Claes voorsr.opgedragen ende overge
geven Henricken van Rut Dircszn.was ende Henric voorsr.heeft voert 
opgedragen ende overgegeven Arden van Hal dese voorsr.aengerichte 
erfenis met den scepenletteren die daer af gemaect ende gedicht sijn 
ende Art voorsr.heeft voert met desen voir genoemden aengerichte 
erfenis in den gericht met allen verbanden gelyck als daer toe be- 
hoerde van aengerichten erfenissen alsoe verre gevaren dat hij die 
wael vercopen mocht als doer af gewoent ende recht is;hierna is co- 
men Art voorsr.ende heeft bracht Heren Weynen van Heze priester tot 
sijnen coepman hieraf ende heeft hon dese voirgenoemde aengerichte 
erfenis vercoft gelyck hom dat vonnis voire gewijst ende geleert 
hadde ende heeft dat in den gericht alsoe bewaert dat vonnis daer 
af daer gewijst heeft dat die Heer van den lande den voirgenoemden 
Heren Weynen sijnen coman hier aff die voirgenoemde erffenisse weren 
sal alsoe als recht is,behoudelyck enygelyck sijns recht."
Datum den derden dach in wedemaent.

fol,23vo
Heer Weyn voorsr.heeft erfelijk opgedragen en overgegeven alzulk 
stuk land en stuk beempt,
-"ende doer die Heer van den lande Heren Weynen voorsr.een weer af 
worden is,ende Heer Weyn voorsr.heeft doer helmelinge op vertegen 
op dat voorsr. stuck land geheyten den Huysacker ende op dat stuck 
beemps geheyten die Aa-beempt ende op alle scepenbrieven die doer 
af gemaect ende gedicht sijn tot behoef Henrics voorsr. ende geloeft 
voirt d*opdragen dfovergeven ende (tvesten) ewelyck was (=vast) en
de stedich te houden ende alle commer van sijnder wegen doer in we- 
sende af te doen op etc."-
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fol*23vo
Scepenen tot Asten eto.

Dat voir ons oomen is in een gebannen gedinghe Henric Dircszn. 
van Rut was ende woert gerijoht met vonnis ende met reoht aen: 
-huysinge metten hofstat en aen den camp erfs die daerby ende aen 
gelegen is,geheyten den Stock en gelegen is al en ende ton aen die 
gemeynt van Asten overmids sijn achterstedige pacht van 8 lopense 
rog erfpacht ende nooh waert gerioht aen den selven voorsr.camp en 
-noch aen een hoefken dat gelegen is in den Braeckwijnckel 1 Gherits 
van den Borlaer 2 Jan Lemmen sPelserszn.was 3-4 Art Hannen,overmyds 
noch een mander erfpachts dat hom daer oec aen ontbrack ende daer 
sijn daghe af leden waeren ende nyet betaaldt en was gelyck hij alle- 
mael wael bewijst ende betoent heeft met scepenbrieven,voert heeft 
Henric voorsr*opgedragen ende overgegeven Arden van Hal dese voorsr. 
aengerichte erfenis met de brieven ende Art heeft voirt met desen 
voergenoemden aengerichte erfenis in den gericht met alle verbanden 
gelyck als daer toebehoerde van aengerichte erfenisse alsoe voirt 
gevaren dat hij die wael vercopen mach als daer af gewoent ende recht 
is,hierna is comen Art voorsr.ende heeft bracht Heren Weynen van 
Heze voorsr.priester tot sijnen coman hier af ende heeft hom dese 
voergenoemde aengerichte erfenis vercoft gelyck hom dat vonnis voe- 
re gewijst ende geleert hadde ende heeft dat in den gericht alsoe 
bewaert dat vonnis daer af gewijst heeft dat die Heer van den lande 
den voirgen.Heren Weynen sijnen coman hieraf die voergenoemde huis- 
inghe en erfenis voorsr.weren sal alsoe als recht is,behoudelyck 
enyghelyck sijns recht 
Datum 22 dagen in wedemaent.

fol.24
Lysbet wett.vrouw was Bruystens van Stock met mbr.heeft machtig ge
maakt Ysbout Ysboutszn.van Scoet was,om al haar goeden (erfelijk en 
havelijk) te beheren en te beuren en zet hem daarvoor in haar plaats. 
Datum 28 oktobris.

fol,24vo en fol.25 zijn blanco, 

fol.25vo
Jan Henric Snijderszn.van Liessel heeft opgedragen aan Henrick Mer
celis sBoesenzn.was:
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-een huis,hofstad en stuk land in de Wolsberoh 1 Jan de verkoper, 
Peter Verdonsohit en Jan Cremers 2 Dries Willen en Henric sBaesen
3 Jan Cremers 4 de gemeynt
-een stuk land,den Hof 1-2 Henric sBaesen 3 Dirc Danels 4 .......
Buckinx.
Dit huis had Jan Henric Snijders gekocht van Jan Maeszn.van den 
Da el zoals de brief daarover dat bevat.
Datum 27 dagen in weyndelmaent.

fol.25vo
Peter Peterszn.Verrijt heeft beloofd als princ.sch.aan Hr.Weyn van 
Heze pr.tot behoef van Lysbet Haghens Bruystens huisvrouw van 
Schoet was,wettelijk te betalen op O.L.Vr.Lichtmis naastk.een man
der rog en daarna 5 jaar lang elk jaar 1 mander en het laatste 
jaar op O.L.Vr.dag of daar binnen daar mede te betalen 14 peters. 
Datum 10 dagen in decembris.

fol.25vo,26
Melys Jan Lobkenszn.heeft opgedragen aan Hr.Weyn van Heze een man
der rog erfp.die Everaert van Diesdonck Janszn.eertijds beloofd had 
te gelden en erfel.te betalen aan Melis voorn.uitï 
-een stuk eeusel aan de gemeynen dijck die van Asten naar Someren 
gaat 1 Hr.Weyn van Heze en Eymbart van Schijndel 2 Art van Hal en 
Everaert van Diesdonc.
Melis had dit eertijds ven Everaert in erfpacht.
Datum 20 dagen in decembris.

fol. 26
Melys Jan Lobkenszn.en Aleyt zijn wett.vrouw hebben malkander opge
dragen en overgegeven al hun goeden (havelijke en erfelijke) een van 
hen mag als langst levende er vrij over beschikken.
Datum 10 dagen in loemaent.

Melis voorn.en Aleyt droegen op aan Hr.Weyn van Heze 1i lopense rog 
-verder onleesbaar.-

fol.26vo
Dirc van Aelst heeft beloofd als princ.sch.te betalen aan Heylwich 
Arts huisvrouw Verberschit een mander rog jaarl.op O.L.Vr.dag zo
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lang als Heylwich leven zal en dan zal Dirc dat mander rog kwijten 
en afleggen met 10 peters.
Datum 21 dagen in meert.

fol.26vo
Ermgart Jansdr.Veraelsvoert was die hij wett.had verkregen bij Elsbe- 
ne zijn vrouw was met haar mbr.en voort met Aert haar broer ten 
eenre 
en
Mary Jansdr.van Os ook wettige huisvrouw Jans voorsr.was in den an
dere bedde met Joanna haar dr.die zij wett. verkregen had bij Jans 
voorsr.in den andere bedde en mede voor de andere onm.knd.ten 
andere
hebben samen geërfdeeld alzulk huis,hofstad en erfenis na de dood 
van Jan voorn.
A Ermgard en Art kregen ten deel:
-een stuk land in den Creyenstert 1-2 Wilm den Wagemeker 3 Maes en 
haar knd.
-een stuk land daarbij.
Op deze erfenis hebben Marie en Johanna met mbr.helmelinge vertegen 
tot behoef van Ermgard en Aert voorn.
-verder onleesbaar.-

Uit deze twee stukken land zullen Ermgarden en Art jaarl.de cijns 
van de grond betalen en nog een mander rog erfp.te weten aan de vi- 
carie 2 lopense,aan Embart van Schijndel 2 lopense en aan Heyn Denen
2 lopense.

fol.27
Jan Dirc Ghiellenzn.verkoopt aan Heyn den Boessen:
-een stuk beempt in den Berckbeempt 1 Heyn van Brey 2 de koper
3 Jan van Dael 4 de rechte loep.
Jan heeft aan Heyn beloofd deze onderpanden te vrijen uitgenomen de 
cijns van de grond.
De weg in redelijkheid te gebruiken met varen en drijven zoals zijn 
voorvaderen die gebruikten.
Datum den eersten dag in mei.
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Item Peter Wreynenzn.van Nuwenhuys heeft opgedragen aan Jut zijn dr. 
die hij verkregen heeft bij Sanen zijn vrouw was:
-alzulk goed als hij nu bezittende is samen met zijn dr. (havelijk en 
erfelijk) en dat nog ongedeeld is.
Jut zal wat hij achterlaat in zijn geheel behouden,behoudens als hij 
nog meer wettige geboorten krijgt,dan zal Jut gelijk met hen delen 
volgens het landrecht.
Datum 4 dagen in april.

fol.27
Art Thijszn.van den Berge heeft verpacht aan Dirck Roefs onze mede
schepen:
-een stuk beempt of eeusel en gelegen in gheen Papendonck 1-3 Wil
lem die Wagemeker 2 Heyn Robijns e.a. 4 Dirck den pachter.
Hij verpacht dit stuk voor 6 jaar om te gebruiken en te bezaaien 
tot zijn profijt.
Dirck belooft hiervoor jaarl.te betalen een mud rog 6 jaar durend 
en ook heeft Dirc aan Arden gedaan 26 peters en Aert heeft aan 
Dirck beloofd deze 26 peters wederom te betalen van nu O.L.Vr.dag 
over 5 jaar.
Datum 14 dagen in mei.

fol.27vo en 28 zijn blanco, 

fol.28vo
Peter Merceliszn.van Hobbraken heeft opgedragen aan Jan zijn wett. 
broer alzulk goed (havelijk en erfelijk) als hem is aangestorven na 
de dood van zijn vader en namaals aansterven zal na de dood van zijn 
moeder en dat mede tot behoef van zijn 2 broers en zijn 3 zusters. 
Peter belooft de commer zelf te betalen.
Datum 28 dagen in weymaent.

Jan Merceliszn.van Hobbraken en Peter zijn zwager Dirc Orabbenzn. 
hebben samen beloofd als princ.sch.wettelijk te betalen na dood 
van zijn (Jans) moeder en Peter zijn broer ook Merceliszn.van Hobbra- 
ken 21 peters op hem en al zijn goed.
Datum 28 dagen in weymaent.
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fol.28vo
Gheertruyt Versoueren met mbr.heeft opgedragen aan Aert Verscueren: 
-de i van een stuk beempt 1 Jan van Dijsdonck 2 Henric die Moller
3 den Bghelvoert 4 de dijk van Asten naar Someren.
Vrij behalve de cijns die Art half zal betalen en ook de jaarl.hal
ve pacht daaruit.
Datum 7 dagen in weymaent.

fol.29
Peter Wylemszn.van Welecker (=Veldecker) was heeft gekend dat Hen
rick die Haen onze mede-schepen hem betaald heeft alzulk mud rog 
als aan Peter voorsr. opgedragen en overgegeven was doo®* de erf gen. 
van Jan Vlemycxs,dat is te weten 1 mud rog van 3 mud welk Jan Vle- 
myckx gekocht had en verkregen van Merten Thijs Janszn.van Dyes- 
donck was en men jaarl.geldt uit:
-een buynre beempt gelegen in die Eyndelbeemde
"ende Heyn voorsr.hudens des daechs ghelden is van den 1 mud rog
van den 3 mudde."
Scepen Bruysten,Mercelis van den Borlaer.
Datum 6 dagen in december.

"ende voert tot mer sekemis soe set Peter voorsr.Heynen voorsr. 
tot eenen kendelijck onderpant den halven (Eef)mortel ende ghelenis 
is op Dyesdonck" 1 Heylwich Vlemynxs huysvrouw e.a. 2 Jan Heester- 
mans 3-4 Hendrick die Strijker.

fol.29
Maes en Lemmen zonen Ruelen Maes met Ruelen hun vader voorn.hebben 
samen geloofd wettelijk te betalen aan Ghevart Dirc Smollerszn.was 
op O.L.Vr.dag a.s.9 lopense rog en dan daar mede betalen 14 peters. 
Datum 15 dagen in meert.

fol.29vo
Maes de Groet heeft opgedragen aan Herman Peterszn.Verweyen alzulk 
havelijk goed als Maes voorsr.beloofd had met Heylwich zijn̂ d£e doch
ter was Peteren voorn.
Voort alzulk versterf als hem aangestorven is van Herman en zijn me
de erf gen.na dood Maes voorn, huisvrouw was en aansterven mag na
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dood van Maas voorn.,te weten*
-een huis met hofstad die Maes voorn.eertijds gekooht had van Jan
Jan Silmanszn.en Ermgard Jans voorn.wijf was met de erfenis daarbij
en aangelegen tot Vosholen 1 de koper 2-3 de straat
-een stuk land,die Wegaoker
-land,die Strepen
-land,dat Pesselken
-land,Mabelenacker
-een beempt op Diesdonok
-een eeusel
-de i van een eeusel
-land,dat Nulandt
-land,den Pachtacker
-nog een stuk land dat Jan Jan Silmans opgedragen had aan Maes 
voorn. 1 Roef sPaepen 2 Jan de koper
-nog alzulk goed als Jan voortijds had gekocht van Mychiel Mychielen 
Kremerszn.
-land,Mabelenstuck
-een huis met hofstad en erfenis tot Vosholen
-land,den Kyevitshof,daaraf de helft
-de £ van een eeusel afkomstig van Jan Jan Silmans.
Vrij behalve een mander rog erfpacht dat Maes voorn, erf el. verkocht 
heeft na zijn dood aan Dirck Aerts kynder Vereycken.

fol. 30 -fragment,moeilijk te lezen-
ende inhoudt etc. en hebben helmelinge vertegen op de voorsr. 3 man
der rog en dat tot behoef van Herman Visser voorn.
Datum 10 dagen in ruselmaent.

fol. 30
Jan Vossen,Gherit Hosen,Rut Noten gelovende voor Yda Noten zijn moe
der, Art Richmoetszn.Verstegen was gelovende voor zijn mede-erfgen. 
Herman Visser gelovende voor Truyen Hermans zijn moeder en ........

Hr.Aert .....  priester
welke jaarlijks Peter Willen en Johanna Rutten hebben te gelden
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Katelijn Metten Stijnen dochter wes met mbr.heeft opgedragen aan Jan 
Jan Ghenen Faeszn.was haar zwager alzulk goed als Katelijn voortijds 
gekocht had van Henrick Metten Stijnenzn.en hem was aangekomen na 
dood zijns vaders voorsr.etc.
Datum 28 dagen in ruselmaent.

fol.30vo
Henric Dircszn.van Hut als mede-erfgenaam en navolger van Art van
Rut heeft opgedragen aan Hadewig J a n ..... Ghljben huisvrouw tot
haar behoef en dat van haar knd. 8 lopense rog erfpaoht die Art van 
Rut voortijds gekocht had van Jacob Janszn.van den Sande en men 
jaarl.gilt uit:
-een halve buynre beempt gelegen in den camp van Hal bij Onstaden
1 Maes van den (Coer) 2 Ka te lijn van den Borlaer en knd.3 Heer Jan 
van der Per priester 4 Jan Lobkens knd.
-een half lopense land,op de Yeldecker 1 Art Gerits Verhoeven 2 Jan 
Jan Smeetszn.Verbeeck 3 de verkoper.
Datum 27 dagen in gherstmaent.

fol.30vo
Henrick voorn.heeft opgedragen aan Hadewig een mud rog erfpacht 
die Art van Rut voortijds gekocht had van Beien wettig wijf Monenzn. 
van den Hout was en Gherit Henric Janszn.van der Straten haar zwa
ger en die Henric Monenzn . van de Hout eertijds had gekocht van Jacob 
timmerman Janszn.van der Loef ven was en men jaarl.gilt uit:
-een stuk land,die Brugecker van 2 lopense 1-3 Jan van Onstaden
2 de beemden van Onstaden 4 Peter van den Borlaer 
-een halve buenre beempt opt Goer achter Onstaden
-de beterschap in een stuk land, die Hoeckecker die van Lucas Meus 
was
-een sille beempt die Jacob gekocht had van Lucas Meus knd. v.Beke. 

fol, 31
Maes die Groet Dircszn.was heeft opgedragen aan Herman voorn,:
-een huizing enz. 1 Peter Verrijt en Jan Silmans 2 Willem van Braeken 
-een stuk land 1 Jan Silmans 2 Jan Veraelsvoert
-een stuk land strekkende nmet eenen horric op dat voors.stuk lands"
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-«en stuk land 1 Ywaen van Hobbraken 
-een stuk land,geheten Snijdersecker 
-den Pachtecker* land dat Nijlandt enz «enz*

Maes heeft opgedragen aan Herman 1/5 deel van een buynre beempt 
opt Goer achter Onstaden enz.

fol.3 1vo
Herman Peterszn.Verweyen was heeft beloofd aan Maes die Groet en 
aan hem verkocht 2 mander rog jaarl.zolang Maes leven zal uit:
-een huizing etc.tot Vosholen.

Herman Peterszn.Verweyen en Maes zijn broeder en Uman Gherits(sWe- 
verszn.)als man en mbr.van Delien en Jut Peters voorsr.dochter met 
mbr.hebben beloofd aan Maes den Groet tot behoef van Maes zijn vader

op een goed dat Maes voorsr.beloofd had aan Peter Verweyen hun va
der in huwelijks voorwaarden.

fol.3 1vo
Herman voorn.heeft beloofd als princ.schuld.wettelijk te betalen aan 
Maes zijn broeder ook Peters voorsr.zoon was op O.L.Vr.dag naastko- 
mend na de dood van Maes sGroeten hun oudervader en daarna 12 Jaar 
lang elk jaar een mander rog en op het laatste jaar van de 12 op 
O.L.Vr.dag of daar binnen 12 peters.

Einde R 56.
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klapper. R5b.

Aa, de -belending*-
A.l.t, Dirok van 9-17-19-24-2B-30-32
Altaar: H. Uruys *

29Altaar: Sint Aaohten -belend- 20

Baok, Hr. Berthout -Heer tot Asten- 7-11-12
Beeofc, Luoaa Wreyenzn. van de ^
Berge, Art Thijszn. van den e -o5-1b-34
Best, Art van ^
Boessen, Heyn den ^
Boghart, Hr. Meroelis van den 2
Bollen, Ysbout (= Ysbout Heyn Buokinx) 21
Bosoh, Jan Weynenzn. van den 20
Bosoh, Meroelis Weynenzn. van den 20
Bottelmans, Goyart 18-19
Brakel, Librecht Henrioszn. van 21
Brants, Dirck 2
Brey, Heyn Janszn. van (gm Engel) 23

Brouwers, Maes 9
Bruhees, Jan Aertszn. van 1-2
Bruheze, Dirc van -de erfgen.- 8-9-17
Bruyn, Jan den 2
Biuystenszn., Heyn die Kersmeker Heynen 18
Buckinx, Jan Heynen (en Ysbout Bollen zijn broer) 21

Buckynks, Jan (Marie de wede)
4 knd: Heylwich, Jan, Katherine (gm Lambrecht) 

Delien (gm Jacob) 29
Bynderen, Convent —belending- 4

Camp, Jan Mercelis van den 27-28

Camp, Mercelis van den 2

Claeszn., Peter 7
Claeszn., Peter Jan 7
Coenssen, Jan 4
Colen, Ghertruy dr. Ysbout (gm Peter) 7
Colen, Met -en knd- 24
Colen, Pauwel Jan 26

Corstkens, Margriet wede J7eynen
62 zn: Noel, Jan



Crabbenzn., Diro (gm dr. Meroelis van Hobbraken) 34
Cremerezn., Dirok Hutten 21
Cremer, Jan den 9-17
Cremerszn., Jan Meroelis 22

Danels, Heylwich dr. Jan 9
Deckers, Andries Ghevaert 2
Deokerszn., Gerit Henrio 1
Delen, Belyen dr. Peter (gm Uman) 20
Lenen, Heyn 33
Deynkenszn., Willem Goyart Sander 2
Diepenbeeck, Peter Janszn. van 27
Doeren, Weyndel dr. Jan Ghijs 19
Doren, Jannys van 17
Duessel, Jan van den 3-4
Dusel, Jan Henricszn. van 21
Duysterszn., Peter Heyn en 15
Duysterszn., Thonis Heynen 14-15 
Dyenter, Met ken dr. Heyn van

nat. dr* Metken (bij Er. Weyn van He ze) 22
Dyesdonckén, Dirok van 21
Diesdonok, Everart Janszn. van 32
Diesdonck, Jan van 10
Dysdonck, Merten Thijs Janszn. van 35

Emontszn., Jan Goyart 20
Eyck, Jan Wouterszn. van (gm Metten dr. Jan Willen) 11-13-19
Eynde, Thijs van den 10

Faeszn., Jan Jan Ghenen 37

Geldenszn., Maes 25 
Gheritszn., Heyn («van den Winckel)

2 knd* Diro
Joanna (gm Heyn Gielis van Hal) 10-29 

Ghevarts, Ghevart Jan (Meohteld de wede)
zn: Jan 11-13

Ghielenzn., Jan Diro 22-33
Ghijben, Jan ... (gm Hadewig) 37
Goyaerts, Willem Goyaert 2-3
Groet, Maes de 35—38
Groet, Maes Diroszn. die 37



H&en, Henrick die -sohepen- 35
Haenaoker, Daniel van den o
H»ghens*n., Jan Jan en Goyart Jan 21 
Hal, Art van
Hal* Art Diroszn. van ##
Hal» Art Gielis van 11-29
Hal, Heyn Geliszn. van (gm Joanna dr. Heyn Gherita) 10-29
Hal, Weyn Geliszn. van 16

Hanen zn., Heyn Arts 15 
Hannen, Goyaert Vranoken

2 zn: Vranck, Jan 16
Hannenzn., Jan Goyart Vranoken 27-28-29
Hannen, Lyn en Heylwich drs Goyart Vranoken 29
Hannenzn., Vranok Goyart en Jan Goyart 16
Hannenzn., Vranck Goyart Vranoken 28-29

Heersel, Dirck van 1-2-16-18-28 
He(e) ze, Hr. Weyn van -priester-

2 nat. drs: Metken
Sijen (gm Joest Lenart Stoefb oem) 6-7-13-14-16-19-22-23-

24-30-31-32
Helmont, Gherit Artszn van (gm Margriet) 4-5-21
Henrick, Wilm.. • (gm) 23
Heymanszn., Myohiel Jan (gm Jut Vernebhen) 17
HoVbraken, Jan Merceliszn. van 22-34
Hobbraken, Joest Jacohszn. van 17
Hobbraken, Peter Merceliszn van 34
Hobbraken, Ywaen van 38
Hoeck, Gelis van den 21
Hoeve, int Hoesven 27
Hoeven, Jan Gheritszn van der 22
Hoeymeker, Willem Wouters zn van Horric den 25
Horric, Willem Wouterszn. van den 25
Hosen, Gherit 36
Hout, Henric Monenzn van den (gm Beien) 37 
Hoven, Gerit van der

5 knd: Goyart, Jan, Aert
Engel (gm Thomas Rutgerszn van .. •)
Katharina (gm Aert Wilm Aerts Mennen) 26



Jaoobsssn dl* Woet, Wilm 
janssn., Jan Goyart

25
1

Kaerlyen, Melys -de erf gen.) 1 
Kerokhoeff, Ruelen Mae aan van den (gm Ermgard)

knd* oa. Mercelis, Jan, Maes, Lemmen,
Mary, Truy, Elisabeth 7-8-16

Kerk, timmering der ~30mrt 1478- 10-26 
Kerkmeesters: Jan van Lyesdonok

Willem Willem Zevouta 
Thijs van den Eynde

oa. 30 maart 1478 10-12-13-26
Kersmeker Heynen Bruystenszn., Heyn die 18—19 
Kersmekerszn., Jan Roefs (gm Katelijn)

6 knd: Maes, Jan, Eeylwioh, Aleyt,
Ermgard, Kat lijn 23

Kersmeker, Heyn die 3
Kessel, Jan van 2

Lobkens, Hr. Claes Heynen -priester- 14“24
Lobkens zn., Henric Jan 21
Lobkens, Melys Jan (gm Aleyt) 32
Loen, Lambrecht Aertszn. van 1 
Loen, Vrancken van

knd: Peter, Mart en 2-3
Loefven, Jacob Janszn van der -timmerman- 37

Maeszn., Jan Koensen 20
Maeszn., Jan Maes Koensen 20 
Maes, Buelen

2 zn: Maes, Lemmen 35
Maghielszn., Aert Jan 3
Mathijszn., Henrick Jan 26 
Mennen, Wilm Aert

zn: Aert (gm Katharina dr Gherit van de Hoven) 26
Mesmeker, Wranok den Waert of die 14
Meus van Beke, Lucas -de knd- 37
Meyel, Dirck Heynenzn. van (Diesdonck) 23-24
Molen, land bij die 7
Muelendiok, Jacop van den 5̂
Myckarts (de hoeymaker) , Art Heynen f 5



Noten, Rut - mat Ida zijn moeder- 3»Nunenaan., Aert Aert ^
Kuwenhuys, Peter Wreynszn. van (gm Sanen)

dri Jut -.34Omel, Hr. Henrijok van -Jan nat. zn.-
Opwinning, een 29-30-31
Os, Dirc Janszn. van 15
0a, Goeyken van ^
Os, Mary Jansdr. van (wede Veraelsvoert) 22
Overdrachtavoorwaarden van goeden 27
Papendonok, Henric Selen zn. van de 2£
Paaen, 23 meert 1478. 22

Pelaera, Bruysten —een aohepen- j
Pelzerszn., Jan Lambrecht ^̂

Reest, Aert van
Reest, Goyart Arts voir soen van 25
Robijns, Henrick Jan 27-28
Roefs, Lire —schepen- 34
Roefs (=Kersmekers), Jan (gm Katelijn) 23-24
Roesven, de hoeve -belending- 14
Roesven, Jan Peters zn. van 28
Roesven, Peter Goyaertszn. van 27
Rosendael, Margriet van 9
Rut, Art van 37
Rut, Dirc van -de erf gen.- 14
Rut, Henric Dirckszn. van 30-37

Rutgerazn. van den .... , Thomas (gm Engel dr. Gerit
van der Hoven) 26

Rutten, Marie —en knd- 8
Rutten, Johanna 36
Ryet, Peter Philips van den 5
Rijt, Jan Philipazn. van der 5
Rijt, Peter Philipszn. van der (de jongste) 5

Sande, Dirc Janszn. van den 15
Sande, Jacob Janszn. van den 15”37
Sanders, Wilm 2
Schapen, de prijs van 41 23
Schaut (Scaut), Jan nat. zn. van der 20—28



Schepenen 1479
Schepenen 1480* Aert van den Hoeo, Diro Roefs,

Meroelis v.d. Borlaer, Heyn die Haen, 
Lenart Stoetboems, Jan van Boesoit, 
Henric Meroelis 

Sohoet, Bruysten van (gm Lysbeth Hagens ? ) 
Sohijndel, Embart van 
Sooet, Ysbout Ysboutszn. van 
Silmanszn., Jan Jan

Slechszn., Danel Maes g 
Sleohszn., Dirc Jan
Smeetszn., Claes Arts 29-30 
Smolders, Jan Gherits
Smollerszn., Ghevart Dirc 6-35
Snijders zn., Jan Henric -van Liessel- 31-32
Stock, Bruysten van (gm Lijsbet) 31
Stootboems, Joest Lenart (gm Si jen dr. Hr. Weyn) 14-16
Stoetboems, Lenart Jan 14-25
Straten, Gherit Henric Janszn. van der 37
Strike r, Henrick die 2
Stijnen, Henrick Metten 37
Stijnen, Katelijk dr. Metten 37
Sijlmans, Joest dr. Aert 7

Thielenszn., Jan Dirok (gm Engel) 23
Thoeren, Jan Abenzn. van ^  ^

Veldecker, Peter Wilmszn. van 
Veraelsvoert, Jan (gm Elsbene)

(ggm. Mary Jansdr. van Os)
2 knd* Aert en Ermgart ex I. 

Verbeersdonck, Pouwel Artzn.
Verbersohit, Art (gm Heylwioh)
Verdonsoit, Heyn Dircszn.
Verdijsseldonok, Peter 
Vezhoven, Jan Aertszn.
Veriioven, Jan Gherits zn.
Verhynart, Jan 
Vernebben, Art Artszn.
Vemebben, Jan Aertszn.
Vernebben, Jut dr. Art

35

33
21

32-33
1-7
9-17
21
1-4-21
19
17 
3
18

22-23-24
32
33 
31 
36



Verrijt, Jan Philipszn. 4
Verrijt, Peter Peter en Joest Peter 18-32
Versoueren, Art Heynen zn. 10-35
Versoueren, Gheertruyt 35
Verstegen, Art Riohmoetszn. 36 
Verweyen, Peter

4 knd* Herman, Maes, Jut, Heylwioh 35-36-38
Visser, Herman -Truy Hermans zijn moeder- 36
Ylemycxs, Jan -de erf gen.- 35
Voert, Jan Vranokenzn. van den 15
Vossen, Jan 36

Waert die Mesmeker, Wranok den 14*15
Waterlaet, de -helend- 29
Weverszn,, ïïman Gherit (gm Delien) 38
films, Mercelis 8-9-17 
Winckel, Heyn Gheritszn van den

2 knd* Dirc en Joanna (gm Heyn Geliszn. van Hal) 10
Woest, Dirc den 8
Wouters zn., Jacob Goessen 11-12-20 
Wouterszn., Peter Gherit (gm Ghertruy Ysboui Colen dr.) 7-22
Wij er, Jan Peters zn. van den 25
Wijllenzn., Heyn Mercelis 23
Wijnricszn., Jan 14

Zewouts, Wilm 
Zoenreoht, het

10

3-17





Klapper op toponiemen. R 56

Aa- beempt, de 
Aastappen, huis eto. op 
Aftexbos, huis eto. in

Beeok, huis eto. op die g
Berokbeempt, beempt in den 3 3

Bokelcamp, een camp geheten den 23
Bosoh, huis eto. aan den 9-16-20-28
Braeckwynckel, een hoefken in den 3 1

Braessel, land op ^ 3

Braken, op die g

Breexkens akker, de 23
Broexcamp, beempt in den 24
Brugecker, land den 9 . 3 7

Buyntes, op die 24

Camp van Hal, beempt in den 37

Dael, huis etc. ten 7-8-16
Diesdonck, den Huysacker tot 29*36
Duncken, land op die 29
Dongen, de 22
Dijk, eeusel aan de 32

Eeusel, een beempt of 11-19*27*36
Eeusel, in die Endel beemden 25
Eghelvoert, den 35
Eyndelbeemden, een beempt in die 25*35

Goer achter Onstaden, beempt op het 37
Goer, een beempt opt 15

OHaseldonc, beempt in die OHagelcroys, land bij dat
21Heeseoker, land op die

Heseryck, den Breexkens akker aan 23
37Hoeckecker,. land die

Hoef, land in die ^
Hoefken, in den Braeokwijnokel, een 1-31



Hoeve, g»l*g*n aan ghenen Bosoh o
Hoeydonok, land die 17 24
Hof» stuk land den ^
Huyaoker, land tot Diesdonok den 29 
Huysaoker, den

Kyevitshof, land den

Laederstraet, de -‘belending*- 28
Laerbroeok, land etc. aant 8-29
Lenxdonck, de ^
Lielaer (Liëller) , land eto. int 1 —7—16—18—22
Loo, die Hoeghe -je
Loverboschweg, de -j 8—22

Mabelenacker, land 36

Molen, land omtrent de 16
Molenacker, den 24
Molendijck, erf aan den 11

Nappert, land in den 7-16
Nebben, huis etc. aen die 17
Nulandt, dat 36
Nuwencamp, een eeusel achter den 11
Nijlant, land opt 17

Onstaden, beempt achter 15
Onstaden, camp van Hal bij 37
Oulandt, beempt dat ®

Paohtacker, land den 36
Papendonck, beempt of eeusel in 5-27-34
Pesselken, land dat 36
Poetbeempt, den -in gheen Loensdonck— 4

Roesven, hoeve in
Rontstuck, land in die Loohten dat 21QRije, land op die
Rijet, huis aan Voerseldonc ter stede dye



Snijderseoker, land den 3oSnijersoamp, erf in
Spaedt stuck, dat 2Q
Sporokt, erf in den 24-25
Stook, huis eto. den ^  
Strepen, land die

Tuynkens, stuk erf aan die <13

Veldeoker, land op de 3 7

Voerseldonck, huis eto. tot >10
Vosholen, huis etc. tot 36

Waterlaet, de -belending*- 
Wegacker, de
Wolsberch, huis etc. in de

26
36
7-18-22-32





n * p p « ii ï i a s  op m w a m M  al» b ad ttan  of gabwlkar. 
y*n belendende peroelen, R 56

Ayan, Heyn Dirok van ^

Baesen, Henrio ^
Bauts, Aleyt
Berokel, Gherit van 14-16
Berokel, Gherit Henrioszn. van 7

Beroken sn., Lemmen Wilm 28
Berg«i Aert Thijs van den 20-27
Best, Art van 24-25
Best, Goessen van 7—11—16—19—22—29
Bollen, Lemmen -de dr- 7

Borlaer, Gherit van den 14-31
Borlaer, Heyn van den 15-21
Borlaer, Katelijn van den 37
Borlaer, Peter van den 37

Bosch, Danel Weynen van den 20
Bosoh, Meroelis Weynenzn. van den 28
Bosoh, Philip van den 9
Bosch, Weynen van den 9-15 
Bottelmans, Goyart
Braeken, Willem van 37
Brey, Heyn van 7~22-33
Brouwers, Maes ®
Buckinx, ....
Buckinx, Jan 22-23 
Buytkuip («Buckinx?), Bollen 
Bussel, Diro van
Bussel, Jan van ^

25-29Colen, Metten -en knd— 29Cremers, Jan
Cremers, Roef 1̂8-22-32uremer, Jan die_ 24 i'Xuys, Maes van den



Dael, Jan van 

Danels, Diro 
Diepenbeeok, Jorden van 
Diesdonc, Everaert van 
Diesdonck, Jan van 
Doeren, Heyn van den 
Dussel, Jan van 
Duysters, Meroelis 
Doysters, Thonis

Eesp, Yshout van 
Elsbroeck, Heyn van 
Eijnde, Jan van den

Ghenen, Lijsbeth 
Gerits, Heyn 
Gheritszn., Dirck Heyn 
Gheritszn., Jan Gelden 
Ghevarts, Jan 
Ghijben, Jan 
Goer, Maes van den 
Goyaerts, Jan

Haen, Heyn die 
Hal, Art van 
Hal, Gylis van

Han(n) en, Art 
Hannen, Jan 
Hannen, Joest 
Haseldonck, Jan We lm 
Heestermans, Jan 
Helden, Goyart van 
Helmont, Herman van 
Herynxzn., Wilm Jan 
Heymans, Myohiel Jan 
He ze, Hr. Weyn van 
Hobbraken, Katelijn van 
Hobbraken, Peter van 
Hobbraken, Weyn van 
Hoeok, Aert van den 
Honsnasen, Jan

33
11-32
1

8-32
21-35
1-21
22

11

5

7-16
8-11-16 

4-10

8

24
10- 11-21

11
8-16

28

37
20

25
11-19-32
24

8-16-31
7 
16 

28 
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Hove, Gherit van 
gyndart, Jan van

Jacobs, Goedelt 
Jacobs, Wilm 
Jans , Dirck

Kersmekers, Heyn 
Kievyts, Dirc

Lenarts, Hr. -priester- 
Lier, Wilm van 
Lobkens, Jan -de knd- 
Loen, Jan van

Mennen, Heyn 
Mer, Wautgher van den 
Merceliszn., Alart 
MertenB, Jen -de knd- 
Meyel, Heyn van 
Meyskens, Thijs 
Moller, Henric die 
Mommers, Lijsbet

Ommel, Jan van
Onstaden, Jan van
Os, Goeyken van —en knd-

Paepen, Roef 
Pelsers, Jan Lemmen 
Pelsers, Luytgart 
Per, Heer Jan van der 
Peters, Henric 
Poerters, Dirc Wilm

Robijns, Heyn 
Roefs, Dirck 
Roesven, Henric van 
Roelens, Maes 
Ralens, Lenart en Maes 
Rat, Henric van 
Rut, Rat van
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nitwit Mari*
jtijt, zn., van der 16-23

4
ĝ nde, J*cob van aen
SohiJ»01®1* E»inbart van 14
Soo»t, Thonis van 32
s#ylberch, Gheefken Ghevartszn. van den
gilmans, Jan 17 24

37Stoetboems, Lenart Jan '
25Strijker, Hendrick die

Talmans, Peter ^
Thoren, Goyaert van

Uden, Henric van 20

Venne, Emont van den 11-19
Veraelsvoert, Jan 37

Verbeeck, Jan Jan Smeetszn. 37

Verdonschit, Peter 32
Verdijsseldonok, Peter 23-24
Verheyen, Pe te r 15
Verhoven, Aert 8-16

Verhoeven, Art Gerits 37

11 
6 
10

17-24
5
6

37 
29

Verhoven, Gherit 
Verhoeven, Jan 
Verkievytsvlaessen, Reyner 
Vernebben, Art 
Vernebben, Jan Arts
Verryet, Jan Philipszn. (=van den Hyet)
Verrijt, Joest 
Verrijt, Peter
Verstraten, Gherit 16-30
Verweyen, Belien -en haar knd- 1 7 -1 8

Vlemaynx, Jan 7-8-16
Vriens, Heyn

5-27-29-
âgemeker, Willem de 23
*«yen, Emonx van der 24
îllekens, Joerden 32

^Hen, ï)ries 11
•̂Hen, Heyn IÉ
*°uters, Jacob Goessen



*

fynokel, Goyaert van den
11-19lij aen, Pouwel

Zemaens, Metten 
gewouts, Willem

17-10
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b-15
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Dit schepenprotokol omvat slechts 12 blz.;de datering is niet 
precies chronologisch en soms zeer onduidelijk.

Op fol.2 schrijft de secretaris dat Pasen begint op 1_5 april 1484
Grotefend geeft als data voor Pasen: 1_8 april 1484,3 april 1485 
en o.a,15 april in 1487 -Er klopt iets niet-

De resumés en soms letterlijke teksten zijn gemaakt door A.F.N.van 
Asten in samenwerking met R.Wijnhof uit Helmond.

De vormgeving geschiedde door het Streekarchivariaat Peelland 
te Deurne.

Er zijn drie soorten klappers gemaakt.

ASTEN R57
o.a. 1483-1484-1485.

Asten/Helmond juli 1992.



ASTEN R57
o.a. 1483-1484-1485.

Soepenen Aert van den Hoec ende Thijs die Moller.

"Jacobzn.wilner Meester Henrios van den Eynde ende heeft erfelick 
opgedragen ende overgegeven Jannen natuurl.zoon wilner Henrics 
van Omel:
-een huisingh metten hoffken ende camp erfs die daer bij ende aen 
gelegen is inder parochiën van Asten 1 erfenis Lenaert Stotboemps 
2-3-4 alom die gemeyn straet
-noch een stucklands groet ontrent 4 lopense ende gelegen op Lo- 
verbosch 1 Jan Verhoven 2 Lijsbet Gijben en haar knd.
-noch een stuk^lands gelegen aen geen Lochtenbraek ontrent 2 lo
pense 1 Bruysten sPelsers 2 h.geest van Asten e.a.
-noch een stuk lands gelegen aen geen Lochtenbraek oic ontrent 2 
lopense groot 1 Jan Verhoven 2 erfenis des heerscaps van Asten. 
Welck huyssinge ende erfenisse voorsr.Jacob voorsr.opgewonnen 
heeft overmidts sijnen afterstedigen pacht van twee mudden rogh 
erfpacht die hom daeraen ontbraken gelyckerwijs die principael von 
nisbrief daeraff gemaect ende gedicht is die Jacob voorsr.den sel 
ven Jannen voorsr.mede opgedragen ende overgegeven heeft volcome- 
licke begrijpt ende inhout ende heeft daer helmelinge op vertegen 
etc.ende geloefde commer van sijnre wegen aff te doen op hom etc. 
behoudelyck den voirsr.Jacoben sijnen erfpacht van 2 mudden rog 
der maten van Asten uten voorsr.onderpanden jaerlix te vergelden 
nae inhout sijnre brieven,behoudelic oic Hr.Weynen van Heze pries
ter als rectoer des autaer des heylichs cruys,Sinte Katherinen 
ende Barbera meechden,gelegen in der kerken tot Asten enen erf
pacht van eenen mud rog der voorsr.maten oic daer ut te vergelden 
jaerlix nae utwijsen synen goeden bescheede."
-den lesten dach der maent september.

fol.1
Scepenen Ysbout Mercelis Artszn.,Henrick .van den Camp.
Roeien Maeszn.van den Dael was verkoopt aan Geritzn.wilner Dircs 
van Ruth:
-een stuk land van 2 lopense in den Nappert 1 Ruelen de verkoper
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2 Goossen van Best 3 Heseryx ven 4 Bruysten sPelser.
Los en vrij van alle commer.
Datum 18 dagen in meert.

fol.1vo
Gelden Michiel Geldenszn.en Johanna zijn wett.dr.met mbr.geloven
de mede voor de andere onm.knd.verkopen aan Peterzn.wilner Dircks 
Willems van Veldecker:
-een stuk land in Diesdonk__1 Jan van Meyel 2 Joest van Diesdonk 
-een stuk heiveld 1 Joost voorn. 2 Peter de koper 3 Goort van 
Berkel.
Vrij uitgenomen de cijns van de grond.
Gelovende dezelfde Gelden en Johanna dat vze de onm. knd. wanne er ze 
mondig zullen zijn tot vertijen zullen brengen op de erfenis voorsr. 
Datum 26 meert..
Scepenen Thijs die Moller,Aert van den Hoeck. 

f ol. 1 vo
Jan zn.wilner Mercelis Kievits verkoopt aan öjmon zijn wett.broer 
ook een zn.van Mercelis voorn.alzulk deel van de goeden (haefte- 
lick en erffelick) die hun zijn aangestorven na de dood van Dirics 
hun oom die nat.zoon was van Bollen Kievits.
Datum 3 dagen in april.

f o l .  1 vo
Sijmon voorsr.belooft als princ.sch.op hem en Jan zijnbroer nu tot 
Bamis a.s.7 peters.

fol. 2
-Dit protokol anno LXXXIIII begon op Pasen dat was 15 dagen in 
april (=s15 april 1484)
Schepenen:Heyn die Haen,Gelis van Hal,Aert van den Hoeck,Thijs die 
Moller,Ysbout Mercelis Aertszn.,Jan Gerit Lambrechtszn., Henrick 
van den Camp.

Henrick wett.zn.Hr.Jan sWitten bekent dat hij wettel.heeft ontvan
gen van Peter wett.zn.wilner Henrics van den Donschit de helft van 
24 gulden penningen geheten peters der munte ons Heer des hertogen
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van Borngondie of ander goed payment dat daar goed voor is,welke 
voorsr.penn.Herman en Peter voorn.gebroeders beloofd hadden wet- 
telijk te betalen aan dezelfde Henrick voorn.volgens de schepen
brief van Doerne daaraf zijnde.
Henrick scheldt Peter daaraf kwijt.
Datum 10 dagen in weymaent.

fol.2
Henrick van de Camp onze mede-schepen heeft opgedragen aan Gelis 
van den Hoeck:
-een stuk erf welk hij opgewonnen heeft met vonnis en recht over
mits zijn achterstedige pacht.
"aengesien dat hij ontweert was na utwijsen den scepenbrieven die 
daeraff gemaect ende gedicht sijn." Datum voorsr.

fol.2
Schepenen Willem van den Eynde,Gelis,Heyn van de Camp.
Item Johanna van den Stock met mbr.heeft beloofd aan Heyn den Haen 
onze mede-schepen nu op Ons Vrouw Lichtmis a.s.6 rijnsgld.
Datum op den Maria Magdalenendach.

fol,2vo
Henrick Lambrechtszn.van den Cruyschit was als man met Alijt zijn 
wijf als erfgenaam van Gerits van den Borlaer heeft opgedragen aan 
Jan zijn broer ook Lambrechts voorsr. zoon die men heit van der hoff 
stat:
-dat 1/3 deel van 4 f  mud erf rog jaarlijks, dat is te weten 3 mander 
rog erfpacht.Deze 3 mander had Gerits van den Borlaer aan dezelf
de Henrick zijn zwager gemaakt gehad en bezet in zijn testamentfde 
andere 3 mud had hij gemaakt aan Heylwig zijn nicht zijnde Henrics 
voorsr.dr.en Dirck haar man.
De v o o r n . m u d  rog had Gerit van den Borlaer eertijds gekocht ge
had van Jan Jan Ghijbenzn.wasjmen is die schuldig uit:
-een huis,hof en erf tot Onstaden 1 Heyn van Onstaden e.a. 2 Mer
celis van den Borlaer 3 Gerit van Berkel 4 de straat*
—een stuk beempt daar omtrent gelegen 1 Diriok van den Borlaer 
2 Daem Aert Rutgers 3 Gerit van Berkel 4 Heyn den Hoymeker 
—een stuk eeusel achter Onstaden gelegen 1 Jan van Onstaden 2-4 
Gerit van Berkel e.a* 3 Hadewioh Derics
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-een stuk land op Braessel 1—4 Heyn van Veldeoker eva * 2 Jaoob 
van den Zande e.a. 3 Meroelis van den Borlaer 
—een stuk land daarneven 1 Peter van Hobbraken 2-3 Hermen Peter 
Delienzn. 4 de weg
-een stuk land op Onstaden 1 Gerit van Berkel 2 Willem v.d.Eynde 
-de 1/2 van een stuk beempt op Braesel .1 Heyn van Veldeoker 2 de 
hoeve int Roesven 3-4 Aert Hanen.
Dit alles volgens de brief van 4& mud die dit inhoudt.
Henric heeft vertegen op die 3 mander tot behoef van Jan voorn. 
Datum 15 april 1482•
N.B.Over die 4'ï mud erf rog het volgende:
1/3 van 4i mud=l£ mud of 3 mander, er blijft dus nog over 3 mud. 
Derhalve 3 mud+3 mander=4i mud,of 1 mud rog =2 mander rog.

fol.3
Joestzn wilner Peters Verrijt en Henrick en Dirck zijn wett.zonen 
met hem, die hij wettel, verwekt heeft bij Belyen zijn. wètt. vrouw was 
dr.wilner Heynen van Liessel,gelovende mede voor de andere onm.knd. 
hebben samen verkocht aan Goyaertzn.wilner Aerts van Rullen 17 lo
pense land jaarl.te gelden uit:
-zijn huis,hofstad en erfenis daarbij,gelegen aan Vosholen 1 Herman 
Peterszn.Verweyen was 2 erfgen.Adriaens Verberschit 3 de gemeynt 
-een akker daaromtrent, den Witten berch 1 erf.Adriaens voorn. 2 
Dirc Groten 3 Adriaens voorn. 4 erfgen.Jan van Omel.
—een stuk land,in den Stert 1—3 erf.Adriaens voorn. 2 Peter van 
Hobbraken 4 Jut Wreyns en haar knd.
—een stuk land gelegen bij den Becker 1 Gerit van Berkel 2 Ever- 
aert van Diesdonk
-een stuk beempt,achter Onstaden 1 de Aa 2 Peter van Roesven 3-4 
Herman Verweyen
—een stuk eeusel in den Stert geheten 1 erf.Adriaens 2-3 Jan Wijf— 
let 4 de verkoper
Vrij uitgenomen de cijns van de grond en 3 naud erfpacht daaruit 
gaande.
Scepenen Thijs die Moller,Heyn die Haen.
Datum 24 dagen in wedemaent.
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fol.3
Item Jan nat.zn.Jacobs van der Scaut verkoopt aan Jan Aert Ber- 
kerszn.:
-een stuk land, den Venacker 1-3 Peter Verrijt 2 Peter Wreyns 4 
Henric P....... e.a.
-een stuk land, tCloy(n)acker 1 Peter Wreyns 2 Jan de koper 3 Pe
ter Verrijt 4 de weg
-een stuk land,den Voerdacker aan den Bosch gelegen 1 Aert Ber
kers 2-3 Mercelis Weynen 4 Peter Willen Jacobs
-een stuk land ook geheten den Vordsacker 1 Aert Berkers 2-3 Merce
lis Weynen 4 Peter Willen Jacobs.
Datum 3 dagen in sporkel.

fol.3vo
Hr.Weyn van Heze priester als rentmeester van Jonker Berthout 
Back,heer tot Asten
"heeft geclaget ende gecroent dat hom gebreeck enen gemeynen ge- 
buerlycken wech voir ons scepenen voorsr.aen den Heer ende ut be- 
gheerten des selven Hr.Wijns voorsr.,heeft die Heer gemaent ons 
scepen voorsr.hoe die wech gaen sal met recht ende ut monden des 
schouthet soe hebben wij scepenen gewesen tvonnis dat die Heer van 
den lande sal nemen 4 goede mans boven ende 3 beneden die egeen 
partij in die sake en sijn ende sal die (cijen) ende die sullen gaen 
enen redelicken wechs ten naesten velde ende ten minste scaden tot 
den naesten gemeynen wege alsoe als recht is,behoudelic enen yege- 
lyken sijnes goet rechts ende soe heeft die schouteth voirsr.geno
men soeven goeden mans te weten Ruelen Maes,Jan Maes,Heyn die Hane, 
Dirck Verscildmans,Emont van den Venne,Jan die Cremer ende Merce
lis Verberschit ende heeft die gelijt ende heeft hon doen bevolen 
op dien ede soe sij gedaen hadden dat sij solden gaen enen wech nae 
utwijsen den voorsr,vonnis ende daer sijn die aangegaen aan den Aa- 
beempt die Jannen Verhoven plach thoe te hoeren,over den loep doer 
enen beempt geheiten tSraetsbeempt thoebehorende Claes Janszn.Ver
hoven was,voert doer enen beempt geheiten sFollersbeeraptken thoe
behorende Janne Rommen van Ruth ende soe recht doer over tHoge 
euwsel thoebehorende Goessen van Reoht ende van dair recht utgaen- 
de den wech gewoenlic neven die Dungen voert over Jan Jan Gevoert- 
zns.mysthoff tot der rechten straten in den Wolsberch geheiten en-
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de dessen wech aldus gegaen over dese voorsr.erven heeft die schou- 
teth voorsr.ende voorsr.partijen geboden ban ende vrede datte hon 
niemont en bestueren hij en bestoerde hon gelyc als recht is,in or- 
konden der waerheit soe hebben wij scepen voorsr.ons gemeynen segel 
ons scepenen van Asten hier aen dess brief gehangen.”
Gegeven int jaer ons Heren anno LXXXIII.IX dagen in juli 
B  juli 1483)

Item Jan Aert Berkers verkoopt aan Jan nat .zn. Jacob van der Scaut
2 mud en 1 lopense erf rog uit de voorn, onderpanden.
Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond.
Datum 4 dagen in sporkel.
Het is voorwaarde tussen beiden dat als Jan van der Scaut binnen
1 0 ..... na datum van de brief komt en aan Jan dat geld van 2 mud
en 1 lopense pacht betaalt,te weten elk mud voor 27 peters,dat Jan 
dan hem de brief zal overgeven.

fol.4
Gerit wett.zn.van Gerits van Ayen die hij wet tel. verkregen en ver
wekt heeft bij Sien dr.wilner Jan Dries Costers was,heeft verkocht 
aan Gerit van Ayen zijn vader voorn.al zijn recht en gedeelte van de 
goeden (hafelijk en erfelijk) die hem zijn aangekomen na de dood van 
Syen zijn wett.moeder voorn.en Johanna zijn zuster was ook Gerits en 
Sien voorn.dochter was;die goeaen zijn gelegen te Asten,Zomeren en 
Lierop en Gerit heeft helmelinge vertegen tot behoef van Gerit 
zijn vader,
"gelovende d'opdrager dovergeven ende dat vertijen ewelyc vast en
de stedich te houden ende alle commer van sijnre wegen daerin wesen- 
de aff te doen op hom ende op alle sijnen gueden."
In marge:
"ende oic alle gueden die hora noch aenverstorven mogen nae doot 
Gerits zijn wettige vaders voorsr."
Datum 2 dagen in junio.

fol.4
Soepen Aert van den Hoeck,Thijs die Moller.
Gerit van Ayen heeft beloofd als princ.schuldenaar etc.wettelijk 
te betalen aan Gerit zijn wett.zoon om nu naastkomend over een jaar,
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dat is te weten des donderdags voor Pinksteren 7 peters en 2 st. 
en voort over een jaar ook 7 peters en 2 st.en die ten Bosch te 
leveren en betalen,
Hdie voorsr.penningen den selven Gerit off ennighe anderen van 
sijnre wegen die dat beveel hebben sal van den selven Gerit sijnen 
soen voorn."

fol.4
Dirck van Bussel heeft beloofd als pr. schuld.aan Hr.Weyn van Heze 
priester tot behoef van Heer Jan Back,ridder 8 mud rog,elk mud 
voor 34 st.tussen dit en Sint Mertensmisse te betalen.

fol.4vo
Scepen Heyn die Haen,Thijs die Moller.
Beerken van Alst heeft beloofd als princ.schuld.op al zijn goed 
etc.aan Hr.Weyn van Heze pr.tot behoef van Heer Hans Back,ridder, 
nu tot Sint Mertensmisse a.s.4 mud rog,elk mud voor 34 st.

fol.4vo 12 dagen in junio
Jan Peter Cuppenbynder verkoopt aan Jan zn.wilner Peters Corten: 
-zijn huizing met de hofsteden en erfenis daarbij tot Omel 1 de 
knd. Herman van Helmond 2 een weg 3 erf gen. Heyn van Thoen 4 de 
straat
-een hof daarbij gelegen 1 Heyn Mennen 2-3 Herman van Helmond erf-*, 
gen. 4 de gemeynt
-een stuk land,die Colck tot Omel 1 Aert van Best 2 Heyn Dries
3 een weg 4 Gielis van Hal en knd.Herman van Helmond.
Los en vrij uitgenomen" de cijns van de grond en 1 mud rog aan Her
man en aan Katelijn Cupenbynder 3 mander erf rog en aan Dries die 
Snyer in den Colck 1 mud rog en nog 4 vat rog aan de h.geest te 
Doerne en nog 1 vat aan de tafel van de h.geest te Asten.
Datum 14 dagen in weymaent.
Scepenen Heyn die Haen en Jan Gerit Lambrechtszn. 

fol.4vo
Jan die Cort heeft beloofd als princ.schuld.etc.aan Jan den Cupen
bynder voorn.nu van Ons Lieve Vrouw Lichtmis a.s.over een jaar
1 mud rog en daarna 2 jaar lang op elke O.L.Vr.dag 1 mud en op de
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laatste van de 2 jaar zal Jan die Cort mede betalen aan Jan de 
Cupenbynder 26 peters of te vreden stellen(?) met"voerwaerden 
daer thoe gedaen dat Jan Cupenbynder voorsr. sal eeit ende voer be
talen Hr.Weynen van Heze priester dat geit van 1 mud rog lijfpacht 
dat hij geit uten erfenis voorsr. eer ende voer hij desse 26 peters 
betalen sal.”

fol.5
Everhaert van Diesdonck heeft opgedragen aan Henrick van Rut& elf 
lopense rog jaarl.te gelden op O.L.Vr.dag;deze 11 lopense had Evert 
gekocht gehad van Claes Goyart Vranckenzn.was en van Lijsbet Claes 
Grotendochter was en die men geit uit:
-een huis,hofstad en eusel,beempt en land al aaneen gelegen int 
Roesven 1 Jan Giben 2 Willem van Roesven en Jan Giben 3 de hoeve 
int Roesven 4 een weg.
Datum 1 dag in julio anno 1483.

fol.5
Jan Maeszn.van den Dael was heeft opgedragen aan Henrick van Ruth 
alzulk mud rog lijf pacht als Willem Zewouts en Mathijs van den Eyn
de kerkmrs.en rector in hun tijd der kerk van Asten aan Jan voorn, 
beloofd hadden te betalen jaarlijks op 0.Vrouw Lichtmisdag en wel 
zo lang als Jan en Heylwich zij flwett .vrouw zullen leven.
Datum 8 dagen in april 1483»

Jan Geldenzn.van Uden was heeft beloofd als pr.sch.aan Kathelijn 
wede.Jan Roefs nu op 0.L.Vr.a.s.7 lopense rog en daarna 6 jaar 
lang en het laatste jaar 14 peters.
Datum 12 dagen in mei.

fol.5vo
Scepenen Heyn de Haen en Ysbout.
Voor ons zijn verschenen Aert Thijszn.van den Berge was,Peter van 
Rijtzn de oudste en Jan zijn broer,ze hebben beloofd als pr.schuld, 
tezamen en een voor al aan Hr.Weyn van Heze priester tot behoef 
van Hr.Back alzulke pachtingsvoorwaarden als begrepen zijn in een 
cedulle waarin Aert,Peter en Jan van de Heer Jonker gejaarpacht 
hebben en die te betalen en te voldoen volgens de inhoud der cedu
lle. -Datum 8 dagen in junio 1483.
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Scepenen Willem van den Eynde en Thijs die Moller.
Dirck van Heerssel heeft verpacht en verhuurd aan Willem Zewouts: 
-een stuk beempt en heiveld 1 de gemeyn Beeck 2-3 Dircks heiveld.
4 Gevart Smollers.
Deze verpachting zal 3 jaar duren,het eerste jaar zal lopen tot St# 
Mertensmisse a.s.
"Met vonnis toegedaen als oft gebeurde dat Dirck voorn, sijn hoeve 
verpacht binnen tijd voorsr.dat sal hij Willem voorsr. seggen tot 
Sinte Mertensmisse ende dan sal Dirck voorsr. sculdich sijn weder 
ut te reyken ende over te geven Willem voorsr.tot O.L.Vr.daer 
naestcomende sijn penn.die hij Dircken voorsr.inden begin deser voer- 
waerden had gedaen,dat te weten 30 peters ende 1 oert peters ei
ken tot 18 st.gerekent etc.”
Verder belooft Dirck op hem en al zijn goed aan Willem dat hij de 
cijns van de grond en alle eeuwige pachten jaarlijks betalen zal zo
dat Willem daarvoor onbelast zal zijn etc.
Datum 3 dagen in julio geheiten hoymaent.

Item Dirck Reyners Hanenzn.heeft beloofd als pr.schuld.op hem etc. 
aan Jan Janszn.Verdieseldonck van Roggel nu op Sint Andriesdag 
apostel a.s.1 mander rog en daarna 2 jaar lang op Sint Andriesdag 
ook,het laatste jaar zal hij 12 peters betalen.
Datum 7 dagen in sporkel.

fol.6
Scepenen Thijs die Moller en Jan Gerits.
Andries Peter Thijszn.was heeft verkocht Dirck Dirck Happenzn.was 
een mander rog jaarlijks uit:
-zijn huis, hof steden en erfenis daarbij 1 Joerden van Diepenbeeck 
2 Jan Gevaerts 3 tJJS weg 4 de straat.
Los en vrij uitgenomen de cijns en 1 mud rog erfpacht.
Datum 25 dagen in julio.

fol.6
Scepenen Thijs de Moller,Heyn die Haen,Willem Zewouts,Henrick van 
Roesven.
Item Jan Gerit Lambrechts en Henriok van den Camp hebben beloofd 
als pr. schuld, wet telijk te betalen aan Jan van Diesdonck van nu
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Sint Andriesdag over een jaar 100 rijnsgld.met 4 mud rog.Als het 
zou gebeuren dat Jan die penn.behoefde en moest hebben zal hij dat 
een vierde jaar te voren laten weten voor Sint Andriesmisse en als 
hij z b  niet behoefde op de voorsr.dag,zal hij die penn.nog een jaar 
mogen behouden van Sint Andriesmisse over een jaar en dan die 
penn.betalen-nog met 4 mud rog.

fol.6
Aert die Haen en Meroelis van den Borlaer als kerkmrs.en Jan van 
den Eynde en Mercelis Willemszn.was als h.geestmrs.te Asten en 
de 7 schepenen van Asten en een deel der geburen hebben beloofd 
de voorsr. "geloevers" te ontheffen en te ontlasten van alzulke be
lofte als zij gedaan hebben aan Jan van Diesdonck inzake 100 rijnsgl 
Datum 13 dagen in augustus.

fol.6vo
Item Jan van Diesdonck bekent ontvangen te hebben van de kerkmrs. 
100 gld.die zij hem vanwege de kerk schuldig waren en scheldt hun 
daarvan kwijt.

fol.6vo
Daniel zn.wilner Maes Slechs en Meuszn.wilner Deynen Henrix als 
man en mbr.van Heylwig zijn wijf dr.van Maes voorn.mede belovende 
voor Mechtelt en Merten hun zusters ook drs.van Maes voorn.en An- 
drieszn .wilner Mercelis Willen als man van Ermgard zijn wijf dochter 
wijlen Jan Slechs gelovende mede voor Dirck Slechs ook Jan Slechs 
voorn.zoon was ten eenre 
en
Sijmonzn.wilner Mercelis Kievits belovend mede voor zijn mede-erfgen 
ten andere
ende vanwege Dirics nat.zn.Bollen Kievits zijn h(oems) (=oom) heb
ben erfelijk opgedragen als wett.erfgenamen van Dirics nat.zn.wil
ner Bollen Kievits en Mertendr.wilner Daniel Slechs aan Heyn Ys
bout s priester een mud rog jaarlijks.
Dit mud rogge had Daniel Slechs voorsr.eertijds gekocht gehad van 
Jan G©vartszn.was en welk men jaarl4 geit uit:
-14 buynre biempt int Lieler 1 Mercelis Cremers en Rutten zijn zn. 
en Jan Honsnase 2 Roeien Maes en Gerit Verhoven 3 Gerit Verhoven 
4 Joest Rovers.
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Datum 23 dagen in oyxmaent.
N.B.In marge staat bijgeschrefren:wettige zoon Jans Jan Gevaertszn. 
was*1’

fol.7
Ermgart wede.wilner Jan Heesterman met mbr.en Jan haar zoon en 
mede voor de andere knd.van Jan Heestermans hebben opgedragen aan 
Wouter Jan Heesterman hun reoht en toezeggen dat zij hebben mogen 
en hen aangestorven is in een huizing en erfenis van Jan Heester
mans voorsr. jdat huis etc.had Jan eertijds gekocht van Henryck 
Hermanszn.van den Weyen was volgens de schepenbrief.

Ermgart en Jan haar zoon medLe gelovend voor haar andere knd.,heb-w 
ben opgedragen aan Wouter Heestermans al hun recht dat ze hebben 
in goed alwaar Jan Heestermans in verstorven is en welke hij eer
tijds gekocht had van Kathelijne die wettige vrouw was Peters van 
Horrick volgens de brief daarvan.
Scepenen Gelis en Heyn de Haen.
Datum 8 dagen in julio,hoymaent geheten.

fol.7
Joest wede .wilner Dirics van Oss met mbr.en Jan Wouterszn.van Eyck 
was gelovende voor die onm.knd.van Dircs van Oss,die hij bij dezelf
de Joesten verkregen heeft,hebben samen verkocht aan Jan Vrancken- 
zn.Vervoort een mander rog jaarlijks uit:
-hun huis en hof enz.te Üsten,den Noetboem geheten en 8 lopense 
groot 1 de vicarie van Asten 2 Claes Goyart Vranckenzn.en Jan 
Dirck Hadewijch 3 Ne el Lobkens 4 de gemeynt
-een stuk beempt achter Onstaden 1-3 toebeh.de hoeve int Roesven 
2 Claes Goyart Vrancken.
Los en vrij uitgenomen de cijns en 1 mud rog erfpacht en 104 lopen
se erfpacht.
Datum 14 dagen in septembrj. 

fol.7vo
Scepenen Thijs Moller en Hey.
Item Jan Roembouts Geritszn.die men heit van Ruth als man en rabr. 
van Heylwig zijn wijf dr.wilner Jan van den Hoven die hij wett.ver
kregen had bij Ermgard zijn wijf Weynendochter van Hobbraken was,
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heeft opgedragen etc.aan Peter Peterszn.van Roesven was:
-zijn huis met schuur en hofstad en erfenis 1 Henric van Ruth en 
Symon Aert Gielensenszn.hun zwager 2 Heyn van Brey 3 Sijmon voorn, 
en Heyn van Brey 4 de straat
-een stuk erf en land gelegen het een aan het ander tussen Henric 
van Ruth en een hoefken daarin gelegen aan de een zijde en erfgen. 
Jan Wouter Bollen Buckinx en meer anderen aan de ander zijde en 
verder op die gemeyn straat der Heren van Asten.
-dat klein voorn.hoefken met een eusel en een venneke èaarbij 1
1 Jan Wouters 2 Sijmon voorn. 3 Bollen Buckinx 4 (Marten) Rutten 
-een stuk erf geheten Vilrocs kemken gelegen neven dat Hoge eusel 
en Diddenbeempt en Emont van de Venne 
-de helft van een stuk beempt,Diddenbeempt geheten.
De gehele beempt als belending 1-3 Heyn van Brey 2 de Raefsbeempt 
4 de Borchbeempt.
Welke huizing en erf Jan voorn.en Damen Lemmenszn.was als man en 
mbr.van Ermgart zijn wijf Jans dr. Verhoven was samen in een erf de
ling ten deel was gevallen en waarvan Daem voorsr.zijn deel aan de 
zelfde Jannen Rommen verkocht en opgedragen heeft volgens de brie 
ven en die Jan voorsr.mede aan Peteren opgedragen en overgegeven 
heeft.
Jan doet helmelinge vertegen daarop en alle commer door hem af te 
doen;verder vrij uitgenomen een mud erfrog aan Henric van Ruth en 
nog een mud rog aan Gielis van Hoeck zoals Jan voorsr.die daaruit 
verkocht heeft.
Datum ultima die septembris.

Uitgenomen een hofstad die Jan voorn.daaruit aan Jan Verhoven zijn 
zwager verkocht heeft gelijk die aldaar af gepaald is.

fol.8
Peter voorsr.heeft beloofd als princ.schuld.aan Rommen van Ruth 
van O.L.Vrouw Lichtmisdag over 1 jaar 2 mud rog en daarna 3 jaar 
lang en dan te geven op O.L.Vr.dag 2 mud en op de laatste dag 
50 peters.
Item deze voorsr.brief heeft Rommen v o o r s r .opgedragen aan Jan 
Aert Hanenzn.
Datum 12 dagen in mei anno ....
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Item Peter voorsr.heeft als princ.sch.beloofd aan Jan Rommen nu 
op O.L.Vr.naastkomend 25 peters.

fol.8
Scepenen Aert van den Hoeck en Heyn van de Camp.
Johanna wett.dr.wilner Aertzn.wilner Jan Willem was met mbr.heeft 
opgedragen aan Mathijs Dirck sMollerszn.was onze mede-schepen een 
mander rog welke haar was aangebleven en aangekomen na de dood 
van haar vader en die Aert haar vader eertijds gekocht had van Jan 
Aertszn.van Brey was en men jaarl.gelt en schuldig is uit:
-een stuk eeusel int Lielaer 1 Heyn Kersmekers 2-3-4 Heyn Mercelis 
Willen was,Aerts Hanen en Aerts Vernebben enz.
"heeft helmelinge vertegen ende alle commer van haere wegen hoers 
vaders wegen en hoere mede-erfgenaemen wegen alte mael aff-.te doen 
op hoer ende op allen huer goet."
Datum 26 dagen in october.

fol.8
Aleyt wede.wilen eer Rutten van den Goer met mbr.,heeft verkocht 
aan Claes van den Cruys:
-haar huys,hofstad "metten hoeve gelegen rontel ter stede gehei
ten aent Goer" 1-2 Joest van den Goer 3 Jan Robijns 4 de gemeynt. 
Los en vrij uitgenomen alzulke wegen die daar met recht overgaan.

Item Jan Heynen Robijnszn.heeft verkocht aan Claes voorsr.:
-een Juk land van 3 roeden gelegen aant Goer te Asten 1 de gemeynt 
2 Claes de koper.

fol.8vo
Scepenen Thijs die Mollen en Heyn van de Camp.
.Heyn Mercelis Willenzn.ten eenre 
en
Aert en Mercelis gebroeders zonen van voorn.Heyn die hij wettig 
verkregen heeft bij Ermgarden zijn vrouw ten andere 
hebben samen geërfdeeld alzulk goed als hen aangebleven en aange
komen is na de dood van Ermgard voorsr.die Heynen huisvrouw was 
en moeder van Aert en Mercelis voorn.
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A Heyn is ten deel gevallen:
-een huis met sohop en met de halve camp erfs die daarbij en aan
gelegen is in den Wolsberoh 1 Aert zijn zoon 2 Heylwich Bottelmans, 
Thonis Mennen e.a. 3 Emont Verweyen 4 de straat 
-een stuk erf met een stuk heiveld 1 Thijs Didden 2 Jan de Sceper 
Willem Snijers en Geef ken Jan Gevertszn. 3 Heyn Kersmekers en Jan 
Sceper voorn.. 4 den Loverboschwech
—een stuk beempt met een hoefken daaraan 1 Heyn Kersmekers,Merce
lis Willen 2 Aert van den Berge 3 Aert Hanen 4 Jan Roefs en Heyn 
Kersmekers.
Op welk huis en erf Aert en Mercelis voorsr.helmelinge hebben ver
tegen en uit welke voorsr.erfenis Heyn jaarlijks heeft te betalen
2 peters min 1 st.aan Hr.Jan de Bruyn en 3 mander rog aan Jan van 
Boeschit en 1 mander rog aan Gerit van Berkel Claeszn.en 1 mander 
rog aan Aert van Hal en 5 vaten rog tan Bosch en aan de vicarie 
2i lopense rog erfpacht en aan de koster 4 en 1 philipsdaelder 
en de cijns van de Heer.
Heyn belooft aan Aert en Mercelis de cijns en de jaarpachten jaar
lijks "op die rechtscoudage" te betalen zodat zij er onbelast van 
zullen zijn.

fol.9
B Aert is ten deel gevallen:
-een schuur met een bakhuis en de andere helft van de camp erfs
1 Heyn voorsr. 2 Heyn Vriens en Gelden van den Hoeck 3 Gijsken Bu— 
ckinx en Emont Verweyen 4 de straat
-zijn deel in een stuk land,dat Breexken 1 Mercelis Willen 2 Emont 
Verweyen en Henric Peters 3 Peter van Roesven,Lemmen Bollen en 
Jan geheiten die joncker.
Heyn heeft hierop helmelinge vertegen gedaan tot behoef van Aert. 
Aert zal jaarlijks uit de schuur en erfenis aan Gerit van Ruth be
talen 2 mud rog erfpacht, twee lopense rog en verder de cijns van 
de grond.Heyn en Mercelis zullen hieraf onbelast blijven.

C Mercelis is ten deel gevallen:
-stuk beempt int Lielaer 1 Heyn Kersmekers 2 Aert die Haen 3 Mer
celis van den Borlaer 4 Heyn Willen.

14



-sijn deel in een stuk land geheten Beexken 1 Aert zijn broeder
2 Belyen Verweyen en Emont Verweyen en Gerit vt|n Rut e.a» 3 Gerit 
van Rut 4 Goessen van Best en Lemmen Bollen.
Hieruit zal Mercelis Jaarl.betalen de cijns en 1 mander rog en Aert 
van Hal 1 mander rog,de knd.Willemen Stevens 1 mud rog en 1 sester 
rog en £ braspenning van de grond.
Datum 2 dagen in november.

fol.9vo
Item Mercelis voorsr.heeft verkocht aan Willem den Snijer v.Kessel: 
-een stuk beempt int Lielaer met een erfweg komende van de Lover- 
boschweg tot de voorn.beempt en die altijd te gebruiken,te varen 
en te drijven.
Deze beempt was Mercelis ten deel gevallen in de voorn, erf deling 
met zijn vader etc.
Hij doet helmelinge op hem en op al zijn erfenis uitgenomen 1 mander 
rog erfpacht en § braspenning cijns van de grond.
Datum 5 dagen in november.

Iol.9vo
Sijmon Mercelis Kievitszn.verkoopt als erfgenaam van Dirck Kievits 
zijn oom,aan Andries Mercelis Willenzn.was:
-een schuur met de hofstad gelegen aan die Warande 1 de dijck die 
tot hoffstat gaat 2-3 Geefken Jan Geefkenszn.was 4 Dirck Slechs 
en Andries Willen de koper.
-een stuk land op die Rijt 1 Diric Slechs en Andries de koper 2 
Heyn sBoss 3 Gevaert Jan Gevaertszn. was.
Los en vrij uitgenomen 3 mud rog die Andries voorsr.alzo belooft 
te betalen uit de voorn.schuur en het stuk land.

fol.9vo
Dirck Slechs heeft beloofd als princ.sch.aan Sijmon Kievitszn.nu 
op Ons Vrouw Lichtmis a.s.12 peters.
Andries Willen belooft aan dezelfde Sijmon als dan daarmee 1 mander 
rog te betalen.
Datum 12 dagen in november.
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fol.10
Jan Mercelis wilner van Hobbraken en Aert zijn broer en Peter Dirck 
Crabbenzn.was als man en mbr.van Lysbeth,Goyaert van Nuwenhuys 
als man en mbr.Mary zijn wijf,Peter hun broer en Rut Euskens als 
man en mbr.van Hilleke,allemaal wett.knd.van dezelfde Meroelis 
van Hobbraken die hij voortijds verkregen heeft bij lienrycken zijn 
wett.vrouw,ze hebben geërfdeeld alzulk goed dat hen is aangeko
men na de dood van Mercelis en nog zal aankomen na de dood van 
Henricken hun moeder.

A Jan en Peter zonen van Mercelis kregen:
-een schuur met hofstad en erfenis daarbij en gelegen aan de Dijck
1 Mercelis Willen Maeszn.was 2 Goyaert van Nuwenhuys 3 Maes Wil
len Maeszn. 4 de gemeynt
-een stuk land,beempt en eeusel deen aan dander 1 Mercelis Willen 
Maeszn.was 2 Mercelis Heynenzn.van Hobbraken 3 Goyaert van Nuwen
huys 4 de gemeyn Aa
-een stuk beempt int Dijckerbroek 1-3 Mercelis Maes voorn. 2 de 
Dijck erfenis van Aert zijn broer en Jenneke Benen met haar knd.ea 
Ze doen helmelinge en Jan en Peter zullen betalen de cijns van de 
grond en 3 mander rog erfpacht ten Bosch en 2 mud aan Willem Eyc- 
mans en aan Jut Verweyen 1 mud,aan Jan van den Tempel 1 mander en 
aan Mercelis van den Tempel 1 lopense rog.
De voorste zal de achterste wegen om te varen en drijven.
Jan voorn.heeft opgedragen en overgegeven aan Peter zijn broer zijn 
gedeelte voorn.en belooft de commer erin zelf af te doen.

fol.10vo
B Aert voorn.en Peter Crabben als man van Lijsken zijn ten deel ge
vallen:
-een huis met hofstad en erfenis daarbij aan den Dijck en geheten 
den Hegacker 1 Joest Verrijt 2 Peter van Colbraken 3 Jan Wijf let 
4 de gemeynt
-een stuk land,den Dijchoff 1 de straat 2 Mercelis Willen Maes
3 Jenneke Benen en haar knd. 3 erfenis van Mercel voorsr.
-een stuk beempt int Dijckerbroeck 1 de Dijk 2 Peter Willen 3 Peter 
zijn broer 4 de Aa.
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-een stuk beempt in den Oraelschen beempt 1 Joest Verrijt 2 Jut 
Wreynsen en haar knd. 3 Mercelis Heynenzn.was van Hobbraken 4 de 
Aa
-twee delen in 8 gedeelten gelegen achter Hobraken 
Belending van het geheels 1 Joest Verrijt 2 Goyaert van Nuwenhuys
3 Maesken Willen Maeszn. 4 Mercelis van den Tempel en Maesken 
voorsr.
-een stuk heiveld 1-3 Maes van den Dael 2 Dirck van Heerssel 4 
Goyaert van den Nuwenhuys.
Ze doen helmelinge etc.en Aert en Peter zullen jaarl.gelden en be
talen de cijns van de grond en 3 mander rog tot Helmond en 2 mud 
rog aan Gerit Scoenaerts en aan Aleyt Berckers 1 mander en aan Mer
celis Rutten Emontszn.1 mander en aan de tafel v.d.h.geest 2 lopen
se rog en aan Yda Monen 1 mander rog lijfpacht zolang Yda leven zal 
en na haar dood zal dat komen aan de 6 knd.van Mercelis voomoemd 
gelijk onder elkaar te hebben en bezitten en de voorste zal de ach
terste wegen om zijn vruchten en "misten van den jaren" te varen.

fol.10vo
Peter Crabben als man van Lysbet en Aert beloven de commer ieder 
voor hun deel te voldoen.

fol.11
0 Goyaert als man van Mary en Rut Euskens als man van Hilleke 
kregen|
-een huis met de hofstad en een stuk land daarbij gelegen aan den 
Dijck i Mergariet Oorstkens en haar knd. 2 Peter van Hobbraken zijn 
zwager 3 Maesken Willen Maeszn. 4 de gemeynt 
-een beempt achter Hobbraken 1 Mergriet Oorstkens en haar knd.
2 Aert en Peter van Hobbraken en Mercelis van den Tempel 3 Maes
ken Willen Maeszn. 4 de Aa
-een stuk land en eeusel aan elkaar 1 Maesken Willen Maeszn. 2 
Mercelis van den Tempel 3 Peter van Hobbraken 4 de straat 
-een stuk land geheten tNulandt 1-3-4 Mercelis van den Tempel 
2 Peter Willen
-een stuk eeusel 1-3 Mercelis van den Tempel 2 Peter Willen 4 
Jenneke Rutten en haar knd.
-een stuk land,den Becker 1 de straat 2-3 Peter Willen 4 Peter 
Willen en Jenneke Rutten en knd.
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-een stuk beempt in Weerdingen 1 Mercelis van den Tempel 2 ....
-een stuk heiveld 1 Dirck van Bussel 2 Maes van den Dael 3 Aert 
van Hobbraken voorn. 4 Meroelis Willen Maeszn.was.
Ze doen helmelinge.
Uit dit huis en erf moeten Goyaert en Rut jaarl.gelden en betalen 
de cijns van de grond en 1 mud rog erfpacht aan Hr.Mercelis van 
den Bogaert en aan de tafel van de h.geest te Doerne ook 1 mud, 
verder ten Bosch 3 mander rog en tot Lierop 1 mander,ook 1 mander 
aan erf gen. van Mertens van Doyenbraken en 8 lopense aan Mercelis 
van den Tempel.

f ol.11vo
Rut Euskens als man van Hilleke heeft erfelijk opgedragen zijn deel 
aan Goyarden voorsr. en alle commer ,!van sijnder wegen aff te doen" 
"Item elck van den kynderen staende op sijn pachten sullen die al
soe betalen jaerlix ut sijnen gedeelte dat die andere (sij en hon 
erven) daeraf f sullen ongelast ende ongehauden sijn ten ewigen da- 
ghe thoe,gelovende malcanderen desse voergen.erfdeylinge vqst en
de stedich te hauden op hom ende op allen hon gueden etc.ende oic 
geloven sij malcanderen off enige commer off last queem'in toeco- 
mende tijden op desse voirgen.erffen die men bevijnen conde datse 
voir desse vorgen.erfdeyling op die erffenisse gemaect heeft ende 
niet genuemt en is,die sullen si malcanderen helpen dragen. „ 
Datum 6 dagen in november.
Scepenen Heyn die Haen en Aert van den Hoeck. 

fol. 11vo
Dirick Jan Slechszn.was verkoopt aan Andries Mercelis Willenzn. 
was:
-alzulke erfenis als hem aangekomen en aanverstorven was na de 
dood van Elsbeet) sGroten zijn moeder,in Asten gelegen in hogen,in 
legen in diepen in drogen,hij heeft helmelinge vertegen tot behoef 
van Andries de koper; alle commer zal hij zelf af doen.
Datum 11 dagen in november.

fol.11vo
Item Thonis Mennen heeft beloofd als pr.schuld.aan Gerit van Ber
kel Geritszn.tot behoef van Hugo van Berkel zijn oom nu op O.L.Vr.
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naastkomende 4 lopense rog en daarna over 1 jaar 4 lopense en 
daarmee 9 peters.
Datum pen ultima feb.1484.
(«de voorlaatste dag in feb.1485)

fol.12
Item Rombout Geritszn.wilner Aert Luytkens heeft verkocht aan Jan 
Thijs van der Colck was 8 lopense rog jaarlijks uit:
-een stuk beempt,den Bleeck 1 Roeff Henrics Goyerts 2 Willem sWa- 
gemekers 3 Dirck Roefs 4 Heyn Denen.
Los en vrij uitgenomen de cijns.

fol.12
"Het is voirwaerten tussen Rombout ten X (=eenre) 
ende Jannen ter XL («andere)
als wanneer Rom voorsr.compt off sijn erfgenaemen van nu Ons L.Vr. 
naestcomende over 4 jaar off daer bynnen op O.L.Vr. voorsr.en be
taelt Jannen voorsr.dat geit van 8. lopense rog erfpacht te weten 
daer voir 17 peter eiken tot 18 st.ende oic noch 6 st.alder ver- 
sceenen pachten als dat gescie (is) soe sal Jan voorsr.Rommem 
voorsr.off tsijnen erfgenaemen uitreiken ende overgeven enen sce- 
penbrief gewach doende van 8 lopense rog erfpacht die hij Jan ge
vest had in een stuck brief voorsr.etc.gelovende dit malcanderen 
te voldoen ende te volheyten op hon ende op allen hon goet." 
Datum 4 dagen in april anno (14)84 (=1485)

fol.12
Jan Rommenzn.van Ruth verkoopt aan Rommen van Ruth zijn vader:
-een stuk land,aan den Pas gelegen 1 Aert van Hal 2 de weg 3 Ge
rits Verhoeven 4 Heerscaps van Asten («de Heer van Asten)
Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond en 1 mud rog erfpacht 
die Thomas Janszn.van Diesdonc daarin heeft.
Datum 4 dagen in mei.

Rom voorn.verkoopt aan Roeven den Cremer het voorn.stukerf.
Datum 5 dagen in mei.

fol,12vo
Roeff voorn.verkoopt aan Jan Thijszn.van den Colck 10 lopense rog 
erfelijke cijns uit:
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-het stuk land en beempt voornoemd
-een stuk land daaromtrent 1-3 Aert van Hal 2 Heyn van den Doeren
1 de weg.
Los en vrij uitgenomen de cijns en 1 mud rog erfpacht die daar uit
gaan.
Scepenen Thijs die Moller en Jan die Laet.

Het is voorwaarde tussen Roef en Jan als wanneer Roef voorsr.komt 
en betaalt aan Jan voor dat geld van 10 lopense rog daar voor 21 
peters en 12 st. {wanneer hij geld wil geven zal hij het hem zeggen 
tot Allerheiligen, 
fol.12vo
Jan van Uden belooft als pr.schuld.aan Maes Jan Roefszn.van den 
Kerchoeve tot behoef van Katelijn zijn moeder nu op O.L.Vr .Licht
mis naastkomend 20 peters en daarmee 10 lopense rog en nog O.L.Vr. 
naastkomend 1 mander rog en daarna 6 jaar lang durende op elke 
Lichtmisdag of daarbinnen 1 mander rog en op de laatste Lichtmis- 
dag van de 6 jaar zal Jan mede betalen 12 peters.
Datum 12 dagen in mei.

fol.12vo
Anno pred.mensis juli 25
Aertzn.wilner Aerts Nuykenszn.bekent dat hij vergenoegd en betaald 
is van alzulke belofte als hem zijn vader beloofd had "van huwely- 
cken (woy) doen metten iersten huisvrouw.11

Einde R 57.

Asten/Deurne juli 1992.
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Algemene Klapper R57

Aa, de -belending- 4-16-17
Alst, Beerken van 7 
Altaar : H. Drievuldigheid, H.Katharina

en Barbare 1
Artszn., Ysbout Mercelis -schepen- 1 
Ayen, Gerit van (gm Sien dr. Jan Dries 

Costers)
knd: Gerit, Johanna 6

Back, Jr. Berthout -Heer tot Asten- 5-8-
Back, Hr. Jan -ridder- 7
Berckers, Aleyt 17
Berckerszn., Jan Aert 5-6
Berge, Aert Thijszn. van den 8

Berkel, Gerit Claeszn. van 14
Berkel, Gerit zn. Gerits van 18 
Berkel, Hugo van -oom van Gerit Gerit-

szn van Berkel - 18-19
Boeschit, Jan van 14
Bogaert, Hr. Mercelis van den 18 
Borlaer, Geit van den

Alijt (gm Henrick van den Cruyschit) 3
Borlaer, Mercelis van den 10
Brey, Jan Aertszn. van 13
Bruyn, Hr. Jan de 14
Bussel, Dirck v. 7

Camp, Henrick van den 3-9-10
Colck, Jan Thijs van den 19-20
Cort, Jan die 7
Corten, Jan Peters 7 
Crabben, Peter Dirck (gm Lijsbeth

Hobbraken) 16-17
Cremer, Jan die 5
Cremer, Roeven den 19
Cruys, Claes van den 13 
Cruyschit, Henrick Lambrechtszn. van 

den (gm Alijt)
dr : Heylwig 3



Cruyschit, Jan Lambrechtszn. van den 3 
Cuppenbynder, Jan Peter 7
Cuppenbynder, Katelijn 7

Dael, Jan Maeszn. van den (gm Heylwich) 8

Dael, Roeien Maeszn. van den 1
Diesdonck, Everaert van 8

Diesdonck, Jan van 9-10
Diesdonc, Thomas Janszn. van 19
Donschit, Herman zn Henrics van 3
Donschit, Peter zn Henrics van 2-3
Doyenbraken, Merten van -de erfgen.- 18
Erfweg, een 15
Emontszn., Mercelis Rutten 17
Euskens, Rut (gm. Hilleke Hobbraken) 16-17-18
Eycmans, Willem 16
Eyck, Jan Wouterszn. van 11
Eynde, Jacobzn Mr. Henric van den 1
Eynde, Jan van den 10
Eynde, Mathijs van den -kerkmr.- 8

Geldenszn., Gelden Michiel
onm. knd: o.a. Johanna 2

Gevartszn. , Jan Jan 5-10-11 
Geritszn., Jan Rombout (gm Heilwig dr.

Jan v.d. Hoven) 11-12 
Geritszn., Jan Roembouts - geh. van

Rut- 11-12 
Gerritszn. , Rombout (** Rommen)

zn : Jan Rommenzn. van Ruth 19
Goer, Rut van den (Aleyt de wede) 13
Groten, Lijsbet dr. Claes 8

Haen, Aert die -kerkmr.- 9

Haen, Heyn die 3-5
Hal, Aert van 14-15
Hanenzn., Dirck Reyners 9
Hanen, Jan Aert 12



Happenzn., Dirck Dirck 9
Heerschap van Asten, erfenis van 1
Heersel, Dirck van 9 
Heesterman, Jan (Ermgart de wede)

knd. o .a . : Jan 11
Henrix, Meuszn. Deynen (gm Heylwig) 10
Heze, Hr. Weyn van -priester” 1-5-7-8
H. Geestmeesters -van Asten- 7-10-17
H. Geest van Deurne, de 7-18
Hobbraken, Jan Mercelis van 16 
Hobbraken, Mercelis (gm Henrycken)

6 knd: Jan, Aert, Peter
Lijsbeth (gm Peter Dirck Crabben)
Mary (gm Goyaert van Nuwenhuys)
Hilleke (gm Rut Euskens) 16-17-18

Hobbraken, Weyn van
dr : Ermgard (gm Jan van den Hoven) 11-12 

Hoeck, Gielis van den 3-12
Horrick, Peter van (gm. Kathelijn) 11
Hoven, Jan van den (gm Ermgard dr.Weyn

van Hobbraken)
2 drs: Heylwig (gm Jan Rombouts

Geritszn,)
Ermgart (gm Daem Lemmenszn.) 11-12

Kerchoeve, Maes Jan Roefszn van den 20
Kerkmeesters, 10
Kessel, Willem den Snijer van 15 
Kievits, Bollen

n t . zn : Dirck 2-10 
Kievits, Dirck -oom van Sijmon Mercelis

Kievits- 15
Kievits, Jan Mercelis 2
Kievitszn., Sijmon Mercelis 2-10-15

La,et, Jan die -schepen- 20
Lambrechts, Jan Gerit 9-10



Lemmenszn,, Daem (gm Ermgart dr. Jan
Verhoven) 12

Luytkenszn., Rombout Geritszn Aert 19

Maes, Jan 5

Maes, Ruelen 5

Mennen, Thonis 18-19
Mollerszn. , Mathijs Dirck -schepen- 13
Monen, Yda \- j

Nuwenhuys, Goyaert van (gm Mary Hob-
braken) 16-17

Nuykenszn,, Aert Aerts 20

Omel, Jan natzn. wijlen Henric van 1
Opwinning, een 1-3 
Oss, Dirc van (Joest de wede)

-onm knd— 11

Recht, Goessen van 5
Rentmeester : Hr. Weyn v. Heze 5
Robijns, Jan Heynen 13
Roefs, Jan (Kathelijn de wede) 8

Roesven, Peter Peterszn. van 12 
Roggel, Jan Janszn. Verdieseldonck van 9
Rommen, Jan 12-13
Rommen = Rombouts 11-12
Rullen, Goyaertzn Aerts van 4
Ruth, Gerit van 1^
Ruth, Geritzn. Dircs van 1

Q _ 1 9Ruth, Henric van 0 

Rut, Jan Rombouts Geritszn. die men
heit van 

(= Jan Rommen)



Rut, Rommen van (*• Rombout Geritszn.)
zn : Jan 19

Ruth, Rommen van 12
Rijt, Peter (de oudste) en Jan van 8

Scaut, Jan nat.zn. Jacob van der 5-6
Scoenaerts, Gerit 17
Schepenen in 1483 1
Schepenen 1484 2 
Slechs, Jan (gm Elsbeen Groten) 

knd: Ermgard (gm Andries mercelis 
Willen)

Dirck 10-15-18 
Slechs, Maes (gm

4 knd: Daniel, Mechtelt, Merten (dr.)
Heylwig (gm Meus Deynen Henrix)10

Slechs, Merten dr. w. Daniel 10
Snij er, Dries die 7
Stevens, de knd Willem 15
Stock, Johanna van der 3

Tempel, Jan van den 16
Tempel, Mercelis van den 16-18
Thijszn., Andries Peter 9

Uden, Jan van 20
Uden, Jan Geldenszn. van 8

Veldecker, Peter Dirck Willems van 2
Venne, Emont van den 5
Verberschit, Mercelis 5 
Verdieseldonck, Jan Janszn. (van Roggel) 9
Verhoven, Claes Janszn. 5
Verhoven, Jan 5



V « r r i j t ,  Joest zn Peters (8m Belyen dr.
Heyn van Liessel) 

knd: Henrick, Dirck e.a. A
yerschildmans, Dirck
Vervoort, Jan Vranckenzn. j,

V e r w e y e n ,  Jut
Vranckenzn., Claes Goyaert

Weg, een 5

Willem, Aert Jan -Johanna de dr.- 13

Willenzn. , Andries Mercelis (gm Ermgard
Slechs) 10-15-18 

Willenzn., Heyn Mercelis (gm Ermgard)
2 zn : Aert, Mercelis 13-14-15

Willenszn., Mercelis 10

Witten, Henrick zn. Hr. Jan 2
Wreyns, Peter 5

Ysbouts, Heyn -priester- 10

■Zewouts, Willem 9
Zewouts, Willem -kerkmr.— 8

I





t lapper toponiemen R 5 7 ,

Aa beempt, de 

Becker, land bij den
Beeck, de geraeyn ^
Beexken, stuk land het 15 
Bleeck, beempt den 
Borch beempt, de
Bosch, den Voordacker aan den 5

Braessel, beempt op /
Breexken, land dat 14

Cloy(n)acker, t 5

Colck tot Omel, land die 7

Didden beempt, de 12
Diesdonck, land in 2
Dungen, die 5
Dijck, huis etc. aan den 16-17
Dijck tot hofstad, de 15
Di jckerbroek, het 16
Dijckhoff, land den 16

Eussel, een 12-16— 17
r _ 1 9Eeussel, het hoge

- j  1 0Eeussel int Lielaer, een

Follers beemptken, s

Goer, hoeve etc aan het

Hegacker aan den Dijck, den 
Heseryxven, het 
Hobbraken, land achter 
Hoeve : int Roesven

Lielaer, beempt int 
Lochtenbraek, land aan

10 - 14-15

1



Loverbosch, land op 
Loverbos wech, de

Nappert, land in den 
Noetboem, huis en hof den 
Nulandt, stuk land t

Omel, huis tot
Omelschen beempt, beempt in den 
Onstaden, beempt achter 
Onstaden, een eeusel achter 
Onstaden, huis tot

Pas, land aan den

Raefs beempt, de
Roesven, huis, land en eeusel int 
Rijt, land op die

Scraets beempt, t
Stert, eeusel en land |||| len

Venacker, land den 
Vilrocs, kempken
Vordacker, den —aan den Bosch—, 
Vosholen, huis aan

Warande, schuur etc. aan die 
Weerdingen, beempt in 
Wittenberch, den 
Wolsberch, huis etc. in 
Wolsberch, straat in





Kl^PPer —— -—e2 °P persoonsnamen genoemd als gebruikers 
of bezitters van belendende percelen.

Berge, Aert van den 14

Berkers, Aert c
Berkel, Gerrit van 3_4

Berkel, Goort van 2

Berkers, Jan Aert 5

Best, Aert van 7

Best, Goessen van 2-15
Benen, Jenneke -en knd- 16
Bollen, Lemmen 14-15
Boss, Heyn 15

Borlaer, Dirick van den 3
Borlaer, Mercelis van den 3- 4 - 1 4

Bottelmans, Heylwich 14
Brey, Heyn van 12
Buckinx, Gijsken 14
Buckinx, Jan Wouter Bollen 12 
Bussel, Dirck van

Colbraken, Peter van
Corstkens, Margriet ~en de knd- 17
Cremers, Mercelis -en Rut de zn.^; 10

Dael,Maes van den 
Dael, Ruelen van 
Delienzn., Herman Peter 
Denen, Heyn 
Deriés, Hadewich 
Didden, Thijs 
Diepenbeeck, Joerden van 
Diesdonk, Everaert van 
Diesdonk,rJoest van 
Doeren, Heyn van den 
Dries, Heyn

|1~18
1
4
19
3
14
9
4 
2
20 
7

Eynde, Willem van den 4



Geefkenszn., Geefken Jan nc
Gevaerts, Jan _
Gevertszn», Goefken Jan 1 /
Ghijbenzn», Jan Jan o«g
Gielensenzn. , S i j mon Aert 19
Gijben, Lijsbet -en knd- 1

Goyerts, Roef Henric ^9

Goer, Joest van den 13

Groten, Dirck 4

Hadewij c h , Jan Dirck 11

Hal, Aert van 19-20
Hal, Gielis van 7

Hanen, Aert 4-13-14
Heersel, Dirck van 17
Heesterman, Wouter Jan 11
Helmond, de knd Herman van 7
Hobbraken, Aert van 18
Hobbraken, Mercelis Heynenzn. van 16-17
Hobbraken, Peter van 4
Honsnase, Jan 10
Hoeck, Gelden van 14
Hoymeker, Heyn den 3

Jacobs, Peter Willen 5
Joncker, Jan geh. die 1^

Kersmekers, Heyn ^

Lobkens, Neel ^  

Maeszn., Maes Willen 16"" 18Maeszn., Mercelis Willen 
Maes, Roeien
Mennen, Thonis 14



Mennen, Heyn 
Meyel, Jan van

7
2

Nuwenhuys, Goeyaert van den 16-17

Onstaden, Jan van 3

Omel, Jan van 4

Onstaden, Heyn van 3

Pelsers, Bruysten 1 - 2

Peters, Henric 14

Robijns, Jan 13
Roefs, Dirck 19
Roefs, Jan 14
Roesven, Peter van 4-14
Roesven, Willem van 8

Rovers, Joest 10
Rut, gerit van 15
Ruth, Henric van 12
Rut, Jan Rommenzn van 19
Rutten, Jenneke -en de knd.- 17
Rutgers, Daem Aert 3

Sceper, Jan de 1^ 
Slechs, Dirck 
Smollers, Gevart
Snijers, Willem 1^ 
Stotboemps, Lenart

Tempel, Mercelis van den 17 1 
Thoen, Heyn van

Veldecker, Heyn van ^
Veldecker, Peter Dirck Wilms van

1 2Venne, Eraont van de
. * 4 Verberschit, Adriaen

Verhoven, Jan



Verhoeven, Gerit 10-19
Vernebben, Aert 13

Verrijt, Joest 16-17
Verrijt, Peter 5

Verweyen, Belyen 15

Verweyen, Emont 14-15
Verweyen, Herman Peters 4
Vriens, Heyn 14

Wagemekers, Willem 19
Weyen, Henrick Hermanszn. van den 11
Weynen, Mercelis 5
Willen, Aertzn. Heyn Mercelis 14
Willen, Heyn Mercelis 13-14
Willen, Mercelis 14
Wouters, Jan 12
Wreynsen, Jut -en knd- 4-17
Wijflet, Jan 4-16

Zande, Jacob van den 4

Streekarchivariaat
peelland

Postbus 3 
*750 A A  Deurne
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ASTEN R 58

1492-1493-

Dit restant van een schepenprotokol uit de paren 
1492-1493 omvat slechts 15 foliobladen die hier en daar 
zeer lastig te lezen zijn.
Er ligt een los briefje in d.d. 31 januari 1486 (= 1487).
De resumés en transcripties zijn evenals de drie soorten 
klappers gemaakt door A.F.N. van Asten uit Asten in 
samenwerking met Mevr. R. Wijnhof uit Helmond 
die het typewerk verzorgde, (uitgezonderd dat van de 
klappers, gemaakt door een van zijn dochters).
De vormgeving en uitgave is het werk van het Streekarohivariaat 
Peel land te Deume.

Deume / Asten mei 1993*



fol.1
Gheritszn.van den Winckel was
Henrick Jan Snijder was die man . ....lijt zijn wijf die dochter sij 
Dirck van Beeck en Aleyt zijn huisvrouw alle alsoelken •.. • • 
onbedeeld blijven
en nog verstorven na de dood van Dirck voorn.in hoge en lege enz. 
waar dat goed in Asten is gelegen.
Hij heeft helmelinge vertegen tot behoef van Henrick voorn.en be
looft alle commer zelf af te doen.
Datum 20 dagen in december.
Schepenen Jan Colen,Cornelys.

Item Henrick voorsr. belooft aan Bruesten na de dood van Dirck 
voorn. 16 peters en dat 1i jaar daarna en dan mee betalen 8 vaten 
rog.

Item Jan Jan Gheritszn.van Zomeren als man en mbr.van Jut die een 
dr.is van Aert Ghelys van Hal die hij wettig verkregen heeft bij 
Goesen Goesen Bakelmans dr.,verkoopt aan Peter van Colbraken tot 
behoef van Aleyt Hr.Meus dr.van Helmont 4 vaten rog en 1 cop uit:
-een huis,hofstad en erfenis tot Omel 1 Wilm Zwerts 2 J a n ....
Bottelmans 3 Wilm Zwerts 4 de straat.
Vrij,uitgenomen 7 vaten rog daaruit gaande.
Datum,de laatste dag van december.

fol.1vo
Henrick van Roesven

Item Jan Vernebben verkoopt a a n ....Heyn Wittenzn.:
-zijn huis,hoef enz.op die Beeck rondom in die gemeynt van Asten. 
Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond en 3 mander rog daar
uit gaande.
Terzelfder tijd is gekomen Henric van Roesven en belooft "alle 
commer tot sijnen wegen af te doen.”

Asten R 58
o.a.1492-1493
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Henrick van Roesven belooft als princ.schuldenaar aan Jan Verneb- 
ben ”soe wes scaey of commer dat Jan voorsr.quem van sijnens sij 
soens weghen op dat huys en erfenis dat gelegen is opte die Beeck” 
en die 3 mander schuldig te zijn en te betalen aan Jan voorn.
Datum 3 dagen in loemaand.
Schepenen Heyn die Haen,Thonis van Roggel,Mercelis v.d.Borlaer.

Item Willem Rutten heeft beloofd als princ.schuldenaar aan Danel 
Emonszn.Verweyen nu tot O.L.Vrouw Lichtmis a.s.een mander rog en 
tot O.L.Vr.Lichtmis daarna ook een mander en dan mede betalen zal
4 gouwen leuwen ende twee (on)ghers gulden en duekaet acht carlys 
stuiver voor 7 st.,l£ voerijser ende £ st.
Datum 2 dagen in wendelmaent (=2 dec.)

fol.2
Peter en Weyn wett.zonen Jan Verscaut hebben opgedragen aan Neel 
hun broer:
-een huis en erfenis zoals dat hun ten deel gevallen is van wege 
hun vader en aanverstorven van wege hun moeder. Ze doen helmelin- 
ge tot behoef van Koernelis hun broeder.
Datum 5 dagen in loemaand (doorgehaald)

4 dagen in spoerkel

Item Koernelis voorsr.verkoopt aan Weyn zijn broer 2 mud rog uit: 
-zijn huis enz. 1 Jan Vleminx 2 Ghelden van Dinter 3 (Luten) van 
Hal en knd. 4 de weg.
-een stulc beempt in dat Lyeler 1 Boellen van Eepps 2 Jan Scepers
3 Jan Ruelens 4 Jannes Peters.
-een stuk land aan die Lochten 1 Mercelis van den Borlaer 2-3 
Heyn Wreyns 4 de weg;zijnde 3 lopense groot.
Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond en 2 mud rog en Ij vat 
rog en 2 bos-pond.
Koernelis voorn.belooft aan Weyn deze onderpanden altijd goed enz. 
te houden.

fol.2vo
Ghyel de laet van Roesven en Jan die Uuser hebben beloofd als pr. 
schuld.aan Wyllem van den Eynde 4 mud rog min 3 vat en Ghyel zal
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leveren en betalen een mud als hij in die "scuer is ten uuser en
de dan tot alle penninghen ende mud ten Wylm voorsr.betaelt is." 
Schepenen Heyn de Haen,Jan Colen,Peter van Roesven.

"Ghyel voorsr.gheloeft Jan die ueser voorsr.dat hij hoem quyten 
houden sal ende scaelloes van den gheloeft die hij Wyllem (dede) 
ende heeft gedaen met Ghyellen ende tot meer sekerijt soe seet 
Ghyel voorsr.Jan voorsr. in sijn hant al saelken scaeren ende bes
ten als Ghyel voorsr.toecomen."
Datum voorsr.

fol.2vo
Item Jan Artszn.Vernebben en Aert zijn zoon en Jut zijn dochter die 
Jan voormaals wettelijk verkregen heeft bij Margriet dr.Arts van 
Boest (=Best) verkopen samen aan Jan Heyn Willemszn.was:
-hun huis,hofstad en erfenis aan de Beeck alwaar "de gemeyne 
beeck leet ende alom in de gemeynte."
Los en vrij uitgenomen de cijns en 3 mud rog daar uitgaande.
Datum 5 dagen in loemaent.

fol.2vo
Item Jan voorsr.belooft aan Jan Vernebben en zijn knd.tot O.L.Vr. 
Lichtmis a.s.over 3 jaar een mander rog en de eerste O.L.Vr.dag 
daarna ook nog 1 mander en dan zal hij daarmee 15 peters betalen.

fol.3
Francys wede.Goeyart van den Winckel verkoopt aan Jan van Dies
donck:
-een stuk land aan den Eendenpoel 1 Evert van Roggel 2 Wilm van 
AelstI
Datum 4 dagen in ruselmaent (=oktober)
Schepenen Heyn die Haen,en Thonis van Roggel.

Item Prancys voorn.heeft opgedragen aan Jan van Diesdonck:
-een stuk land met debrief erover, deze is haar aangekomen en ver
storven van wege Goyaert van den Winckel en gelegen aan die Loch- 
tenbroeck 1 Hr.van Asten 2 Wouter van Eyck 3 Gherit Verhoeven
4 de verkoper.
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Item Jan voorn.belooft aan Hr.Dirck Vermeer priester dat als het 
gebeurt,dat Meester Goyart of Philip zijn zwager dat stuk land 
dat Francys verkocht heeft,zelf willen behouden tot hun eigen 
profijt,hij (Jan) dan 28 peters zal wedergeven.

fol.3vo
Francys voorn#belooft aan Mercelis van den Borlaer tot behoef van 
Hr.Dirck Vermeer priester hem schadeloos te houden van alzulke 
gelofte als hij aan Jan van Diesdonck gedaan heeft en die Francys 
voors.aan Jan verkocht heeft.

fol.3vo
Rut Everaert Honsnase zwager was,heeft opgedragen aan Mercelis 
Wreyn Jan Ghevaerts nat.zoon een vonnisbrief die Rut opgewonnen 
heeft in zekere erfenis gelegen aan die Langhestraet en dat toe
behorend is aan Weyndel van. Brey -volgens de brief.- 
Rut doet helmelingen op die brief en op alle recht dat hij daaraan 
heeft en belooft flde commer van sijnder wegen af te doen behoude
lic daaruit (1) mander rog.”
Datum Sinte Driesdach.

Item Mercelis voorsr.heeft beloofd aan Rut voorn.tot O.L.Vr.Licht
mis a.s.een stuk beempt en een hoef ken als voor die 8 peters.

fol.4,4vo
Dat voor ons gekomen is:
Wylm Wylmszn.van den Eynde en Jan zijn broer ook Wilmszn.is en Els- 
been zijn moeder die een dochter was van Mercelis Wilms.
Ze hebben geërfdeeld alzulk huis en erfenis als hen aangestorven 
is na de dood van Elsbeen voorsr.en aanversterven zal na de dood 
van Wilm hun vader.
-N.B. Elsbeen was bij die deling aanwezig,dus nog in levenf- 
A Jan kreeg ten deel:
-de huizing en erfenis daarbij en aangelegen 1 Aert Geliszn.van 
Hal 2 de gemeyne pad
-een stuk erfenis daarbij 1 erfgen.Dries Deckers 2 de voorn.pad. 
-een stuk erfenis,die Haert,
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-een stuk land,die Espe,
-een stuk land,den Culecker,
-een stuk land,dat Cloetken 
-een stuk groese daaraan gelegen,
-een stuk land,die Halsecker 
-een stuk land,den Zwertenberch 
-die Zwertenberch-den Stoeckecker.
-een stuk land,die Strijethoef 
-een stuk land,die Hoghe Loe,
-een stuk beempt gelegen in die Beerckt 
-een stuk beempt,geheten dat Eussel 
-een beempt,dat Goerl...
-een stuk beempt in die Endelbeemden 1 Lemmen van Os 2 Jan Didmans. 
Willem voorsr.heeft helmelinge vertegen op al deze voorn.erfenis
sen en verder ook nog op:
-een stuk erfenis geheten die Hoerst die gekomen is van de erfge
namen Aert Goelden.
-een stuk beempt geheten den Dickbeempt die Willem voorsr.verkre
gen heeft van Gherit Aertssoen van Helmont.
Uit deze erfenissen zal Jan jaarlijks gelden 1 mander rog uit den 
Dickbeempt en verder alle andere pachten die daar met recht uit
gaan, verder nog 14 vaten rog aan dat Laerbroek en 15 vaten en 1i 
mud tot Ostappen volgens de schepenbrieven.
Is er kommer die men niet weet dan zal Jan de ander helpen die sa
men te dragen.
B Willem kreeg:
-een stuk beempt gelegen in den Creyenstert 
-een stuk land op die Hoeghe Loe.
Jan voorsr.heeft helemelinge vertegen op deze voorsr.erfenissen.
Jan heeft ook nog vertegen op:
-een stuk land tot Lierop tot Hersel 1 erfgen.Daniel van Herssel
2 Aert Vereynden
-een stuk beempt in die Luttel Heze.
Is er kommer die men niet weet dan zal Willem de ander helpen die 
te dragen.
fol.5
Item Jan Wylmszn.van den Eynde heeft in een rechte erf wisseling 
opgedragen aan Jannen Peterszn.Verrijt was:
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-drie stukken land tot Omel 1 Joest van Nuwenhuyse en een pad
2 Aert Gheliszn.van Hal 3 een weg 4 Joest voorn.
-een stuk land daaromtrent 1 Joest voorsr. 2 Jans voorsr.moeder
3 een pad 4 Goeyken Ghelden.
Datum 29 loomaand
Schepenen Wilm van den Eynde en Jan Colen.

Item Jan Peterszn.Verrijt heeft opgedragen aan Jan Wylmszn.van den 
Eynde:
-een stuk land, die Hoerst 1 Jan Colen 2 Jan de koper 3 Peter....
4 erfenis Wylm en Jan van den Eynde.

Jan voorsr.zal wegen Wylm Jannen zwager neven de erfenis van Jan 
en de gemeyne pad tot het voorn.stuk.

Los briefje als bijlage A bij fol.5
Item Peter Jan Ghybensoen was ten eender
en
Jan Jan Sanderssoen zijn zwager ten andere
"kennen ende lieden dat tussen hoen beiden vorwaer is en comen op, 
dat Jan voorsr.sal moeghen quyten ende aflegghen altoes alst Jan 
voorsr.sal belyewen 4 mud roggh erfpacht die Jan voorsr.Peteren 
voorsr.vercoft heeft uyt sekere onderpanden uit:
-huysse,hoeffe ende erfenis daerbij ende aengelegen tot Onstaden 
na uitwijsen Peters voorsr. schepenbrief van den 4 voorsr.ende Jan 
af sal moghen aflegghen met eenen mud te mael of met twe mud en
de voer elck mud 28 peters of 18 st.voerden peter of ander paey- 
ment dat daer goet voer is ende dese voorsr.vorwaer gheloven sij 
malcanderen vaest ende stedich te houden op hoen ende alle hoen 
goet.
Datum 86 den lesten dach in loemaent.
Scepenen Heyn Denen,Heyn van Kessel."
(=31 jan.1486.)

In marge:
ende Jan sal Peteren 1/2 jaer te voeren segghen als hij hem die 
penninghen sal gheven.
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Los briefje als bülage B bij fol.5
Item Mercelis van den Borlaer tot Asten "heeft ghemaent Herman 
van Onstaden ende Heynen van Reest als brueckers sijnder onderpan
den nae uutwijsen der statbrief van den Bos voer ons poerter van 
den Bos te weten:
Jans van Berkel ende Ghylys Colbraken."

Los briefje B verso
Willem Jan Borkotssoen 6 ouden groot
ten Perre.

fol.5vo
Item Peter Janszn.Verscaut heeft beloofd als princ.schuldenaar 
aan Jan Lucaszn.Verhynart en mede tot behoef van zijn moeder en 
zusters en broers tot O.L.Vrouw Lichtmis naastkomend 2 vaten rog 
en op de eerste Ons Vrouwenlichtmis daarna 1 mander rog en dan 
daar mede zal betalen 12 peters te weten voerijser 2 st.en de (en
kel) gld.24 st.of ander payment.
Datum de eerste dag van sporkel.

Item Heyn Denen belooft als princ.schuld.aan Art Janszn.van den 
Eynde nu tot O.L.Vr.Lichtmis a.s.5 vaten rog,de eerste O.L.Vr. 
dag a.s.ook 5 vaten rog en dan mede te betalen 3 peters te weten 
18 philips of karolus st.voor de peter,het vuurijser voor 2 st.en 
de enckel gld.voor 4 peters.
Datum voorn.

Item Heyn Joestenzn.Verrijt was en Aelken zijn zuster met haar mbr. 
hebben opgedragen aan Dirck hun broer alzulk goed als hun aange
storven is na de dood van vader en moeder te Asten etc.
Datum 3 dagen in sporkel.

Item Claes Claes Claeszn.van Berkel nat.zn.was,mede gelovend voor 
Meester Jan zijn broeder ook Claeszn.was,kent dat hij heeft ontvan
gen van Nelken Wijsbruers alzulke penningen als van een mander rog 
dat Claes voorsr.moeder gevest heeft tegen Nelken voorsr.en schel
den Nelke voorsr. en de erf gen. daar van kwijt.
Datum 20 dagen in mert.
Scepenen Heyn die Haen,Jan Colen.
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fol.6
Nel Verscaut verkoopt aan Weyn zijn broer 2 mud rog uit:
-zijn huis,hof en erfenis daarbij
-een stuk land aan die Lochten 1 Art Wreyns 2 Nel Verscaut en
4 lopense groot.
-een stuk groese aan dat Lielder 1 Boellen van Eepps 2 Jan Ruelen 
de autste.
-een stuk land tot Omel 1 Peter Jans Corten 2 Philip Jan Goeyarts. 
Vrij uitgenomen 1£ mud rog uit dat huis en 7i vat uit het land en
2 pond uit de groese.
Datum 4 dagen in sporkel.
Scepenen Heyn die Haen en Wilm van den Eynde. 

fol.6
Item Nel voorsr.ten eenre en Weyn ten andere kennen dat :
Nel voorn, zal mogen kwijten en afleggen 2 mud erf rog, elk mud met 
29 peters of ander payment.
Nol voorsr.zal i jaar te voren zeggen indien hij die penn.wil ge
ven.
Item Jan Wylm Belenzn.was heeft opgedragen aan Peter Heynen Aerts 
zn.van Reest was,nu tot O.L.Vr.Lichtmisdag a.s. 1 mander rog en 
daarna 3 jaar lang op elke O.Vr.dag % mander en 
dan daarmee betalen zal 7 peters gelijk "die Wilm Waeszn.hielt al 
39 - ende die 5 peters soe die Waelwaeszn.hielt Anna 92 tot pae- 
sen sonder argelist."
Datum 27 dagen in sporkel.
Scepenen Crakelaert en Jan Colen.

fol.6vo
Art Gheliszn.van Hal was verkoopt aan Heyn Aertszn.van Reest was 
17 vaten rog uit:
-een stuk land in die Omelse ecker omtrent den Colck 1 Peter van 
Helmont en zijn zuster 2 Jan Wylmszn.van den Eynde 3 de Colck 4 
een weg
-een stuk land op den Zwertenberch gelegen en 2 lopense groot
1 Jan Verrijt 2-3 Wilm van den Eynde 4 de weg.
Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond.
Datum 26 dagen in sporkel.
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Item het is voorwaarde tussen Heyn en Aert voorsr.dat Aert zal 
mogen kwijten en afleggen 17 vaten erf rog met 25 peters voor dat 
mud ende die 5 vaten navenant te weten 7 andries gld.,23 enckel 
gld.,het voerijser voor 2 st.min 1 oort van O.L.Vr.Lichtmis a.s. 
over 3 jaar of er binnen.
(17 vaten= 1 mud + 5 vat)

foib.6vo -zie foto-kopie-
"Berthout van Kessel scoutheyt tot Asten ende rentmeester ons 
lieven ende zeer gemijnden joncker Berthout Back,heere tot Asten 
gedredt hom een conde in enen gebannen gedinghe aen Heer Weynen 
van Heze,priester,die daertoe gedaecht is van Philips Merceliss 
van den Borlaer,clerck ende coster tot Asten,van des archigaliens 
wegen van Ludiek,na inhoudt synen brieven ende aen Mercelis van 
den Borlaer clericus etc. of sij daer nyet bij ende over gesten en 
hebben,dat Metken Wilm Swerts„dochter was quyt gescouwen en heeft 
aen die handt Heer Henrics Bruynen,priester ende notarijs des 
hoefs van Ludiek etc.,van hoeren magedom ende eren daer hij heef 
af ...tset heeft gehadt,als sij sede ende van alle toeseggen dat 
sij tot hom hadde ende dit gesciede int jaer ons heren XIIIIc ende 
XCI den XXVsten dach in sporkel of daer ontrent in oirconde der 
waerheyt etc. soe hebben Heer Weyn voersr.alst behoert ende Mer
celis op sijnen eet getuycht dat sij daer bij ende over gestaen heb
ben, dat dit aldus gesciedt is vuyt maninghen des scoutheyden in 
enen gebannen gedynge anno XIIIIc ende XCII den XXIsten dach in 
sporkel,ut supra forma. (=21 feb.1492) "

"Item sij ontfynck van Jan den moller XXVI peters ende hoer moder
II (2) peters."

fol.7
Item Joest Peter Mennen en Pouwels zijn zoon belooft als princ. 
schuldenaar aan Mercelis van den Borlaer dat hij erfelijk zal gel
den "aan der vyekerijen van Asten 3è vaten rog dat die erfvanis(?) 
Philips van den Bos en sijn erfgenamen egheen scaey of commer af 
hebben en sellen tot euwegen daghe om dat die voermaels sijn comen 
van Philips voorsr.of van sijnen auders omme soe seet Joest voors, 
tot eenen zeker onderpand:
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-een stuck lands ghelegen tot Omel inder prochie Asten ende is 
gheheyten dat Ven ende is 3 lopense groet ghelegen tussen erfenis 
Peter Mennen ende Thonis van den Cruys,streckende van enen heyt- 
camp op die gemeynt,los ende vrij vuytgenomen den tsijns van den 
gronden.H
Datum anno XCVI (=96);die Jacobs Apostel.
Scepenen Gelis en Scalvogel en Neel Verscaut.
N.B. -Apostel Jacobus de Meerdere = 25 juli.-

Item Joest voorsr.belooft aan Mercelis voorsr.als princ.schulde
naar nu tot Ons Vrouwen Lichtmis naastkomende 1 mander rog en op 
de eerste Ons Vrouwenlichtmis daar naastkomend ook 1 mander rog 
en dan daarmee betalen zaJL;,13i peters van 18 st.voor de peter te 
weten "ghelick die laest valuwaesen hyelt."
Anno XCII tot Paessens (=1492)

fol.7
Item Lemmen Aertszn.Vernebben was man en mbr.van Liesbet zijn wijf 
die dochter was Aerts van Beest heeft erfelijk verkocht aan Merce
lis zijn zwager ook Aerts van Beest was:
-dat 1/6 deel van een stuk hoefs tot Ommel 1 Elsken hoer moeder 
2-3 de gemeynt
-dat 1/3 deel van een scuere die hoem ten deel gevallen is met 
zijn zusters hoem vader en hoem aanverstorven is na de dood van 
Aerts voorsr.
Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond "en dat seeste deel 
van ider quote(?) wyens daer van wyt ghet.fl 
Datum 4 dagen in meert.

fol.7vo
Item Jan Sterkens,Aert van den Put als h.geestmrs.der tafel h. 
geest tot Helmont hebben beloofd aan Elsbeen wede.Peter van den 
Diesseldonck dat zij niet zullen spreken op een stuk beempt,den 
Beeck beempt geheten die zij met vonnis hebben opgewonnen volgens 
een schepenbrief van Asten.
Die beempt heeft toebehoord aan Thijs van Berghelen en Thijs had 
die verkregen tegen Peter van den Diesseldonck.
Datum 13 dagen in mert.
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fol*7vo
Item Deyn Coppen man en mbr van Aleyt zijn wijf dr.wilneer Jan Goes
sen Scoemekerszn.was,Mercelis Goessen voorsr.was,Engel ook Goes- 
sendr.was met mbr.en Roef Mercelis Glotszn.was man en mbr.van Erm
gard zijn wijf dr.wilneer Goessen voorsr.,hebben samen verkocht aan 
Hr.Weyn van Heze,priester,tot behoef van joncker Berthout Back, 
Heer van Asten:
-een stuk land,groot 2 lopense en gelegen op Loverboschecker 
1 Heer van Asten 2 Emont van de Ven 3 Willem Snijders 4 Loverbosch- 
weg.

fol.7A -half blad-
"Item Gherit Dirckszn.van Rut was kent ende lyet dat hij heeft ont- 
fangen alle al saelken pachten ende renghe als Gelden die mesmeker 
Hr.Goeyaert natuerlicken soen Gheriten voors, sculdich is als van 
een stuck lants dat Ghelden voorsr.ghecoeft hade teghen Gheriten 
ende ghelegen is bij Ghelden voorsr.ende ghyelt hoem quyt,gheloeft 
dat vast ende stedich te houden aen goey .... .
Datum 20 dagen in spoerkel.
Scepenen Wylm van den Eynde,Henric van Roesven." 

fol.7A verso
"Item Thijs Didden begheert een vonnisbrief als coepman ende be- 
gheert die ut te ......
Datum 7 dagen meert."

fol.8
Item Aert Jacob Bollen was als man en mbr.van Kathelijn zijn wijf dr. 
was Heyn Robijns die hij Heyn voorn.verkregen heeft bij Helle dr.was 
Aerts Verwijden en Mercelis Verbeeck als gekozen mbr.over Joesten 
zijn broeders zoon die Joesten voorn, wet telijk verkregen heeft bij 
Kathelijn voorn, en hebben opgedragen aan Heyn Denen Sijmonszn.:
-de helft van een stuk land gelegen aan dat hagelcruys van Asten 
met de schepenbrief en dat Kathelijn voorn.aangestorven is na de 
dood van vader en moeder en waar Heyn de andere helft van heeft 
die aan dezelfde Aert Verweyen toebehoorde en nu tertijd gelegen 
is 1 Heyn voorsr. 2 Jan Scaelvogels e.a. 3 (Lemmen) van de Meulen- 
dick 4 een weg.
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Aert voorsr,en Mercelis als mbr.van het kind hebben helmelinge 
vertegen op die brief en op alle recht dat zij daaraan hebben en 
dat tot behoef van Heynen voorn.

fol.8
Item Heyn belooft aan Mercelis als princ.schuldenaar op Ons Vrouw 
Lichtmis naastkomend 5 vaten rog en dat 6 jaar lang durend,en het 
laatste jaar of hier binnen mede betalen zal 11 peters 18 st.voor 
de peter te weten Andries gld.26 st.,coervoerster gld.25 st.voer- 
ijser tstuk 2 st.of ander goed geld.
Datum 5 dagen in loemaent.
Scepenen Heyn die Haen,Kornelys.

fol.8vo
Vranck Crabben man en mbr.van Emme zijn wijf die dr.was Peter Maes, 
heeft opgedragen aan Jan Melis Lobkens dat vijfde deel van 2 mud 
rog dat hem is aangestorven van Lysbet ook Peters Maes dr.was en 
dat nu tertijd geldende is Hr.Goeyaert,vicaris van Asten,en Vranck 
voorsr.zet Jan voorn.in zijn plaats om het te heffen en beuren als 
zijnde "sijn proper goet" en Wranck voorsr.belooft aan Jan als princ. 
schuldenaar dat hij hem die oude brief brengen zal van de voorsr.2 
mud rog "om daer ewyg de nut te hebben" binnen drie jaar of hij 
zal hem geven 9 peters zoals dat "ghelt op datum des briefs en- 
ghel gulden 24 st.,voerijser 2 st.of ander geit."
Datum 6 dagen in loemaent.

Item Melis Thijszoon Boem was heeft geloofd als princ.schuldenaar 
aan Hr.Dirck van den Meer,priester,nu tot 0.Vrouw Lichtmis naast
komend een mander rog en daarna 2 jaar lang durend 1 mander rog 
en met laatste jaar mede betalen zal 13 peters tot 18 st.of ander 
payment te weten enckel gld.voor 24 st.,het voerijser voor 2 st. 
Datum 16 dagen in loemaent.

fol.9
Jan Aert Berkerszn.was heeft geloofd als princ.schuldenaar aan 
Elsken wede.Pouwel Colen en mede tot behoef van haar wett.knd. bij 
Pauwel verkregen,nu tot Ons Vrouwen Lichtmis naastkomend 1 mud 
rog en daarna 3 jaar lang durend op elke 0.Vr.Lichtraisdag 1 mud
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en met laatste jaar mede betalen 24 peters.
Jan zal Elske tevoren zeggen tot Allerheyligen als hij haar de in
terest zal geven.
Datum 17 dagen in loemaent.

Item Everaert Mertenszn.van den Vorst man en mbr.van Joesten zijn 

wijf dr.wilneer Reyners van Ravenecker die Reyner natuurlijk ver
kregen had bij Lijsbet Gerit Luykens,heeft opgedragen en overgege
ven als erfgenaam Lisbet voorsr.:
-een huis, hof stad en erfenis 3 roeden groot en met de schepenbrief 
Dit huis had Lisbet voorsr.verkregen van Henrick van Dinter en is 
gelegen int dorp 1 Ysbout van Scoet 2 Hr.Dirck Vereuseldonck
3 Henrick voorn. 4 de straat.
Datum 6 dagen in sporkel.
Scepenen Heyn die Haen,Jan Colen.

fol.9vo
Ghelden Wylmszn.van Mervoert,Goyaert Goeyaert Goedelfszn.als man 
en mbr.van Lijsbet zijn wijf ook Goeyaert Vermervoert dr.was,hebben 
opgedragen (met een achterstaande pacht) aan Ghevaert Wranckenzn. 
van den Berch was,elk voor hun deel,wat hun aanverstorven is van 
20 lopense rog erfpacht in 5 gedeelten en die Wylm voorn.voormaals 
gekocht en verkregen heeft van Roemen Gheritszn.wilneer Aert Luys- 
kens en men jaaligfes geldt uit:
-hun huis en erfenis en hofstad daarbij gelegen ter plaatse den 
Hoerrjck in Asten. 1-2 Thijs van den Colck 3 erfenis Boescot 4 de 
gemeynt
-een stuk land daar omtrent 1 convent van Bynderen 2 Thijs van den 
Colck
-een stuk land 1 Thijs van den Colck 2 die Vyckerijen
-een stuk land,die Hof 1 Thijs v.d.Colck 2 de gemeynt
-een stuk beempt,den Poetbeempt 1 convent v.Bynderen 2 Thijs voorn.
-een stuk beempt,den Moellenbeempt 1 Wilm Truyen 2 Gryet van
Boescot
-een stuk beempt gelegen in die Beercht
-een stuk beempt in den Beelck 1 Wilm Wegemeker 2 Roef Emmen. 
Ghelden en Goyaert voorn.hebben vertegen op alle recht dat ze heb
ben aan deze 20 vat rog tot behoef van Ghevaerten voorn.
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«ende Goeyaet Wylms voorsr.gheloeft Ghevaertden te baten te comen 
metten auden brief van den 20 vat rogh voorsr.of hij tot sijen 
pachten nyet comen en coogt ."

fol.10
Item Bruestenzn.wilneer Gherit Banyers was heeft opgedragen aan 
Mercelis van den Borlaer tot behoef van Digna wede.Jan Coenssens 
en haar wett.knd. 2 (mander) erfrog welke begrepen is in zekere 
brieven van Asten inhoudend 4 mander hem en zijn mede-erggenamen 
aanverstorven vanwege Ergoerden Aelberts en Digna voorn.van Ael- 
berten Aelberts voorn.zoals de princ.schepenbrief dat inhoudende 
is van 4 mander rog.
Vrij en los en Digna zal heffen en beuren haar 2 mander uit de on
derpanden, 1 Jan Scuyelmans 2 Claes Roebijn 3 de gemeynt.
Mocht het gebeuren dat Digna of haar erf gen. gebrek hebben, dan zal 
men de brief brengen om haar daarmee te helpen om tot haar pacht 
te komen uit de onderpanden die Thijs van den Eynde nu gebruikt en 
aan Digna betalen zal.
Datum 10 dagen in mey 1493*
Scepenen Heyn die Haen en Henric van Roesven.

fol.10 -laatste alinea;tekst staat ondersteboven.-
Item Wylm Herman Copbyenderzn.was heeft verkocht aan Jan Thyes
Smoellerszn.:
-een stuk eussel gelegen in dat Lyelder 1 Jan de koper 2 Heyin 
Mennen 3 Dries van Eesp.
Datum 16 dagen in oegstmaand.
Schepenen Heyn die Haen en Henric van Roesven.

fol,10vo
"Item Jan Zemaans of Jan Verseelbraken woenende tot Myerle heeft 
gheloeft als princ.schuldenaer op hoem ende allen sijn goet Goet*-' 
scaelck van Gherwen XVIII peters zwaers ghels ende ghelick die 
valiwacy hyelt anno LXXXIX (89) ende daer teghen is Goetscalck 
voorsr.Jan Moeledick sculdich XXV peters ghels ghelicken als dat 
gaut,na inhaut ter sedolen die sij hebben tussen hoen beyden ende 
noch enen peter correnten (munte) ende noch 5 mud rogge myn s vat 
daeraf betalen sal Jan voorsr.(1 mud) byenden XIIII daghen ende
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den anderen tussen dat ende corsmys naestcomende ende quyttancy 
ghebrengen tussen dit ende corsmys van alle (ontvangen) pachten 
in der seellen begrepen ende van den deken van eindhoven VIII 
peters ende van •.•••• aen den Bos VII rijnsgulden min 1 braspen
ning ende 2 peters aen Dirc Honsnase ende VIII vat boecent ende 
III vat rapsaets ende al te voldoen na inhout der seellen ende 
der uytspraken die die goede mannen ghedaenen hebben ende alle 
sonder argelyst ende of hyer enighe duesternisse in vyel dat die 
goede mannen daer inhouden ende te verrekenen.”
Datum 24 dagen in oogstmaand.
Schepenen Henric van Roesven en Heyn die Haen.

fol.10vo
Item Jan Molendic of die Musser ende Merten zijn vader hebben be
loofd aan Jan voorsr.te kwijten en te ontheffen van alle beloften 
die Jan voorn.voor hem beloofd heeft aan Goetscalck van Gherwen 
inzake de penningen van rog.
Datum voorsr.

Item Jan voorn.heeft opgedragen aan Jan voorn.al zijn recht als hij 
in Asten heeft te pretenderen.

fol.11
Mercelis Gheritszn.van den Borlaer heeft verjaarpacht en uitgege
ven aan Nelen Janszn.Verscauts
-een stuk land aan dat Lochtenbraeck in Asten en dat voor de cijns 
van de grond en voor 2 mander erfrog die men nu geldt aan de er
fenis Jans Goeyart van den Wynckel 1 Jan van Omel en Wilm van Os 
2 Neel de pachter en Heyn Baten 3 Mercelis voorn. 4 een weg. 
Mercelis belooft Nelen het land te vrijen en te weren boven de 
cijns en die 2 mander rog.
Nel voorsr.belooft aan Mercelis dat hij jaarlijks uit dit stuk land 
zal gelden de cijns van de grond en de 2 mander rog zoals dat 
voorsr.is.
Nel voorsr.zal betalen'.'op die rechte scoude daghen."
Item Nel voorsr. belooft aan Mercelis nu tot Ons Vrouw Lichtmis 
a.s.13 vaten rog en daarna 3 jaar lang op Ons Vrouw Lichtmis 13 
vaten rog en het laatste jaar mee te betalen 32 peters 18 st.

15



voor de peter of ander payment.
Nel zal Mercelis te voren opzeggen tot Allerheiligen.
Datum 5 dagen in loemaand.
Schepenen Henric die Haen en Koernelis.

fol.11vo
Dirck Heyen Gheritszn.was heeft erfelijk verkocht aan Ghevaerten 
Henrickszn.was van Doren tot behoef van Lutgherden Bakelmans Maes 
dr.was en Jan Gheritszn.van Alp......
-een stuk beempt en euselveld ter stede geheten dat Kaelelswyen- 
chekel 1 convent van Bynderen 2-3 alwaar een gemeyne stroom tus
sen béiden ligt 4 de gemeynt.
Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond..
Datum 22 dagen in weymaand.
Schepenen Wilm van den Eynde,Dirck van Meyel.

Item Jan van Nuwenhuys heeft beloofd als princ.schuld.aan Cornelis 
Crakelaerts onze mede-schepen nu tot Ons Vrouwen Lichtmis a.s.
1 mander rog en dan mee betalen 10 rijnsgld.en 6 carolus st. 
Schepenen Dirck van Meyel en Thonis van Roggel,Peter van Roesven 
en Jan Colen.

Item Thijs die Moller belooft als princ.schuld.aan Thonis zijn broer 
nu tot Ons Vrouw Lichtmis a.s. "2 gouwen enen ..... tot ......
32 st.en een Wilhelmus scyelt,enen enckelen gulden eenen ....
gulden,noch 25 oude voerijseren ende 23 stuiver karolus of Philips
..... ende des ghelick gheloeft Aryaen die huisvrouw was Aerts
van Hal aan Thonis voorsr. 2 gouwen leeuwen en 2 oude croenen en 
26 oude voerijseren ende enen correnten andries gulden en noch 2 
peters.11
Datum 5 dagen in weymaand.

Item Jan Aertszn.Vernebben was heeft verkocht aan Jan ....
Verbeeck was:
-een stuk beempt gelegen achter (Holbraken) 1 Peter van Roesven
2 erf gen........van Omel 3 Peter van Colbraken.
Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond.
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Item of Jan Verbeeck dit voorsr. erfenis "met recht afgewonnen 
waer met recht soe soe sal Jan Vernebben hom weder gheven XX pe
ters ghelick dat ghelt cuers en ganck heeft.1'

fol.12
Item Ghevaert Dries Deckerszn.was verkoopt aan Jan Wylm Didmanszn.: 
-een stuk beempt gelegen in die Boescytter Hoerst 1 Jan van Onsta
den Maeszn.was 2 Jan de koper 3 de Aa 4 de gemeynt.
Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond.
Datum 25 dagen in hooimaand.

Item Jan voorsr .heeft aan Gheven voorn, we der om verkocht twee mud 
erfrog in dit voorsr.onderpand en uit:
-een sille beempt daar neven gelegen 1 het voorsr. stuk 2 Jan Ghy- 
ben die voormaals zwager was van Aert van Helmont.

Item Gheeff voorsr.heeft opgedragen aan Jan Wilm Diddemanszn.was 
een schepenbrief daarmee zal Gheeff mogen kwijten en afleggen 2 mud 
erfrog die Gheef voorsr.verkocht heeft aan Jan Gobbelszn.

fol.12
Item Vestken de vorster tot Asten als gemachtigde van de h.geest- 
mrs.van Helmont heeft verkocht die pande voorsr.alwaar de schout
van Asten koopman van is.
Datum 6 dagen juelmaent (?)

Ende d i e .....die moller d.. is Vestken koepman ende ghe.....
op den ......

fol.12vo
Item Ysbout Heyenen Buckinxzn.heeft opgedragen aan Ghelis van den 
Hoeck een schepenbrief waarmee Ysbout voorn.beloofd heeft aan Jan 
zijn broer ook Heyen voorsr.zoon was,alzulk goed als Jan aangestor
ven was van zijn vader en moeder zoals de brief dat bevat en wel: 
-huizing,hoef en erfenis in de Wolsberch alwaar Heyn voorsr.in 
gestorven is
-een stuk land aan Voerseldonc t-3 Dirc Roefs 2 Thijs van den Eyn
de 4 de gemeynt.
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-een stuk land,dat Erf kemken 1 Heyn Kersmeker 2 Ysbout Marcelis 
Aertszn, 3 Dirck ....
Ghelis belooft als princ.sohuld.dat hij met de schepenbrief niet 
verder spreken zal.
Datum de eerste dag van oogstmaand.

fol.12vo
Item Nel Roef en Gremerszn.was heeft beloofd als princ .schuld, aan 
Goyaert Ruel Jans zwager van Roesven is. nu tot Ons Vrouw Lichtmis 
a.s.7i peters van 18 st.voor de peter.
Datum 4 dagen in maart.

Item Goeyaert heeft opgedragen aan Jacop Jan Smo 11 er szn. van Broe- 
gel een schepenbrief uit Asten van 8£ peters.
Datum 1493 - 12 dagen in april.

fol.13
Emont van den Weyen heeft opgedragen aan Thijs Wylmszn.van den Eyn
de in een rechte erfwisseling:
-een stuk land en groese aan Voerseldonc 1 Goyaert Bottelmans
2 Dirc Roefs.
Vrij behalve de helft van 4 mud rog en de cijns van de grond.
Datum 7 dagen na Sint Jacobsdag.

Item Thijs voorn.heeft opgedragen aan Emont in een erfwisseling 
twee stukken land n.1.
-een stuk te Asten 1 Jan van (Holken?) 2 Aert Wylms 3 Henrick van 
Rut 4 Jan van Omel
-een stuk op Loverbos 1 Peter Wreyns 2 Aert Haenen 3 Wilm Snijder
4 de Loverbosweg.

fol.13
Jan Goyaert szn. van Nuwenhuys was verkoopt aan Thijs van den Eynde; 
-een stuk land aan dat Lyeller 1 Jan van Holken(?) 2 Aert Wylm
3 Henrick van Rut 4 Jan van Omel.

fol•13vo
Loey van Aerdenborch die men heit die sceper heeft als pr.schuld, 
beloofd aan Hr.Weyn van Heze pr.tot behoef van Jr.Berthout Back,
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heer tot Asten te betalen tot Bamis a.s.2 mud rog,8 rijnsgld.en 
8 st.en nog tot Sint Meertensmisse a.s.2 mud rog.
Datum 1492 - 27 mei.

fol. 13vo
Maes Goessen Seelenzn.was en Goessen zijn broer hebben helmelinge 
vertegen op alzulk goed als hun aangestorven mocht zijn na de dood
van Maes Groeten hun heerken en moeder ........
Maes belooft dat hij zijn andere zusters en broers ook tot vertyen
zal brengen. -
Datum 27 dagen in mei.

Item Jan Heyn sWittenzn.was heeft opgedragen aan Heyn zijn broer 
ook een zn.van Heyn,alzulk goed als hem is aangestorven vanwege 
zijn vader,moeder etc.
Datum 10 dagen in weymaand.

fol.1 3vo
Item Ghelis van den Hoe:ck begeert een vonnis-brief, daeraf is Ves
ten koopman en geven "hoem weder ouver."
Datum 22 dagen i$ wendelmaand.

Item Wijlm van den Eynde coopman van een mud rog aan Gherit Rommen 
en Gh.... Thijssen zijn broer.

fol.14 -smal blad-
De schout "becalengeert (beboet) Wyllem van den Eynde tegen Ghyel 
van Roesven van 2 panden die Ghiel voorsr.dach en recht heeft ghe- 
nomen."
Anno (14)92 - 16 dagen in mei.

-Item Wendel van Brey tegen (Jen) en Rut Honsnase.
-Item Dirc van den Hoevel tegen Gherit van Rut ghelic voorsr.
-Item Gherit van Berkel dagement van recht tegen Ghelis v.d.Hoeck 
-Item Seel Ruellen tegen Jan Scalvogel becalengeert 
-Item Wylm Driessen tegen ......
-Item Wylm van den Eynde tegen Ghielen van Roesven
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-Item die schout becalengeert Peter van Helmont tegen Ghyelen 
van Roesven,
Datum 22 dagen ln weymaand*

-Item de schout becalengeert Thijs Didden ende .....
Datum 23 oogstmaand.

-Item desgelick Aert van den Hoeck tegen ..... Bos. 

fol.14vo -smal blad-
-Item Heyn die sceper van Hoesden heeft bedragt Philips van den 
Doren.......... .

fol.15
Item Jan Ruelens Maes de oudste- en gheloeft voor Maes Doerken- 
en Jan zijn broer de jongste,Jan die Doncker man en mbr.van Marie 
zijn wijf,Maes Henricuszn.van Roesven man van Lyessabet zijn wijf, 
Lemmen die cremer en Maes zijn broer,Gherit van Verbersyt man van 
Truyen zijn wijf,hebben opgedragen aan Henric Peter Verweyen als 
erfgenamen van Jan Mae szn. van den Dael:
-een schepenbrief van Asten waarin Maes Ruelenszn.van den Dael be
loofd heeft aan Jan zijn oom voorsr.dat hij jaarl.en erfel.zal beta
len een mud rog erfpacht uit:
-een stuk land dat Maes voorsr.gekocht heeft van Peter nat.zn.Jan 
Verdonscit;dit onderpand is van een mud rog voorsr.
-"alsoe dat Jans sijn oems voorsr. erfenis die hij beheelt ende mede 
onderpant sijnde van de voorsr.mud rog erfpacht daer af ongheloeft 
af sal sijn ende ongehauden ten ewighen daghe op hoem ende allen 
sijn goet ende Jan en Jan en alle dese voorsr.persoenen hebben hel- 
melinge vertegen op den voorsr.bryef ende op allen recht dat sij 
daer aen hebben tot behoef Henricks voorsr.,gheloven commer van 
henwegen afte doen."
Datum 9 dagen in oogstmaand.

"Item Henric voorsr.heeft gheloeft als princ.schuldenaer Jannen 
Ruelens den outste voorsr.dat hij nyt voerder sijn geweer skuten en 
sal ten op dat huys en scop ende dat erfvenis daer Maes Ruelenszn. 
van den Dael in bestorven is ende dat ghecoeft heeft voermaels

2 0



Aert Heynen Wryenszn.ende dat ghelegen ia in den Woelsberch.
Datum voorsr., scepenen voorsr* '4
Ende Maes voorsr.dat erfenis heeft ghecoeft .tegen de naghebueren 
van Asten*"

fol.15vo
Item Merten Walghe*.',, mer ende Wylm Hermen Copbynder was man en 
mbr.van Henricken zijn wijf Walgherts voorsr.dr.was hebben verkocht 
aan Goeyaert Melys Lobkens:
-een stuk beempt of eussel gelegen achter dat Roet 1 Goyaert de 
koper 2 Embout van Schyndel 3 op de gemeyne düjck die tot Someren 
voert.
Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond.
Datum 17 dagen in oogstmaand.
Schepenen Henric van Roes ven, Heyn die Haen.

Item Roef enen van beiden heeft gheloefd hoem als princ.schuld*aan 
Margriet wed.Jacob Ghyelen van Zomeren nu tot Pasen a.s.een mud 
rog en daarmee 23 peters zal betalen "gelick die laeste voelemaes- 
sij was voer datum des briefs te weten 1 voorijseren 2 st.etc."
Datum 13 dagen in gherstmaent.

fol.15vo
Item Heyn Baten en Roef Emons als h.geestmeesters en Heer Wein van 
Heze,priester, "hebben verbut alle alsulken erfenis als Maes Melys 
Coernelys opghewonnen heeft na wytwijessen sijner scepenbryef ende 
hebben hoem gheseet in afterstedige pachten ende scaey met recht 
voer on scepenen;
dit geseen dat wij h.geestmeesters voorsr.en Hr.Weyn voorsr.sij 
daerin verheffen sauwe 3i mu<d rog:die hellegheest 2 ende Hr.Weyn 
1? mud als roechtor voer sijnre Kathelijn auttaer."
Schepenen Henric van Roesven en Thonis van Roggel.
Datum 2 dagen in ruselmaent anno 92. (**2 okt.1 4 9 2)

Einde R 58 juli *92
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17 
14 
14
18

Aa, de -belend- 
Aelberts, Aelbert 

Aelberts, Ergoerd 
Aerderiboroh, Loey —die seeper-

Baok, Jr. Berthout -Heer tot Asten-
Bakelmans, Goessen Goessen ^
Bakelmans, Luytgard dr. Maes ^
Banyers, Bruysten Gherit ^
Baten, Heyn 2i

Beeck, Dirck van (gm Aleyt) 
drï * lijt (gm Henrick Jan Snijder) 1
Belenzn., Jan Wilm 8
Berch, Ghevaert Vranckenzn. van den 13
Beighelen, Thijs van 10
Berckel, Claes Claeszn. van 
nat. zn.: Claes

zn.: Meester Jan , 7
Beikel, Gherit van 19
Berkel, Jan van 7
Berkers zn., Jan Aert

Best, Aert van 
dr: Lysbet (gm Lemmen Vernebben) 
zn: Mercelis 
Beat, Art van 
dr: Margriet (gm Jan Artszn. Vernebben)

1fioem, Melis Thijszn.
Bollen, Aert Jacob (gm Katelijn Robijns)
Borkotszn., Willem Jan 
Borlaer, Mercelis Gherit szn. van den 
Borlaer, Philip Merceliszn. van den

-klerk en koster tot Asten- 
Bosch, Philips van den 

Weyndel van

9-11-18-19

10

12

11

7
4-7-9-14-15

9
9
4-19



Dwyn.il, Hr. Henrick -priester en notaris-
Buokinxzn. , Jan Heynen 9
Buckinxzn., Ysbout Heynen

17
Coenssens, Jan (Digna de wede)
Colbraken, Ghylys ^

7Colbraken, Peter van 
Colen, Pauwel (Elske de wede) -knd- 
Coppen, Deyn (gm Aleyt)
Cornelis, Maes Melys
Crabben, Vranck (gm Emme dr. Peter Maes)
Crakelaerts, Comelis -schepen-

1
12
11
21

12
16

Cremer, Lemmen en Maes die 20
Cremerszn., Nel Roef en 18

Cuypenbyner, Wilm Herman (gm Henricken) 14-21

Dael, Jan Maes van den -de erf gen.— 20

Dael, Maes Ruelens van den 20
Deckers, Ghevart Dries 17
Denen, Heyn 7
Denen Symonszn., Heyn 
Didden, Thijs 
Didmanszn., Jan Wilm 
Diesdonck, Jan van
Diesseldonck, Peter van den (elsbeen de wede)
Dinter, Henrick van 
Doerken, Maes
Doncker, Jan die (gm Maie)
Doren, Ghevaert Henrickszn. van 
Doren, Philip van den 
Driessen, Wilm

21
Emons, Roef 4

Everaert, Rut 7
Eynde, Art Janssen, van den 18
Eynde, Mathijs Wilmszn. van den 14

Eynde, Thijs van den 19
Eynde, Wilm van den

11-20
17
3-4
10
13
20

20
16
20

19



Eynde, Willem van den (gm Elsbeen dr. Mercelis Wilms)
2 zn: Jan, Willem 
Eynde, Willem Willem v.d. ( zvrager van Jan Peters

2-3-4

Verrijt) 6

Gertren, Goetscaelck van 14
Gherits zn., Dirck Heynen
Gheritszn., Jan Jan (gm Jut dr. Aert van Hal)

16

-van Someren-
Ghevaerts, Wreyn Jan

1

nat zn.: Mercelis 4
Ghijben, Jan 17
Ghijben, Peter Jan 6
Ghyelen, Jacob (Margriet de wede) -van Someren- 21
Gobbelszn., Jan 17
Goedeifszn., Goyaert Goyaert (gm Lijsbeth) 13
Goelden, Aert 5
Goyaert, Hr. -vicaris tot Asten- 
Goyaerts, Heer

12

zijn nat. zn. s Gelden die mesmeker 11

Hal, Aert van (Aryaen de wede)
Hal, Aert Ghelijs van (gm dr. van Goessen Bakelmans)

16

.dr: Jut (gm Jan Jan Gherits) 1-8
Helmont, Aert van 17
Helmont, Gherit Artszn. van 
Helmont, Hr. Meus van

5

dr: Aleyt 1
Helmont, Peter van 20
Heze, Hr. Weyn van -priester- 9-11-18-21

H. Geest mrs Asten 21
H. Geest mrs tot Helmont 10
Hoeck, Ghelis van den 17-19
Hoevel, Dirc van den 19
Honsnase, Jan en Rut 19
Honsnaese, Dirc 15

Kessel, Berthout van -schout tot Asten- 9



j,obkens, Goeyaert Melys 
lakens, Jan Melis 
luik, aartshertogdom 
latykens, Lysbet dr. Gerit 
kiyskens, Roemen Gheritszn. Aert

Bavenecker, Reyn van aen (bij Lijsbet Gerit Luykens) 
®at. ar: Joesten (gm Everaert van den Vorst)
®®®st, Heyn Aert szn. van
®ëesx, Peter Heynen Aertszn. van
fobijns, Heyn (gm Helle dr. Aert Verweyen)
*** Katelijn (gm Aert Jaoob Bollen)
Roesven, Ghielen van 
®°®8ven (hoeve), Ghyel de laet van 
R°eaven, Henrick van 
Roesven, Jan van
R°eaven, Maes Henricszn. van ('gm Lystex)

21
12
9
13
13

20
20

12

Maes, Jan Ruelens -de jongste- 
Maes, Jan Ruelen -de oudste- 
Maes, Peter
2 drs: Emme (gm Vranck Crabben)

Lysbeth 
Mennen, Joest Peter 
zn: Pouwel ^

Merevoert, Ghelden Wylmszn. van 13 

Merevoert, Goyaert van
dr: Lysbeth (gm ÏJoyaert Goedelfszn.) 13
Molendic, Jan zn. Merten 14-15
Holler. Jan den 9
Moller, Thijs die (en Thonis zijn broer) 16
Musser, Jan Molendic of die 15

Nuwenhuys, Jan Goyaert szn. van 16—18

Onstaden, Herman van

t̂tt, Aert van den 10

13
7-8

11
19-20

1-2
18
20



Ronunen, Gherit
Ruelen de oudste, Jan
Ruelen, Seel
Rut, Gherit van
Rat, Gherit Dirckszn. van
Rutten, lillem

Steikens, Jan

Uuser, Jan die 

Verbeeck, Jan
Verbeeck, Joest (gm Katelijn Robijns)
Verbeeck, Mercelis en Joest —broers- 
Verbersijt, Gherit (gm Truy)
Verdonscit, Peter nat. zn. Jan 
Verhynart, Jan Lucas 
Vermeer, Hr. Dirck -pr.- 
Vernebben, Jan
Vernebben, Jan Artszn. (gm Margriet van Best) 
| 2 knd: Aert, Jut

19
19
11

2

19
8

6
19
20

Sanders, Jan Jan 
Soalvogel, Jan
Sceper van Heusden, Heyn die 
Schepenen in 1486 g

Schepenen in 1492 2-21
Schepenen in 1493 16

Scoemekers, Goessen (gm)
4 knd: Mercelia, Engel

Ermgard (gm Roei' Mercelis Clotszn.)
Jans dr: Aleyt (gm Deyn Coppen) 11

Scoemeker, Jan Goessen
dr: Aleyt (gm Deyn Coppen) 11
Seelenzn., Goessen Goessen 19
Seelenzn., Maes Goessen 19
Smoellerszn., Jan Thys 14
Smollerszn., Jacop Jan -van Broegel- 18

Snijder, Henrick Jan (gm ...lij*- dr. Dirck van Beeck) 1
10

Swerts, Metken dr. TTilm

2-3

16-17 
11 
11 
20 

20 

7
4-12
1-2

3-16



yernebben, Lemmen Artszn. (gm Lieabet van Bes 
Verrijt, Jan Peterszn.
Verrijt» Joest

3 knd: Heyn, Aelken, Dirok 
Verscaut, Jan (gm)

3 zn.: Peter, Weyn, Komelis 
Verscaut, Komelis Janszn.
Verscaut, Peter Janszn.

Verseelbraken, Jan -Mierlo- 
Veiweyen, Aert 
dr: Helle (gm Heyn Robijna)
Verweyen, Daniel Emonszn.
Verireyen, Henric Peter 
Vicarie, de -Aaten-
Vorst, Everaert Mertens van de (gm Joeaten)

Vorater tot Aaten, Veatken de

Walgherta, Merten 
dr: Henricken (gm Wilm Hermen Cuypenbyner)

Weyen, Emont van den 
Willems, Jan Heyn
Winckel, Goyaert van den (Pranchoya de wede)
Winckel, Gheritszn. van den
Wijnckel, Jan Goyaert van den
WLttenzn., .. . Heyn
Httenzn., Heyn Heyn
Wit ten z n .,  Jan Heyn
Wiyenszn., Aert Heynen
îjsbruers, Nelken

Zemaans, Jan -Mierlo-
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Beeck, huis op de
Beeckbeempt, een beempt den 1

Beerckt, beempt in die 10

Boesoot, erfenis 5-13

13

Cloetken, land dat
Colck, land omtrent den

8
Creyenstert, beempt in den 5
Culecker, land den

5

Dickbeempt, den
5

Dijck tot Someren, de 21

Eendenpoel, land aan den 3
Bndelbeemden, beempt in die |
Erfkemken, land dat 18

Espe, land die 5

Bussel, een beempt geheten dat 5

Haert, een erfenis die 4

Hagelcruys, land aan dat 11

Halsacker, land die 5

Hoerst, beempt in Boescytter 17

Hoerst, land die 5-6

Hof, land die 13

Hoghe Loe, land die 5

Horrick, huis ter plaatse den 13

Kaelelswyenchekel, beempt dat 16

feöghestraat, de -erfenis- 4
2-8

Lochten, land op die
3-15

Lochtenbroeck, land aan die 11—18
Nverbos, land op 11-18
^°verbosohweg, de 2-8-14-18
•̂yelder, groese eeusel of beempt in



jjoeleribeempt, de

Omel, een stuk hoefs tot 
Omelse ecker, land in die 
Onstaden, huis tot

poetbeempt, stuk beempt den

Roet, beempt of eeusel achter

Stoeokecker, land den

Ven, land dat 
Voerseldonc, land aan

Wolsberch, huis etc. in de

Zwertenberch, land op den
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Aelst, Willem van 
Aertszn., Yshout Mercelis

Baten, Heyn 
Boesoot, Gryet van
Borlaer, Mercelis Gheritszn. van den
Bottelmans, Goyaert Q1o
Bottelmans, Jan ^

Colbraken, Peter van «jg
Co lek, Thijs van den ^
Colen, Jan g
Cruys, Thonis van den 10

Deckers, erf gen. Dries 4
Didmans, Jan Wilm 5-17
Linter, Gelden van 2

o QEeps, Boellen van *

Eesp, Dries van ^
Emmen, Roef ^
Eyck, Wouter van 

ÛEynae, Jan Wilmszn. van den
ÉL_ 17Eynde, Mathijs van den

8Eynde, Willem van den

18Baenen, Aert 4-i
Hal, Aert Ghelijszn. van g
Helmont, Peter van ^
Herssel, erfgen. Danel van 18

Holken, Jaji van
§j

Kersmeker, Heyn
21

k°bkens, Goyaert Melys



Mennen, Heyn 
Mennen, Peter
Meulendiok, Lemmen van den

Nuwenhuys, Joest van

Omel, Jan van 
Onstaden, Jan Maeszn. van 
Os, Lammen van 
Os, Wilm van

Peters, Jannes

11

14
10

15-18
17
5
15

Robijns, Claes 
Roefs, Dirck 
Roesven, Peter van 
Roggel, Evert van 
Ruelens, Jan 
Rut, Henrick van

14
17-18
16

3
2
18

Scalvogels, Jan 
Scepers, Jan 
Schijndel, Embout van 
Scoet, Ijsbont van 
Scuyelmans, Jan 
Snijders, TLllem

Truyen, Wilm

Ven, Emont van de 
Vereuseldonck, Hr. Dirck 
Vereynden, Aert 
Verhoeven, Gherit 
Verrijt, Jan 
Verscaut, Kornelis 
Vleminx, Jan

11
2
21

13
14
11-H

13

11 
13 
5 
3



yegemeker» Wilm 

film, Aert
frreyns, Art g
Ireyns, Heyn «
ffroyns, Peter 2

18
Zirerts, Wilm

1



ASTEN R 58a
1505-1507

Dit schepenprotokol is een samenvoeging van slechts 18 bladen, 
niet altijd verband houdend met elkaar en soms flink beschadigd 
en hier en daar moeilijk te lezen.

Het gaat over de jaren 1505 tot en met 1507.

Er zijn verschillende stukken verdwenen en daardoor is dikwijls 
het verband en ook de datering zoek.

De resumés en soms letterlijke teksten zijn,evenals de drie soorten 
klappers,gemaakt door A.F.N.van Asten uit Asten die hiervoor 
samenwerkte met mevr.R.Wijnhof uit Helmond.
De vormgeving geschiedde als steeds door het Streekarchivariaat 
Peelland te Deurne.

Asten/Helmond 
juni 1992.



ASTEN R58 a 
1505 -

fol.1 -Het bovenste deel is zwaar beschadigd.-

Item Heyn Verweyen heeft opgedragen aan Dirck Dircken H..... een 
mander rog erfpacht die hij gekocht had van Gelisse van den Hoeck 
met de brieven,Gelis had die van Art Heynen Vrienszn.van den Camp, 
zijnde jaarlijks te gelden uit:
-een stuk land,den Braeck 1 Heyn Verweyen e.a. 2 Lisbeth S..onds. 
Datum 15 juni.

Item Willem Welckens ten eenre 
en
Peter Dirckszn.van Veldecker mede voor zijn broers en zusters ten 
andere.
"Zo ist v.w.ende connenscap tusschen dese voorn.Willem voorsr. 
sal bereet hebben ende betalen hon tot O.L.Vr.Lichtmis naestco- 
mende over een jaer 40 peters.

In geval dat hij die penn.hon alsdan nyt bereet en hadde of over 
geven, soe sal hij hon geven alsdan ende betalen 4 mud seets rog en
de dan sullen hon toebehoren die half goey die comen sijn van Dir
cken van Veldecker sonder enich recht of toeseggen dat Willem daer 
en mach hebben welcke half goey sij los ende vrij sullen ontfangen 
van ennige commer die Willem daerop gemaect mag hebben."
Datum 15 juni (1505)

f ol. 1 vo
Item Henrick van ........
...... . bij Joest Willemszn.van de Goor erfel.
verkocht hadde aan Jan Janszn.van de Goor was ende men jaarlijks 
geit uit:
-huis en erf tot Omel,geheten Ghoeren goet 1 Aleyt Rutten 2 Joest 
zijn zwager.
-nog meer onderpanden met brieven.
Item nog 14 lopense rog min 2 cop erfpacht welke ook komen is aant 
voorn.autaer van Elsbenen voorn.dat Elsbena gekocht en verkregen 
heeft van Jan Willemszn.Bottelmans was en men gilt uit:

1



-huizing,hof enz,tot Omel,omtrent 10 lopense groot 1 Art Gelis of 
Jut zijn dr, 2 de gemeynt 3 de straat 4 Willem Zewouts.
«Gelovende van zijner wegen en des autaers wegen ende die daer met 
recht op spreken mogen af te doen etc.
Datum 18 juni.
Schepenen Heyn en Neel.

Item Claes Scelen (of Stelen) heeft als princ.schuldenaar Wreyns 
Bollen nu tot 0,L,Vrouw Lichtmis a.s.een schuld van 9 lopense rog 
en daarna nog 14 jaar duerende en daarmee betalen sal 20 peters. 
Datum 5 juli -hoymaent- (1505)

fol.2 -Eerste deel is onleesbaar-
Item Jan pachter belooft de voorn,verpachters uit de voorn,onder
panden te gelden alle jaar op O.L.Vrouwdag 1 mud rog zolang als 
Aleyt leeft;los en vrij uitgenomen de cijns,

fol.2
Item Jan Molendycks begeert vonnisbrief van Hr.Ysbout.
Datum 20 january.

Item Goyart Jan Goyart szn. verkoopt aan Philip Jan Berkers tot be
hoef van zijn moeder en haar knd.1 mander rog erfpacht welke hij 
verkregen had tegen Jan Joosten Stoetboems en die Jan verkregen 
heeft tegen Jan Weynen Corstkens en die men geit uit:
-huis,hof enz. 1 Philips van den Doren 2-3 Jan en Lijsken van den 
Doren 4 de straat.
Datum 22 januari (=1506)

fol.2vo -eerste stuk onleesbaar.-

Item Cornelis Verscaut onze mede-schepen heeft geloofd als princ. 
schuldenaar aan Mercelis van den Borlaer nu op O.L.Vrouwdag a.s.
13 lopense rog en dat gedurend 3 jaar en dan mede te betalen 32 
peters.
Datum 26 januari (=1506)

2



Danel Emonts verkoopt aan Philips van den Borlaer tot behoef van 
Hr*Johans van Helmont een mud rog uit:
-een eeusel te Asten 1 Emont Verweyen 2-3 erfgen.Jan van Ommel e.a.
4 erfgen.Jannes Peters.
Los en vrij behalve de cijns van de grond en 1 mander erf rog.
Datum 3de dag in de mey.

fol.3 Anno 1505
Item Mercelis van den Borlaer heeft opgedragen aan Ruelen en Philip 
de kerkmrs.der fabrieken der kerken van Asten "tot behoef der fa- 
briken voorn. 2 mud erf rog welck men dat een gilt hom op gheen 
Beeck dat een mander tot Onstaden aen erfgenamen Henricks van Rut 
uut erfenissen Heynen van Onstaden,dat ander mander tot Onstaden 
aen Neels Roefs ende Gerit Rommen nae inhoudt der scepenbrief daer 
af welcke rog hij hon heeft opgedragen daer voir dat sij daer jaer- 
lixs voer sullen doen doen ten ewighen dagen een ierste misse alle 
sondaghen voerder hoemisse (tenminste) een ure altijt gedaen daer- 
voer sij sullen hueren 1 (een) priester soe nae als sij cunnen etc."

"Item noch heeft hij opgedragen en overgegeven den selven kerkmees
ters voorn. 4 lopense rogghe erfpachts tot behoef der fabriken voir-
sr. die welcke hon gilt Mergriet Jeronimus ........ h r .....
scabinorum welck vier lopense voorn .die kerckmrs. altijt sijnde af 
sullen hebben die 2 lopens ende voer die ander 2 lopense sal men 
doen doen sijn......

fol*2vo

.....  sullen gedaen te sijn welcke misse hij begeert altijt gedaen
te sijn ende te werden opten hoghen altaer soe ver dien vicarius 
dat belieft of op enen anderen altaer soe ver alst hon nyet en be
lieft ende oeck metten kelken die hij gegeven heeft.
Item of daer yemont is enich priester die is v a n ..... bloey of
sijnre huysvrouwen ende wil die misse doen voer dat selve loen dat- 
se een ander wil doen soe sal hijs van den naesten sijn te doen ende 
die kerckmeesters voorn.hebben dit aengenoemen ende Mercelis ge- 
loeft dit te solliciteren ten ewigen.-daghen voir hon ende honnen 
nacomelingen.
Item Mercelis voersr.blijft hier af rentmeester sijn leefdag, 
datum anno 1505 4 dagen november

3
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Pftytf&P' *&*$*' (if v^^'-^^J‘'1 ^  ̂"* *"*

^ ' '

^  §'rcfl~'3f *y\
w  t 7* . y*̂ ~ >A<̂ >*̂ ĵ v“24̂ /Ŷ ' *<~
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3  é ^ y ^ p 4 t£ >3 +'<~u- y*~ ~3 < y

h ___ />  ̂  B U  |------------------ - 0 ^ r r ' £ b * £ ^ )  g
r> ) /■>_j.-Jv*̂ o j-h (/**
#5,

lv* ifcwr'
vy

( K ^ j É F f l l  [ ..... M ^ B s  H is s y  i

C^fhCP— _i‘| 1/n | r\ _..<? .11 

^ Y tïU *  ü '

IsïM
^ ƒ  * r  P ' t '  f ' T y  O '

1
B f
te

,fPT

Sr1

<-\ 1 •''*'> P  r^fch ~\ ^ ^  ftj^^vvx, {*-̂i*cJt/ 3^-v h  V  ’v - 7*^  ̂  /

'-ƒ?■ 5 * 7 7 ^ ^  K^v' 
fy^7  f j ^ -M » I u / m iL.'- ~ *a i^ ) (\7 r - n J L  Rfl!lli9 
•y v ~ 7  * * •  j  ™  r~~>~

* r ^ ' T  E I H l  r r W Ê & Ê m M r * ^ f ? *  "ï, ^ b  I■  üi BaBBBiHilfe
\* p H  hex  ^ ~ 1  § * f e  - r P - ^ / r f  B B  r l f l  ■ I K  ̂  \  
Kiti__ ^ j L ^ L T '— A  /  4

« f . - S  1
z Y t r j -  I  

1

? f  * ü  S ' - r ' f ^ W " /
fU.1 '~~*jt/1' ■**+-/•■•? -“--t ■S

/ A  ' ■£>«K%- V^u/ '*- K  o~t'*x*

H(i

M .

\

^  Jf',il '~*pT"**—?'*’ ■*•-/'-* >) ; i ^  >jj~nr -ŷ r- r* ” ■ _________ _
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Jan wett.zn.wilner Art Gelis,Thijs C...... als man en mbr.van Goey-
ard zijn wijf ook Aertsdr.met Dirck en Gelis eveneens Arts zonen ge
lovende voor Metken,Stynken en Heylken hun zusters dat ze die tot 
vertijen zullen brengen als ze mondig zullen zijn, hebben erf el. ver
kocht aan Jan Peterszn.Verrijt was:
-een stuk beempt in de Vloet tot Bergelen in Asten 1 Goeyart die 
Visser 2 de koper 3 de Aa 4 de gemeynt van Asten.
Vrij behalve de cijns van de grond.
Datum 20 dec.

Item Maes Maes Brouwers heeft geloofd als pr.schuld.aan Ghevard 
Dirck Meliszn.was,nu op O.L.Vrouwdag a.s.10 lopense rog en dat 3 
jaar lang en dan mede betalen 23 peters van 18 st.het stuk,de gld. 
te rekenen voor 27 st.,dat vueryser tstuk 3 vlaems.
Datum 11 jan.

Thonys van Roggel heeft geloofd Trynen Verlynen tot Neer kermis 
a.s.te betalen en tot Neer te leveren 13i peters.
Datum 14 febr.
,!Als Thonys breengt mijn hanteken daerin steet Tryn consenteert den 
brief gebroken,soe sal ic desen brief breken.”

fol.3vo
Danel Emonts heeft opgedragen aan Aert Jan Vernebben 1 mander rog 
erfpacht.

fol.4
Jan Verhynart ten eenre 
en
Beel van Boeschit zijn huisvrouw met Gelden en Jan haar zonen ten 
andere,
”hebben gekent dat tusschen hon voerwaert was tertijt doen Jan en 
Beel vergadert sijn in den heydelyken staet als dat soe wanneer dat 
enich van hon beyden aflivich worde en storf,soe sullen die vrien
den en erfgenamen van den doeyen hebben en behouden allen alsulken 
goey haefelyck ende erfelyck als die doen hadden eer sij malcande- 
ren truden ende nyet min of meer en die erf gen. van den doeyen sul
len daer toe den lanxten levenden sculdich sijn te geven ende te

fol.3vo
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betalen binnen enen jaer naeder doot van den iersten 12 r.gld.of 
gelden daeraf jaerlixs 3 mander lijfrog soe lange als die leste 
levende leeft . "

Item Heyn Janszn,van Dusel ende Jan van Sooet hebben geloofd te
zamen aan Mathijs Laureynszn.van Reest nu tot Asten-kermis a.s, 14 
dagen daarvoor,te betalen de helft van 1'Of rijns gld.en de ander 
helft tot Kerstmis a.s,14 dagen te voren.
Datum den lesten Paesheyligen dach.

Item Heyn belooft Jan te ontheffen van de voorsr.belofte "ende set 
Jannen alle sijn goet in der handt haeflyeck ende erfelyck totter- 
tijt toe dan dese penn.geloeft Tijsen betaelt sijn ende dat Jan die 
sal mogen vercopen etc.ende Heyn geloeft Jannen nyet te ontvrem- 
den,hij en sal daer scadeloes af bliven."

Thijs heeft opgedragen aan de schout tot behoef des heren de voorn, 
brief "uutgenomen dat Heyn dach heeft van 17 weken tot 17 weken 
gelyck Thijs had van den heer ende ik Philips ben borg voor 3i gld. 
van Thijs en Thijs heeft in mijn hand gezet zijn brief van 2 mander 
rog."
Datum pro festo Andries. 

fol.4vo -is blanco- 

fol.5
Peter Verscaut heeft gekend Hr.Dirck van Hall vanaf O.L.Vrouwdag 
over een jaar 1 mander rog en daarna 7 jaar en dan mede betalen
13 peters.
Datum 15 marty.

Item Heyn Denen als wett.man en mbr.van Weyndelen heeft opgedragen 
als wett.erfgenaam van Lijsbeth huisvrouw was van Thoenen Janneszn. 
van Roggel,aan Huyb de Haoge als provisor der tafel van de h.geest 
en tot behoef van die tafel,een mander rog met de schepenbrief,dit 
mander was hem aangekomen na de dood van Lisbeth op Heyn Deynen 
voorsr.tot behoef van Hr,Jan van Thoren.

5



Thonis voorsr.had dit verkregen tegen Marie wettig wijf was van 
Goyart van Hoick en Goyart voorn.had dit verkregen tegen Goyart 
Vrancken en deze Goyart tegen Jan van Afterbosch de oudste en dat 
men jaarlijks geit uit:
-een stuk erf gelegen in Afterbosoh 1 Katharijn Verrijt en knd.
2 Jan en Heylwich des verkopers zuster en broer.
Datum 23 jan.

fol.5vo
Goyart en Mathijs wett.zn.Melis Thijs hebben opgedragen aan Jan en 
Huybert voorsr.tot behoef der tafel van de h.geest een mander rog 
met brief,dit mander erfrog had Aert Willem Bottelmanszn.was erfe
lijk opgedragen aan Melis voorsr.tot behoef van Goyart en Mathijs 
en Art had dat gekocht van Arden Geldenszn.Vermeer was welk men 
jaarl.gelt uit:
-twee lopense land gelegen omtrent "ghenen dreyboem aen Voersel- 
donck" tot Asten 1 Hr.Geliszn.van Hall 2 Margriet Verstappen e.a.

fol.5vo
Jan Dirck Slechszn.heeft opgedragen aan Jan en Huyben voorn.tot 
behoef der tafel van de h.geest (7) lopense erfrog met een achter
stallige pacht.Deze "soven lopense" had Jan van zijn vader,blijkend 
uit een brief die hij "behielt" en die Dircken voorn.aangekomen 
was na de dood van Dirck Bollen Kyevits en zijn huisvrouw en Dirck 
voorn.had die gekocht en verkregen van Jan Wynricszn.Verkyevits- 
vlaessen en welke men jaarl.gelt uit:
-de helft van een stuk land op Braesel 1 Jan de verkoper 2 de h. 
geest van Asten.
-de helft van een stuk land ook op. Braesel 1 Jacop van den Zande 
2 Peter van Hobbenken en Gerit van den Berch.
-uit de helft

fol.6
. ..... chijns ende 14 lopense rog erfpacht
de knd.Jennen hun part welke 14 lopense hij heeft geloofd alzo daar
uit te betalen.
Datum 7 dagen in mei.
Jan voorsr. belooft aan Huyb voorsr.dat Huyb van die 14 lopense rog 
onbelast zal blijven.
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Ysbout Mercelis Aert szn.heef t als princ. schuldenaar beloofd aan 
Mercelis zijn zoon op O.L.Vrouwdag a.s.1 mud rog durend 12 jaar en 
dan mede betalen 28 peters.
Datum 21 marty.

fol.6
Henrick Jan Melis als man van Margriet zijn wijf wett.dr.wilneer Pe
ter Bouts en Aleyt zijn vrouw,hebben samen opgedragen aan Peter en 
Aleyt ook Peters voorn.knd.alzulk versterf en goed als Margriet 
voorsr.aangestorven was van haar vader en nog zal aansterven van 
wege Aleyt haar moeder.
Actum 28 mercy.

fol.6
Peter en Aleyt hebben samen beloofd te zullen betalen binnen een 
jaar na de dood van Aleit hun moeder 6 peters.

fol.6vo
Jacop Tillemans als man van Baten zijn wijf dr.wilneer Jan Verscaut, 
Heeft opgedragen aan Thomass.Maes Robben was:
-zijn huis,hof stad enz. int dorp 1 erfgen.Voskens 2 erfgen.(Len van 
Dinter) 3 Wreyns Verscaut 4 de straat.
Dit huis heeft hij van Cornelis,Weynen en Peteren Janszn.Verscaut 
waren en dat aan Peter verkocht was door Mathijs van den Eynde.

fol.6vo
Heyn Lemmen Cremerszn.heeft opgedragen aan Jan zijn broer alzulk 
versterf en goed als hem aangestorven is van zijn vader en moeder 
en dat hij heeft van Claes zijn broer.

fol.6vo
Jan voorn.belooft aan Heyn te betalen tot O.L.Vrouwdag a.s.3 lopen
se rog en dat 6 jaar lang elk jaar 1 mander rog en daarna zal hij
14 peters betalen.
Hr.Jan Heynen zal Claes zijn broer betalen zodat Heyn daarvan onbe
last zal zijn.

fol «6
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fol.7 -dit sluit niet aan op fol.6vo.-
enen eusel daer aen gelegen aen dat Root 1 Joest Roevers 2 Jan 
Mercelis Buckingszn. 3 Meester Jan Goeyartszn.van Milheze vicaris 
van Asten 4 Gerit van Hal daer eenen gemeynen wech doer geet.
"noch uut meer onderpanden*”

Item Peter en Aert voorsr.beloven aan Jan dat sij Hr.Jans dese rog 
lossen sullen tot sijnen vermanen ende ....... anders

Item Gerit van Helmont belooft het mander rog aan Deynen...
te vesten tot sijnen vermanen.

Item Gerit van Helmont heeft erf el. opgedragen en overgegeven aan 
Jan Jacops:
-een ecker aen Afterbosch 1 Jan Verrijt 2 Thijs Huben van...
-een ecker geheyten den Langen ecker.

fol.7
Item Arnt Peter Ruttenzn.verkoopt aan Mathijs van den Eynde tot be
hoef van Marie zijn dochter een mander rog uit:
-een stuk beempt 1 Philips van den Borlaer 2-3 Dirck Gerits 4 Jan 
Vernebben.
Los en vrij uitgenomen de cijns met v.w.dat hij zal mogen lossen met
14 peters.
Datum 26 augustus.

fol.7
Heyn Heyn Batenzn.was belooft aan Joost van Roggel nu tot O.L.Vr.
Lichtmis....en 2£ mud rog en 1 vat en zal daar mede betalen 73
peters.
Datum

Item Joest belooft aan Heyn tot Lichtmis ....

fol.7vo
Jacop die Wijt belooft als princ.schuldenaar aan Willem van den 
Eynde nu tot Pinksteren naastkomend 14 peters.
Datum 6de dag gerstmaand.



Item Anthonis van den Diesdonok verkoopt aan Mathijs van den Eynde 
tot behoef van Marie zijn dr.1 mander rog uit:
-een stuk beempt aent Lochtenbroeok 1 erfgen.Willem Wagemekers
2 Hr.Dirck Smolders e.a.
Los en vrij behalve de cijns van de grond en 1 mud erfrog daar uit
gaande met v.w.dat hij zal mogen lossen met 14 peters.
Datum altera.

Hij zal mogen lossen met Lichtmisdag met de pacht.

Peter van Roesven verkoopt aan Jan Jacops tot behoef van Hr.Jan 
van Helmont priester 1 mud rog uit:
-een stuk land en eusel daaraan gelegen en geheten dat Hoech Eusel 
groot 1 manderse 1 de verkoper 2 Jan Jans Verhoeven 3 Ysbout Mer
celis Aerts 4 Jan Dirck Michiels.
-een stuk land op die D(iesdonc) groot 3 lopense 1 Willem Rutten
2 Jan voorsr. 3-4 Jan van Nuwenhuys.
Datum altera gerstmaand.

fol.8 Anno (15)06
"Item Ruelen van Milheze ende Joest van Roggel als mans etc.Anna, 
Dirck,Joest ende Peter elck met sijnen momber gelovende voer hon 
ende Lijneken ende Fijken ende Jaxken ende hebben erfelicken vercoft 
Philipszn.van den Borlaer:
-een stuk lands gelegen bij den wijnmolen 1 erfgen.Dirck Gerits
2 die Braken 3-4 de weg."
Datum 3 martj.

Item Dirck Mercelis Weynen als man en mbr.van Marie zijn wijf dr. 
Willems van den Eynde en Katharina zijn wijf dr.wilner Joesten van 
den Diesdonck gelovende voor hem en voor Hr.Mercelis zijn zwager 
ten eenre en
Lisbeth wede.Lambrechs Joesten voorsr.zoon was met tutor,Evert 
haar zoon en Thonys haar zoon en Jan van Os haar zwager man van 
Aleyt (ten andere),hebben geerfdeeld alzulke hoybeempden en euse- 
len als hun tezamen zijn aangebleven na dood van Joesten en "Luyt- 
gard" zijn wijf.
A Dirck kreeg:
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-een beempt,den Houtappelbeempt
-een beempt,den Rietbeempt 1 Jan Heynen
-dat Hoech Eusel 1 Huybert Verhoeven.

Iol.8vo
B Lysbet c.s.kreeg:
-den Cuelbeempt 1-2 Jan Heynen
-de hoge Rietbeempt 1 Jan Heynen 2 Jan Verrijt
-een stuk eusel 1 Goyart die Hemeler
-dat Hoech Eusel 1Dirck Weynen voorsr. 2 Jan Heynen.

Item Heyn Verweijen verkoopt aan Mercelis...  1 mud rog uit:
-den Nuwencamp 1 Emontzn. 2 Jan Papendonck 
Datum aprilis.

Item hij zal mogen lossen met de verschenen pacht en met 27 peters.

Item Goetscalck van Gerwen belooft als schulden.princ.aan Lemmen 
van Os nu Lichtmis naastkomend 1 mud rog en dat 6 jaar durend en 
dan mede betalen 25 peters.
Datum 4 mei.

Item Maes Maes Brouwers heeft opgedragen aan Willem Maes Maeszn.en 
Joest zijn zuster en Lenard en Jan honnen broers tot behoef hun moe
der:
-alzulke huizing, hof steden en erfenis aen ghenen dijck,hetzij land, 
heide of weide 1 Ysbout van den Doren en Weyn Dirckzn. Verpapendonck
2 Herman van den Dael en Weyn van Hobbenken,welke hij gekocht en ver
kregen heeft van Weynen van Heze priester en die Hr.Weyn opgewonnen 
heeft met vonnis en recht na inhoud der brieven daar toe dienende. 
Datum

fol.9
Item Willem voorn.met Joest zijn zuster met mbr.hebben beloofd mede 
voor hun moeder en broers op Lichtmisdag naastkomend 2ir mud rog,4 
lopense tot de tijd dat zij Maesen weder betalen voor elk mud 28 pe
ters. Deze penningen heeft hij voor hen betaald uit "sijnen properen 
goey aen die hoeve aen den dijck."
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Item Maes voorn.heeft opgedragen aan Peter van den Berge al zijn 
goed dat hij heeft binnen Asten en Lierop.

Item Heyn die Coster begeert een vonnisbrief van het huis enz.Wil
lem Hoymekers.
Datum 28 may.
Schepenbank als van een mander rog erfpacht van Dirck Heynen .....

Item Joest Heynenzn.van Liesel heeft verkocht aan Neelen op Gheen- 
braeck uit de erfenis van Jordens kynder 3 peters jaarrente etc.los 
en vrij uitgenomen de pacht.
Zal mogen lossen met 50 peters tot Ons Vrouw Lichtmisdag a.s.
Datum 2 juni.

fol.9vo
Henrick Beys als man van Mechtelt zijn wijf heeft opgedragen aan &a- 
tharina wede.Jans Verbeeck tot haar behoef en na haar dood tot be
hoef van haar erfgenamen "of den ghenen die sijt leet allen versterf 
als haer aen is verstorven van Jan Verbeeck."
Datum 8 dagen juni.

Item Heyn Peters Verweyen was heeft opgedragen aan Hr.Dirck van Ëal 
priester een mander rog erfpacht met de schepenbrief welke hij ge
kocht had van Gieliss.van den Hoek en die Gielis gekocht had van Da- 
men Lemmen ..zn.en die Daem gekocht had van Jan (Rommen) en dat men 
jaarlijks geit uit:
-huizing schuur enz. 1 Henrick van Ruth en Sijmons (hon) zwager en 
Heyn van Bree 3 Sijmon en Heyn voorn.4 de straat.
-meer onderpanden.
Datum 23 september.

Item hij sal mogen lossen met 27 peters, 

fol.9vo en 10
Item Hr.Ysbout van Scoet priester heeft opgedragen aan Ysbout Jans
zn. van Scoet tot hulp van zijn scolen 1 mander erfrog met twee ach
terstallige pachten en met de brieven die hij daar af had,welke Hr. 
Weyn van Heze priester voorsr.gekocht en verkregen heeft tot Hr.

fol.9
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Ysbouts behoef tegen Lysbeth wede.Heynen van Liesel en haar twee 
2onen en dat Heyn voorn.gekocht had tegen Dirck en Peter Willemszo
nen van Veldecker en Dirck Janszn.van den Zande en hen was aange
storven vanwege (Peter) Maeszn.van den Bonenberch en Peter had ver
kregen van Rut en Dirck wett .zn.Mercelis Ruthgerzn.van Hobbraken en 
men jaarl.geit uit:
-1£ lopense erfs hetzij land of eeusel en gelegen aan ghenen dijck.
1 Gerit Aertzn.2-3 Peter Willem 4 Willem Willemszn.van den Dijck e.a. 
Datum 23 september.

Item Peter Aert szn. Ver scueren was verkoopt aan Philips v.d.Borlaer: 
-zijn hofstad en erfenis daarbij en gelegen bij die Stockerijnde 1 Goey- 
aert Verheyen 2 Philip van den Borlaer.
-een stuk hoefs geheten Molmans kemken met twee stukken eeusels
1 Jan v.d.Camp 2 Jan Meyskens e.a.
-een stuk hoefs 1 Jan Meyskens 2 erfgen.Jennen van der Stock 3 Heyn 
sHanen 4 dat eeusel voorn.
Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond en nog een mander rog 
aan Beelen van Boescot enl 3 lopense rog erfpacht ten Bosch 
Men mag lossen met 13 peters volgens de losbrief.
Datum 27 dagen in weyndelmaent.

fol.10
Item Dirck Dirckszn.van den Ho vel man van Alyt dr.wilneer Goyaert 
Bottelmans en die eertijds huisvrouw was van Dirck Heynen Geritszn. 
van den Winckel met Joest en Goyaert Alyten voorsr.wett.zonen.

Item Peter vest den akker, 
fol.10vo
"Dirken Gerits voorsr.gelovende gesamenderhandt voir hon ende So- 
phie hon suster" verkopen aan Philips voorn.:
-een stuk land op Loverbosch 1 erfgen.Jan Meyskens 2 Jan Peters
3 Jan van Hobbeken 4 de Loverbosch.

fol.10vo
Item Philip voorsr.heeft opgedragen aan Peter voorn.4 lopense rog 
erfpacht welke hij gekocht heeft van Jan Porters.
Men mag lossen met 20 peters.
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Item Philip voorn.verkoopt aan Peter 24 mud erfrog uit de voorn, 
onderpanden.
PhiÜP zal mogen lossen met 28 peters, 

fol.10vo
Item Peter zal tot Lichtmis toekomend die jaarhuren van de voorn, 
erfenis beuren en ontvangen en weder de pacht betalen die dan ver
schijnt, Philip zal ook zijn pacht hebben van de 4 lopense rog die ver
schijnen zullen.

fol.11
..................en Mergriet zijn......... opgedragen aan Jan
nen Anthony van den Cruys:
-huis, hof stad en erfenis daarbij in de Steghen 1 h.geest van Asten 
2-3 Heyn Denen 4 de straat.
Deze had hij gekocht en verkregen tot behoef zijn vaders tegen Neelen 
Verscaut en Cornelis voorn.had dit geloofd tegen Evert Rutten Ever- 
aerts en Evert had het verkregen tegen Ermgard Mercelis Weynen huis
vrouw en nog zo veel meer dat Jan de voorsr. 2 mud erf rog erfelijk be
talen zal met 1 mud aan Hr.Jan van Helmond.
Item nog heeft hij opgedragen aan Jan voorn.:
-een stuk land omtrent het hagelcruys 1 Art Gelis van Hal,Jacop Bol
len en Heyn Deenen 2 Lemmen Ruelens e.a.
Dit land had hij gekocht van Jan van Hobbraken.
Datum 27 juli.
Schepenen Thijs en U é e l.

Item Jan voorsr.heeft verkocht aan Hr.Dirck 1 mud rog,los en vrij be
halve de erf cijns en 1 mud rog daar uitgaande.
Datum 27 juli. 

fol.11
Item Jan voorsr.verkoopt aan Hr.Dirck voorn.23 lopense rog uit de 
voorn. onderpanden.

Item hij zal het mogen lossen op O.L.Vrouwdag met 534 peters.
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fol.HVO
Item Bol Buokincx ..... . in erfwisseling met Cornelis Cra(nstart)

erfenis gelegen aan de Lange straat 1 erfenis
Willem Snijders e.a. 2 ......  3 Philip van den Berge 4 de gemeynt.
Dit had hij verkregen tegen Rut Everartszn.en Rut had het opgewonnen 
gehad met vonnis en recht en brieven daartoe dienend met de "commer 
van sijnre wegen af te doen ende den pacht die daerop verschijnen sal 
tot O.L.Vrouw naestcomende sal Bol betalen.*1 
Datum 10 augustus.
Schepen Thijs, Ha en.

fol.11vo
Emont Verweyen met Peter en Aert zijn zonen hebben samen beloofd 
aan Jan Jacops dat zij Danielen zullen "vesten doen doen sufficiënt" 
Hr.Jan van Helmont van 4 mud erf rog te weten H  mud aan (Doyen)
1 mud tOnstaden ende voert die 1£ mud in zijn ander goed alzoe dat
scepenbrieven vermeldt.........
Datum altera Bartholomej.

Item Emont voorsr.heeft opgedragen aan Jan voorsr.tot Hr.Jans be
hoef 3 mud erfrog die hij gekocht en verkregen heeft tegen Hr.Mer- 
ten Henrics Verweyen en Hr.Merten heeft het verkregen tegen Ghijs- 
berten Han...meker en Sophie zijn wijf Emonts voorsr.dochter was en 
die Henric Verweyen aan Sophie gelaten had in zijn testament en het 
verkregen had tegen Jan Aerts Verhoeven was en men jaarlijks geit uit
-5 lopense land met .......
-einde fol.11vo.-

fol.12
Cornelis Peterszn.Vermerenvoert was verkoopt aan Goessen......
alzulke erfenis hetzij land of groese als hem ten deel gevallen is 
in een erf deling tegen hun moeder, zusters en broeders zoals de deel- 
brief dat begrijpt.

Item Heyn Heynenzn.van Reest heeft erfelijk opgedragen aan Jan zijn 
zoon alzulk goed als hij heeft in Asten.

Item Jan Dirck Slechs wett.zoon was heeft opgedragen aan Gerit 
Aert szn .van Helmont was tot behoef van Hr.Jans zijn broeder ook
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Aerts van Helmont voorsr.zoon 2i mud (of mander) erfrog met de sche
penbrief die hij daaraf had welke 2i (mander) rog Jan had van Dirck 
sijn vader en Dirck had het gekocht van Dirck Smollerszn.was en welk 
men jaarlijks geit uit:
«een huis,hofstad etc.op de Beeck 
-een stuk beempt •••••••.
-een stuk beempt,dat Oulant ook aldaar 1-3 Dirck van Bussel 2 Hen
rics van Rut 4 de Beeck
-een stuk heiveld 1-2 Henric van Rut 3 Willem Zewouts 4 de gemeynt. 
-een stuk land aldaar 1 Henric van Rut 2 Dirck van Bussel 
’Vendê commer van sijne weghen geloeft af te doen sijns vaders weghen 
ende mede erf gen. weghen op hom etc.”
Datum 2 january.

Item Jan zal de pacht tot Lichtmis hebben.

Item
(Jan) Willem Beelen wettig man ......... onleesbaar .....

verkoopt aan Jan van den Dael:
-huis en h o f ..... tot Onstaden 1 Peter van den Borlaer 2 ......
van Rut 3 de camp van Hal 4 de gemeynt.
-een stuk land .........

Bijlage A als los blaadje bij fol.12vo
Aert wett.zn.wilneer Heyn Mennen,en Roef Clots man van Lysbet die 
huisvrouw was Heynen Heyn Mennenzn.was,hebben opgedragen Weynen Ver
scaut :
-een erfenis int Lielder 1 Ghevart ....... 2-4 Neel Verscaut 3 Jan
van Omel
-een erfenis en eeusel daaraan.
Afkomstig van Heyn Mennen.
Terzeldertijd heeft Thonis Mennen beloofd dat hij Heynken en Marie, 
Heynken Mennen kinderen tot vertijen zal brengen als zij mondich zijn. 
Datum festo Johannes Baptisten anno 1506.

Bijlage B als los blaadje bij fol.12vo 
A Hr.Jan en Thonis is ten deel gevallen:
-het huis en de schuur met de erfenis 1 Griet (Gerards) en Mercelis 
haar broer.
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•stuk land dat gekomen is van Goeyarden Verheyen 1 Ghevart Jan Ghe
varts 2 Jan Vernebben 3 de gemeynt 4 de Loverboschweg.
„stuk land in Molemena kemken 1 Art van den Berge 2 Peter Verscure
3 Jan Vernebben 4 Hut voorsr*
-stuk eeusel 1 Willem Wagemeker 2-4 Art van den Berge 3 Dirck Roufs 
-stuk beempt gelegen in Aftèrbosch 1 Jan sWytten 2 Thijs Vrank Huyben 
-al zulk deel als zij hebben in Goeyarts Verheyen hof ken, hieruit zul
len ze gelden 2 lopense rog en 1 vat aan de vicarie en verder de 
cijns.

B Mercelis is ten deel gevallen:
-een stuk land 1 Jan en Thonis 2 Goesen
-een stuk land 1 Jan Vernebben 2 Mathijs van den Eynde
-de halve beempt 1 erfgen.Dircks.
Hij zal gelden de cijns en 14 lopense rog en 4 lopense rog en aan de 
koster 4 vat.

Bijlage B vo bij fol.12vo 
C Rut zal hebben:
-een stuk land 1 erf gen. Jan (Gheenen) 2 Heyn......
-de halve beempt 1 Dirck v§n den Winckel.
Hieruit te gelden de cijns en 14 lopense.
Item Hr.Jan heeft beloofd te gelden uit zijn gedeelte aan Hr.Henrick 
de brief van 1 mander rog op Ons Vrouwdag tot de tijd toe dat hij hem 
mede brengt 13 (peters) van 20 st.
Datum 8 mei 1505.

Ruelen en Joest hebben gepresenteerd Jan Vrancken te betalen zijn
kosten die hij verricht heeft .... Willem Rutten.
Datum 3 juni 1505

fol.13 -een fragment
e n  een stuk land gelegen op Brasel 1 Jan de verkoper 2 de knd.
111 Gijben.
-uit de helft van een stuk land ook op Brasel 1 erfenis dat Dirck 
en Ghevert aan Jan verkocht haddan 2 Gerit van Berkel.
fol. 13

Joest Janszn.van Diesdonck wettig man van Gheertruyd zijn wijf dochter 
wilneer Henrics van Ruth mede voor hun knd.verkopen samen aan Heyn
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g9yn Baten was:
-hun huis,hofstad enz.int dorp 1 Jan (Hermans) Molendick 2 (Hen) 
Hr.Weyns dr.en erfgen.Gobbels 3-4 de straat.
Vrij behalve 3 lopense rog aan de h.geest van Asten.
$erzelfdertijd heeft Ruelen van Milheze als man van Mechteld Henrics 
voorsr.dr.en Anna,Dirck,Joest en (Peterke) Henrics voorsr.dochters 
elk met tutor*helmelinge vertegen en beloofd dat ze Katharine,Jax- 
ken en Fijken tot vertijen zullen brengen binnen 6 jaar.
Item nog heeft Joest beloofd dat hij al zijn knd.tot vertijen zal bren
gen die hij krijgt.
Nog belooft Jan van Diesdonck op hem en op alzulk 2 mander erfrog
als hij geldende heeft in die goey nu toebehorend aan Deyn......
aan Voerseldonck,dat Joest of Truyken kynder nimmermeer spreken zul
len op het voorsr.huis.
Datum 16 febr.

Item Joest belooft binnen 1 jaar te kwijten..... .

fol.13vo
Willem Welckens heeft beloofd aan Jan Verhynart en mede tot behoef 
van zijn vader en moeder nu op Ons Vrouwe Lichtmisdag naastkomend 7 
lopense rog en dat 4 jaar durende en daar mede zal betalen 16 peters 
en 13i st.
Datum .... j anuari.

Item Jan Verrijt en Jan van den Cruys hebben erfelijk verkocht aan
Willem Anthoniszn......... 1 mander rog uit:
-een stuk beempt in de Vloet 1 Goyart de Visser 2 Willem Didden
3 de gemeynt 4 de Aa en omtrent een buenre groot.

Item Jan zal dit mogen lossen met 28 peters.

Item Anthonis van Diesdonck heeft opgedragen aan Willem en ......
zijn zonen alzulk mander erfrog als Lemmen van Os had .......

fol.i3vo
Emont van de Ven heeft beloofd aan Jan van Roggel tot behoef der 
tafel van de h.geest nu op Ons Vrouw Lichtmis naastkomend 1 mander
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erfrog en tot ... 
Datum 28 januari.

en dan mede betalen 14 peters.

fol.H
«Item Mercelis Jan Hasenzn.heeft geloeft Dircken van Heze de Laet 
sijnen heer» tot behoef Lucien Mercelisdr.die Mercelis vercregen heeft 
bij Aleyten Dircks voorsr.dr.nu tot Onss Vrouw ierstcomende te beta
len (1 mander) rogge ende darna duerende so lange dan Lucj mundich 
is ende als sij mundich is soe sal Dirck comen ende brengen Lucien 
te vertyen op alle versterf van sijnre moeder en vader en dan sal 
Mercelis hon geven 12 peters 18 st.voor den peter,dit geloven sij 
malcanderen vast ende stedich te houden etc."
Datum 5 febr.
N.B. Heer= grootvader.

Item Heyn Verweyen verkoopt aan Hr.Dirck Smolders 11 mud rog erf
pacht uit:
-zijn huis, hof stad groot 2 lopense.

Heyn mag lossen met 29 peters, 

fol. 1 4 , 1 4 vo
Item Mathijs Laureynszn.van Reest heeft opgedragen aan Joest Janszn. 
van Roesven:
-zijn huis, hof stad en erfenis int dorp 1 Jan van Diesdonck 2 Engel 
Crakelaerts.
Dit goed had hij verkregen tegen Ghijsbert Joestenzn.Vermeer en Ghijs- 
bert had het verkregen tegen Mercelis Verbeeck.

zal brengen de brief van alzulk mander rog als Mercelis Verbeeck 
daer in heeft.

fol. 14-vo
Laureyns Henricszn.van Roesven heeft opgedragen aan Mathijs voorsr.
2 mander rog erfpacht van 28 lopense daar die 4 vat afgekweten zijn 
met de brief daar over en die hij gekocht had van Jan Willem Beelen- 
zn.en men jaarlijks geit uit:
-een stuk land met een dries van 1£ lopense en 11 roeyen achter On
staden in een camp geheten dat Nulant 1 Cornelis Roefs Cremerszn.
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t Molendijoks 3 de straat 4 een eeusel toebehorend aan Cornelis 
voorn*
—aen eeusel of groese daaromtrent 1 Cornelis voorn* 2 da straat*
-meer onderpanden gelijkerwijs.

Item Jan Weynen Corstkenszn.was,Jan Drieszn.van Esp en Peter die 
mandemaker hebben samen geloofd te betalen aan Deyn Janszn.van Eyck
8 dagen voor O.L*Vrouwlichtmis naastkomend 19 peters en 1 oort.
Datum 9 febr.

"Item dese 3 geloefden malcanderen op hon etc.dat elck hier af beta
len sal dat derde deel sonder argelist.”

fol.15
Item Melis Thijs Meliszn* ,Goeyart en Hyb zijn zonen hebben erfelijk 
verkocht aan Marie Mathijsdr*van den Eynde een mander rog uit;
-een stuk land gelegen in die Vorck
-een stuk beempt 1 Dirck Roefs 2-4 de verkoper 3 de straat,en groot 
omtrent 4 lopense land en 4 buenre beempt.
Vrij uitgenomen de cijns van de grond en 3 mander rog erfpacht.
Datum 10 febr.

Item zij zullen mogen lossen met 14 peters met de verschenen pacht.

Item Henrick van Stok van Helden heeft beloofd aan Lemmen van Os 
dat hij zal brengen Elsbenen Jansdr.van den Goer van Helden dat zij 
hem zal vesten 15 lopense en 134 lopense 1 cop erfrog met de ande
re brieven en gaf Lemmen die brief in de hand daaraf en of zij hier 
binnen stierf zal hij brengen “goet bescheet dat hijt sal mechtich 
sijn hom te beweren dat hij bewaert sal sijn tusschen dit ende sinte 
jansmisse naestcomende. 11 

Datum 12 febr.

fol. 15

Item Mergriet wede,Jans Berkers cum tutor,Philip en Jan haar zonen
mede gelovende voor de andere knd.hebben beloofd gezamender hand en
een voor al aan Lambert van Os nu op Ons Vrouwendag 3 mander rog en
daarna 6 jaar durend en op het laatste jaar mede betalen zullen
voor het mud 27 peters.
Datum 9 febr.
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fol*15vo
Item Pst er Mennen, Joest en Pouwel zijn zonen hebben verkocht aan 
jan Jacops:
-een stuk heiveld en land 1 Jan Verheze 2 Thonis van de Cruys 3 de 
gemeynt 4 erf gen Jan Berkers.
Datum 16 febr.

Item Joest van Roggel belooft aan Henrics dochters dat hij zal te 
vertijen brengen den Coster,Katharine,Jaxken en Fijken alzo dat zij 
daaraf onbelast zijn want zij dat zelf den coster geloofd hebben op 
"hom of was last hon dair af compt dat sij nyet vertijen willen dat 
hij dien hon op sal richten."
Datum 16 febr.

Item Maes Willem Maeszn .en Jan Goeyes van Zomeren hebben gekend dat 
zij hebben ontvangen van Jan van Onstaden alzulke 25 peters als Jan 
aan de erf gen. schuldig was geworden na Maes dood en schelden Jan van
wege de erfgenamen daar van kwijt en beloven dat ze op Jan nimmermeer 
zullen spreken.

fol.15vo
Eva wettige?, huisvrouw van wilneer Heyn Joestenzn.Verrijt was met 
haar mbr.heeft opgedragen aan Willem Welckenszn.Vermeer alzulk goed 
als haar gebleven is na de dood van Heyn haar man en Dirck zijn broer, 
gelegen in Asten.
Ze belooft ook haar knd. tot vertijen te brengen als ze mondig zullen 
zijn en dat beloofde Aert Willem Henricszn.ook met haar.
Ze heeft uitgehouden een akkerke gelegen op Brasel gelegen neven er
fenis Joest van Liessel,hiervoor had Willem voorn.betaald wat Dirck 
schuldig was zijnde 16 peters aan Willem Didden,12£ peters tot Grotel
aan Jacob......ende 14 lopense rog aan die voorn.Eva en gld.
aan......
Datum 16 febr. -was doorgehaald- 
Datum anno 6. ( = 1507)

fol.16
Item Cornelis Roefs Cremerszn.was verkoopt aan Jan Aert Truykenszn.
7 rijn s g ld .e rfelijke rente jaarlijks te betalen op Ons Vrouwen Lichtmis- 
dag uit:
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•lijn huis,hofstad en erfenis op Onstaden 1-3 Henrick van Hal 2 Jan 
Willem Buien 4 de straat en groot omtrent 9 lopense.
•een huis «hof stad en erfenis groot 1 lopense en gelegen daar omtrent 
1-3 Gerit Hommen 2 Jan Mathijs Mollers 4 de straat.
•een sester land 1 Gerit Rommen 2 de straat 
•4 lopense daar tegenaan gelegen
-een eeusel van 3 lopense 1 Gerit Rommen 2 Hr.Goyarts erfgen.
-een stuk beempt 1 Gerit Rommen 2 Henrics knd.van Ruth en groot een 
half buenre.
Vrij behalve de cijns en 2i mud rog erfpacht.
Datum 19 febr.(=1507)

fol.16
Item Jan Gelden Michiel Geldenszn.mede gelovende voor Henrick zijn 
zwager als man van Jenne zijn wijf en voor de andere zusters en broers 
en Symon Michiel Emmen en Jan zijn broer mede gelovende voor Enne hun 
zuster en Michiel Pouwels met Sijb zijn broer en Jan hun zwager,Jutte 
en Elisabeth Mathijs Geldens drs.hebben ontvangen van Maes Willem 
Maeszn.de helft van 25 peters hen aangekomen vanwege de dood van 
Gelden Maes die Jan van Onstaden hen schmldig was waarvan Jan (Pey- 
ers) de andere helft ontvangen heeft en schelden Maes en Jan van 
Onstaden kwijt van alles aangaande die 25 peters.

fol.16vo
Michiel Loukens verkoopt aan Willem van Aeyen:
-een stuk heiveld 1 Maes Brouwers 2-3 Dirck Maes 4 Peter Seelen. 
Datum profesto Mathie(de dag ervoor= 23 febr.)

Item Willem belooft aan Michiel te betalen tot Ons Vrouw Lichtmis 
a.s.2 lopense rog en daarna 9 jaar durend en dan mede betalen zal
4 peters*

Item Willem belooft tot half vasten a.s.aan Ghielen 1 peter, 

fol, i6vo
Item Jan Goyart Vranckenzn.was heeft erfelijk opgedragen in een erf
wisseling aan Goyart zijn wett.zoon alzulk erf mud rog als Jan ver
kregen heeft tegen Laureyns Henricszn.van Roesven en dat Laureyns
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verkregen had tegen Katharina Philipsdr.was en haar mbr• en men 
jaarlijks zal gelden na de dood van Aleyt de moeder van Katharina 
voorn, uit:
-haar huis,hof stede en erfenis tot Onstaden 1 Thewens van Onstaden 
e.a. 2 Peter Dirckszn.van den Borlaer.
Int geval dat Jan eerder sterft zullen Jans wijf en de knd.aan Goy
aert voorsr.dit mud gelden tot Aleyt dood is.
Datum die Mathie.

fol.l6vo
Item Jan heeft erfelijk verkocht aan Goyart 3 lopense erf rog uit:
-een stuk land te Beke van omtrent 7 lopense zoals hem dat toebe
hoort .

fol.17
Goyart belooft aan zijn vader..........  tot Someren.

Item Meester He(nrick) van Omel heeft volmacht gegeven aan zijn zus
ters en broeders tot zijn wederzeggen.
Datum 18 febr.

Item Vestken en Thonys van Roggel hebben samen beloofd aan de schout
tot behoef van Aelbert voor die .... te betalen jaarlijks zo lang
als Vestken d i e ...... heeft "10 enkel gouwen coervoster gulden
of ander payment" de helft tot half maart en de ander helft tot ba- 
niis.
Datum die Mathie (=24 febr.) 

fol.17
Item Gelden Hr. Goyart s heeft erfelijk opgedragen aan Roelof f van Mil- 
heze alzulk versterf en gedeelte als hij heeft na de dood van Hr. 
Goyart.

Item Gerit natuurl.zn.wilneer Heyn Mennen heeft opgedragen aan An- 
thonis zijn oom alzulk mud erfrog als Heyn zijn vader hem gelaten 
heeft in zijn testament en dat Heyn gekocht had tegen Joesten D(...)- 
gens glasmeker van Antwerpen man en mbr.Joesten Hr.Weyns dochter
......... met de schepenbrief en testament daartoe dienend ......
|||k.....  van zijnen twege af te doen.
Datum 8 merty. Schepenen Jan van den Dael en Neel Verscaut.
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Item Weyn Verscaut verkoopt aan Jan van Roggel:
-een stuk land aan die Lochte 1 Jan van Roggel 2 Daniel van Hersel. 
Datum 9  merty.

fol.17vo
Heylwich nat .dr.wilneer Hr.Goyarts,quondam vicarius in Asten ver
koopt aan Gelden haar broer alzulk recht en gedeelte als zij heeft 
aan die Egelsvoert en verder nog alzulk recht en deel als zij gekocht 
heeft tegen de Heer van Asten.
Los en vrij behalve de cijns en de helft van 3 mander rog erfpacht die 
daar vóór uitgaande zijn.

Item Jen wett .huisvrouw wilneer Claes van Doerne heeft opgedragen 
aan Ghevarden van Doerne tot behoef van haar 1 knd.die ze wettelijk 
bij Claes verkregen heeft,alzulk recht en toezeggen en deel als haar 
is aanverstorven van Claes voorsr.van een mud dat Claes voormaals 
verkregen heeft tegen Peter Henrick Tielmants van der Zande en Wil
lem Claes Hr.Janszn.en zij voortijds van Aert den Haen en dat Aert ge
kocht had van Mergriet Geldoïfsdr.was en Mergriet voorsr.het gekocht 
had van Jan Bax en Aleyt en Aleyt Hr.Goyarts nat.drs.van (Staken- 
borch) en men jaarlijks geit uit:
-een huis met hofstad dat voortijds van Art Silmanszn.was zoals Art 
dat verkocht had
-3 lopense land gelegen ter Heyden 1 Jut Verheezen en knd. 2 Heylwig 
Cilmans.
Datum altera Dedicationis. 

fol.18
"Cont ende kennelijck sij enenygelyck die dese letteren sullen sien 
ofte horen lesen" dat voor ons schepenen is verschenen Art Crake- 
laerts en Peter van den Borlaer als naburen,ze hebben verklaard 
"alsdat alsulcken gueden .........  als daer Cornelis Roefs Cre
mers verkocht had aan Janneszn.Art Truykens een erfrente van 7 rijns- 
gld.en dat die goeden daar goed genoeg voor zijn."

Item Jan Mathijszn.van den Colck heeft opgedragen aan Jan van Lier:
-de helft van 2 buenre beempt op de Diesdonck 1 de beemden die 
Dirck van Bussel toebehoorde........
.........  welke hij opgewonnen heeft met 14 lopense ...... .
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...»**»•..*• Goyart van de Goer knd.Willem Zewouts man
en mbr.Mechteld (Philip) dr.Colen en welke (Philip) Colen gekocht 
had van Henrick Thijszn.van den Colck en Henrick die verkregen had 
van Thijs zijn vader.
Datum 16 maart.

fol.18
Jan van Lier heeft opgedragen aan Willem en Gerit (Verrijt) tot be
hoef van Jan van der Colck een mander rog welke hij gekocht heeft van 
Jan Eymbarts en men geit uit:
-zijn huis en hofstad 1 Jan Ho(nsnase) 2 Jan van Roggel 3 Jan Ver
beeck 4 de straat.

fol.18vo
Item Jan van Lier verkoopt aan Jan voorn.een rente van 2 peters uit: 
*>....... een beempt 1 erfenis die Beeck 2 Jan van Lier.

Item Jan wett.zn.wilneer Heyn Ke(rsmekers) heeft opgedragen aan 
Bruysten (Gerits) van den Seylberch was 3 mud rog erfpacht uit:

1 ........ 2 Jeronimus van Weert 3 de gemeynt 4 de Loverboschweg.
Datum altera Gheertruyden.

Iol.18vo
Item Huyb die Hoge wettig man en mbr.van Elsbene Willem Zewoutsdr. 
was heeft verkocht aan Jan van Otterdijck:
-een stuk land en beempt aan elkaar en gelegen bij den oeyversnest 
in Asten. 1 Jan de koper 2 Thonys van Roggel.
Los en vrij uitgenomen

Einde -R 58a-
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Ajleememe Klapper R 5 8 a _

Aa. de -belendend- 17Aeyen, Willem van ^  
Aertszn., Ysbout Mercelis

zn : Mercelis ^
Afterbosch de oudste, Jan van ^

Baten, Heyn Heyn 8-16-17
Bax, Jan 23

Beelen, Jan Willem 15-18 

Berge, peter van den 
Berkers, Jan (Mergriet de wede)

knd. o.a.: Philip en'«Jan 19

Beys, Henrick (gm Mechtelt) |$? 
Boeschit, Beel van (Gelden en Jan de

zn) 4-12?
Ballen, Wreyn 2 
Bonenberch, Peter M a e s z n „ 'van den - 12
Borlaer, Mercelis v.den 2-Ki
Borlaer, Peter van den 23
Borlaer, Philip van den 3-9-1 2h03; 
Bouts, Peter (gm Aleyt)

3 knd: Peter, Aleyt
Margriet (gm Henrick Jan Melis) 7

Bottelmans, Aert Willem 6 

Bottelmans, Goyaert
dr: Aleyt (gm Dirck Dirckszn. van

den Heuvel) 12
Bottelmans, Jan Willemszn* 1

Brouwers, Maes Maes 4-10-11
Buckincx, Bol 14

Camp, Art Heynen Vrienszn. van den 1

Clots, Roef (gm Lijsbet) 15
Colck, Henrick Mathijszn. van den 24



Colck, Jan Mathijszn. van den 
Coster, Heyn die 
Corstkenszn. , Jan Weynen 
Crakelaerts, Aert 
Cra(nstart), Conclis 
Cremerszn., Cornelis Roefs 
Cremerszn. Lemmen

3 zn: Heyn, Jan, Claes 
Cruys, Jan van den 
Cruys, Jan Anthony van den

Dael, Jan van den 
Denen, Heyn (gm Weyndel)
Deynen (Denen), Jan, Heyn en Heylwich 
Didden, Willem 
Diesdonck, Anthonis van 
2 zn: Willem en ....

Diesdonck, Joest v. den (gm Luytgard)
2 knd: Katharina (gm Willem v.d.Eynde)

Lambrecht (Lisbeth de wede) 9-10 
Diesdonck, Joest Janszn. van (gm Geertruy

dr. Henric van Rut)16-17 
Diesdonck, Lambrecht Joesten van den 

(Lijsbeth de wede)
3 knd: Evert, Thonis

Aleyt (gm Jan van Os) 9
Doerne, Claes van (gm Jen) -2 knd- 23
Doerne, Ghevart van 23
Dusel, Heyn Janszn. van 5

Eramen, Michiel
knd: Sijmon, Jan, Enne 

Emonts, Danel
Erf-deling een -door Hr. Jan, Thonis,

Mercelis en Rut)

Esp, Jan Drieszn. van

21
3-4

15-16

19

23
11
2-19
23
14
20-21-23

7
17
13

15 
5
5-6
20

9-17



Eyck, Deyn Janszn. van |g
Ey*barts,  Jan 24
Everaerts ,  Evert Rutten 13 

Eynde, Mathijs van den
dr : Marie 7-8-9-19

Eynde, Willem van den 8

Eynde, Willem van den (gm Katharina dr.
Joest van den Diesdonck)

2 knd : Marie (gm Dirck Mercelis Weynen)
Hr. Mercelis 9

Geldenszn., Jan Gelden Michiel 21 
Geldens, Mathijs

drs: Jut en Elisabe'th 21
Geldolfs, Margriet dr. 23
Gelis, Jan zn. Art 4
Gerwen, Gotscalck van 10
Gheenbraeck, Neel op 11 
Gilis, Art
7 knd: Jan,Dirck,Gelis,Metken,Stijnken

Heylken,Goyartken.(gm Thijs C..)4
Glasmeker van Antwerpen, Joost D... (gm

Joestke dr. Hr. Weyn) 22 
Goer,, Elsbene dr. Jans van de

-Helden- 19
Goeyen, Jan -van Zomeren- 20
Goor, Jan Janszn. van de 1
Goor, Joest Willemszn van de 1 
Goyarts, Hr. -vicaris in Asten-

nat.knd : Heylwich en Gelden 23
Coyarts, Gelden Hr. 22
Goyartszn., Goyart Jan 2

H‘i D i r c k  Dircken ^
Ha....meker, Ghijsbert (gm Sophie) 1̂
Hal, Hr. Dirck van "•priester”
Haen, Aert den



Dirck van Heze)
dr : Lucie 

Helmont, Aert van
2 zn: Hr. Jan en Gerit 

Helmont» Gerit van 
Helmont, Hr. Jan van “priester- 
Henricszn., Aert Willem 
Heynen, Hr. Jan
Heze, Hr. Weyn van -Hen als dr.- '----S l a d S
H. Geestmeesters, Asten c ,J —u
Hobbraken, Jan van
Hobbraken, Mercelis Rutgers van

2 zn: Rut, Dirck ^2
Hoeck, Gielis van den 1-11
Hoick, Goyart van (gm Marie) 6
Hooge, Huyb die (gm Elsbene Zewout) 5-6-24
Hovel, Dirck Dirckszn. van den (gm Aleyt) 12 

Hoymekers, Willem 11

H,sen*n.. Mercelis Jan (8m Aleyt dj._

14-15
8

3-9-13-14
20
7

18

Jacops, Jan 8 9-14-20
Janszn., Willem Claes Hr. 23

Kerk -H. Mis doen ^
Kerkmeesters, Asten 
Kersmekers, Jan Heyn 
Kyevits, Dirck Bollen (gm)

3
24
6

Laet, Dirck van Heze de
dr. Aleyt (gm Mercelis Jan Hase) 

Lemmen, Damen 
Lier, Jan van
Liessel, Heyn van (Lysbeth de wede)

2 zn.
Liessel, Joest Heynen zn. van



Lou ke ns ,  Michiel
2 1

Maes, Gelden 2i 
Maeszn, Maes (gm

4 knd: Willem, Joestke, Lenard, Jan 10
Maeszn., Maes Willem 20
Mandemaker, Peter die 19
Meliszn., Ghevart Dirck 4 
Melis, Henrick Jan (gm Margriet dr.

Peter Bouts) 7 
Meliszn., Melis Thijs (gm)

2 zn: Goyart, Huyb 19
Mennen, Aert zn. w. Heyn 15
Mennen, Anthonis 15-22 
Mennen, Heyn

nat.zn: Gerit -Anthonis Mennen is
zijn oom- 22

Mennen, Heyn
onra. knd : Heyn en Marie 15

Mennen, Heyn Heynen (gm Lijsbet) 15 
Mennen, Peter (gm)

zn : Pouwel en Joest 20 
Milheeze, Mr. Jan Goyartszn van

- vicaris - 8 
Milheeze, Ruelen van (gm Mechteld dr.

Henric v. Rut) 9-17-22
Molendijcks, Jan 2

Ommel, Mr. Henrick van 22
Onstaden, Heyn van 3
Onstaden, Jan van 20-21
Opwinning, een 10 
Os, Jan van (gm Aleyt dr. Lambr.Joesten) 9
Os, Lemmen van 10-17-19
Otterdijck, Jan van 24



PhiliPi Katharina dr.-Aleyt haar moeder- 22 
Porters, Jan 12
Pouwels, Michiel en Sijb 21

Reest, Heyn Heynenzn. van -Jan de zn.- 14
Reest, Mathijs Laureynszn. van 5-18
Robben, Thomas Maes 7
Roefs, Neel 3
Roesven, Joest Janszn. van 18
Roesven, Laureyns Henricszn. van 18-21-22
Roesven, Peter van 9
Roggel, Jan van 17-18-23
Roggel, Joest van (= van Diesdonck) 8-16-20
Roggel, Thonys van 4
Roggel, Thonis Janneszn van (gm Lijsbeth) 5-6
Roggel, Thonys en Vestken van 22
Rommen, Gerit 3
Rommen, Jan 11
Rutten, Art Peter 8
Rut, Everaert 14 
Ruth, Henric van (gm)

9 drs: Geertruy (gm Joest Janszn. van 
Diesdonck of van Roggel)

Mechteld (gm Ruelen van Milheze) 
Anna,Dirck (dr.),Joest (dr.),
Peterke
Katharina, Jaxken en Fijken 3-9-16-17-

Scelen, Claes 2
Scoet, Jan van 5
Scoet, Hr. Ysbout van -pr- 11
Scoet, Ysbout Janszn. van 11—12
Seylberch, Bruysten (Gerits) van den 24
Slechs, Jan Dirck 6-14-15
Silmans, Art 23



Smolders, Hr. Dirck jg 
Stakenborch, Aleyt Hr. Goyarts nat. dr.

van 23
Stoetboems, Jan Joesten 2
Stok, Henrick van -van Helden- 19

Thoren, Hr, Jan van 5 
Thijs, Melis Thijs

2 zn: Goyart en Mathijs 6
Tielmants, Peter Henrick 23 
Tillemans, Jacop (gm Baten dr. Jan

Verscaut) 7
Truykens, Janneszn Art 20-21—23

Veldecker, Dirck en Peter Willemszn.
van 12

Veldecker, Peter Dirckszn. van 1
Ven, Emont van de 17-18
Verbeeck, Jan (Katharina de wede) 11
Verbeeck, Mercelis 18
Verheyen, Goeyart 16
Verhoeven, Jan Aerts 14
Verhijnart, Jan (gm Beel van Boescit) 4-17
Verkyevits \^_Laessen, Jan Wynricszn. 6
Verlijnen, Truy 4
Vermeer, Art Geldenszn. 6
Vermeer, Ghijsbert Joestenzn. 18
Vermeer, Willem Welckenszn. 20
Vermerenvoert, Cornelis Peterszn. 14
Vernebben, Aert Jan 4 
Verrijt, Heyn Joesten en Dirck Joesten 20 
Verrijt, Heyn Joesten (Eva de wede)

- onm. knd.- 20
Verrijt, Jan 17
Verrijt;, Jan Peterszn. 4
Verscaut, Cornelis -schepen- 2-13



Verscaut, Jan
4 knd: Cornelis, Weyn, Peter

Baten (gm Jacop Tillemans) 7
Verscaut, Peter 5
Verscaut, Weyn 15-23
Verscueren, Peter Aerts 12-13
Verweyen, Heyn 1-10-18
Verweyen, Heyn Peters 11
Verweyen, Hr. Mereten Henrics 14
Vicaris tot Asten -Hr. Goyart- 23 
Vicaris tot Asten : Mr. Jan Goyaerts

v. Milheeze. 8
Vrancken, Jan Goyart

zn : Goyart 6-15-21-22

Welckens, Willem 1-17
Weijnen, Dirck Mercelis (gm Marie) 9
Weynen, Mercelis (gm Ermgard) 13 
Weyns, Hr.

Joestken dr. (gm Joest D... glas-
meker v. Antwerpen) 22 

Winckel, Dirck Heynen Geritszn. v.d.
(Aleyt de wede) 12

Wijt, Jacop die 8

Ysbout, Hr. 2

Zande, Peter Henrick Tielmants van der 23
Zande, Dirck Janszn van den 12 
Zewouts, Willem

dr : Elsbene (gm Huyb die Hooge) 24





‘Klapper toponiemen R 58a.

Afterbosch, erfenis op 6-15-18

Beeck, huis, land enz. op gheen 3— 15—22
Braeck, land den 1
Braesel, land op 6-15-20
Braken, de g

Cuelbeempt, den 10

Diesdonck, beempt op 23
Dreyboem, aan Voerseldonck 6
Dijck, hoeve aan den 10

Egelsvoert, die 23
Eeusel, een 3-10-15-19-21
Eeusel, in dat Root 8

Ghoeren.goet te Omel, huis geheten 1

Hagelcruys, land bij het 13
Hal, de camp van 15
Heyden, land ter 23
Hoech Eeusel, dat 9-10
Houtappelbeempt, den 10

Langenecker, den 
Langestraat, de
Lielder, erf int 15
Lochte, land aan die 24 
Lochtenbroeck, beempt aant
Loverbosch, land op ■I2
Loverboschweg, de 24

Molmans kemken, hoef

Nuwencamp, den
Nulant, een camp geheten dat

10
18



Oeyversnest, beempt bij die 24
Omel, huis tot 2
Onstaden, huis tot 3-15-21-22
Oulant, beempt dat 15

Steghen, huis in de 13

Stockerijnde, hofstad etc. bij die 12

Rietbeempt, den 10

Vloet, beempt in de 17
Voerseldonck, ghenen dreyboem aan 6

Wijnmolen, land bij 9





KlaPPer alleen op persoonsnamen genoemd als 
gebruikers of bezitters van belendende percelen. 
R58a.

Aertszn., Gerit , ~
Aerts, Ysbout Mercelis o

Berch, Gerit van den |
Berge, Art v. den 25
Berge, Philip van den 14
Berkel, Gerit van 15
Berkers, Jan -de erfgen.- 20
Bollen, Jacop 13
Borlaer, Peter van den 15
Borlaer, Peter Dircks van den 22
Borlaer, Philip van den 8-12
Bree, Heyn van 11
Brouwers, Maes 21
Buckings, Jan Mercelis 8
Buien, Jan Willem 21
Bussel, Dirck van 15-23

Camp, Jan van de
Cilmans, Heylwig 23
Crakelaerts, Engel 1°
Cremerszn., Cornelis Roefs 1°

9 OCruys., Anthonis van de

Dael, Herman van den
Denen, Heyn
D i d d e n , Willem
Diesdonck, Jan van
Dinter, Len van
Doren, Jan en Lijsken v. den
Doren, Philip van den
Doren, Ysbout van den
Dijck, Willem Willemszn v.d.

10
13
17
18 
7
2
2
10
12



Eynde, Mathijs van den 15

Gelis, Art ' 2 '
Gerits, Dirck g_g
Gheenen, tTan 15
Ghevarts, Ghevart Jan ig

Hal, Art Gilis van 13
Hal, Gerit van g
HallV Hr. Gelis van 6
Hal, Henric van tl
Hanen, Heyn 12
Hemeler, Goyart dié 10
Hérsei, Daniel van 23
Heynen, Jan 10
Hobbeken, Jan van 12
Hobbenken, Weyn yan 10
Hobbraken, Petet van 6
Honsnase, Jan 24
Huyben, Thijs Vranck 15

Liessel, Joest van 20

Maes, Dirck 21 
Meyskens, Jan 7*
Michiels, Jan Dirck 9 
Molendijcks, Jan
Mo11ers, Jan Mathijs 21 

Nuwenhuys, Jan van

Ommel, Jan van 
Onstaden, Thewen van

Papendonck, Jan
Papendonck, Weyn Dirckzn. van
Peters, Jannes 3



Roefs, Dirck 
Roevers, Joest 15-19

8

Roggel, Jan van 23-24
Roggel, Thonys van 24
Rommen, Gerit 2i
Ruelens, Lemmen |||
Ruth, Henric van -de knd- 11-15-21
Rutten, Aleyt 1
Rutten, Willem g

Seelen, Peter 21
Smolders, Hr. Dirck 9
Snijders, Willem 14
Stock, Jan van der 12

Verbeeck, Jan 24
Verheyen, Goyart 12
Verheze, Jan 20
Verhezen, Jut 23
Verhoeven, Huybert 10
Verhoeven, Jan Jans 9
Vernebben, Jan 8-15
Verrijt, Jan 8-10
Verrijt, Katharijn -en knd- 6
Verscaut, Neel 15
Verscaut, Wreyn '
Verstappen, Margriet * 
Verweyen, Emont

3 knd: Peter, Aert
Sophie (gm. Gijsbert Han...

meker) 3-14
Verweyen, Heyn 
Visser, Goyart de 
Voskens, erfgen.

Wagemekers, Willem 9-15



Weert, Jeronimus van 24
Weynen, Dirck 10
Winckel, Dirck van den 15
Wijtten, Jan 15

Zande, Jacop van den 6
Zewouts, Willem 2-15
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ASTEN R 59 
1518 en 1519

-Het eerste deel van dit kleine maar moeilijk te lezen protokol 
is verdweüen (het bevat slechts 22 folio’s.)

fol.1
ende Peter Verscuere strekkende van erfenis Jans Vernebben op er
fenis Rutt Peters e.a. zoals de princ.schepenbrief dat allemaal 
bevattende is.-
dat hen daer in toebehoren mag tot behoef Willem..... en belooft
dit vertegen en overgeven eeuwelijk vast enz.te houden.

11 mei (1518)
Elisabeth sHertoghen wede .Mercelis Verbeeck met mbr. verkoopt aan 
Maes Willem Maeszn.;
-een sil beempt te Asten achter Houbraeck 1 Jan Molendijck 2 Peter 
(Celen) erf gen. 3 Hr. Dirck van Hall priester 4 de Aa.

fol.1 11 mei
Maes Willem Maeszn.verkoopt aan Jacop de Wit:
-een sil beempt welke rijdende is tegen Jan Molendyck 2 erfgen.Pe
ter Celen 3 Hr.van Hall priester 4 de Aa.

Maes Willen Maeszn.verkoopt aan Jacop de Wit:
-een sil beempt.

fol.1vo
Bruysten Gerits verkoopt aan Bruysten onze mede-schepen 14 vaten 
rog erf pacht, deze had Bruysten Tijs verkregen in een erfwisseling 
met Aeb Jan sWittenzn.en Aeb had die weer verkregen van Gevart 
Jan Gevartszn., jaarlijks uit:
-huis,hof enz. 1 Goyart Verheyen 2 Jan van den Camp 3 de gemeynt»
4 de Loverbosch-weg.
fol.lvo 12 mei 1518
Jan Jacops onze mede-schepen verkoopt aan Willem Artszn.van de 
Camp:
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-een stuk beempt aan den Bosch 1 Jan Jacops 2 Art v.d.Eynde 3 de 
Aa 4 Jan Jacops.
Nog zal Willem hebben:
-een beempt naast den Mortel

Jan Jacops zal Willem wegen om te varen en drijven geheel het jaar 
o v e r .... donck tot zijn béempt.

fol.2
Willem Artszn.van de Camp heeft opgedragen aan Jan voorsr.:
-een stuk beempt aan den Bosch in erfwisseling;Jan Jacops had die 
van de erfgen.Jan Berkers.
Nog zal Jan hebben:
-een stuk erf daar tegenaan en geheten de Hoech Donck. 

fol.2
Dirck Henrickzn.van Meyel onze mede-schepen,verkoopt aan Hr.Dirck 
van Hall priester een jaarl. cijns van 3 gld.op Sint Jansbaptisten- 
dag uit:
-een beempt tot Werdingen te Asten 1 de gemeynt 2 Peter Maes van 
Lierop 3 erfgen.Ysbout Bouts e.a.
Vrij behalve daaruit jaarl.2 gld.

Ê
fol.2vo 14 mei (1518)
Hr.Dirck mag deze 3 gld.altijd lossen met 63 gld.

fol.2vo 4 juni (1518)
Joest Verrijt en Philip Berkers als provisors der tafel h.geest 
te Asten dragen over aan Elisabeth wede.Dirck Baten met oorlof 
van Mijns Heren (gen.... ) van Luyck:
-een hofstad en erfenis 1 Peter Verscaut 2 Johan van Roggel. 
Elisabeth mag lossen met 14 peters.

fol.2vo 12 juni (1518)
Elisabeth wede.Dirck Baten met mbr.verkoopt aan Gelden Hr.Goyarts 
vicaris tot Asten was en Elisabeth zijn wettige vrouw tot hun bei
der lijftocht en Art Ysbout Boutszn.ter erfelijkheid:
-een hofstad groot 8i roeyen 1 erfenis van de verkoper 2 de erfgen 
Peter Verscaut 3 Hr.Jan van Dijsdonck 4 een straat.



Elisabeth wede.Dirck Baten met mbr.verkoopt aan Henrick Artszn. 
Vervoert:
-een huis,hof,hof stad enz. int dorp 1 Gelden Hr.Goyarts 2 de straat 
Vrij behalve een malder rog aan de h.geest.
Dit malder mag Henrick lossen met 14 peters.

Henrick belooft aan Elisabeth nu Lichtmis a.s.over een jaar 144 
peter te betalen.

fol.3vo 9de dach weemaent -
Peter Thonis Mennen heeft overgegeven aan Wilmke Thonis Mennen 
huisvrouw was,al zijn recht dat hem is aangekomen of nog aankomen 
mag van wege Thonis Mennen zijn vader of van Wilmke zijn moeder.

Item Peter bekent dat hij 40 peters heeft gebeurd voor zijn deel 
-"indien Peter een wettige geboert en crecht soe kent Peter voor
sr. dat die 40 peters gaen sullen tot sijn gerechte erfgenaemen van 
dient comen isM-

fol.3vo 10 april (1518)
Jan Sterk(ens) als man van zijn wett.vrouw dr.Korstken (sLuters) 
verkoopt aan Katharina wede. Jan (Heynen) een erf cijns van een mud 
rog die Jan Sterke(ns) huisvrouw aangekomen en verstorven is van 
wege Korstken-haar vader,die hij (Korstken) verkregen heeft tegen 
Mathijs Thyszn.was als man en mbr.van Jenne zijn wijf dr.Henricks 
Verheykens en die men jaarlijks schuldig is te gelden uit:
-5 lopense land aant Laerbroeck 1 Joest Roevers van Eynhoven 
2 de verkoper.

fol. 4
Hr.Tielman priester heeft volmacht gegeven aan Anthonis van Dies
donck om voor hem te heffen en beuren van al zijn renten die hem 
gemaakt zijn van wege zijn altaar.

fol«4 3de dach hoymaent
Item Jan Coole verkoopt aan Danel Willemszn.van den Eynde:
-de helft van een beempt in de Vloet.

fol.3
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Jan had die eertijds gekocht gehad van Willem van den Eynde de va
der van Danel.
De gehele beempt is gelegen 1 Joest de Visser 2 convent van Byn
deren 3 de gemeynt 4 de Aa.

Danel belooft aan Jan Coole te betalen nu Lichtmisdag a.s.66 gld.

Jan Colen heeft opgedragen aan Jan Snoucx van Morssel zijnzwager 
66 gld.welke Danel aan hem beloofd had.

fol.4vo 9 de dach hoymaent
Peter van Bruesel begeert een vonnisbrief.

fol.4vo
Jan (Stotboem) verkoopt aan Joest Peterszn.van Houbraken:
-een stuk land aan de Dijck op Brasel.
Dit land had Jan gekocht van Jan Bernarts zijn zwager 1 Herman van 
Bottel 2 Jan Molendycx 3 Joest van Liessel 4 de Herstraat.

Item Willem Maes Froyenzn.van Kekeler als princ.schuldenaar te 
betalen aan Ka te lijn wede. Jan Heynen nu tot Lichtmisdag a.s.20 st. 
en dat 6 jaar lang,met 15 gld.af te leggen.

fol.4vo
Gelden Hr.Goyarts verkoopt aan Joest Verrijt 9 vaten erfrog jaarl. 
op Lichtmisdag uit;
-zijn huis,hof enz.int dorp groot wezende 6 lopense 1 Joest Verrijt 
2 Goert Pousuer 3 de straat 4 Gielis van den Ho(e)ck erfgen.

fol.5
Voor ons is verschenen Albrecht de Roever,hij verkoopt aan Joest 
Verrijt een mud rog met schepenbrief, dit mud had Albrecht gekocht 
gehad van Jan Goyart Franckenzn.en Jan had dit verkregen van Wil
lem van Lier en die had het verkregen van de erfgen.Jan de (Helst) 
en dat men jaarl.schuldig is te gelden en betalen op Lichtmisdag 
uit:
-tien lopense land en een buenre beempt daarbij in een camp gehe
ten die Boeckhout te Asten. 1 Katherijn van den Holsndijck en knd.

4.



2 Hr.Jan van Perre en Elebene van Onstaden en haar knd. 3 de weg
4 Hr.Jan voorn.

fol.5 10sten dach inde hoymaent
Voor ons is verschenen Peter van Bruesel en heeft opgedragen aan 
Gerit van Lier een schepenvonnisbrief waarin hij opgewonnen heeft 
"zekere erfve naer uutwijsen brief daer hem mede commen is totter 
vonnisbrief behoudelyck dat Peter voirsr.in dien voirsr.opgewon
nen erff sijn pacht daer in behelt te weten een mud erfrogghen en
de geloft ........ "

Item Gerit heeft beloofd aan Peter 2 mud rog reeds nu tot Kerst
mis en nog 2 mud met Pinksteren daarna en nu tot Asten kermis 30 
st.als van koste van recht van de vonnisbrief ende van achterste- 
dige pachten van zijn mudde erf rog.
Zo heeft Peter begeerd dat men hem in de erfenis zou zetten die 
hij opgewonnen heeft.
Jan houdt zijn vonnisbrief zoals dit is gebeurd bij de Heer en de 
schepenen.

lfol.5vo 14 dagen in hooimaand
Art Artszn.van den Berge verkoopt aan Tijs zijn broer,al zijn goed 
(roer. en onr.) dat hem is aangestorven vanwege zijn vader en moe
der,als land,zand,hei-en weiveld.
Verder draagt Art voorn.nog over:
-een stuk land van 14 lopense,op den Eesecker. 1 Peter Emonts 
2 Jan Gielis 3 een weg 4 Heyn Verweyen.
Vrij behalve 2 mud erf rog en nog 1/3 van 20 st.Bos pacht.

fol.5vo 13 dagen in oogstmaand
Peter Emontszn.Verweyen verkoopt aan Joest Ysboutszn.:
-een stuk beempt in de Haseldonck 1-2 Peter Vriens 3 de Aa 4 Art 
Vriens.
Vrij behalve 3 oort st.als cijns, 

fol.5vo
Peter voorsr.als man van Griet verkoopt aan Mercelis Ysbouts:
-een stuk beempt in de Hoochdonck 1 erfgen.Jr.van Vlercken 2 V.'il- 
lem Rutte en Peter Rutte.



fol.6 1518
Voor ons is verschenen Mercelis Ysbouts,hij verkoopt aan Peter 
voorn, een erf el. cijns van 6 gld.jaarl.op Sint Laurensdag die komt 
in de oogstmaand (=10 aug.) uit:
-een stuk beempt in de Hoochdonck 1 erfgen.Jr.van Vlercken 2 Wil
lem en Peter Rutte 3 Peter Emonts 4 Jr.van Asten.
-een stuk land in de Hoyvaernest groot 2i lopense 1 de vicarie 
van Asten 2 Jan van Otter dijck.

Mercelis mag ...... die 6 rijnsgld. lossen met 100 gld.,hij mag een
half jaar te voren opzeggen wil hij op Sint Laurensdag afleggen.

fol.6vo
Voor ons is gekomen Heylewich weduwe .wilner Dirck van Kessel en 
Wilm en Gerit knd.van haar en Dirck voorn.mede gelovende voor 
hun broers en zusters en hebben verkocht aan Kathelijn wede.Jan 
Heynen een mud erfrog met de schepenbrieven;dit mud rog komt uit 
een schepenbrief uit den Bosch van 5 mud jaarl.op Lichtmisdag 
uit goeden geheten ter Eyken en die Heylwich aangestorven waren 
na de dood van haar vader Matijs de mulder.
Anno 1518 mensis juni 33 dagen!!.

fol.6vo 12 april 1518
Henrick Gilliszn.van den Houckverkoopt aan Gornelis Verscaut on
ze mede-schepen een mud erfrog, dit mud had Henrick verkregen van 
Jacop Everaert Gijsenzn.zijn zwager en was hem toebedeeld in een 
erfdeling met broers enz.het welk jaarlijks is geldende uit:
-een huis,hof enz.te Asten 1 Hanrick Willen 2 Walraven Heynen 
Buxkijns of zijn knd.

fol.6vo 26 aug.1518
Claus Merseliszn.van V/eert verkoopt aan Jacop Herbertszn.een mal-
der rog,(maat Helmond) jaarl.op Lichtmisdag uit:
-een stuk land,den Eyckecker groot 3 lopense gelegen in Gemert
1 Commanderij van Gemert 2 Jacop Herberts 3 Dirck Smeets 4 Henrick 
van der Bleeck.

fol.6vo,7 26 aug,1518
Voor ons is gekomen Willem(ke) weduwe wilner Anthonis .Mennen met
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mbr.met Herman,Thonis,Cornelis,Joest en Jan,Hubrecht (zijnde) Tho
nis Mennen kinderen,ze verkopen aan Meester Henrick van Ommel een 
jaarl. cijns van 6 rijnsgld.te betalen op Sint Jan Decolate die 
komt in de oogstmaand uit:
-een huis,hof enz.aan Yorldonck geheten de Rijt,groot 16 lopense
1 Dirck Roeffs 2 de gemeynt 3 de straat 4 Thijs van den Berge gehe
ten de zeman.
-een stuk land achter den Bosch van 4 lopense 1 O.L.Vr.altaar 2 
Jan Jacops 3 Willem Vereynseldonck 4 Gerit Verhoeve.
Vrij behalve 3 mud erfrog en de cijns van de grond.
Act.26 oogstmaand 1518.
N.B. Sint Jan Decolatio = Sint Jans Onthoofding op 29 aug. 

fol.7
"Item dese voersr.sullent mogen lossen altijts alst hon believen 
sall myt hondert rijnsgulden XX st.vor den gld.te weten dat dese 
geven sullen aende som voersr.32 phelippus gld. noch hondert ende
20 silveren vl.... van 3 stuivers tstuck ende noch hondert ende
vyffen .dertich dobbel stuvers ende voert (empich stuvers) belopen
de tsamen ter somme van hondert gulden mit voerwaert dat dese 
voersr.een halff jaer te voire op seggen sullen als sij tot Sint 
Jansdach opseggen sullen.”
Datum voersr.

fol.7vo
Voor ons is verschenen Meester Henrick van Ommel,hij heeft opgedra
gen aan Jan Verhynart en Wilm Vereyseldonck als kerkmeesters 
”tot behoef f van een jaergetijt off ander repracien der kerck daer 
Meester Henrick ter ordinen sall in stat van eenen andere ob- 
droucht aengaende Heyn Bulle die hij hier voermals der kerck gedaen 
heef eenen scepenen schuld-brief mensio makende van 10 peters 
tstuck tot 18 st.mytten voirschenen pachten te weten 4 lopens ende 
van (4) jaeren gelyck dien brief vorder dat inhelt behoudelick dat 
dese selve kerckmeesters voorn.noch niemant van honnertwegen son
der consent Meester Henrick voersr.eenige compossisien off aff- 
slach sullen doen ten alleen nemen ende vervolgen dat recht is 
sonder vertreck indien sij des niet en doen van (stonde) ten soe 
dracht Meester Henrick desen selven brief als voer de kerck van 
groot (sondert) dat Meester Henrick daer doey sell gelyck hier
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geweest soude hebben ende al sonder arglist geloven dat voersr. 
vast ende stedich te holden op hom ende op all goet.”- 
Datum voirsr.
N.B. Compossisien = schikking, 

fol.7vo
Item Meelys Tijs Meliszn.verkoopt aan Hr.van Hall priester,een 
jaarl. erf cijns van 2 gld.op Lichtmisdag uit:
-een huis, hof, hof stad enz. op Rynckvelt gelegen en groot 8 lopense
1-2-3 de gemeynt 4 Goyart Verlijen
-een stuk land en groese van 84 lopense •

fol.7vo,8
De schepenen en een deels van de gebueren van Asten ten eender 
ende Gerit van Berkel ten ander hebben "mijnnelijck ende wael gere- 
kent van alle tgeens dat Gerit voersr.mytten dorp te doen heeft 
gehadt
alsoe blieven die gebuer Geritten schuldich XX r.gld.ende alsoe 
lang als die gebuer Geritten sijn XX r.gld.niet en geven soe en 
sall Geritten voersr.myt ons (mer) gelden in enege bede ende alst 
den gebuer belieft Gerit sijn penningen weder te geven so sal Gerit 
voersr. ons den los schuldich te gelden als hem huer voermals ge
daen hadde
ende als Gerit voersr.belieft sijn penningen weder te hebben so 
sullen die gebuer sijn penningen weder geven ende dan sal hij gel
den ast voersr.is sonder argelist.
Datum 1518 den lesten dach ougstmaent."

Ceel Roeffs belooft 7 peters aan de kerkmrs.tot behoef der kerk 
van Asten,nu tot Liohtmis de een helft,de ander helft tot Pasen. 
Datum laatste dag oegstmaand.

fol.8
Item Elisabeth wede wilner Peter Verscaut cum tutore en Cornelis 
Verscaut als mbr.over de knd.van Peter voorsr.verkopen aan Hr. 
Dirck van Hall priester een erf el. cijns van een rijnsgld.te beta
len op Lichtmisdag uit:
-een manderse land 1 erf gen. Jan van Roggel 2 de straat.
Datum den IXste daoh gerstmaent.



Item ze mogen deze cijns van een rignsgld. altijd lossen met 20 gld.; 
met Kerstmis op te zeggen als men op O.L.Vrouwdag afleggen wil.

fol.8vo
Goyart Philips Pouseurzn.verkoopt aan Jan Ooole 2 mud rog erfpacht 
jaarlijks te gelden en betalen op Lichtmisdag uit:
-een stuk beempt gelegen achter Onstayen en groot drie buenre
-een stuk beempt 1 Tijs d e ..... 2 Willem Anthoniszn. 3 de gemeyn
dijck 4 de Aa.
Vrij behalve de cijns van de grond en een mud rog daar uitgaande.

Goyart voorn.zal mogen lossen altijd als het hem belieft met 60 pe
ters, de peter van 18 st.,de philipsgld.voor 25 st.,de corvorster 
gld.voor 28 st.jopzeggen half jaar te voren als men opzeggen wil.

fol.8vo
Hr.Jan van Rooggel kent zich betaald van alzulke erfrog als Ceel 
Ysbouts hem had beloofd in de Par die hij (Ceel) van Hr.Jan gekocht^ 
had.

Item de brief van 12 gld.lijfrente die Seel gevest had aan Hr.Jan 
en die .... .

fol,9 26 geerstmaand 1518
Henrick Kemp verkoopt aan Berthout van Gerwen een jaarl.en erfel. 
cijns van 20 st.te betalen op Remigius en Bavo (dag) uit:
-huis,hof,goed te wegen en groot 9 lopense 1 Henrick Verweyen
2 tgoet van Ruth 3 de straat.
Los en vrij en verder tot onderpand 6 gld.erfelijk die Henrick heeft 
in Hilvarenbeek aan Aert Schilders genoemd Wellens kynder geheten 
te Diessen.

Item Henrick mag altijd lossen met 18 gld.jeen half jaar te voren 
op te zeggen.

Los briefje liggend bij fol.9
”Cond ende kenlicke sij enen yegeliken woe dat Aert van Doeren Aer- 
den den Poerter sijnen laet jaerlicx verhuert heeft:

fol .8
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-twe bemden gelegen after dat huys van Asten voer welcke twe beem
den vorscreven die laet sijnen heerscap alle jaer op onser vrouwen 
lichtmissedach sal geven ende betalen vijftenhalven r(ijns) gulden 
gevalueerts gelts XX st.voer den gulden gerekent ende daer voer 
sal die laet die bemden meyen,hoeyen,weyen ende gebruycken tot 
profijt van honder beyder beesten opter hoven daer die laet woent 
ende anders waer nergent off met geenen bremden beesten,ende dese 
huer sal dueren alsoe lange als die laet op die hove woent ende 
nyet langer ende hier met is die huer doet ende te nyet van den 
bemt die daer gemackt is inder pechtyngen doen die laet die hove 
in gepacht heeft ende dat is gesciet Ao 1518 op Sint Janbaptis- 
ten avont."

fol.9
Heylwich wett.dr.Lenart Scoemekers die Lenart gewonnen en verwekt 
had bij Stijntkijn Goyart Hagensdr.met mbr.,heeft volmacht gegeven 
aan Dirck Scoemekers haar wett.man om alle recht te vervolgen,te 
doen en laten zoals Heylwich dat in "propre persoen" zou doen. 
Actum 1518,donderdach post Asten Kermys.

"Anno 1518 den lesten dach geerstmaent zoe is commen Gerit van 
Lier begeeren de een vre tusschen Jan Heymekers ende Hr. Gerit 
Evert sijn zwager myt hon vrienden in de volle vierscare (die) den 
schoutet myt die scepenen sat ende dincgde ende die scepenen dien 
vrede verzocht ende beval aen Mathijs Jan Heynen een warf,ander 
warf,derde warff ende Tijs hom die vrede weigerde ende Dirck Hey
nen myt sijn kynder Gerit myt sijn vrienden de vrede gaff ende voir 
hen selven ende voer sijn kynder ende mut........... "

Anno 1518 zo heeft de schout van Asten Gillis van Co(...)borch 
"een vre geheyst ende begeert ut begeerte van partijen ende van 
den Heer tusschen dien van Lier ende Jan Heynen kijnder eerst Tijs- 
ken Heynen ende die selve Tijsken dat weygerde in presentie die

"Item binnen 14 dagen daernaer dien schoutet voorn.Bettende dé 
vierscaer met sijn scepenen ende alle Jan Heynen

fol.9 30 sep.1518

fol.9vo

scepenen in de dinckbanck den dach october."
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en die schout aldoen wederom een vree geheyst ende die selve Jan 
Heynen alsdoen weygerde den Heer."

fol.9vo
"Item dat te voire voir desen datum den Heer begert een vre tus
schen dese selven voorsr.en Dirck Heyne de oem ende bloet(vader)j 
partijen ende dien selve Dirck dat geweigert heeft."

fol.9vo 16 okt.1518
Jan Mart en Molendijx verkoopt aan Hr. Hendrick de Bree priester een 
mud erfrog met de schepenbrief,dit mud erfrog had Jan gekocht ge
had van Henrick van T...bolle.
Jan heeft vertegen op die brief enz.

fol.10
Wreyns van Roesven verkoopt aan Joest Verrijt:
-een huis en hofstad en erf tot Onstayen 1 Jan van Dael 2 Jan Mo- 
lendijc.

fol.10 28 okt.1518 
Dirck Schoemeker heeft voldaan .......

fol.10 9 nov.1518
Ruth Jan Ruttenzn.heeft opgedragen aan Dirck Peter Claeszn. een
schepenbrief van 4 vaten r o g ...... ..

fol.10 Anno 1518 elfde dach voor Martini
Jan Goyart Pranckenzn.heeft opgedragen aan Henrick zijn toekomende 
huisvrouw wett.dr.Michiel van Valen van Zomeren 75 gld.na de dood 
van Jan;als Henrick langer leeft dan Jan zal ze de penn.gebruiken 
zoals ze zelf wil,
-"ende ander Henrick naer Jans doot daeraff te gelden drie mudde 
erf f rogge der maat van Asten tot een tijt durende dat erfgen. van 
Jan voorsr.commen ende betalen Henrick die voorsr.penn.ende inge— 
vaell off Henrick wettige geboert crecht bij Jan voorsr.soe sullen 
die penn.ende de pacht van de penn.voirsr.gaen tote gerechte erf
gen. ende blijven bij alsoe dat Henrick die moeder,kind of kinder 
voersr. sal gebrucken die voersr...... haer leven lanck bij alsoe
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dat Henrick hebben sall naer Jana doot een coe.ende een bedde en
de sonder toebehorde all sonder argelist.
Datum 1518 elfde dach vooi? martinj."-

fol.10vo 26 nov.1518
Mercelis Ysbouts belooft te betalen aan Reiner Ariaen Wicmoets 
nu op O.Vr.Lichtmisdag:
-een malder erfrog en dat 10 jaar lang.
Binnen die 10 jaar mag Mercelis 15 peters betalen zijnde de princ. 
penn.met de pacht die hij ten achter heeft.

fol.10vo
Op 9 dec.1518 heeft Jan Henrick Danels
Peter Janszn.van Berkel zijn huizing, hof stad en erfenis daarbij 
tot Onstayen met de schepenbrief die hij daaraf had.
N.B. -Er staat niets over verkoop!-

fol. 10vo 14 dec.1518
Elisabeth Symon Goyarts wett.dr.verkoopt aan Sijmon Claes Costerszru 
-een huis,hof en hofstad en erf van | lopense te Someren int Scoet
1 Chiel Schonck 2 erfgen.Jan Wilm Wagemans 3 de straat 4 Dirck 
Schonck
-een stuk land,den Loemsecker groot 1/4 van 4 lopense 1 Pauwel 
Brauwers 2 Dirck de Heer 3 de gemeyn waterlaet 4 Jan Happen.
Vrij behalve 12 vaten rog en de commer vant dorp.

fol.11
Sijmon belooft aan Elisabeth te betalen nu tot Lichtmisdag 14 r.gl.

Elisabeth kent’ (hem) betaelt van 24 r.gld.in af......  van 68
r.gld.

Symon belooft aan Elisabeth nu Sint Jans a.s.29 r.gld.te betalen.
fol.11 , 14 dec.1518 
Jan Jan Damszn.heeft opgedragen alzulk malder erfrog als Hr.Dirck 
G..... . hem gemaakt had en verder alzulk versterf als hem is aan
gekomen vanwege zijn moeder Aleyt Jan Vlemyncxdr.en alle rechten



hem aangekomen vanwege zijn zusters en broers als land,hei-en wei— 
veld en alles wat gekocht mocht zijn en dat tot behoef van Joest 
Broubraken.

Item Joest belooft aan Jan Jan Daemszn.nu tot Onze Vrouw a.s.8 pe
ters of op O.L.Vr•Lichtmis daarna 4 vaten rog.

Item nog zal Joest geven binnen 14 dgn.32 st.

f01•11vo 14 dec.1518
Willem Anthoniszn.van Diesdonck,Henrick zijn broer,Mercelis Ysbouts 
als man van Marie zijn wijf,Mercelis mede gelovende voor Gillis en 
die "te vesten ende te vertien te brengen”,verder Lauwrijns Roufs 
Cremerszn.als man van Luytgart zijn wijf en Joest van Wynckel als 
man van Jen zijn vrouw en Reyner Arien Wicmoets als man van Stijn 
zijn wijf,zijnde alle wett.knd.van Thonis van Diesdonck.Ze hebben sa
men verkocht aan Jan Ooole:
-drie malder erfrog met de brief;deze was hen aangekomen en aan
gestorven na de dood van Thonis voorn.hun vader en welke Thonis 
van Rooggel gekocht had van Jan nat.zoon van Heer Henric* van Om
mel priester.
Deze Jan is man en mbr.van Jut zijn vrouw dochter van Michiel Jan 
Heymanszn. Michiel voorn.en Jut hadden deze cijns in koop verkregen 
gehad van Gerrit Dirck Knopszn.,jaarlijks op Lichtmisdag -maat So
meren -te gelden uits
-een huis,hofstad en een camp land daarbij in de parochie van Zome
ren, ter stede geheten ,fan geen heide” 1 Danel van Eckerbrouck
2 Deynout natuurlijke zoon van Deynout aan geen heyde.
Dit alles zoals staat in schepenbrieven van Zomeren.
De verkopers hebben op die 18 lopense rog helmelinge vertegen tot 
behoef van Jan Colen voorn.

fol.12 dec.1518
Item Joest van Rooggel heeft helmelinge vertegen op alzulke sche
penbrief als Willem Wagemekers gevest heeft aan Hr.Jan van Dies
donck,hij belooft dat vast,stedig enz.te houden op hem en op al zijn 
goed.
Datum woensdach nae Korsdach.
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Item Willem Diden en Lauwreyns Roefs Cremerszn.hebben samen beloofd 
«voir all wee last ofte commer dat dien scepenen ofte clerck coxmnen 
mocht van eenen scepenenbrief die sij Lauwreyns voorsr.ut gereickt 
hebben van drie mudde rogghe dien Wilm de Wagemeker (aen) Hr.Jan 
van Diesdonck geveest heeft ende off die scepenen ofte clerck van 
eenige commer last scade inne quam in geestelick in werlicken,dat 
sij dat oprichten ende voir in staen sullen ende geloven dit gesa- 
menderhant ende een voir all vast ende stedich te holden op hon en
de op all hon goet hebbende ende vercrijgende•
Datum voorsr. (=woensdach nae Korsdach.)

Item Lauwreyns voorsr.heeft geloofd "op hom ende op all sijn goet 
dat hij Willem Didden costeloos ende scadeloos ontheffen sullen off 
hen last quam van dat hij ge(loft) heeft als voir-"

Item Jan Goyart Prancken...... verkoopt aan Jan van Dael onze me
de-schepen, 9 vaten erf rog welke Jan gekocht had van Jan Peters van 
den Borlaer en die men Jaarl.gilt op O.L.Vrouwdag uit:
-een stuk erf achter Onstayen 1 Jan de koper 2 Gerit (Rommen) 3 de 
straat 4 de camp van Hal.
Datum (andere) dach octobri (=1518)

fol.12vo 3 dec.1518
Johannes Janszn.van Diesdonck verkoopt aan Jan Henrick Deenezn.: 
-een stuk land omtrent de molen gelegen 1 Hr.Henrick van Hall
2 Joost van Bussel 3 Cornelis Verscaut 4 Henrick Baten.
-een stuk land 1 erfenis O.L.Vrouw.altaar Presentationes 2 Jr.van 
Asten 3 Jan van Berkel 4 Jan Matijs Smolders.
Vrij behalve de cijns van de grond.
Datum 1518,drie dage in decembris.

fol.12vo 5 dagen loemaent (=5 Jan.1519)
Henrick Janszn.van Otterdijck verkoopt aan Wilm Jans Bruine tot be
hoef van Katheline zijn moeder,een mud erfrog op Lichtmisdag uit:
-een half buenre beempt of eeusel in de Stegen 1-2 Dirck Deenen
3 Joffr.van Berkel
Henrick mag lossen met 28 peters van 18 st.het stuk.

fol.12
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Henrick voorsr.verkoopt aan Margriet wett.dr.van Pauwel Nollens 
een malder erfrog op Lichtmisdag uit:
-zijn huizing,hof enz.in de Stegen 1 Katelijn Ysbouts 2 Jan van Ot- 
terdijck 3 Art Robijns 4 de straat.

Henrick mag dit malder rog lossen met 14 peters;Henrick zal op Sint 
Jansmys te voren opzeggen als hij afleggen wil.

fol.13 16de dach loemaent (=16 jan.1519)
Mercelis Jan Bucxkens heeft erfelijk vertegen op alzulk recht als 
hem is aangestorven van wege zijn vader en Jen zijn moeder zijnde een 
dr.van Mercelis van Elsbrouck en dat tot behoef van Lambrecht wett. 
zoon van Danel Emonts;hetzij erfenis,land,beempt enz.

f ol. 13vo 17de dach loemaent (=17 jan. 1519)
Dat voor ons komen is Goyart Dirck Wicmoets.
Hij verkoopt aan Gillis Art Gilliszn.:
-een huis,hof en hofstad en erfenis in de parochie van Leynshout
1 Jan van Huesden 2 Goyart de verkoper 3 Willem Coolen 4 de straat, 
-een stuk land,dat eeussel,groot 3 lopense 1 erfenis toebehorend 
de hove van Lijnshout 2 Peter Muls 3 J&n Huesden 4 erfgen.Pouwel 
de Ruter.
-een stuk land en heiveld aan elkaar en 7 lopense groot 1 Peeter 
Horens en Matheus van Huesden 2 erfenis der kerk van Lijnshout
3 Claes Vercrushout en Goyart de verkoper 4 de straat.
Vrij behalve de cijns van de grond en een mander erfrog.

fol.13vo
Gillis voorn.verkoopt aan Goyart voorn.en Kathelijn zijn vrouw een 
erf el. cijns van 4 mud rog (maat van Leynshout) die te gelden en be
talen op Lichtmisdag al zo lang als Goyart en Kathelijn leven zul
len,uit dezelfde onderpanden die Goyart aan Gielis verkocht had.

fol.14
Gillis zal het land aanvaarden nu van de stoppelen met de halve 
schaar en de hof met half maart.

fol.13
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Gillis heeft opgedragen aan Thonis Marten Willemszn.zijn zwager 2 
mud erfrog en die te gelden en betalen op de eerste O.L.Vrouwdag 
na de dood van Goyart en Katelijn voorn.en verder alle jaar uit de
zelfde onderpanden die Goyart Gelissen voorsr.gevest heeft.

fol.14
Gillis mag deze 2 mud rog lossen elk mud voor 18 peters.

fol.14»14vo. 17de dach loemaent (=17 jan.1519)
Henrick Artszn.van Reest en Art zijn zoon,Goyart zijn zoon,Bertelmes; 
Henrick voorsr.gelovende voor Peter zijn zoon en voor Jan zijn zoon 
en Art en Goyart voorn.gelovende voor Alart hun zwager die man en 
mbr.is van Joest dr.Henrick van Reest.
Ze verkopen aan Jan Coolen 17 vaten erfrog welke Henrick gekocht 
had van Art Gilliszn.van Hal en die men jaarl.gilt op O.L.Vrouwdag 
van en uit:
-een stuk land van 4 lopense gelegen in de Omelsche ecker omtrent 
den Colck 1 Peter van Helmont en zijn zuster 2 Jan Willemszn.van den 
Eynde 3 de Colck 4 een weg.
-een stuk land gelegen op ten Zwarten berch en 2 lopense groot 
1-2 Jan Verrijt 3 Willem van den Eynde 4 de weg.

fol.14vo 17de dach loemaent (=17 jan.1519)
Peter van Roesven verkoopt aan Hr.Dirck van Hall priester,twee de
len van:
-een beempt,de Hogedonck te Asten en groot omtrent 3 lopense.
1-2 Henrick Verweyen 3 de Aa 4 Willen Rutten Artszn.

fol.14vo,15 20ste dach loemaent (*20 jan.1519)
Cornelis Verscaut verkoopt aan Hr.Jan van Bussel een jaarl.erfel. 
cijns van 3 r.gld.op Lichtmisdag uit:
-een stuk eeussel in dat Root,5 lopense 1-3 Art Vrients 2 Henrick 
Baten 4 de Dijck.
-een stuk eeussel en land aan elkaar en groot 7 lopense 1 Jr.van 
Asten 2 Mercelis van Best 3 Albrecht die Roever 4 erfgen.Jan Wage- 
raakers c.s.
Vrij behalve de cijns van de grond en 7 vaten rog als erfpacht.
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fol*15 - 20ste dach loemaent (=20 jan.1519)
-"Gornelis macht lossen alst hem believen sal desen 3 r.gld.myt 
fichtich r.gld.(=50) 20 st.voir den gld.,philips gld.voir 25 st., 
furyser(=vuurijser) voir 2 st.1 oort,corstvorsters gld.voir 28 st. 
off ander payment dat daer goet voir is (als) geit nu ghilt voir 
datum sbrieffs,bij alsoe dat Cornelis voern.tot Sinte Martennys op- 
seggen sall sonder argelyst.Datum voorsr.-"

"De schouteth heeft een lest vonnis gemaent,de scepenen hebbent ge
wesen als dat Hr.Heyntken Heynen verreyckt heeft voir een "beende 
wonde" dien hij Gerit van Lier gedaen soude hebben."
Datum voorsr.

"De schouteth heeft die selve mael Jan.Jan Heynenzn.verreyckt als 
dat hij hun stootinghe gedaen heeft ende vrede gevergert voir pee
nen ende breuken daerop staende."
Datum voorsr.

fol.15vo 22ste dach loemaent (=22 jan.1519)
Item Elysabeth wede.wilneer Lemmen van Os en Gerit de zn.gelovende 
mede voor zijn andere broers en zusters,hebben gekend en geloofd dat 
Danel van Gerwen hen gelost heeft een mud rog en een achterstallige 
pacht en wel met 26 peters zoals blijkt uit de brief.
Dit mud rog hadden de knd van Godscalk van Gerwen eertijds gevest 
gehad.

fol.15vo 22ste dach loemaent (1519)
Ruth Jan Ruth natuurl.zoon heeft opgedragen aan Jan Verhijnart en 
Art zijn broer, een malder rog erfpacht met de schepenbrief daarover. 
Dit malder rog was aan Ruth voorsr.gemaakt gerweest door Jan Rutten 
zijn vader en was geldende uit:
-drie buenre land gelegen aant Laerbroeck.
Ruth de verkoper en V/illem Rutte en Peter van Roesven hebben helme
linge vertegen op dit malder rog met alle brieven en dat tot behoef 
van Jan en Aert voorn.

fol.16 24ste dach loemaent (1519)
Voor ons is verschenen Aeb sWitten als man en mbr.van Beatrix zijn



wijf, hij heeft verkocht aan Jan de Porter een erf el. cijns van 9 vaten 
rog jaarl. te gelden op Lichtmisdag uit:
-de helft van de halve camp,int geheel gelegen naast 1 Heyn de 
Haen 2-3 erfgen.Jan sMeyskens 4 de gemeynt.

fol . 16

Aeb mag altijd het malder lossen met 14 peters en de andere 3 vaten 
na advenant.

fol.l6,l6vo 27ste loemaent (=27 jan.1519)
Margriet wede.Jan de Berker met mbr.en Philip en Art haar zonen met 
Willem hun zwager als man van zijn wijf ook dr.van Jan de Berker en 
Merie eveneens een dr.van Jan.
Ze verkopen aan Gerit van Berkel een jaarl.cijns van 4 r.gld.te be
talen op Paasdag van en uit:
-hun huizing en hofstad en erfenis gelegen aan den Bosch te Asten 
1-2 Art Vereynseldonck 3 Jan Jacops 4 de straat.
-een stuk beempt in de Haseldonck en groot 4 buenre 1 Jan Jacops i
2 erfgen Philip Jan Gerarts 3 de Aa 4 de ekkers aldaar.
-een stuk land,den Brugecker,groot een manderse 1 erfgen.Art van 
den Eynde.
-al de onderpanden die hen zijn aangekomen van de Berker,vrij behal
ve de cijns ven de grond en 23 vaten rog en 8 vaten rog daaruit te 
gelden.

fol.16vo
De verkopers mogen altijd lossen met 72 r.gld.,de philipsgld.voor 
25 st.,het vuurijser voor 3 vlaamsjmet Kerstmis op te zeggen als zij 
het afleggen willen.
"myt voirwart dat sijt myt 2 r. gld. af f leggen sullen van hon selffs 
eyghen propren goet (haffve oft erfve) ende die ander 2 r.gld.sul
len sij mogen werwen off sij Geerit voorsr. af f leggen sullen,maer sij 
sullen dese 4 r.gld.tsamen aff leggen.
Datum voorsr.

fol.16v o ,17
Maes Willem Maeszn.verkoopt aan Gerit van Berkel 2 mud rog erf
pacht op Lichtmisdag uit:
-stuk land aan den Dijck,geheten den Ecgecker groot 7 lopense
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1 Heyn Baten 2 Jan Molendijck geheiten de muser 3 de gemeynt 4 erf
gen. Jan Heynen
-een stuk land,groot een ..... en geheten den Wittenberch 1-2 erf
gen. Jan Heynen 4 de Eekecker.
Vrij behalve de cijns en 15 vaten rog daar uit gaande, 

fol.17
Item Maes voorsr.mag lossen met 61 peters, 

fol.17
Thonis Jan Cocx verkoopt aan Katharina wede.wilner Jan Heynen:
-een huis,hof stad en erfenis met de schepenbrief daarover.
Thonis had dit gekocht gehad van de erfgen.van Jan Heynen sWitten- 
zn. 1 de gemeyn Beeck 2-3-4 de gemeynt.
Datum voorsr.

fol.17
Jan die Groet verkoopt aan Heyn Janszn.van Otterdijck:
-een stuk eussels in de Stegen,de Papendonck 1 Dirck Deenen
3 Joffr.van Berkel 4 die van Boeschit.
Vrij behalve de cijns van de grond en een erfweg daar door gaande, 

fol.17vo
Heyn voorn.verkoopt aan Jan die Groet een jaarl. cijns en rente van
5 peters op Lichtmisdag uit:
-hetzelfde stuk euselvelt dat Heyn gekocht had
-een stuk land van 9 buenre in de Sporckt gelegen 1-2 erfgen.Tho
nis Verdiesdonck.
Vrij behalve de cijns en 1 mud rog.

Heyn mag deze 5 peters lossen met 94 peters het stuk 20 st.,de 
philipsgld.met 25 st.,het dobbel fuuryser voor 2 st. 1 oort,de Kor- 
vorster voor 28 st.of ander payment.
Heyn mag deze 94 peters afleggen in drie gedeelten.

fol.18 31 jan.1519
Jan van Eisen verkoopt aan Bruysten Tijs onze mede-schepen een jaar
lijkse rente van 20 st.te betalen op Lichtmisdag uit:
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-een stuk beempt in de Stegen 1 Jan van de Cruys 2 Jan van Berkel
3 de straat 4 Heyn de Haen.
Vrij behalve een malder rog.
Datum lesten dach loemaent.

Jan mag deze 20 st.lossen met 18 peters,met Kerstmis te voren op 
te zeggen.

Item Herman Peter Delye verpacht aan Maes Danels zijn gelach aan 
den Dijck tot Vosholen voor een tijd van 8 jaren en daarvoor zal Maes 
alle jaar geven op O.L.Vrouwdag"13i mudde der maat van Asten ende 
noch sal Maes ‘pechten alle jaer voir die ...... 30 st.hoy ende al
le viervoetinge beesten te halven utgesceyden twee verckens ende 
noch 3 fijmen scoeff te decken tot laetsrecht ende alle jaer een 
cijns van de gronden ende nu tot half mey aen te verden ende soe te 
voit* te laten liggen ende myt halve scare af ende aen te varen." 
Datem leste dach loemaent.

Item Willem(ke) weduwe Thonis Mennen cum tutore en Cornelis,Joost 
en Jan haar zonen,mede voor hun broers en zusters verkopen aan 
Hermen Peter Delye:
-een stuk land op Braessel.

fol,18vo
Wreyns Roufs verkoopt aan Marie Tijs Didden wijlen dr.een erfpacht 
van 3 malder rog op Lichtmisdag uit:
-een stuk eussels in den Papendonck gelegen 1 Tijs van den Berge
2 de weg 3 Bruysten Tijs 4 Wreyns voorn.

Item Wreyns mag lossen met 42 peters.

Peter (Bullen) bekent betaald te zijn door de erfgen.van Thonis 
Mennen inzake de 3 mud erfrog welke Peter gevest had in hun goed 
gelegen aan Voerseldonok en geheten de Rijt.

fol.18vo
Herman Peter Delye verkoopt aan Maes Danels 8 vaten erfrog uit:
-zijn hoev, land, beempt, wei et o. ge legen in Vosholen.
Herman mag deze 8 vaten lossen met 20 peters.



fol.19 1 feb.1519
Thonis Jan Cocx zal als princ. schuldenaar betalen aan Keris zijn
broer nu op O.L.Vr.Lichtmisdag 1 mud rog en dat 10 jaar lang.
Het Kerstmis op te zeggen met 30 peters.
Datum den eersten dach sporkel.

Dirck Roufs verkoopt aan Mari wett.dr.van Alart Vriens zijn toeko
mende huisvrouw 3 mud rog erfpacht te gelden en betalen op Licht
misdag na de dood van Dirck en dat uit zijn have die Dirck zal ach
terlaten, te weten uit:
-huis,hof en land enz.op Vordeldonck.
Vrij behalve de cijns van de grond en 3 mud rog daaruit.
Datum eerste dach sporkel.

fol.19
Joest Dirck Geritszn.van den Winckel als man en mbr.van zijn wijf, 
verkoopt aan Jan van den Cruys:
-een stuk beempt in de Stegen 1 de koper 2 Seel Ysbouts 3 Roufs 
erfgen. 4 Art Vernebben.

fol.19vo
"Joest Verrijt h e f t ..... als principael schuldenaer op hem ende
op al sijn goet hebbende ende vercrijgende te betalen Marten Gefvart 
Peterssoen nu tOnser Vrouwe Lichmysdach naestcomende over jair een 
malder rogghe ende dat VI jair lanck durende aftereen vervolgende 
off hier en ...... tot sijne sch(oense(?) ende dair mede af te leg
gen XV peters XVIII st.voir den peter gerekent soe geit nu ghilt 
voir datum sbrieffs bij alsoe dat hij corsmis opseggen sall.
Datem voirsr.-"

-"Item Joest Verrijt ende Philips Berkers als heylegemeesters nu 
ter tijt off naermaels comen mogen,geloven jairlyx ende erffelycke 
te gelden,

-der edele Vrouwe Adriane van Willick weduwe wilner Heer Jan Back
ridder, voirtijts Heer van Asten-
tot behoef (dit woord was doorgehaald)
Heer Lauwreins van den Veen priester tot Hese.



eene jaerlycx tsijns ende rente van VIII r.gld.- die
munte ons Heren van Brabant,alle jaer op onse Vrouwe lichtmysdach 
te vergelden uut ende van alle die goede ende rente die der taffe- 
le des heylegeest tot Asten toebehoirend is nu ter tijt,ende gelo
ven voir hon ende nacomelinge die voersr.rente,be vrij,scat vrij en
de alle commer vrij te gelden ende te betalen soe voersr.is sonder 
argelyst.
Datum den vijf sten dach sporkell.-”

Item Gerit Henrick Hane soen (anders) Verhoeven verkoopt aan Weyn- 
del wede.Henrick (Bulle) en mede tot behoef van haar wett.knd.bij 
Heynen voorsr.verkregen,elf vaten erfrog jaarl.te betalen op Licht
misdag uit:
-zijn huizing, hof stad enz .op het Ryncvelt 1 convent van Bynderen
2 Jan Jacops 3 Tijs van den Berg 4 de gemeynt en groot 15 lopense. 
Vrij behalve de cijns en 3 malder en 3 peters daar uitgaande.
Datum altera dej Mathej .. sporkell.
N.B. Sint MathijsdagÊ= 24 feb.1519)

fol.20
Gerit voorsr.mag altijd deze elf vaten rog lossen met 30 peters, 

fol,20
Willem Gilliszn.van den Houck verkoopt aan Art Henrickzn.van den 
Doren een malder rog erfpacht jaarl.op Lichtmisdag te gelden uit 
een schepenbrief van 3 mud rog welke Jan van den Houck heeft te 
gelden uit:
-zijn huis en erfenis gelegen aan de Langestraet.
Jan voorsr.mag dit malder rog lossen met 12i rijnsgld.

fol.20
Het vonnis is gegaan tussen Jan Snoucx als aanbrenger ten eenre 
en Danel Willems ten andere. 
sMaandags voir Synte Peter in Sporkel.
N.B. Sint Peters stoel is op 22 feb.(1519)

fol.20
Joest Merceliszn.Verhoeven verkoopt aan Heylewich de wede.Jan Gub- 
bels tot haar behoof en mede tot dat van haar knd.een mud erfrog



jaarl.te gelden op Lichtmisdag uit:
-een huis en schuur en hofstad enz. groot een mudse 1 erfgen.Hou- 
brecht de Hooge 2 de Bossche vjeg 3 Jan de Berker 4 de gemeynt.
Los en vrij behalve 7 vaten rog.

fol.20vo
Joest mag dit mud rog altijd lossen met 28 peters en Joost moet met 
Sint Jansmisse te voren opzeggen als hij op Lichtmisdag wil afleggen.

fol.20vo
Art Corneliszn.Verscaut heeft verkocht aan Joest Merceliszn.Ver- 
houve een malder rog erfpacht jaarl.te gelden op Lichtmisdag uit: 
-zijn huis en hof int dorp 1 Mercelis Ysbouts 2 de straat 3 Bertel- 
meus de Smet 4 de gemeynt.
Los en vrij behalve de cijns van de grond en 3 peters daar uitgaande. 
Art had dit malder rog opgewonnen aan Heylwich Jennekijns Gubbels, 
hij mag het aan Joost afleggen als het hem belieft.
Datem de laatste dag sporkel (=28 feb.1519)

fol.20vo
Art mag dit lossen met 14 peters.

Item Jan van den Houck verkoopt aan Willem Verleynsdonck:
-een stuk land op Loverbosch 1 Heyn de Haen 2 Willem de koper
3 een weg 4 Jan van den Houck.
Datum 9de dach in de mert.

Lambrecht Dirck Lambrechtszn.verkoopt aan Dirck Lambrechts zijn va
der al zijn versterf hem aangestorven van wege zijn moeder en wat nog 
komen mag van Dirck zijn vader zoals:
-huis,land,beempt en veld te Asten.
Datum 5ste dach in de mert.

fol.21 11 maart (=1519)
Jan Henrick Kremerszn.heeft opgedragen aan Cornelis Rouffs Cre- 
merszn.zijn oom alzulk versterf als Jan aangestorven is van Henrick 
zijn vader.
Datum 11de dach in meert.



fol . 21

Yfkijn Henrick Rouff Cremerszn.met haar mbr.Cornelis Rouff Cremers- 
zn.heeft opgedragen aan Jan haar broer dat hij zal beuren een deel 
van huis enz.;de penningen hierover staan onder Hr.Henrick Stevens 
ten Bosch.

fol.21vo
Art Danielszn.van Erssel heeft beloofd te betalen aan Henrick Pau-
welszn.van de Doren een mud rog en dat jaarl.zo lang tot Art aan 
Henrick 33 peters betaalt.

-een stuk beempt ter plaatse int Root met de schepenbrief.
Jan had die beempt gekocht van Art Emontszn.Verweyen en van Peter 
de broer van Art en verder van Art van den Berg als man van zijn 
wijf en van Lambrecht Danel Emonts en Hermen zijn broer, samen gelo
vend voor de onm.knd. 1-3 Henrick Verweyen 2 de Snijerscamp 4 Evert 
van Roggel erfgen.e.a.
Met v.w.dat Hr.Dirck geweegd zal zijn met een erfweg van 6 voeten 
te varen en drijven als het hem belieft over dat "Bussel” welk Jan 
verkregen had van Peter van Bussel,deze laatste had het opgewonnen.
Dit eussel was voormaals geweest van Jan de Helt en Lysbeth .......
Datem leste dach mert (=1519)

Jan Verrijt heeft opgedragen aan Maes Janszn.van Onstayen:
-een lopense land te Omel.
Jan had dat gekocht gehad met een schepenbrief van Jan van Helmont. 
Datum vijfste dach april.

Dirck Heynen verkoopt aan Dirck Lambrechtszn.8 vaten erfrog jaarl. 
te gelden op Lichtmisdag uit:
-een stuk beempt,den Cranebeempt groot 1 buenre 1 erfgen.Ysbouts 
Mercelis Artszn. 2 de hoeve te Houbraken 3 de Aa 4 Dirck de verko
per.
Vrij behalve de cijns en een mud erfrog daaruit gaande.

Datum 9de dach mert (=1519)

fol.21vo
Jan Stoetboem verkoopt aan Hr.Dirck van Hall priester:

fol.22

fol.22



Dirck mag lossen het malder met 16 peters en de 2 vat altijd met 
Kerstmis op te zeggen.

fol.22
Kathelijn wett .dr.Willem van Hersel met Maes (Willem) Maes haar mbr. 
verkoopt aan Goy(aert) Gubbelszn.van Besel drie malder rog uit haar 
deel in:
-een huis etc.gelegen aan de windmolen
-8 lopense land 1 Rover 2 Sint Acht-altaar 3 het Laerbroek 4 de ge
meynt
-stuk beempt gelegen achter Bussel 1 erf.Hr.Jan de Veen 2-4 hoeve 
van Bussel e.a. 3 de Aa.
Datum 10de dach april.

fol.22vo
Kathelijn mag deze 3 malder lossen met 13i peters voor het malder.

Gysbrecht Gubbels van Besel heeft opgedragen aan Goyart zijn broer 
al zijn versterf van wege zijn vader en moeder.

fol.22vo 13de dach april.
Katherina Verweyen met mbr.heeft opgedragen aan Jan Molendyx 5 va
ten erfpacht met schepenbrief.

fol.22vo
Marten Gefvart Peterszn.en Art Peter (Stelen) die man is van Fija 
zijn wijf dr.Gefvart voorsr.verkopen aan Goert Verrijt:
-een stuk land in de Langestraat 1 Peter Jan Willems 2 de kerk van 
Asten en Cornelis Crakelaers 3 de gemeynt 4 Tijs van den Berge.
Datum leste dach van Loemaent.





A&, de 1-2-9-16-18-24-25 
Altaar: O.L.Vr. 7
Altaar: O.L.Vrouw Presentationes 
Altaar: St. Achten 25
Anthoniszn., Willem ^
Back, Hr. Jan (Vrouwe Adriana van Willick

de wede) 21_22

Baten, Pirck (Elisabeth de wede) 2-3

Baten, Henrick -g
Berge, Art Art szn van den (gm) 5-24

Berge, Thijs van den -alias de zeman- 7

Berge, Thijs Artszn. van den 5

Bemarts, Jan 4

Berkel, Gerit van 8-18

Berkel, Peter Janszn. van 12 
Berker, Jan de (Margriet de wede)

4 knd: Philip, Art, Merie,
...dr. (gm Willem) 18

Berkers, Jan 2
Berkers, Philip 2-21
Besel, Goyaert Gubbelszn. van 25
Besel, Gijsbrecht Gubbels van 25
Bleeck, Henrick van der -Gemert- 6

Bree, Hr. Hendrick de -priester- 11
Bruine, Wilm Jan 14
Bruesel, Peter van 5
Bruysten, onze mede- schepen 1
Borlaer, Jan Peters van den 14
Boutszn., Art Ysbout 2
Bouts, Ysbout -de erfgen- 2
Bucxkens, Mercelis Jan 15
Bulle f Henrick (Weyndel de wede) 7-22
Bullen, Peter |
Bussel, hoeve van 25

16Bussel, Hr* Jan van
Bussel, Peter van 24£Buxkijns, Walraven Heynen

Algemene klapper. R5 9 .



Camp, Willem Artszn, van de _̂P
Claeszn., Dirok Peter i-
Co....borch, Gillis van -schout van Asten- 10
Cocx, Thonis en Keris Jan 19-21
Coolen, Jan 3-4-9-13-16
Costerszn., Sijmon Claes -Someren- 12
Cremerszn., Comelis Roefs 23-24
Cremerszn., Jan Henrick Roeff 23-24 
Cremerszn., Laureys Roef (gm Jen dr. Thonis

van Diesdonck) 13-14
Cremerszn., Yfkijn dr. Hanrick Rouff 24
Cruys, Jan van de 21

Dael, Jan van -schepen- 14
Danels, Jan Henrick 12
Danels, Maes 20 
Damszn., Jan (gm. Aleyt dr. Jan Vlemyncx)

zn: Jan 12-13
Deenenzn., Jan Henrick 14
Delys, Heiman Peter 20
Didden, Marie dr. Tijs 20
Didden, Willem 14
Diesdonck, Anthonis van (gm) -van Roggel- 

7 knd: Willem, Henrick, Gillis,
Marie (gm Mercelis Ysbouts) 
Stijn (gm Reyner Arien 

Wicmoets)
Luytgart (gm Laureyns Roefs

Cremerszn.)
Jen (gm Joest van Wijnokel) 3-13

Diesdonck, Hr. Jan van 13-14
Diesdonck, Johannes Janszn. van 14
Diesdonck, Willem Anthoniszn. van 13
Doeren, Aert van 9-11
Doren, Art Henrick zn. van den 22
Doren, Henrick Pauwelszn. van 24 
Elsbrouck, Mercelis van

dr: Jen (gm Jan Bucxkens) 15
Eisen, Jan van 19
Emonts, Herman Danel 24



Erfweg, een
24Evert, Hr. Gerit

Eynde, Danel Willemszn. van den 2
Eynde, Willem van den -Danel de zn a

Emonts, Lambreoht zn. Danel
15-24

Francken, Jan Goyart (gm Henricken) 4-11-12-14
Froyen, Willem Maes ^
Gerits, Bruysten
Gerwen, Berthout van ^
Gerwen, Danel van 17
Gerwen, Godscalk van 17

Gevartszn., Gevart Jan -j
Gilliszn., Gillis Art 15
Goyarts, Elisabeth dr. Sijmon 12
Goyarts, Gelden Hr. (gm Elisabeth) 2-4
Goyarts, Hr. -vicaris tot Asten- 2
Groet, Jan die 19
Gubbels, Jan (Heylwich de wede) 22-23
Gijsenzn., Jacop Everaert 6

Hagens, Goort dr: Stijntken 
(gm Lenart Sooemekers)

Hal, Art Gilliszn., van
Hall, Hr. Dirok van —priester-
Hanezn. anders Verhoeven, Gerit Henrick
Helmont, Jan van
Helst, Jan de
Herbertszn., Jaoop
Herssel, Art Danielszn. van
Hersel, Kathelijn dr. Willem van
Heymans, Michiel Jan

dr: Jut (gm Jan nat. zn. Hr. Hendrik
van Ommel)

Heymekers, Jan 
Heynen, Dirok 
Heynen, Hr. Heyntken 
Heynen, Jan
Heynen, Jan (Katharina de wede)
Heynen, Jan Jan 
Heynen, Mathijs Jan 
H. Geertmeesters, van Asten 
Hoeck, zie Houok 
Houbraken, Joest Peterszn. van

10
16

2-8-16-24
22

24
4-24
6

24
25

13
10
10-11-24
17
10-11

3-4-6-19
17
10

2-21-22



Houok, Henrick Gilliszn. van den g
Houck, Jan van aen 22
Houok, Willem Gilliszn. van den 22
Huur cedule -2 beempden- g_
Jacops, Jan —schepen- 1
Kekeler, Willem Maes Fiuyenzn. van a

Kemp, Henrick g
Kerkmeesters 7_, 
Kessel, Dirck (Heylwich de wede)

knds Wilm, Gerit ea. g
Knopszn., Gerrit Dirck ^
Lambrecht s zn., Dirck 24
Lambrechtszn., Lambrecht Dirck 23
Lier, Gerit van 5_l0_iy
Lier, Willem van a

Lierop, Peter Maes van 2
sLuters, Korstken 3 
Maeszn., Maes Willem ö—25
Meliszn., Melys Tijs 8 
Mennen, Anthonis (Wilmke de wede)

zn. o.a. ïGomelis, Joost, Jan, Herman 3-6-7-20
Mennen, Peter Thonis 3
Meyel, Dirck Henrickszn. van -schepen- 2
Molendijx, Jan 25
Molendijx, Jan Marten 11
Morssel, Jan Snoucx van 4 
Mulder, Mathijs de

dr: Heylwich (wede Dirck van Kessel) 6
Nollens, Margriet dr. Pauwel 15

Ommel, Mr. Henrick van 7
Ommel, Jan nat. zn. Hr. Henrick van

(gm Jut Heymans) 13
Onstayen, Maes Janszn. van 24
Oa, Lemmen van (Elisabeth de wede)

knd: o.a. Gerit 17
Otterdijck, Henriok Janszn. van 14-15-19

90Paohtcedule, een
Peterszn., Marten Gevart 21 
Poerter, Aert den
Porter, Jan de '
Pouseur, Goyart Philips — Ponsuer-

1Ü



Reest, Henrick Artszn. van
6 knd: Art, Goyart, Bertelmes, Peter,

Jan, Joestke (gm Alart) 16
Roeffs, Ceel 8
Roesven, Peter van 16—17
Roesven, Wreyn van 11
Roever, Albrecht de 4
Roggel, Hr. Jan van 9
Roggel, Joest van 13
Roggel (van Diesdonck), Thonis van -knd- 13
Roufs (Roefs), Dirck 21
Roufs (Roefs), Wreyn 20
Ruth, Rut nat. zn. Jan 17
Ruttenzn., Ruth Jan 11
Rutte, Willem 17

Schilders, Aert -genoemd Wellens knd- 9
Scoemekers, Lenart (gm Stijntken Hagens)

dr: Heylwich (gm Dirck Scoemekers) 10
Smeets, Dirck |
Snoucx, Jan 22
Stelen, Aert Peter (gm ]tya dr. Gevart Peters) 25
Sterkens, Jan (gm dr. Korstken sLuters) 3
Stevens, Hr. Henrich 24
Stoefboem, Jan 4“24
Thijs, Bruysten -schepen- 1-19
Thijszn., Mathijs (gm Jenne dr. Henrick

Verheykens) 3
Tielman, Hr. -priester- 3
Valen, Michiel van -van Zomeren- 11
Veen, Hr. Laureyns van den -priester- 21-22
Vlemyncx, Aleyt dr. Jan (gm Jan Dams) 12-13
Verbeeok, Mercelis (Elisabeih sHertogheî  de wede) 1
Vereyseldonck, Willem 7
Verheykens, Henrick (Jenne de dr.) 3
Verhoeven, Gerit Henrick Hane zn. anders
Verhoeven, Joest Merceliszn. 22-23
Verhynart, Jan en Art 7-17
Verleynsdonok, Willem *3
Verrijt, Jan 4̂

2-4-11-21Verrijt, Joest
Verrijt, Goert 25



Versoaut, Art Comeliszn. 
Verscaut, Comelis —schepen— 23

6-8-16-17
Versoaut, Peter (Elisabeth de wede) 8
Vervoert, Henrick Art szn. 3
Verweyen, Art Emontszn. 24
Verweyen, Katharina 25
Verweyen, Peter Emontszn. (gm Margriet) 5-6-24
Vrancken, zie Francken
Vriens, Alart*Marie (gm Dirck Roufs) 21

leert, Claus Merseliszn. van 6
Wegemakers, Willem 13-14
WLcmoets, Goyart Dirck (gm Kathelijn) 15
Wicmoets, Goyart Dirck 15
Wicmoets, Reyner Arien (gm Stijn dr. Thonis

van Diesdonck) 12-13
Willems, Danel 22
Willemszn., Thonis Marten 16

Winckel, Joest Dirck Geritszn. van den (gm) 21
Wit, Jacop de 1
Wittenzn., Aeb Jan (gm Beatrix) 1-17
Wittenzn., Jan Heynen —de erfgen.— 19
Wijnckel, Joest van (Jen dr. Thonis van

Diesdonck) 13
Ysboutszn., Joest 5
Ysbouts, Mercelis (gm Marie dr. Thonis van

Diesdonck) 5-6-9-12-





Klapper op toponiemen. R59.

Boeckhout, een camp die 4
Bosch| land achter den 2-7
Braessel, land op -a.d. Dijok- 4-20
Bussel, land achter 25
Colck, land in Omelse ecker de 16
Cranebe empt, de 24
Donck, erf die Hoech 2
Dijck tot Vosholen, gelag aan den 20
Ecgecker aan den Dijck, land den 18
Eekecker, de 19
Eeseaker,land op den 5
Eeusel de Papendonck, een -in de Stegen- 19
Eyckecker, land den -Gemert- 6
Eycken, ter 6
Hal, de camp van 14
Haseldonck, beempt in de 5-18
Herstraat, de 4
Hogedonck, beempt de 5-16
Houbraeck, beempt achter 1
Houbraken, hoeve tot 24
Hoyvaemest, land in de 1
Laerbroeck, land aant 17-25
Langestraat, land in de 25
Leynshout, huis in (saLieshout) 15
Loemsecker, de —te Someren— 12
Loverbosch-weg, de 1-23
Molen, land omtrent den 14
Mortel, een beempt naast den 2
Omel, land te 24
Onstayen, huis of land tot 9-11-
Papendonck een eeusel in de Stegen, de 19-20
Par, in de 9
Root, eeusel of beempt in dat 16-24
Ruth, het goet van 9
Rijncvelt, huis etc| op het 8-22
Rijt, huis eto. de -gelegen aan Voerseldonok- 7-20



Snijerscamp, de

Sporckt | land in de
Stegen, "beempt of eeusel in de
Stegen, huis in de
Vleet, beempt in de
Voerseldono, huis eto. de Rijt aan
Voordeldonok, huis eto.
Vosholen, een gelag aan den Dijok tot 
Werdingen, "beempt tot 
Windmolen, huis aan de 
Wittenberch, land den





Klapper alleen op persoonsnamen als bezitters of 
gebruikers van belendende peroeien. R 5 9.

Artszn., Willem Rutten 16
Artszn., Ysbout Mercelis -de erfgen- 24
Baten, Henrick 14
Baten, Jan 19
Berge, Thijs van den 20-22-25
Best, Mercelis van 16
Berkel, Jan van 14-20
Berkel, Joffr. van 14-19
Berker, Jan de 23
Bottel, Herman van 4
B rauwe rs, Pauvrel 12
Bussel, Joost van 14
Camp, Jan van den
Celen, Peter -de erfgen- 1
Coolen, Willem -Lieshout- 15
Crakelaerts, Cornelis 25
Cruys,Jan van de 20
Dael, Jan van 11
Deenen, Dirck 14-19
Deynout, Deynout nat.zn. van -Zomeren- 13
Dijsaonck, Hr Jan van 2

Eckerbrouck, Daniöl van 13
Emonts, Peter 5-6
Eynde, Aert van den 2
Eijnde, Jan Willemszn. van den 16

Gerarts, Philip Jan 18

Gielis, Jan 5
Goyarts, Gelden Hr. 3
Haen, Heyn de 18-20-23

Hall, Hr. Dirck van -priester 1
Hall, Hr. Henrick van 14
Happen, Jan 12
Heer, Dirck de 12
Helmont, Peter van 16
Herberts, Jacop 6

Heynen, Jan 19
Hoeck, Gielis van den 4
Hoeck, Jan van den 23
Hooge, Houbrecht de 23



Horens, Peter -Lieshout- 
Huesden, Jan van
Jacops, Jan 
Liessel, Joest van 
Meyskens, Jan 
Molendycx, Jan
Molendijok, Katherijn van den 
Muls, Peter 
Qpstaden, Elsbene van 
Otterdijck, Jan van 
Perre, Hr. Jan van 
Peterszn. , Marten Gevart 
Peters, Rut
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Smolders, Jan Mathijs 
Thijs, Bruysten

15
2-7-18
4
18
1-4-11
4 
15
5
6-15
5
25
1

20

die 16

Roefs, Wreyn 
Roever, Albrecht di
Roggel, Evert van 24
Roggel, Jan van 2-8
Rommen, Gerrit 14

Rutte, Willem en Peter 5-6
Sohonck, Chiel 12
Schonck, Dirck 12
Smet, Bertelmeus de 23
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Veen, Hr. Jan de 25
Vercrushout, Claeis -Lieshout- 15

19 
18 
7 
1

vercrusnou i., -jjj.bbuuu
Verdiesdonck, Thonis -erfgen- 
Vereynseldonck, Art 
Vereynseldonck, Willem 
Verheyen, Goyart 
Verhoeve, Gerit
Verlijen, Goert -.; ^
Vernebben, Art 21
Vernebben, Jan 
Verrijt, Jan
Verrijt, Joeït 4
Verscaut, Cornelis 
Verscaut, Peter 
Versouere, Peter

-19

-22
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Verweyen, Henrick of Heyn 5-9-16-24
Vlereken, Jr. van 5-6
Vriens, Peter 5
Vrients, Art 16
Pagemakers, Jan 16
Wagemans, Jan Wilm 12
Wiemoets, Goyart Dirck -Lieshout- 15
Willems, Peter Jan 25
Willen, Hanriok 6
Ysbouts, Katelijn 15
Ysbouts, Mercelis 21-23
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ASTEN R 56

1478 - 1480

Dit schepenprotokol bevat 30 bladen,het laatste blad is er waar

schijnlijk bijgevoegd.

Het geheel zit niet chronologisch in elkaar,het is gewoon verkeerd 

ingebonden.Het omvat de jaren 1 4 7 8- 1 4 8 0.

In dit protokol verklaart Jr.Berthout Back als Heer van Asten, 

in 1479,dat de kerk van Asten:

"nu nuve getymmert is bij mijnen rade ende consent."

De resumés en transcripties zijn evenals de drie soorten klappers 

gemaakt door A.F.ÏÏ.van Asten uit Asten die samenwerkte met R.Yt'ijn- 

hof uit Helmond.

De vormgeving geschiedde als steeds door het Streekarchivariaat 

Peelland te Deurne.

Deurne sept.'92.



ASTEN R 56

1478,1479,1480

fol. 1

-Jan Aertszn.van Bruhees- 

"Item dat voorsr.is dat sal men verborgen dat te verborgen is met 

goeden borgen ende die borgen su]len geloven die penninp5hen voorsr. 

te betalen tot Asten in der kercken.

Dat dat voorsr.is gesciet sal men die soen geven na den lantrecht 

met clegende ende (met) keersluyden soe dat behoert.Te weten Wilm 

Zanderts,Aert Aert Nuwenzn.ende Dirc van Heerssel.Cer stond eerst

B.van Bussel.dat was doorgestreept) als clegende ende sullen ge

loven (ver)gebannen ende ongebannen die soene vast ende stedich 

te hauden.

Item van allen dien dat voorsr.is,daer betoen aff hoert te wesen 

daer sullen sij goet betoen affbrengen.

Item Gerit Henric Deckerszn..Lambrecht Aertzn.van Loen ende Jan 

Goyart J anszn.hebben geloeft gesamenderhant ende een voer all te 

betalen die voorsr.summe van 40 rijnsgld.ende die voorsr.costen." 

Datum anno LXXVIII den 23sten dach in weyndelmaent (=23-12-1478)

In oirconde der waerheyt soe hebben wij scepenen voorsr.onsen ge- 

meinen zechel ons scependoms van Asten aen dese brief gehangen int 

jaer etc.

f o 1 . 1  vo

Item Jan Gherit szn. Verhoven verkoopt aan Heyn Dircszn. Verdonscit 

was:

-een stuk groese in dat Lieler 1 Jan Honsnasen 2 Jorden van Diepen

beek e.a. "streckende teynen uten straten op erfenis Waugher van 

den Mer ende Heyn van den Doren,Heyn Men ende voort op erfenis Jans 

van Bussel"

-een hoefken daarbij 1 erf.Gherit Verhoven 2 Jan Honsnasen 3-4 in 

dat stuk groese alom.

Vrij uitgenomen de cijns van de grond en 1 mud rog jaerl.te gelden 

aan de erfgen.Melys Kaerlyen en 4 vaten rog te gelden aan de tafel 

van de h.geest te Asten.

Heyn zal dit mud rog en die 4 vaten rog zo betalen dat Jans voorsr.
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erven en de e r v e n  van Gherit V e r hoven daar onbelast van zullen 

blijven.

Datum 26 dagen in loemant LXXIX (=26 jan.1480.) 

f o l . 1vo

Item Heyn heeft beloofd op al zijn goed etc.om aan Jan voors. 13 pe

ters te betalen tussen dit en Sint Jansmisse zonder pacht en van nu

C.L.Vrouw Lichtmisdag over 6 jaar (of hier binnen) ook nog 13 peters 

en verder elk jaar een mander rog.

Datum 26 dagen in loemaent.

fol.1vo

Henrick die Striker heeft beloofd als p r i n c .schuld.wettelijk te beta

len aan Andries Ghevaert Deckerszn.was tot O.L.Vrouw toekomend 10 

peters of ander payment en daar mede te betalen 5 vaten rog.

Datum 12 dagen in april LXXIX.

Heyn de Haen en Mercelis (als scepenen)

f o l . 2

Wi l m  Sanders,Aert Aert Nuwenszn. ,Dirc van Herssel en Jan Arts van 

Bruhees

"als instaende ende clegers van der vaders wege ende van der moder 

wegen van wegen W ilemen Goyarden Sander Deynkenszn.was saligher ge

dachten , gecoren ende geordeneert van den viervier delen van den ma- 

ghen ende vrienden ende in (d . .. )woerden onder die vrienden geschiet 

hon gesubmitteert hebben in sekerlycken keersluyden van den doeden 

in voors.Daniel van den Haenacker,Mercelis van den Camp ende in 

Dircken Brants ten eender sijden ende die mysdedigen in Hr.Mercelis 

van den Boghart,Jan van Kessel ende in Jan den Bruyn als keersluy

den oec gecoren van den maghen ende vrienden van andersijden ende 

mechtich wesende van die alinghe maechtoete voir sij ende hebben ge- 

kent ende gelyt ende wytgesproeken dat die voorsr.keersluyden dat 

aen stedighe lantzoene gededinght gemaect ende geordeneert is van 

den doet Wilemen Goyaerden Goeyaerts voorsr.met wille ende consent 

ende geraeynen overdraghen der gemeynte maghen ende vrienden tus

schen hon luyden van den doeden voorsr.ende tusschen Peteren ende 

Merten gebrueder wettighe kynder Vrancken van Loen die mysdedighe 

met haeren hulpe partien maghen ende vrienden ende deen dat aen
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g.much ander sijden ende Wilm,Art,Dirc ende Jan voorsr.iu stade van 

clegeren hebben geloeft gasamenderhandt na inhoudt der wytepraken 

van aen keersluyden voorsr.voir hon selven voir des doeden kynder 

ende voir die alenghe maghe ende vrienden gelovende ende ongebor- 

nen tot ewegen daghen die voorsr.lantsoen vast ende stedich te hou

den te soenen recht ende hier mede sullen sij gesament sijn alle die 

gheene die hier aencleven te beyden sijden bij als den dat die mysde- 

dighe voorsr.met honnen borghen voldoen sullen al alsulken segghen 

als die voorsr.mijnlike Deysmekers ende keersluyden wijt gesproeken 

hebben voir ons scepenen voorsr.ende dat die mysdedighe voorsr.en

de haer borghen betalen selen ende voldoen sullen ghelick die keers

luyden van beyde sijden dat eendrachtelic uyt ghesproken hebben."

fol.2

Heyn die Kersmeker heeft beloofd als prin. schuld.op hem en al zijn 

goed wettelijk te betalen op Ons Vrouwen Lichtmisdag naast komend 

aan Jan van Boescit onze mede-schepen 20 peters en daarvoor mede 

betalen een mud rog.

Datum XI daghe in april LXXIX.

fol.2vo
Jan Aertszn.Vernebben heeft beloofd als p r .sch.wettelijk te betalen 

aan Art Jan Maghielszn.op Ons Vrouwen Lichtmis toekomend 20i peters 

en daar mede te betalen 8 vaten rogge.

Datum 9 dagen in april 1479.

Heyn die Haen,Mercelis van den Borlaer.

fol.3

Bruysten sPelsers onze mede-schepen heeft verpacht aan Jan van den 

Duessel:

-een huis met hofstad en met 1 "scutht eerffenis" die daarbij en aan

gelegen is met al zijn toebehoren te weten om "die wert van 1 half 

hoen herenthijns ende van 4 lopens rogghe erfpacht" 1 Roef Cremers 

en Thonis van Scoet 2 de verpachter 3 Heerscap van Asten en Heyn 

Mennen 4 de straat.

"Jan de pechter heeft Bruysten aen v o o r s r . verpechter dese cijns op 

die rechte scoudaghen te verbutten ende te betalen dat Bruysten 

voorsr.en sijn erfven daer ten eweghen daghe daer af quyet ende on-
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ende onghelast sullen blijven ende oeck die 4 lopense rog der voors, 

verpechten alle jaer gelaen ende betalen sal op Ons Vrouwen Licht- 

misdach uit dit voorsr.huis en onderpand."

Datum 27 dagen in oechtmaent.

fol.3

Datum 21 daghe van Jan Coenssen en Jan Verscaut in reusselmaent 

ende

Dercken van Aelst 21 in reusselmaent. 

fol. 3 vo

Jan van Dussel heeft beloofd aan Bruysten sPelsers onze mede-sche

pen als princ. schuld.uit zijn huis,hoeve en erf te betalen 5 lopense 

rog nu op O.L.Vr.over een jaar en voort daarna 6 jaar lang op elke 

O.L.Vr.dag ook 5 lopense rog en het laatste jaar van de 6 jaar medec 

betalen zal 10 peters 5 st.min,de munt van Brabant of ander payment 

en dat met de verschenen pachten.

Datum 27 dagen in oechtmaent.

Item Jan Gheertzn. Verhoven heeft als pr. schuld.beloofd aan Bruysten 

sPelsers nu 0.L. V r . a . s.over een jaar 6 lopense rog te betalen mijn

1 cop en verder dat 6 jaar lang op elke 0.L.Vr.dag;op het laatste 

van de 6 jaar zal hij mede betalen 1 1 i peters (of hier binnen) met 

de verschenen pachten.

Datum 27 dagen in oechtmaent.

fol.4

Scepenen Dirck Roefs,Mercelis v.d.Borlaer.

Item Gherit Artszn.van Helmont als man en mbr.van Margriet,verkoopt 

aan Jan Philipszn.Verrijt was:

-een huizing met de hofstad daarbij en gelegen in Afterbos 1 Jan van 

den Eynde e.a. 2-3 Peter Philipszn.van der Rijt 4 de gemeynt.

-een stuk beempt,den Poetbeempt en gelegen in gheen Loensdonck

1 Peter Verrijt 2-3 convent Bynderen 4 de gemeynt.

Gherit heeft helmelinge vertegen op het huis en toebehoren tot be

hoef van Jan voorsr.

Gherit belooft Jan te vrijen van alle voorcommer behalve van de cijns
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van de ^;rond en mander rog die daar uitgaande is.

Datum 28 dagen in december.

fol.4

Jan P h i l i p s z n .van der Rijt was heeft opgedragen aan Gheriten Artszn. 

van Helmont een mud rog erfpacht jaarl.te gelden en te betalen op 

0 .I . V r .d a g .

Dit mud was gekocht en verkregen van Art Thijs van den Berghe en 

jaarl.te gelden uit:

-een stuk beempt in gheen Papendonc 1-3 Willem de Wagemeker 2 Heyn 

Robyns e.a. 4 Dirck Roefs.

Art de verkoper belooft aan Jan de koper dit stuk te vrijen van alle 

voorcommer,uitgenomen Je cijns van de grond.

Jan van der Rijt heeft ook nog aan Gherit opgedragen 33 vaten rog 

erfpacht die boj gekocht heeft van Peter zijn broer de jongste,ook 

een zoon van Philips van der Rijt was.

Die 33 vaten zijn met de schepenbrief daarover te gelden uit:

-een stuk land in Afterbos 1 Gherit Aertszn.van Helmont 2 Thonis 

Duesters e.a. 3 Ghoeyaert van Thoren 4 de gemeynt.

-een stuk beempt,den Poetbeempt gelegen in gheen Leensdonc 1 Gherit 

van Helmont 2-3 convent van Bynderen 4 de gemeynt.

Vrij uitgenomen 4 mud rog erfpacht jaarlijks daar uitgaande.

Datum 27 dagen in december.

f o l .4vo

Peter Philips van den Ryet verkoopt aan Gherit Aertzn.van Helmont 

15 vaten rog jaarlijks uit:

-zijn huizing met hofstad en erfenis daarbij en aangelegen aan Voer- 

seldonc "der stede geheiten dye » g e t ."1-3 Thonis Duysters 2-4 de 

g e m e y n t .

-een beempt in dye Ryet voorn. 1-3 Thonis Duysters 2 Dirck Roefs 

4 Metten Zemaens.

-een stuk land gelegen in Afterbos 1 Jan Philipszn.Verryet was

2 Thonis Duysters e.a. 3 Goyaert van Thoren 4 de gemeynt.

Peter doet helaelinge etc.op die 15 vaten tot behoef van Gherit.

Vrij uitgenomen de cijns van de grond en 4 mud rog daar uitgaande. 

Datum 3 dagen in loemaent.

Scepenen Heyn die H a e n ,Mercelis van den Borlaer.
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Dirc Jon Slechszn.was verkoopt aan Ghevard Dirc Smollerszn.was:

-zijn huis met de hofstad en erfendg daarbij en geheten,op die Beeck 

1-2 Henric van Rut 3 de gemeynt 4 Reyner Verkievyts Vlaessen e.a. 

-een stuk beemnt ook aldaar 1-2 Reyner voorn. 3 Joest Verrijt 4 Hen

ric van Rut.

-een stuk beempt,dat Oulandt ook aldaar 1 Dirc van Bussel 2 Henric 

van Rut 3 Dirc van Bussel 4 die Beeck;met een weg tot die beempt 

om te varen en drijven, over die erfenis van Henric van Rut.

-een stuk heiveld ook aldaar 1-2 Henric van Rut 3 Wilm Zewouts 4 de 

gemeynt.

-een stuk land 1 Henric van Rut 2-3 Dirc van Bussel 4 een stuk 

beempt toebeh.Ghevaerts voorn.

Los behalve de cijns en 3i mud rog erfpacht daar jaarlijks uitgaande. 

Ghevart voorn.heeft beloofd als princ.sch.wettelijk te betalen aan 

Dirc voorn. 1 mud rog op O.L.Vr.Lichtmis en daarna 6 jaar lang elk 

jaar 1 mud en dan op het laatste jaar 26 peters.

Datum den anderen dach.

f ol.5

Ghevart v o o r n .verkoopt aan Dirc voorn.24 mud rog erfpacht uit het 

voorn.huis etc.,los en vrij uitgenomen de cijns en 3i mud rog min 1 

cop daaruit gaande.

Datum den derden dach in junio.

fol.5

Danel Maes Slechszn.was heeft vernaderd het huis en erfenis dat 

Ghevart Dirc Smollerszn.aan Dirc Jan Slechszn.verkocht had.

"Danel voorsr.hevet Ghevart voorsr.weder opgedragen en overgegeven 

ut in forma."

Datum in die v i erschaar,den derden dach in wedemaent. 

f o 1 . 5 vo

Schepenen Dirc Bruystens en Mercelis.

Margriet Weynen Corstkens huisvrouw was met mbr.en Noel haar zoon

en Jan haar zoon,mede gelovende voor .......... hebben beloofd als

princ.schuld.samen een voor al te betalen aan Hr.Weyn van Heze op 

O.L.Vr.dag a.s. 11 peters en dan daar mede een mander rog.

Datum den derden dach wedemaent.

fol .S
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f o l .5vo
Henric Diricszn.Verdonschit was,Peter Jan Claeszn.en Dirc Jan 

Sleshszn.was,hebben geloofd als pr.sch.wel te betalen aan Heer 

Weyn van Heze priester,tot behoef van Berthout Back,heer tot Asten, 

op Sint Mertensmisse naastkomend 29 peters min 7 st.

Henric,Peter en Dirc voorn.hebben beloofd aan Hr.Weyn op halfvasten 

noastkomend 22 mud tegen 44 petors.

Datum in die v i e r s c h a a r  voor scepenen den derden dach in wedemaent. 

fo l .5vo
Henric Diricszn.Verdonschit was heeft beloofd met Peter Claeszn. 

en Dirc Jan Slechs dat ze wettelijk betalen zullen alzulke penn.als 

zij aan Heer Weyn beloofd hadden.

Peter Gherit Wouterszn.was als man en mbr.van Ghertruy Ysbout Colen- 

dr.was,verkoopt aan Joest Aert Sijlmansdr. was 3 lopense rog erfpacht 

u i t :

-zijn huis en hofstad enz.in de Wolsberch 1-4 Goessen van Best 2 

Lemmen Bollen voorsr.dr.was 3 Heyn van Brey

-een stuk land 1 Goessen van Best 2 Lemmen Bollen 3 Heyn sBaeten 

4 een straat.

Datum 27 dagen in wedemaent. 

f o l . 6
Ruelen Maeszn.van den Kerckhoeff was 

ten eenre

Mercelis,Jan en Jan Maes -Jan Maes gelovende voor Maesen- verder 

Lemmen,Mary,Truy en Elisabeth ten andere,

hebben geërfdeeld alzulk goed als Ruelen voorn.heeft en hem met zijn 

knd.is aangebleven na de dood van Ermgard hun moeder resp.zijn vrouw 

was.

A Ruelen is ten deel gevallen:

-een huis met hofstad en erfenis geheten ten Dael in Asten 

-een stuk land in den UapDart 1 Goessen van Best 2 Heyn Vriens 

-een stuk land omtrent die molen 1 Gherit Henricszn.van Berkel 2 de 

vicarie van Asten

-een groese int Lielaer 1 Jan Hannen 2 Ysbout van Eesp
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B Zijn knd. te weten Lemmen,Mary,Truy en Elisabeth kregen:

-een huizing aant Laerbroeck met de hofstad en de erfenis daarbij

1 Art van den Hoeck 2 Hr.van Asten

-een stuk beempt in die Haeseldonc 1 Everaert van Dies(donc) 2 Mer

celis hun broeder

-de helft van een stuk land gelegen bij en ointrent dat hagelcruys.

1 Jans van Hyndart 2 Maes Brouwers

-de helft van een stuk braken gelegen op die Braken 1 Maes Brouwers

2 Katelijn van Hobbraken.

C Mercelis is ten deel gevallen:

-een stuk beempt in die Haseidonck 1 Heyn Vriens 2 Lemmen met Rue

lens 3 dochters.

-zijn 1 / 8  deel van twee stukken land,de helft ervan is toebehorend 

aan Lemmen en zijn zusters.

D Maes e n  is ten deel gevallen:

-de helft van stuk land,het geheel is 5 lopense 1 Lijsbeth Ghenen

2 Jan zijn broer

-een stuk land op die Rije 1 Heyn Kersmekers 2 Jan zijn broer 

-zijn1 / 8  deel van de 2 voorn.braken

-de erfenis aant huis,die ander zijde is van Mary Rutten en haar 

knd. , strekkend met het ander eind aan erfenis van Heyn van Elsbroeck 

-een stuk groese 1 Aert Hanen 2 Art Verhoven 3 Jan Ghevarts.

fol.6vo

E Jan de oudste is ten deel gevallen:

-de helft van een stuk land 1 Art Hanen 2 Maes zijn broer 

-zijn 1 / 8  deel van de twee stukken braken

F Jan de jongste is ten deel gevallen:

-een mud rog erfpacht dat Ruelen hem had gevest.

Deze erfdeling tussen Ruelen en zijn knd.werd beloofd vast en stedig 

te houden met v.w.dat Ruelen hun vader zijn cijnzen hierin staande 

zelf zal betalen,ook de knd.zullen hun cijnzen zelf betalen.

Ruelen zal jaarlijks gelden en betalen aan Mercelis Wilms 2s mud rog 

erf p a c h t , welke hij gekocht had van Dirc den Woest, verder nog 6 pond 

en 1/3 Bos-pond en 8 vaten rog erfp.aan de erfgenamen van Dirc van
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Bruheze.nog een mander rog erl'p.aan Peter Verdijseldonck,nog 2i lo

pense rog aan de vicarie tot A.sten,nog een mander rog erfp.aan ^an 

den Cremer.

Item L e m m e n ,M a r i e ,Truy en Elisabeth zullen jaarl.betalen aan Merce

lis Wilms H  vaten rog en 10 vaten rog erfpacht en nog 9 lopense 

rog die zij schuldig zijn te gelden uit de akker van Margriet van Ro- 

sendael en die gekomen is van Maes den Brouwer.

Maes en Truy zullen elk uit hun deel gelden 8 vaten rog en de ande

ren elck 8i vat rog.

Item Mercelis zal gelden 6 mander rog erfpacht en een mud rog aan 

Art van Hal.

Jan en zijn broeder belooft hen uit zijn deel jaarl.te betalen 2i lo

pense rog,hiermee zal hij Art van Hal betalen.

Jan Ma e s  belooft voor Maesen zijn neef uit zijn deel 1 lopense rog 

om Arden te hulp te komen.

Item Maes voorsr. zal aan Jan Hubro gelden ? mud rog en nog aan de 

vicarie i vat rog en zal Mercelis zijn broer te hulp komen met 1 lo

pense rog aan het mud van Aert van Hal.

Item Jan de oudste zal uit zijn deel gelden aan Jan Huyben i mud en 

2? mud aan Mercelis zijn broer om te hulp te komen aan het mud rog 

van Arden van Hal.

N.B. H i e r  eindigt fol . 6vo.

Het vervolg is te vinden op f o l . 13.

Dit protokol is blijkbaar verkeerd ingebonden.

Wat nu volgt op fol.7 begint met een belending.

f o l . 7  -fragmentarisch-

2 Weynen van den Bosch 3 Philips van den Bosch 4 de Aa.

-1/6 deel van een stuk land, den Brugacker ook aan ghenen Bosch ge

legen

-1/6 deel "van den heelte hoven" gelegen aan ghenen Bosch zoals Ka- 

telijn de huisvrouw van Jan v o o r n .aangestorven is na de dood van 

Heylwich Jan Danelsdr.was,haar wettige moeder.
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Dit voorn.mud rog was Vrancken voorsr.aangedeeld in een deling na 

de dood van Goyart voorsr.zoals de princ.brief etc.dat bewijst.

Vranck v o o r s r .beloofde dat tot behoef van Jan voorn.

Datum 23 dagen in sporkel.

fol.7

Jan van Diesdonck,Thijs van den Eynde en Wilm Zewouts hebben als 

princ.sch.beloofd wettig te zullen betalen aan Art Heynenzn.Ver- 

scueren was,op O.L.Vr.dag naastkomend 24 mud rog en daarna 4 jaar 

lang 24 mud en het laatste jaar van deze 4 jaar zullen zij op O.L.Vr. 

dag of daar binnen, aan Art betalen 70 peters met v.w. toegedaan,

"of dese v o o r s r .gelovers dat gheldt sullen gheven op enyghen voorsr. 

Onss.Vrouwen Lichtmysdach bynnen den voorscreven tijde na den daet 

(=datum) van Onss Vrouwen Lichtmysdag naestcomende over twe jaer 

dan sullent sijt Arden voorsr.segghen tot Sint Jansmysse te voeren 

ende dies gelijcs oft Art behoeft saldt hon dit oec te voeren seggen 

na den voorscrevenen tijde ende dan saldt altyt beraet sijn naden tij

de gelyct voorsr.is ende oec eest voerwarde dat Art voorn.van den 

voorsr.pacht ende pennyngen bynnen den voirscrevenen tijde egheen 

bede of schattynghe gheven en sal,want dese voirscreven pennynghen 

geleet sijn in orbaer ende prfi.it der tiimeringen ons kercken tot Asten. 

Datum den iersten dach in meert.

fol.7

Dirc Heynen Gheritszn.en Heyn Geliszn.van Hal als man en mbr.van 

Joanna zijn vrouw die ook Henrics voorsr.dr.is,hebben opgedragen aan 

Heyn Gherits hun vader:

-een huis,hofstad met een hoef daarbij gelegen aan Voerseldonck 

1-3 Dirc voorn.zijn zoons oom 2-4 de gemeynt zoals afgepaald.

Datum ut supra.

f o 1 . 7  vo

Heyn Gelyszn.van Hal als man en mbr.van Joanna zijn wijf Henrics dr. 

van den Winckel is,heeft verkocht aan Jan Alenzn.van Thoren was,

3 mander rog j a a r l .erfDacht uit:

-zijn huis enz. en een camp erfs op Voerseldonc

-een beempt daarbij gelegen 1 Dirc Heynen Gheritszn. 2 Thijs sMeys- 

kens en Jan van den Eynae 3 Art Vernebbet) 4 Goyart Bottelmans ende 

stra a t .
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-een stuk land gelegen in die Hoef en 3 lopense groot .1 Goed.elt 

Jacobs 2 Dirc Heynen voorer.zoon 3 Mercelis Duysters 4 de gemeynt.

Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond en 2 mud rog en 4 lopens 

daar jaarl.uitgaande.

Heyn belooft die voorsr.onderpanden goed en "wael dogende" te maken 

als voor die 3 mander voorn.etc.

Terzelfder tijd belooft Heyn Gherits dat hij niet zal beletten de voor- 

n.3 mander erfpacht te betalen met zijn lijftocht en de pachten die hij 

er in heeft.

Datum den lesten dach in meert, 

fol.7^o

Jan Wouterszn. van Eyck was als man van Metten zijn vrouw die voor

tijds wettige huisvrouw was van Ghevaert Jan Ghevertszn.,verkoopt aan 

Art Dircszn.van Hal was,een mud rog jaarl.erfp.uit:

-zijn deel van een stuk beempt 1 Jan Verhoeven 2 Art van Hal voorn.

3 Goyaert van den Wynckel 4 de gemeynt

-zijn deel van een eeusel gelegen achter den Nuwencamp 1 Emont van 

den Venne en Heyn Willen 2 Dirc Danels 3 Heyn Peters 4 Heyn van Els- 

broeck

-zijn deel van zijn huis,hofstad en erfenis daarbij 1-3 Goessen van 

Best 2 Dirc Eorters 4 de straat.

Los behalve de cijns en 3i mud rog erfp. daaruit gaande.

Datum den eersten dach in meert.

fol.8

Boven in de marge bijgeschreven:

-"Jacob heeft dat voorsr.gecoft voir 174 peters (18 st.voor den pe

ter) ende 3 (s t .) eiken slach i peter dat coempt der kercken van 

den slagen \ peter 1 oort."

Wij schepenen en fle gemeyn geburen van Asten en met consent van Hr. 

Berthout Back heer tot Asten hebben uit onze gemeynte verkocht en 

tot een erfcijns uitgegeven aan Jacob Goessen Wouterszn.was:

-een stuk erfs groot een half buynre en een lopensaet in Asten ter 

stede aan den Molendijck 1 Hr.Lenarts priester en Jan Ghelden Ghe- 

ritszoon waren 2-4 de gemeynt 3 Jacob de koper.

"van den selven Jacob voorsr.na erfrecht te hebben ende te bezitten 

voir enen halven ouden groeten ende voir een achtende deel van enen
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ouden groeten te gelden ende te geven den gebueren van Asten voorsr. 

alle jaer erflijck op Sinte Mertensdach in den wynter,van Jacoben 

voorsr.uten stuck erfs voorsr.ende dat wij geloeft hebben ende ge- 

loeven voer ons selven ende voir alle ons oir ende erfgenamen die 

nu sijn of naemaels wesen sullen,dat wij Jacob voorsr.van den stuck 

erfs voorsr.van den halven auden groeten ende voir dat achtende deel 

van eenen halven auden groeten voorsr.gerechte ende sculdich wair- 

scap doen sullen ende hem allen anderen commer die daer op waer af 

te doen sonder arglist ende kennen voirt dat wij kerckmeesters Jan 

van Diesdonck,Wilm Zewouts ende Thijs van den Eynde ontfangen hebben 

seker geloefden van den penningen tot behoef der tymmeringe onser 

kercken van Asten nu nuve getymmert dat wij dat mijt rijpen rade een- 

drechtelyck in gemeynen orboer onser tymmeringe van onser kercken 

tot Asten beleet hebben of b e l (engen)sullen om ons ende die gemeyn 

gebuer ende die kerckmeesters voorsr.tontlasten van alsulcken scul- 

de ende penningen als wij sculdich waeren ende sijn van der tymmerin- 

gen onser kercken voorsr.die nu ter tijt nuwe getymmert is of weer

den sullen ende voirtgetymmert sal werden in kennisse der waerheyt 

soe hebben wij scepenen van Asten te weten:Bruysten sPelsers,Da(en) 

Arts Rutgherszn.,Heyn die Haen,Dirc Roefs,Mercelis van den Borlaer, 

Art van den Hoec ende Jan Ghelden Gheritszn.bij rade ende consent 

Berthout Back ons heren tot Asten,den zegel ons scependoms voorsr. 

aen desen brief gehanghen endehebben gebeden Berthout Back voorsr. 

dat hij sijnen zegel bij den zegel ons scependoms voorsr.in meerdere 

zekerheyt deser voirwarden voorsr.aen desen brief wil hanghen ende 

Jr.Berthout Back voorsr.want dese kercken voorsr.bli mijnen rade en

de consent getymmert i s .ende voert soe hebben ic ter beeden mijnen 

scepenen ende geneynen gebueren voorsr.mijnen zegel aen desen brief 

gehangen.

Gegeven int jaer ons heren dusent vierhondert ende acht entseven- 

tich den 1 5sten dach in sporkel. 15 febr.1478 (=1479)

fol,8vo
Henric Jans natuurl.zoon Verheze was heeft uitgegeven tot een erf- 

cijns:

-een stuk erfs tot Asten aan die Leensel voir die Voert gelegen 

tussen 1 Art Vriens van Liessel 2 die Vliet 3-4 de gemeynt van As

ten zoals afgepaald is.

12



En dit voor "enen auden groeten ende enen auden swerten etcïmet 

v.w. toegedaan

"dat daer op tot eghenen tijden enyghe geworde hofstat sal worden 

gemaect ende alle die gheen die daer over gewecht sijn met recht, 

dat sij die daer o-ver behouden sullen."

Henric voorsr.heeft beloofd als pr.sch.wettelijk te betalen aan Jan 

van Diesdonck,Thijs van den Eynde en Wilm Zewouts als kerkmrs.tot 

behoef der kerk op Sint Jansdach baptisten te mid-zomer naastkomend 

32 peters of zoveel als hij dan wil en wat hij dan niet betaalt dat 

zal hij betalen van O.L.Vr.Lichtmis naastkomena over 2 jaar en elke 

O.L.Vr.dag daar boven zal hij ook betalen van elke 2 peters die op 

Sint Jansmisse blijven staan,een lopense rogs.

Item Art heeft beloofd voor dit stuk erf zoals Henric voorsr.ge

loofd heeft,41 peter in een schoutbrief.

Art Geliszn.van Hal heeft uitgegeven tot een erfcijns:

-een stuk erf,groot een buynre gelegen in Asten voor dat (ewsel) 

van den Lenxdonck 1 convent van Bynderen 2-3-4 de gemeynt.

En dit voor een oude groten.

"Item hier oec alsoe wael ut in ......... te samen 82 peters."

Art Gelyszn.van Hal heeft uitgegeven tot een erfcijns:

-een stuk erf,geheten "aen die Tuynkensivoert neven den vliet aen 

deen eynde en die gemeynt aen die ander sijde en verder 3-4 Jan van 

Loen gelyct hom daer gepaelt ende vercoft is te weten voir enen 

auden groeten ende wytgescheiden ende uit behauden dat men daer op 

ende daer af egheen geweerde hofstat en sal maken ende die lant- 

weer daer doer gaende tot sijnen gebruyck sal wesen sonder die te 

voerstaen ofte slichten ende die hoer daer in sal hebben ende be

houden te enghen of te wijden ....................wil tot alder tijt

ende oec behoudelic oec enygelyck daer over sijn wege met recht."

fol.9

Jan Wauterszn.van Eyck was man en mbr.van Mechteld zijn wijf die 

voortijds Ghevarden Jan Ghevarts huisvrouw was met hom en Jan hsar 

zoon,ook Ghevarts voorsr.wettige zoon was,mede gelovend voor Ghe

varts andere wett.knd.hebben samen opgedragen aan Hr.Weyn van Heze

13
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priester 7 lopense rog met de schepenbrief die zij daar af hadden; 

deze 7 lopense rog erfp.had Ghevart voorsr.voortijds gekocht gehad 

van Jan Wijnricszn.was en welke men jaarlijks geit uit:

-een stuk land op Braessel 1 Jan de verkoper 2 de h.geest tot Auten 

-de helft van een stuk land ook op Braessel 1 Jacob van den Sande

2 Feter van Hobbraeken en Gherit v.d.Borlaer

-de helft van land eveneens op Braessel 1 dat Dirc en Ghevart aan 

Jan verkocht hadden 2 Gherit van Berkel 3 de hoeve van Roesven 

4 de straat.

Jan en Mechteld hebben hierop vertegen enz.

Datum 10 dagen in december 1478.

fol.9vo en 10

Hr.Weyn van Heze priester en Lenart Jan Stoetboems hebben opgedra

gen aan Joest Lenart Stoetboems en Sijen zijn wett.vrouw nat.dochter 

van Hr.Weyn voorsr.,hun beiden (Jgest en Sijen) ter tochte en na hun 

dood de knd.voor de erfelijkheid:

-een huis,hofstad en erfenis daarbij met een stuk erfs in Snijerscamp 

Dit huis enz.hadden Hr.Weyn en Lenart voortijds gekocht gehad van 

Hr.Claes priester Henrick L o b k e n s z n .was en dit volgens de schepen

brief daarover.

Ze hebben helmelinge enz.tot behoef van Joest en Sijen ter tochte en 

de knd. ter erf elijkheid; ze beloven alle commer zei'- af te doen uit

genomen 1 mud rog jaarlijks aan Hr.Claes voorsr.en>kapoenen (capuyen) 

aan de erfgen.van Dirc van Rut.

Joest en Sijen beloven ook dat huis "in wenden, in daeck ende aldat 

erfenis te houden in goeden gereet" en daartoe hebben Joest en Sij 

voorn.van Hr.Weyn gebeurd 10 peters en Hr.Weyn zal hun tot O.L.Vr. 

dag a.s. geven 1 mander rog en daarna 4 jaar lang elk jaar ook 1 

mander rog en dat laatste jaar van de vier zal etc.

(zie foto-kopie . )

Anno 14 78 op Sint Thomas dag.

f o l . 10 verso -blanco-

f o l . 1 1

Wranck den Waert die men heit die Mesmeker verkoopt aan Thonis 

Heynen D uysterszn.w a s :

-een stuk land aan Afterbos.

14



Item Wranck voorn.heeft beloofd aan Thonis voorn.van nu O.L.Vr.

Lichtmis naastkomend over 5 jaar te betalen 12 cetera en dan zal 

Tnonis aan Wranck die 2 roeden land weer teruggeven en wel op de 

naaste oogst daarna.

Datm 1? dagen in april.

fol.1 1vo -blanco- 

fol. 12

Item Peter Heynen Duysterszn.heeft opgedragen aan Aert van Reest 

in een erfwisseling:

-een stuk land op die Hoeghe Loech 1 Willem Zewouts 2 Weinen v.d. 

Bosch.

Vrij uitgenomen 2 vaten rog jaarl.te betalen aan het convent van 

Bynderen.

Datum de leste dag in loemaent.

Jan Lambrecht sPelzerszn.was verkoopt aan Heyn Arts Hanenzn.een 

erfpacht van 2 mud rog uit:

-zijn huizing enz.aan de kerk 1-3 Heyn v.d.Borlaer 2 Peter Verheyen 

4 Mercelis .........

-een halve buunre beempt achter Onstaden,de wederhelft is van Art 

van Best.

Los en vrij uitgenomen de cijns en 3 lopense rog daar jaarl.uitgaande 

Datum den anderen dag in februari.

f o l . 12vo
Dirc Janszn.van den Sande was verkoopt aan Jan Vranckenzn.van den 

V o e r t :

-een sille beempt opt Goer,

"ende jaerlics rijende is op dat een jaer in een buynre ende op dat 

ander jaer in een ander buynre en welcke twe buynre beempts gelegen

sijn": 1 Maes ......... 2 Luytgart Pelsers en haar knd. 4 de Aa.

Deze beempt had Dirc eertijds gekocht van Jacob Janszn.van den San

de wes met de princ.brief daarover.

Datum 6 dagen in Sporkel.

Scepenen Aert v.d.Hoec en Jan van Boescit.

Art Heynen Myckartszn.was die men heyt die hoeymeker heeft beloofd 

als pr.schuld.aan Dirc Janszn.van Os wettelijk te betalen op O.L.Vr. 

a.s. 27 peters.

Datum 10 dagen in sporkel.

15
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Weijn Geliszn.vnn Hal heeft als pr.soh.beloofd aan Joest Lenart 

Stoetboems op Sint Ka telijnendag a.s.over twee jaar,acht dagen er 

voor of e r n a ,wettelijk te betalen 5 mud rog "en als dat gesciet is 

dan sal hom Joest voorsr.wettelyck ende wael betalen voir elck mud 

rog voorsr. 30 st.of ander payment dat daer goet voir is ende soe 

wat scaeden comen dat enyghen queem van quader talingen dat die den 

anderen op mychten sal sonder enyghe arghelist."

Datum 10 dagen in sporkel.

fol. 1 2vo

Vranck Goyart Hannenzn.was heeft opgedragen aan Jan zijn broer ook 

Goyart Hannenzn.was,een mud rog jaarl.erfpacht;dit mud had Goyaert 

Vrancken Hannenzn.was voortijds gekocht gehad van Jan Gherits Smol- 

ders en welk men jaarlijks geldt uit:

-het 1/6 deel van 8 buynre b e e m p t ,gelegen aan gheen Bosch, 

f o l . 13 -Dit is een vervolg op fol.6vo -

Item Ruelen voorn.heeft opgedragen aan Hr.Weyn van Heze,tot behoef 

ven Jan zijn jongste zoon 10 lopense rog erfpacht los en vrij uitge

nomen de cijns en de genoemde erfpachten.

Hij belooft die onaerpanden goed enz.te houden voor die 10 lopense rog 

Datum 12 dagen in juli.

Er staat onder:

"Voir sijn kyntgedeelte dat hom aengedeyldt is nae doet Ermgarden 

sijne moeder."

f o l . 13
Ruelen Maeszn.van den Kerckhof verkoopt aan Dirck van Heersel een 

mud rog erfp.uit:

-zijn huis met hofstad en uit de erfenis daarbij en aangelegen,ter 

stede geheten ten Dael 1 Mary Rutten en haar knd. 2-3 de gemeynt

4 Heyn van Elsbroeck

-een stuk land in den Napoert 1 Goessen van Best 2-3 Heyn Vriens

4 Belien Verweyen en haar knd.

-een stuk land omtrent de molen 1 Gherit van Berkel 2 de vicarie 

van Asten

-een stuk groese tot Lielaer 1 Joest Hannen 2 Ysbout van Eesp

3 Jan Ghevarts 4 Art Hannen en Art Verhoven.

16



l»r> en vrij uitgenomen de cijns van de grond en 2 fc mud rog erfp.aan 

Mercelis Wilms verder:

-6  Bosch-pond en 1/3 pond en 8 lopense rog erfp.p.an de erfgen.Dirc 

van Bruheze,

-1 mander aan Jan de Cremer,

-1 mander aan Peter Verdijseldonck,

~9t lopense rog erfp.aan de vicarie van Asten,

-10 lopense rog erfp.aan Jan zijn jongste zoon.

Datum den anderen dag in augusti.

Scepen Art van den Hoe c ,Bruysten en Emont.

fol.13

"Joest Jacobszn.van Hobbraken was heeft geloeft ende hom te willen 

gekent ende gelijt alle alsulken soen als sijn vriende ende maghe ge

daen ende gemaect hebben metten mysdedighen van der doet sijns vaders 

die God genedich wesen wil ende geloefde die vast ende stedich te 

hauden voir hom ende sijn voir geloevers op hom etc.ende schildt hon 

daeraf quyt en voert aanneemps hij hon a]le machte die sij daeraf an

der hebben in enygerleyde wijs alsoe verre als in hon is ende doet 

die macht op Jannys van den Doren sijnen oem ende set hom daeraf in 

sijn stat en maect hom des mechtich te doen ende te laten of hyt 

selver in sijnen persoen weet."

Datum 30 dagen in julio.

fol.1 3vo
Mychiel Jan Heymanszn.was als man van Jut Vernebben zijn wett.vrouw 

verkoopt aan Art Artszn.Vernebben:

-zijn huizing,hof stad en erfenis daarbij ter stede "aan die Nebben" 

1-2-3 Jan Arts Vernebben 4 de gemeynt 

-een hoefken 1 Jan en Aert Vernebben

-een stuk land in den camp 1-4 Jan Vernebben 2 Goyart van Helden

3 de gemeynt

-een stuk land opt Nijlant 1 Pouwel Wijsen 2 Goyart van Helden 3 My

chiel voorn. 4 de gemeynt

-een stuk beempt 1 Jan Vlemmynx 2 Goyart van Helden 3 de gemeyn Aa

4 de koper

-een stuk land en beempt op die Hoedonck

-dat 1/3 deel in den nederen beempt,dat geheel tussen 1 Ghevart van 

den Seylberch 2 Jan Vernebben 3 de Aa 4 Art de koper e.a.
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-een stuk heiveld 1 Goyart van Helden 2 Jan Vlemijnx 3 Heyn (Nouts)

4 Pouwel Wijsen.

Los en vrij uitgenomen de cijns en 8? lopense rog erfp.en dat 1/6 

deel van een lopense rog,nog dat 1/6 deel van 7i Bosch-nond daar 

jaarl.uitgaande en ook nog een lopense aan de kerk van Asten en de 

koster,ieder i lopense rog.

fol.13vo

Item Art voorsr.verkoopt aan Mychiel voorn.tot behoef van Jut Arts- 

dr.Vernebben was 30 (of 29) lopense rog erfpacht uit:

-de voorn.huizing en stukken land enz. (zie vorige akte)

Datum den anderen dach in augusti.

fol.14

Dirc van Heersel ten eenre en 

Peter Peterszn.Verrijt was ten andere

"Hebben gekent ende gelijt tusschen hon beyden voerwaerde ende co- 

menscap is" dat Peter komen zal op O.L.Vr.dag naastkomende over 2 

jaar en dan aan Dirck betalen zal 18 peters;is dat geschied dan 

zal Dirck hem weder uitreiken en overgeven een erfbrief van 1 mud 

rog erfpacht die hem Peter erfelijk gevest en verkocht had en ook 

als aan Dirck de verschenen pacht betaald is.

Peter Verrijt heeft beloofd aan Joest zijn broer Peterszn.Verrijt was 

wettelijk te betalen aan Dirc van Heersel op O.L.Vr.dag naastkomend 

over 2 jaar 18 peters met de verschenen pachten zodat Joest en zijn 

nakomelingen daar eeuwig onbelast van zullen blijven.

Joest had Peter zijn broer helpen vesten een mud rog erfpacht dat 

Peter voors.als ook lossen zal.

Datum 29 dagen in julio.

fol. 14

Heyn die Kersmeker Heynen Eruystenszn.verkoopt aan Goyart Bottel- 

mane 3 mander rog erfp.uit:

-zijn huis en hofstad en drie lopense land daarbij in den Wolssberch

1 Art Thijszn.van den Berghe 2 de koper 3 van het huis voorn.op den 

Loverboschweg

-vier lopense land aant Lielaer 1 Jan Cremers 2 Dirc Wilm Poerters

3 een weg 4 Henrick van Rut

18



Log en vrij behalve de cijns en een mander rog erf Dacht.

fol. 14

Goyart Bottelmans ten eenre 

en

Heyn die Kersmeker ten andere

hebben gekend dat tussen hen beiden "voirwarde ende comenscap is" 

dat Heyn komen zal om met O.L.Vr.dag naastk.over 2 jaar aan Goyart 

te betalen 31 peters met de verschenen pachten;is dat geschied dan 

zal Goyart aan Heyn weder uitreiken en overgeven een schepenbrief 

van 3 mander rog erfpacht die hij aan Goyart had gevest en verkocht. 

Datum 10 dagen in oextmaent.

fol.14vo

Jan Wouterszn. van Eyck was als man en mbr. van Metten zijn wijf die 

Jan Willendr.was,verkoopt aan Heer Weyn van Heze priester 7 lopense 

rog erfpacht uit:

-de helft en het 1 / 4  deel van een stuk beempt.Het geheel groot 3i

sillen en gelegen: 1 Goyart ...... zn.van den Winckel 2 Art van Hal

3 de Aa

-de helft en het 1/4 deel van stuk eeusel,geheel groot 7 lopense

1 Emont van den Venne 2 Henric Peters 3 Dirc Kievyts 4 Peter Tael- 

mans

-de helft en het 1 / 4  deel van zijn huis,hofstad en erf daarbij 

1-3 Goessen van Best 2 Dirc Poirters 4 de straat.

Los en vrij behalve de cijns van de grond en uitgenomen de helft en 

dat vierde deel.

Item Lauwreins de B .....  als man en mbr.van Weyndelen Jan Ghijs Doe-

redr.was,verkoopt aan Lucas Wreyenzn.van de Beeck:

-alzulk goed dat hem is aangekomen na de dood van Jan Verhijnart 

zijn heer en na de dood van zijn vrouw Ghertit in de erfelijkheid. 

Laureins heeft hierop vertegen tot behoef van Lucas voorn.en be

looft hem alle voorcommer zelf te voldoen.

"Lucas voorsr.geloeft te betalen nae doey Ghertruyt (h)eerse vrouw 

te betalen 21 peters met 9 vaet roggen ende of Ghertruyt voorsr. 

stoerf voer dat Lucas van a l l e n ......  soe sal Lucas hoeren scul

dich sijn tot 0.Vr.Lichtmys over jaer ende al met den pacht ende of
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s>y stoerf voer O.V.Lichtmys soe sal hij sijn pacht boren."

Datum 13: dagen in april.

f o l . 15 -blad van klein formaat-

Item Uman als man en mbr.van Belyen zijn wijf ende Peter Delendr.was 

heeft helmelinge vertegen op alzulk goed dat hem mag aankomen na 

de dood "syenten heren" en daarna van zijn vrouw.

Datum 17 dagen in loemaent.

Art van Best heeft beloofd als pr. sch. wet telijk te betalen aan Jacob 

Goessen W o u t e r s z n . o p  O.L.Vr.dag a.s.7 lopense rog en dan daarmee 

14 peters betalen.

Datum 22 dagen in januari.

fol. 1 5vo -blanco-

fol. 16

Jan n a t . zn. Jac o b s  van der Scaut was heeft opgedragen aan Jan Maes 

Koensen Maes z n . 9  lopense rog jaarl.erfpacht uit:

-een stuk land,dat Spaedts stuck gelegen in ghenen Bosch 1-3 Daniel 

Weynen van den Bosch 2 Wilm Jacops 4 de straat

-het 1 / 4  deel van een huis en de 1 / 2  van een schop,te weten dat 

achterste deel van het huis en het 1/4 deel van de hofstad en erfe

nis aan ghenen B o s c h  1 de verkoper en Daniel zijn broer 2 Henric van 

Uden e.a. 3 W i l m  Jacops e.a. 4 Jan Goyaerts en Mercelis Weynenzn. 

van den Bosch.

Deze 9 lopense erfp.had Jan voorn.gekocht van Jan Weynenzn.van den 

Bosch zijn zwager volgens de brief erover.

Datum 21 o ktober 1478.

fol.16

Mercelis W e y n e n z n . v a n  den Bosch was heeft opgedragen aan Jan Koen

sen Maeszn.een m a n d e r  rog uit:

-alzulke h u i z i n g ,hofsteden en erfenis aan ghenen Bosch 1-4 Jan Goy- 

arts en zijn knd. 2 Art Jans (Becks) 3 de straat.

Dit mander erfrog had Mercelis eertijds gekocht van Jan Goyarts 

Emontszn..

Datum ut supra.
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fol. 11 ~;o Datum 26 da«;en in oexmaent

Jan Henricszn.van Dusel waa heeft opgedragen aan Jan Gherartszn.

Verhoven:

-een huis met hofstad enz. 1 Aleyt Bauts 2 de straat.

Dit huis had Jan gekocht van Librecht Henricszn.van Brakel was,Li- 

brecht had het gekocht gehad van Pouwel Artzn.Verbeersdonck en Pou- 

wel voortijds van Henric Jan Lobkenszn.was volgens de brieven erover. 

Datum ut supra.

fol.1bvo

Jan Jan Haghenszn.wes verkoopt aan Goyart <Jan Haghens zijn broer 1 

mander rog jaarl.op 0. L.Vr.dag.Deze rog was eertijds aan hem Jan Ha

ghens overgegeven en opgedragen door Lysbeth nat.dr.was Heer Jan

S  priester.

-De rest is zeer zwakjes en haast niet te ontcijferen. - 

Datum 3 dagen in wedemaent.

fol.17

Jan Aertszn.Verhoven verkoopt aan Ghelis van den Hoeck:

-een stuk 1-and op die Heesecker 1 Lijsbet Mommers 2 Dirc Heynen Ghe

ritszn. 3 Dirc die Poerter 4 de weg.

Datum 20 dagen in novemb. (1479)

Jan Heynen Buckinx was heeft opgedragen aan Ysbout Bollen de broer 

van Jan voorn.alzulk goed hem aanverstorven na de dood van zijn ou

ders .

Datum 25 dagen nov. (1479)

Item Ysbout Boel Heynen Buckinzn.was verkoopt aan Jan zijn wett.broer

1 mander erfrog jaarl.uit:

-een stuk land,dat Rontstuck gelegen in die Lochten 1 Jan van Dies- 

donc 2 Heyn van den Doeren e.a. 3 Heyn van den Borlaer 4 Goyart van 

den .........

Datum 25 dagen in nov. (1479)

Item Dirck Rutten sCremerszn,was heeft opgedragen aan Gherit Aerts

zn.van Helmont was,alzulk deel dat hem aanverstorven w&s na de dood 

"syens herken Dircks van Dyesdoncken" dat is te weten het 1/4 deel
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van  ̂ mud erfrog en zet Gheriten voorn.danrvoor in zijn plaa ts en 

belooft de commer zelf af te doen.

Datum 13 da^en in loemaent 1479 (=1480)

fol.17vo

Peter Gherit Wouterszn.wae verkoopt aan Jan Dirc uhyellenzn.wae

1 mander erfrog uit:

-zijn huis enz.aan de Wolsberch 1 Goessen van Best 2 Heyn van Brey 

-een stuk land,dat Beexken 1 Goessen van Best 2 Marie Rutten 3 

Heyn die Bosche 4 Heyn Willen

-een stuk land in dat voorn.Beexken 1 Bollen Buytkuip 2 Jan die 

Cremer 3 knd.Jenen Martens 4 dat Beexken

-een stuk land, die Du(..)ghen 1 Jan de koper 2 Jan Buckinx 3 Goes

sen van Best 4 Heyn van Brey.

Los behalve de cijns en 3 vaten rog.

Datum 7 dagen in december (1479)

fol.17vo

Jan Mercelis C r e merszn.verkoopt aan Jan zijn zwager Merceliszn.van 

Hobbraken was:

-een huis en hofstdd in de Woelsberch 1 Wautgher van den Mer 2 Ghe

rit van Hove 3 de straat 4 de Loverbosweg.

Los en vrij uitgenomen de cijns.

Datum 17 dagen in loemaent 1479 (=1480)

Scepenen Jan van Boescit.Henric Mercelis.

fol. 18

"Item dit is dat beweerp van den scepenen brieve beghinnende int 

jaer LXXVIII doen paesdach was 2A dagen in meert."

Item Jan Gheritszn. van aer Hoeven verkoopt aan Hr.Weyn van Heze een 

mud erfrog tot behoef van Metkens van Dijenter,Heynen van Dijenter 

"natuerlick dr.was ende tot behoef Metkens hoeren dochter dye sij

natuerlyck heeft bij Hr.Weynen van Heze d ......  van hon beyden."

Jan voorn.heeft dit voorsr.mud rog beloofd te gelden en te betalen 

uit een zeker onderpand gelegen in Asten.dat is te weten uit:

-zijn huizing met hofstad 1 Heynen Dirck van Ayen 2 Jan van Dussel 

(=Dysseldonc)

-1/3 deel van een hoef int Lieller,groot 1£ lopense 1 Jan Honsnase
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Jan de verkoper 3 Jan van Ommel.

Datum Q dagen in meert 1479 (=1480)

Hr.Weyn zal dit mud rog mogen laten in schepenbrieven etc.en in 

testamente zo lang als zij tweeën leven zullen.

fol.18

Item Heyn Mercelis Wyll e n z n .heeft gekend als pr.sch.waal te beta

len aan Hr.Weyn van Heeze priester op O.L.Vr.dag a.s. 14i rijnsgld. 

en 2 st.en een negenmenneke voor 41 schapen die hij gekocht had; 

per stuk voor 7 st.en een negenmenneke.

Datum 23 dagen la meert.

Scepenen Aert van den Hoeck en Mercelis van den Borlaer. 

fol.18vo

Wylm Henrick dye .........  Vervoerken en zijn huisvrouw hebben aan

elkander hun goederen gemaakt.

Datum 25 dagen in meert.

fol.18vo

Jan Dirck Thielenszn.en Heyn Janszn.van Brey hebben beloofd om aan 

Enghelen hun vrouwen wet telijk te betalen:

- " 9 vaten rog en een hemde ende 1 paar scoen ende voert alle hoer 

behoef te doen tot hoeren lijven als so langhe as sij leven sal uit: 

-zeker onderpand gelegen aen gheen Heseryck en geheten den Breex- 

kens akker 1-2 Marie Rutten 3 Emont van der Weyen 4 Jan Buckinx. 

Jan en Heyn hebben geloeft dat goet te houden."

Datum 28 dagen in meert.

fol.19 en 19vo

Katelijn w e t t .huisvrouw was Jan Roefs Kersmekerszn.was met mbr.en 

Maes en Aert zonen van Jan en Katelijn,verder Heylwich,Aleyt en Ka

telijn hun w e t t .drs.-gelovend voor Ermgard ook hun w e t t .dr.-hebben 

samen opgedragen en overgegeven aan Dirck Heynenzn.van Meyel 

(Diesdonck wae doorgestreept):

-hun huizing,hofsteden etc.op Aestappen 1 Goyart van Helden 2 de 

straat 3 de gemeynt 4 Peter Verdijsseldonck

-een camp geheten den Bokelcamp ook aldaar gelegen 1 Heyn van Mey

el 2 een straat 3 de gemeynt 4 Peter Verdijsseldonck
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-een stuk land 1-4 Heyn van Meyel 2 Peter Verdijsseldonok 3 Goyaert 
van Helden

-een stuk land,den erfacker 1-3 Joerden Willekens 2 Heyn van Meyel

4 Maes van den Cruys.

—een stuk land 1 Peter Verdijsseldonok 2 -Ermgart zijn zuster 3 Goy

art van Helden 4 ae straat

-een akker,den molenacker 1 Alart Meroeliszn. 2-3 Goyart van Hel

den 4 de Aa en de gemeynt

-een stuk erf,die Hoeydonck 1-3 Jan Vernebben 2 Joerden Willekens

4 Gheefken Ghevartszn.van den Seylberch

-een stuk erf in gheen Hoydonck 1 Heyn Gerits 2 Maes van den Cruys

3 Jan Vernebben 4 Gheefken voorn.

-een stuk beempt in den Broexcamp gelegen 1 Alart Meroeliszn. 2 Ge- 

lys van Hal 3 de straat 4 op die Buyntes.

Dit alles was hun aangebleven na dood van Jan Roefs en hebben daar 

op helm.vertegen tot behoef van Dirc.

Vrij uitgenomen de cijns en 71 mud rog daar uitgaande.Ze beloven Erm

gard tot vertijen te brengen als ze mondig is.

fol.19vo

Dirc Heynenzn.was van Meyel heeft geloofd als pr.sch.aan Katelijn 

Jan Roefs K e r s m e k e r s ,w e t t .vrouw en mede tot behoef van de 6 knd. 

wettelijk te betalen op O.L.Vr.dag naastkomend 2i mud en 3 lopense 

rog en daarna 4 jaar lang elk jaar 2i mud en 3 lopense en het laat

ste jaar van de vier daarmede betalen zal voor elk mud rog 25 peters. 

Datum 6 dagen in april.

fol.19vo

Schepenen Aert van den H o e c ,Mercelis van den B o r l a e r , Heyn die Haen, 

Dirc Roefs en Lenart Jan Stoetboemszn.was hebben verkocht aan Hr. 

Weyn van Heze pr.tot behoef van Heer Claes Heynen Lobkenszn.pries

ter 7 lopense rog uit:

-een stuk erfs in die Spoerckt 1 Art van Best 2 Met Colen en knd.

3 Goeyken van Os en haar knd. 4 Herman van Helmont en Maes Ruelens. 

Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond en 1j mud rog jaarl. 

daaruit gaande.

Datum 18 dagen in april.
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t'oi. 1 °vo, r*o

Lenart Jnn Stoetboemszn.verpacht ann Willem Wouterszn.van den Ilor- 

ric die men hejt die hoeymelter:

-oen stuk erfs in den bporckt, groot 5 lopense en 12 roeden
1 ilet Colen en knd. 2 Art van Bent en Lenart de verkoper j Goeyken 

van Os en knd. 4 Lenart en Maes Ruelens.

En dat tegen een cijns van 1 mud rog en 7 lopense rog jaarlijkse erf

pacht. Wilm zal geweegd zijn te varen en drijven over erf van Goeyken 

van Os zoals dat geweest i 3 en Lenart de verpachter zal daar ook 

over blijven wegen en ook over het erf van Wilm de pachter.

fol . 20

Willem voorn.heeft beloofd als pr.schuld.wettelijk te betalen op 

Sint Jansdach baptisten 10 peters en daarna op O.L.Vr.Lichtmis a.s. 

nog 18 peters min M  st.en dan daarmee 7i vaten rog.

Datum 19 dagen in april.

fol . 20
Jan Peterszn.van den Wijer verkoopt aan Jacop van den Muelendick 

een mud rog uit:

-een stuk beempt of eeusel in die Endelbeemden 1 Heyn die Haen

2 Rut van R u t .

Jan belooft aan Jacop dit pand te vrijen van alle voorcommer behal

ve de cijns van de grond.

Datum 30 dagen in april.

fol . 20
Wilm Jacobszn.was die men heet die (Woet) heeft opgedragen aan Le

nart Jan Stoetboems:

-zijn huis en erfenis zoals hem dat Lenart eertijds opgedragen had 

volgens de schepenbrieven daaraf.

Datum 22 dagen in april.

fol.2 0vo
"Goyart Arts voir soen van Reest heeft beloofd als princ.sch.aan 

Maes Geldenszn.op O.L.Vr.dag a.s.2s lopense en daarna 3 jaar lang 

elk j aar 2 z lopense te betalen en het laatste jaar van de drie daar

mee betalen 5 peters en een oert."
Datum 27 dagen in april.
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f ol.2 0vo

Wij als schepenen met de h.geeatmeesters en de geburen van Asten 

"in een gemeyn jaergedingh in eenre ghemeinder waerheyt doen sij 

geboden waren en hebben gasamenderhant+en gheloeft den kerckmees

teren nu ter tijt onversceyden te weten Jan van Dyesdonck ende W i l 

lem Willem Zewoutszn.was ende Thijssen van den Eynde te quyten ende 

wael te lossen van allen ghelueften of lasten het sij van enigher 

haerde goede dat sij copen tot behoef onser kercken of enigher ghe

loeft dye sij doen sullen tot behoef der kercken op hon goet in or- 

ken der weerheyt hebben wij scepenen tot Asten onse ghemene zeghel 

hyer aen g h e h a n g h e n ." 

int jaer 1 4 7 8 op 3 0 ste dag maart.

Item Jan Hr.Henrycken van Omel nat.zn.heeft geloofd als princ.sch. 

wettelijk te betalen aan Pauwel Jan Golen tussen dit en O.L.Vr.dag 

over 3 jaar of er binnen jaarlijks een mander rog.

Datum 30 dagen in april.

fol.2 0vo

"Item oec sal P eter gheven Sint LambreOht voer sijn siel 2 st.eens 

ende den paep 1 st.den custer i st.en elck van de 4 orden 1 vat 

rog eens te gheven ende dit voorsr. sal aldus geschieden sterft hij 

en sal altemael staen tot sijnen wederseggen."

Datum 28 dagen in wedemaent.

fol . 21

Wij schepenen doen condt dat voor ons verschenen zijn:

Goyart w e t t .z n .Gerits van der Hoven,Jan en Aert zijn wett.broers 

ook wett.zonen van dezelfde Gerit v o o r n . ,Thomas Rutgerzn.van den 

(..e..nen)was als man en mbr.van Engel zijn wijf w e t t .dr.Gerit voorn, 

en Aert wett.z n . W i l m  Aerts ftiennen als wett.man van Katharina zijn 

wijf ook wett.dr.van Gerit v o o r n . ,hebben opgedragen aan Henryck 

Jannen Mathijszn.was:

-de helft van een ntuk beempt die was van wilner Henric Selenzn. 

van den Papendonck 1 Aert Thijs van den Berge 2 Wilm Jan Herynxzn.

3 de gemeyn waterlaet 4 Dirck Roefs.

Datum 23 dagen in mayo (1 4 7 8 )
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Jan Goeyaert Vrancken Hanenzn.was heeft opgedragen aan Peter Goy- 

nertan.van Roesven:

-al zijn havelijke goeden die hij heeft en vinden kan op de hoeve in 

den Roesven alwaar Peter voorn.nu op woont en zet Peter da-irmee in 

zijn plaats met v.w.dat Peter

"daer voer talen sal alle sijn wittighe schout ende geboret dat hij 

doede bijst ende sterft, soe sal men dan den hoexten penn.vercopen 

sijn hoeyck ende tobbart ende spijnen die dan den armen om goets wil

le voor sijn siel ende sal daer oec voir tot Asten sijn wytvardt doen 

doen ende sijn doet-scoudt betalen ende dertich st.te doen doen ende 

een j&er lanck des sondachs op den stoel in den kercken van Asten 

voir hem sal doen bidden ende voert aen alle ander scoudt die men 

hem oec sculdich is."

fol.2 1vo

Voor ons is verschenen Henrick Jan Robijns was en heeft beloofd als 

pr.sch.wettelijk te betalen op O.L.Vr.dag naastkomend 26 peters.

Als het gebeurt dat Henrick niet op tijd betaalt,dan zal hij vanaf 

O.L.Vr.dag of op elke O.L.Vr.dag daar binnen 9 lopense rog etc. 

betalen.

Datum 23 dagen in mei 1478. 

fol.2 1vo
Heyn Robijns verkoopt aan Peter Janszn.van Diepenbeeck was een man

der erfrog uit:

-een stuk beempt of eeusel gelegen op die Hoeghe eweselen in den 

Papendonck 1-3 Wilm Wagemekers 2 Art Thijs van den Berge 4 Dirck 

Jans.Los en vrij behalve den herencijns.

Datum 26 dagen in mei (1478)

Heyn Robijns verkoopt aan Jan Mercelis van den Camp was:

-een stuk beempt of eeusel.

Los en vrij behalve een mud rog dat daar jaarl.uitgaat.

Datum 27 dagen in mei.

Jan Mercelis van den Camp heeft geloofd als princ.sch.te betalen 

aan Heyn Robijns op O.L.Vr. dag a.s.27 peters met een mud rog.

fo l .|1
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fol .ïIvo

Jan Lercelis van den Camp heeft geloofd als princ.sch.te betalen 

ann Heyn Robijns op O.L.Vr.dag a.s. 13 lopense rog en daarna 3 Jaar 

lang elk jaar 13 lopense en het laatste jaar dan mede betalen 30 

peters.Tot meer zekerheid van betaling zal Heyn een stuk beempt of 

eeusel als onderpand hebben.

fol . 22

Jan n a t . zn .Jacobs van der Schaut was heeft verkocht aan Jan Abenzn. 

van Thoeren was.2 mud rog jaarl.uit:

-zijn huis en schuur en hofstad en 3 lopense land daarbij en gelegen 
aan den Bosch 1 Lemmen Wilm Ber(cken)zn. 2 de Laederstraat 3 de 

straat 4 Wilm Jacobs

-een stuk beempt groot 3i sil.ook aldaar 1-2 Jan Wilm Haseldonck 

en Wilm Jacobs 3 Mercelis Weynenzn.v.d.Bosch 4 de Aa.

Los en vrij uitgenomen de cijns en 3 lopense rog erfpacht jaarlijks 

daaruit.

Datum den lesten dach in mey. 

fol . 22

Jan Peterszn.van Roesven verkoopt aan Dirck van Hoerchel (=Heersel) 

een mander rog uit:

-een stuk beempt van % buunre 1 Hr.Jan van Asten en Sint tAachten- 

autaer 2 Henric van Roesven 3 Jan de verkoper 4 Jan Ghijben.

Los behalve de cijns en 3 lopense rog daaruit.

Datum 7 dagen in wedemaent.

"-Dirc voorsr.aen deen sijde en Jan voorsr.aen dander sijde hebben 

gekendt ende gelijt dat tusschen hon beyden voerwaerde is,als Jan 

voors.coembdt van 0.L.Vr.naestcomende over 3 jaer en betaeldt Dir- 

cken 9 peters met de verschenen pachten dan sal Dirc hom wes wijtrey 

eken ende overgheven enen scepenbrief van een mander erfüachts dat 

hij hom erfelyck gevest heeft in een half buynre beempts ende geloef 

de dit te houden op hom en op alle sijn goet."- 

Datum als boven.

fol.2 2vo
Jan Goyart Vrancken Hannenzn.was heeft opgedragen aan Vranck zijn 

broeder 1 mud rog erfp.dat hij hem schuldig is erfelijk te vesten en
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nog een mud rog erf p. dat men hem erf lijk tezamen geldt met v.w. 

sterft hij dan zal men hem terstond op het Heilig Cruys-nltaar tot 

Asten drie jaar lang iedere week een mis doen doen,

"ende teynden die drie jaer sal men dan der keroken van Asten ghe

ven een mud rog eens.als dat alsoe gedaen is gelyck hij hier overghe- 

geven heeft ende begheert heeft,dan sal elck hebben een mander van 

de voorsr.erfrog."

"ende of hij es nyet en deden ende oec of enyghe van susteren of 

brueders hier tegen weren om te beletten die dan sijns gedeelte be

taelt sal wesen tot behoef den ghenen die dat helpt vervollen"

Datum 23 dagen in wedemaent.

-Hebben zijn 2 broers en Lijn en Heylwich zijn 2 zusters-

Karie Jan Suckynks huisvrouw was en Heylwich haar dr.elk met mbr., 

Jacob haar zwager als man van Delien haar dr.en Lambrecht haar zwa

ger als man van Katherine ook haar dr.,hebben samen opgedragen aan 

Jan Jan Buckynxzn.was en ook Maries voorsr.zoon is:

-een stuk land op die Duncken 1 Goessen van Best 2 Jan Cremers 3 de 

gemeyn waterlaet 4 die Duncken.

Los behalve de cijns en 1 mander rog.

Datum 15 dagen in wedemaent.

fol.23
Heyn Geliszn.van Hal als man en mbr.van Johanna Hennen Gheritsdr. 

verkoopt aan Art Gelis van Hal zijn broeder:

-een stuk land int Laerbroeck 1 Wilm Wagemekers 2-3 Metten Golen en 

knd. 4 de weg.

Terzelfdertzjd is komen Heyn Gherits "sijn heer en heeft helmelinge 

op dit stuk land."

Datum 17 dagen in oextmaent.

fol.23 -Een opwinning-

"Scepen etc.tot Asten in een gebannen gedingh Claes Arts Smeetszn. 

ende waert gericht met vonnis ende met recht aen-een stuck lands 

dat geheyten is den Huysacker ende gelegen is tot Diesdonck in de 

prochie van Asten tusschen erfenis Wilms van Lier ende sijnder kyn- 

der X ende erfenis Gherits Verstraten TJt, streckende metten enen eyn

de aen erfenis Weynen van Hobbraken ende metten anderen aen die ge

meyn straet.
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-Item noch aen een stuck beempt die geheyten die Aa-beempt ende 

gelegen is tusschen erfenis Delyen Verweyen ende haeren kynderen X 

ende erfenis Wilm Smets XL ende metten enen eynde streckende met

ten anderen aen die gemeyn Aa,overmyds sijnen afterdtedige pacht van 

acht lopen rogs erfpacht die hom daeraen ontbraken ende daer sijn 

daghe afleden waeren ende nyet betaeldt en was gelijck hij altemael 

wael bewijst ende betoent heeft met scepenen letteren van Asten voir 

ons scepen v o o r s r v o e r t  heeft Claes voorsr.opgedragen ende overge

geven Henricken van Rut Dircszn.was ende Henric voorsr.heeft voert 

opgedragen ende overgegeven Arden van Hal dese voorsr.aengerichte 

erfenis met den scepenletteren die daer af gemaect ende gedicht sijn 

ende Art voorsr.heeft voert met desen voir genoemden aengerichte 

erfenis in den gericht met allen verbanden gelyck als daer toe be- 

hoerde van aengerichten erfenissen alsoe verre gevaren dat hij die 

wael vercopen mocht als doer af gewoent ende recht is;hierna is co- 

men Art voorsr.ende heeft bracht Heren V/eynen van Heze priester tot 

sijnen coepman hieraf ende heeft hon dese voirgenoemde aengerichte 

erfenis vercoft gelyck hom dat vonnis voire gewijst ende geleert 

hadde ende heeft dat in den gericht alsoe bewaert dat vonnis daer 

af daer gewijst heeft dat die Heer van den lande den voirgenoemden 

Heren Weynen sijnen coman hier aff die voirgenoemde erffenisse weren 

sal alsoe als recht is.behoudelyck enygelyck sijns recht."

Datum den derden dach in wedemaent.

fol.23vo

Heer Weyn voorsr.heeft erfelijk opgedragen en overgegeven alzulk 

stuk land en stuk beempt,

-"ende doer die Heer van den lande Heren Weynen voorsr.een weer af 

worden is,ende Heer Weyn voorsr.heeft doer helmelinge op vertegen 

op dat voorsr. stuck land geheyten den Huysacker ende op dat stuck 

beemps geheyten die Aa-beempt ende op alle scepenbrieven die doer 

af gemaect ende gedicht sijn tot behoef Henrics voorsr.ende geloeft 

voirt d'opdragen d'overgeven ende (tvesten) ewelyck was (=vast) en

de stedich te houden ende alle commer van sijnder wegen doer in we- 

sende af te doen op etc."-

30



f o l . I ivo
Scepenen tot Asten etc.

- ' Dat voir ons comen is in een gebannen gedinghe Henric Dircszn. 

vun Rut was ende woert gerijcht met vonnis ende met recht aen: 

-huysinge metten hofstat en aen den camp erfs die daerby ende aen 

gelegen is.geheyten den Stock en gelegen is al en ende ton aen die 

gemeynt van Asten overmids sijn achterstedige pacht van 8 lopense 
rog erfpacht ende noch waert gericht aen den selven voorsr.camp en 

-noch aen een hoefken dat gelegen is in den Braeckwijnckel 1 Gherits 

van den Borlaer 2 Jan Lemmen sPelserszn.was 3-4 Art Han n e n ,overmyds 

noch een mander erfpachts dat hom daer oec aen ontbrack ende daer 

sijn daghe af leden waeren ende nyet betaaldt en was gelyck hij alle- 

mael wael bewijst ende betoent heeft met scepenbrieven,voert heeft 

Henric v o o r s r .opgedragen ende overgegeven Arden van Hal dese voorsr. 

aengerichte erfenis met de brieven ende Art heeft voirt met desen 

voergenoemden aengerichte erfenis in den gericht met alle verbanden 

gelyck als daer toebehoerde van aengerichte erfenisse alsoe voirt 

gevaren dat hij die wael vercopen mach als daer af gewoent ende recht 

is,hierna is comen Art voorsr.ende heeft bracht Heren Weynen van 

Heze voorsr.priester tot sijnen coman hier af ende heeft hom dese 

voergenoemde aengerichte erfenis vercoft gelyck hom dat vonnis voe- 

re gewijst ende geleert hadde ende heeft dat in den gericht alsoe 

bewaert dat vonnis daer af gewijst heeft dat die Heer van den lande 

den voirgen.Heren Weynen sijnen coman hieraf die voergenoemde huis- 

inghe en erfenis voorsr.weren sal alsoe als recht is,behoudelyck 

enyghelyck sijns recht.

Datum 22 dagen in wedemaent.

fol.24

Lysbet wett.vrouw was Bruystens van Stock met mbr.heeft machtig ge 

maakt Ysbout Ysbout szn. van Scoet was,om al haar goeden (erfelijk en 

havelijk) te beheren en te beuren en zet hem daarvoor in haar plaats. 

Datum 28 oktobris.

fol.24vo en fol.25 zijn blanco. 

fol.25vo

Jan Henric Snijderszn.van Liessel heeft opgedragen aan Henrick M e r 

celis sBoesenzn.w a s :
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-een huis,hofstad en stuk land in de Wo] sberch 1 Jan de verkoper,

Peter Verdonschit en Jan Cremers 2 Dries Willen en Henric sBaesen

3 Jan Cremers 4 de gemeynt

-een stuk land, den Hof 1-2 Henric sBaesen 3 Dirc Danels 4 .......

Buckinx.

Dit huis had Jan Henric Snijders gekocht van Jan Maeszn.van den 

Dael zoals de brief daarover dat bevat.

Datum 27 dagen in weyndelmaent.

fol.25vo

Peter P e t e r s z n . Verrijt heeft beloofd als princ. sch. aan Hr.Weyn van 

Heze pr.tot behoef van Lysbet Haghens Bruystens huisvrouw van 

Schoet was,wettelijk te betalen op O.L.Vr.Lichtmis naastk.een man

der rog en daarna 5 jaar lang elk jaar 1 mander en het laatste 

jaar op O.L.Vr.dag of daar binnen daar mede te betalen 14 peters.

Datum 10 dagen in decembris.

fol.2 5v o , 26
Melys Jan Lobkenszn.heeft opgedragen aan Hr.Weyn van Heze een man

der rog erfp.die Everaert van Diesdonck Janszn.eertijds beloofd had 

te gelden en erfel.te betalen aan Melis voorn.uit:

-een stuk eeusel aan de gemeynen dijck die van Asten naar Someren 

gaat 1 Hr.Weyn van Heze en Eymbart van Schijndel 2 Art van Hal en 

Everaert van Diesdonc.

Melis had dit eertijds ven Everaert in erfpacht.

Datum 20 dagen in decembris.

f o l . 26
Melys Jan Lgbkenszn.en Aleyt zijn wett.vrouw hebben malkander opge

dragen en overgegeven al hun goeden (havelijke en erfelijke) een van 

hen mag als langst levende er vrij over beschikken.

Datum 10 dagen in loemaent.

Melis voorn, en Aleyt droegen op aan Hr.Weyn van Heze 1j lopense rog 

-verder onleesbaar.-

f o l .26vo

Dirc van Aelst heeft beloofd als princ.sch.te betalen aan Heylwich 

Arts huisvrouw Verberschit een mander rog jaarl.op O.L.Vr.dag zo

----------------- 1
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lang als Heylwich leven zal en dan zal Dirc dat mander rog kwijten 

en afleggen met 10 peters.

Datum 21 dagen in meert.

fol.2 6vo

Ermgart Jansdr.Veraelsvoert was die hij wett.had verkregen bij Elsbe- 

ne zijn vrouw was met haar mbr.en voort met Aert haar broer ten 

eenre 

en

Mery Jansdr.van Os ook wettige huisvrouw Jans voorsr.was in den an

dere bedde met Joanna haar dr.die zij w e t t .verkregen had bij Jans 

voorsr.in den andere bedde en mede voor de andere onm.knd.ten 

andere

hebben samen geërfdeeld alzulk huis,hofstad en erfenis na de dood 

van Jan voorn.

A Ermgard en Art kregen ten deel:

-een stuk land in den Creyenstert 1-2 Wilm den Wagemeker 3 Maes en 

haar knd.

-een stuk land daarbij.

Op deze erfenis hebben Marie en Johanna met mbr.helmelinge vertegen 

tot behoef van Ermgard en Aert voorn.

-verder onleesbaar.-

Uit deze twee stukken land zullen Ermgarden en Art jaarl.de cijns 

van de grond betalen en nog een mander rog erfp.te weten aan de vi- 

carie 2 lopense,aan Embart van Schijndel 2 lopense en aan Heyn Denen

2 lopense.

fol.27

Jan Dirc Ghiellenzn.verkooDt aan Heyn den Boessen:

-een stuk beemut in den Berckbeempt 1 Heyn van Brey 2 de koper

3 Jan van Dael 4 de rechte loep.

Jan heeft aan Heyn beloofd deze onderpanden te vrijen uitgenomen de 

cijns van de grond.

De weg in redelijkheid te gebruiken met varen en drijven zoals zijn 

voorvaderen die gebruikten.

Datum den eersten dag in mei.
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Item Peter Wreynenzn.van Nuwenhuys heeft opgedragen aan Jut zijn dr. 

die hij verkregen heeft bij Sanen zijn vrouw was:

-alzulk goed als hij nu bezittende ie samen met zijn dr. (havelijk en 

erfelijk) en dat nog ongedeeld ie.

Jut zal wat hij achterlaat in zijn geheel behouden,behoudens als hij 

nog meer wettige geboorten krijgt, dan zal Jut gelijk met hen delen 

volgens het landrecht.

Datum 4 dagen in april.

fol.27

Art Thijszn.van den Berge heeft verpacht aan Dirck Roefs onze mede

schepen:

-een stuk beempt of eeusel en gelegen in gheen Papendonck 1-3 Wil

lem die Wagemeker 2 Heyn Robijns e.a. 4 Dirck den pachter.

Hij verpacht dit stuk voor 6 jaar om te gebruiken en te bezaaien 

tot zijn profijt.

Dirck belooft hiervoor jaarl.te betalen een mud rog 6 jaar durend 
en ook heeft Dirc aan Arden gedaan 26 peters en Aert heeft aan 

Dirck beloofd deze 26 peters wederom te betalen van nu O.L.Vr.dag 

over 5 jaar.

Datum 14 dagen in mei.

fol.27vo en 28 zijn blanco. 

fol.28vo

Peter Merceliszn.van Hobbraken heeft opgedragen aan Jan zijn wett. 

broer alzulk goed (havelijk en erfelijk) als hem is aangestorven na 

de dood van zijn vader en namaals aansterven zal na de dood van zijn 

moeder en dat mede tot behoef van zijn 2 broers en zijn 3 zusters. 
Peter belooft de commer zelf te betalen.

Datum 28 dagen in weymaent.

Jan Merceliszn.van Hobbraken en Peter zijn zwager Dirc Crabbenzn. 

hebben samen beloofd als princ.sch.wettelijk te betalen na dood 

van zijn (Jans) moeder en Peter zijn broer ook Merceliszn. van Hobbra

ken 21 peters op hem en al zijn goed.

Datum 28 dagen in weymaent.
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fol.Pflvo

Gheertruyt Verscueren met mbr.heeft opgedragen aan Aert Verscueren: 

-de k van een stuk beempt 1 Jan van Dijsdonck 2 Henric die Moller

3 den Eghelvoert 4 de dijk van Asten naar Someren.

Vrij behalve de cijns die Art half zal betalen en ook de jaarl.hal

ve pacht daaruit.

Datum 7 dagen in weymaent.

fol.29

Peter Wylemszn.van Welecker (=Veldecker) was heeft gekend dat Hen

rick die Haen onze mede-schepen hem betaald heeft alzulk mud rog 

als aan Peter voorsr.opgedragen en overgegeven was doos* de erfgen. 

van Jan Vlemycxs,dat is te weten 1 mud rog van 3 mud welk Jan \fle- 

myckx gekocht had en verkregen van Merten Thijs Janszn.van Dyes- 

donck was en men jaarl.geldt uit:

-een buynre beempt gelegen in die Eyndelbeemde

"ende Heyn voorsr.hudens des daechs ghelden is van den 1 mud rog 

van den 3 mudde."
Scepen Bruysten,Mercelis van den Borlaer.

Datum 6 dagen in december.

"ende voert tot mer sekernis soe set Peter voorsr.Heynen voorsr. 

tot eenen kendelijck onderpant den halven (Eef)mortel ende ghelenis 

is op Dyesdonck" 1 Heylwich Vlemynxs huysvrouw e.a. 2 Jan Heester- 

mans 3-4 Hendrick die Strijker.

fol.29

Maes en Lemmen zonen Ruelen Maes met Ruelen hun vader voorn.hebben 

samen geloofd wettelijk te betalen aan Ghevart Dirc Smollerszn.was 

op O.L.Vr.dag a.s.9 lopense rog en dan daar mede betalen 14 peters. 

Datum 15 dagen in meert.

fol.29vo

Maes de Groet heeft opgedragen aan Herman Peterszn.Verweyen alzulk 

havelijk goed als Maes voorsr. beloof d had met Heylwich zijn^d^e doch

ter was Peteren voorn.

Voort alzulk versterf als hem aangestorven is van Herman en zijn me

de erfgen.na dood Maes voorn.huisvrouw was en aansterven mag na
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dood van Maes voorn.,te weten:

-aen huis met hofstad die Maes voorn.eertijds gekocht had van Jan

Jan Silmanszn.en Ergigard Jans voorn.wijf was met de erfenis daarbij

en aangelegen tot Vosholen 1 de koper 2-3 de Btraat

-een stuk land,die Wegacker

-land,die Strepen

-land,dat Pesselken

-land,Mabelenucker

-een beempt op Diesdonck

-een eeusel

-de i van een eeusel

-land,dat Nulandt

-land,den Pachtacker

-nog een stuk land dat Jan Jan Silmans opgedragen had aan Maes 

voorn. 1 Roef sPaepen 2 Jan de koper

-nog alzulk goed als Jan voortijds had gekocht van Mychiel Mychielen 

Kremerszn.

-land,Mabelenstuck

-een huis met hofstad en erfenis tot Vosholen

-land,den Kyevitshof,daaraf de helft

-de i van een eeusel afkomstig van Jan Jan Silmans.

Vrij behalve een mander rog erfpacht dat Maes voorn.erfel.verkocht 

heeft na zijn dood aan Dirck Aerts kynder Vereycken.

fol . 30 -fragment,moeilijk te lezen-

ende inhoudt etc. en hebben helmelinge vertegen op de voorsr . 3 man

der rog en dat tot behoef van Herman Visser voorn.

Datum 10 dagen in ruselmaent.

fol . 30
Jan Vossen,Gherit Hosen,Rut Noten gelovende voor Yda Noten zijn moe

der,Art Richmoetszn.Verstegen was gelovende voor zijn mede-erfgen. 

Herman Visser gelovende voor Truyen Hermans zijn moeder en .........

Hr.Aert ......  priester

welke jaarlijks Peter Willen en Johanna Rutten hebben te gelden
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KtiUliju Metten Stijnen dochter was inct mbr.heeft opgedragen aan Jon 

Jiin Ghensn li'aeszn.was hanr zwager alzulk gotd nis Ketelijn voortijds 

gekocht had von Henrick Metten Stljnenzn.en hem was aangekomen na 

dood zijns vaders voorsr.etc.

Datum 28 dagen in ruaelmaent.

fol.3 0vo

Henric Dircszn.van Rut als mede-erfgenaam en navolger van Art van

Rut heeft opgedragen aan Hadewig Jan ......  Ghijben huisvrouw tot

haar behoef en dot van haar k n d . 8 lopense rog erfpacht die Art van 

Rut voortijds gekocht had van Jacob Janszn.van den Sande en men 

jaarl.gilt uit:

-een halve buynre beempt gelegen in den camp van Hal bij Onstaden

1 Maes van den (Goer) 2 Katelijn van den Borlaer en knd.3 Heer Jan 

van der Per priester 4 Jan Lobkens knd.

-een half lopense land,op de Veldecker 1 Art Gerits Verhoeven 2 Jan 

Jan Smeetszn.Verbeeck 3 de verkoper.

Datum 27 dagen in gherstmaent.

fol. 3 0vo

Henrick voorn.heeft opgedragen aan Hadewig een mud rog erfpacht 

die Art van Rut voortijds gekocht had van Beien wettig wijf Monenzn. 

van den Hout was en Gherit Henric Janszn.van der Straten haar zwa

ger en die Henric Monenzn.van de Hout eertijds had gekocht van Jacob 

timmerman Janszn.van der Loefven was en men jaarl.gilt uit:

-een stuk land,die Brugecker van 2 lopense 1-3 Jan van Onstaden

2 de beemden van Onstaden 4 Peter van den Borlaer 

-een halve buenre beempt opt Goer achter Onstaden

-de beterschap in een stuk land,die Hoeckecker die van Lucas Meus 

was

-een sille beempt die Jacob gekocht had van Lucas Meus knd. v.Beke. 

f o l . 31

Maes die Groet Dircszn.was heeft opgedragen aan Herman voorn.:

-een huizing enz. 1 Peter Verrijt en Jan Silmans 2 Willem van Braeken 

-een stuk land 1 Jan Silmans 2 Jan Veraelsvoert

-een stuk land strekkende "met eenen horric op dat voors.stuk lands"
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-een stuk lond 1 Ywnen van Hobbraken 

-een stuk land,geheten Snijdersecker 

-den Pachtecker,land dnt Nijlnndt enz.enz.

Maes heeft opgedragen aan Herman 1/5 deel van een buynre beempt 

opt Goer achter Onstaden enz.

fol.3 1vo

Herman Pete r s z n .Verweyen was heeft beloofd aan Maes die Groet en 

aan hem verkocht 2 mander rog jaarl.zolang Maes leven zal uit:

-een huizing etc.tot Vosholen.

Herman P e t e r s z n . Verweyen en Maes zijn broeder en Uman Gherits( sWe- 

verszn.)als man en mbr.van Delien en Jut Peters voorsr.dochter met 

mbr.hebben beloofd aan Maes den Groet tot behoef van Maes zijn vader

op een goed dat Maes voorsr.beloofd had aan Peter Verweyen hun va

der in huwelijks voorwaarden.

fol.3 1 vo
Herman voorn.heeft beloofd als princ.schuld.wettelijk te betalen aan 

Maes zijn broeder ook Peters voorsr.zoon was op O.L.Vr.dag naastko

mend na de dood van Maes sGroeten hun oudervader en daarna 12 jaar 

lang elk jaar een mander rog en op het laatste jaar van de 12 op 

O.L.Vr.dag of daar binnen 12 peters.

Einde R 56.
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k . U p p e r .  R ^ b .

Aa, de -nelending-

Aelst, Dirck van

Altalri H. Cruys

Altaar: Sint Aachten -beiend-

Back, Hr. Berthout -Heer tot Asten-

BeeoK, Lucas Vreyeuzn. van de

Berge, Art Thi^szn. van den

Best, Art van

Boessen, Heyn den

Boghart, Hr. Mercelis van den

Bollen, YsDout (= Ysbout Heyn Buckinx)

Bosch, Jan iVeynenzn. van den

JJosch, Mercelis iVeynenzn. van den

Bottelmans, Goyart

Brakel, Librecht Henricszn. van

Brants, Dirck

Brey, Heyn Janszn. van (gm Engel)

9-17-19-24-20-30-32

4-12 

29 

28

7-11-12

19

5-10-34 

15-20 

33

2

21

20 

20

18-19

21

2
23

Brouwers, Maes 9

Bruhees, Jan Aertszn. van 1-2

Bruheze, Dirc van -de erfgen.- 8-9-17

Bruyn, Jan den 2

Bruystenszn., Heyn die Kersmeker Heynen 18

Buckinx, Jan Heynen (en Ysbout Bollen zijn broer) 21

Buckynks, Jan (Marie de wede)

4 knd: Heylwich, Jan, Katherine (gm Lambrecht)

Delien (gm Jacob) 29

Bynderen, Convent -belending- 4

Camp, Jan Mercelis van den 27-28

Camp, Mercelis van den 2

Claeszn., Peter 7

Claeszn., Peter Jan 7

Coenssen, Jan 4

Colen, Ghertruy dr. Ysbout (gm Peter) 7

Colen, Met -en knd-
24

Colen, Pauwel Jan

Corstkens, Margriet wede .Teynen
6

2 zn: Noel, Jan



Cmbbenzn., Diro dr. Mercelis van Hobbraken) 34

Civmtjröm., Dirck Rutten 21

Cremer, Jan den 9—17

Cremerszn., Jan Mercelis 22

Danels, Heylwich dr. Jan 9

Deckers, Andries Ohevaert 2

Deckerszn., Gerit Henric 1

Delen, Belyen dr. Peter (gm Uman) 20

Denen, Heyn 33

Deynkenszn., .Tillem Goyart Sander 2

Diepenbeeck, Peter Janszn. van 27

Doeren, .Veyndel dr. Jan Ghijs 19

Doren, Jannys van 17

Duessel, Jan van den 3-4

Dusel, Jan Henricszn. van 21

Duysterszn., Peter Heynen 15

Duysterszn., Thonis Heynen 14“15 

Dyenter, Metken dr. Heyn van

nat. dr: Metken (bij Hr. Weyn van Heze) 22

Dyesdoncken, Dirck van 21

Diesdonck, Everart Janszn. van 32

Diesdonck, Jan van 10

Dysdonck, Merten Thijs Janszn. van 35

Emontszn., Jan Goyart 20

Eyck, Jan .Vouterszn. van (gm Metten dr. Jan billen) 11-13-19

Eynde, Thijs van den 10

Faeszn., Jan Jan Ghenen 37

Geldenszn., Maes 25 

Gheritszn., Heyn (=van den .Tinckel)

2 knd: Dirc

Joanna (gm Heyn Gielis van Hal) 10-29 

Ghevarts, Ghevart Jan (Mechteld de wede)

zn: Jan 11-13

Ghielenzn., Jan Dirc 22-33

Ghijben, Jan ... (gm Hadewig) 37

Goyaerts, Willem Goyaert 2-3

Groet, Maes de 35—30

Groet, Maes Dircszn. die 37



Haen, Henrick die -sohepen-

Haenackor, Daniel van den

Ha^henszn., Jan Jan en Goyart Jan

Hal, Art van

Hal, Art Dircszn. van

Hal, Art Gielis van

Hal, Heyn Geliszn. van (gm Joanna dr. Heyn Gherits) 

Hal, Ifeyn Geliszn. van

Hanenzn., Heyn Arts 15 

Hannen, Goyaert Vrancken

2 zn: Vranck, Jan 16

Hannenzn., Jan Goyart Vrancken 27-28-29

Hannen, Lyn en Heylwich drs Goyart Vrancken 29

Hannenzn., Vranck Goyart en Jan Goyart 16

Hannenzn., Vranck Goyart Vrancken 28-29

Heersel, Dirck van 1—2—16— 18—28 

He(e)ze, Hr. Jeyn van -priester-

2 nat. drs: Metken

Sijen (gm Joest Lenart Stoetb oem) 6-7-13—14—16—19—22—23—

24-30-31-32

Helmont, Gherit Artszn van (gm Margriet) 4-5-21

Henrick, ,Yilm... (gm) 23

Heymanszn., Mychiel Jan (gm Jut Vernebben) 17

Hobbraken, Jan Merceliszn. van 22-34

Hobbraken, Joest Jacobszn. van 17

Hobbraken, Peter Merceliszn van 34

Hobbraken, Ywaen van 38

Hoeck, Gelis van den 21

Hoeve, int Roesven 27

Hoeven, Jan Gheritszn van der 22

Hoeymeker, .Villem Wouters zn van Horric den 25

Horric, fiillem .Vouterszn. van den 25

Hosen, Gherit 36

Hout, Henric Monenzn van den (gm Beien) 37 

Hoven, Gerit van der

5 knd: Goyart, Jan, Aert

Engel (gm Thomas Rutgerszn van .. .)

Katharina (gm Aert ’.Vilm Aerts Mennen'' 26

o

21

9-30 

11

11-29

10-29 

16



Jaoobsan dia Wost, Wilm 

J*»anw, Jan Goyart

25

1

Kaarlyen, Melys -de erf^an.) 1 

Kerokhoeff, Ruelen Maeszn van den (gin Ermgard)

knd: oa. Mercelis, Jan, Maes, Lemmen,

Mary, Truy, Elisabeth 7—8—16
Kerk, timmerin^ der ~30mrt 1478- 10-26 

Kerkmeesters: Jan van Dyesdonck

Willem 'Villem Zewouts 

Thijs van den Eynde

oa. 30 maart 1478 10—12—13—26
Kersmeker Heynen Bruystenszn., Heyn die 18— 1S 

Kersmekers zn. , Jan Roefs (gm Katelijn)

6 knd: Maes, Jan, Heylwich, Aleyt,
Ermgard, Katlijn 23

Kersmeker, Heyn die 3

Kessel, Jan van 2

Lobkens, Hr. Claes Heynen -priester- 14-24

Lookenszn., Henric Jan 21

Lobkens, Melys Jan (gm Aleyt) 32

Loen, Lambrecht Aertszn. van 1 

Loen, Vrancken van

knd: Peter, Marten 2-3

Loefven, JacoD Janszn van der -timmerman- 37

Maeszn., Jan Koensen 20

Maeszn., Jan Maes Koensen 20 

Maes, Ruelen

2 zn: Maes, Lemmen 35

Maghielszn., Aert Jan 3

Mathijszn., Henrick Jan 26 

Mennen, Wilm Aert

zn: Aert (gm Katharina dr Gherit van de Hoven) 26

Mesmeker, Wranck den Waert of die 14

Meus van Beke, Lucas -de knd- 37

Meyel, Dirck Heynenzn. van (Diesdonck) 23-24

Molen, land bij die 7

Muelendick, Jacop van den 25

Myckarts (de hoeymaker), Art Heynen 15



Not*n, Rut - mot Xda zijn moeder- 

Nuwffnastn., 4ert Aert

Nu*<?nhuvsf Peter '.Vreynszn. van (gm Sanen) 

dr* Jut

Omel, Hr. Henrijck van -Jan nat. zn.-

Opwinning, een

Os, Dirc Janszn. van

Os, Goeyken van

Os, Mary Jansdr. van (wede Veraelsvoert) 

Overdrachtsvoorwaarden van goeden 

Papendonck, Henric Selen zn. van de 

Pasen, 23 meert 1478.

34

26

29-30-31

15

25 

33
27

26 

22

36

1-2

Pelsers, Bruysten -een schepen- 

Pelzerszn., Jan Lambrecht
3-4

15

Reest, Aert van

Reest, Goyart Arts voir soen van

Robijns, Henrick Jan

Roefs, Dirc -schepen-

Roefs (=Kersmekers), Jan (gm Katelijn)

Roesven, de hoeve -belending-

Roesven, Jan Peterszn. van

Roesven, Peter Goyaertszn. van

Rosendael, Margriet van

Rut, Art van

Rut, Dirc van -de erfgen.- 

Rut, Henric Dirckszn. van

15

25

27-28

34

23-24

14

28

27

y

37

14

30-37

Rutgerszn. van den . , Thomas (gm Sngel dz-. Gerit

van aer Hoven) 26

Rutten, Marie -en knd- 8

Hutten, Johanna 36

Ryet, Peter Philips van den 5

Rijt, Jan Philipszn. van der 5

Rijt, Peter Philipszn. van der (de jongste) 5

Sande, Dirc Janszn. van den

Sande, Jacob Janszn. van den

Sanders, ’.Vilm

Schapen, de prijs van 41

Sohaut (Scaut), Jan nat. zn. van der

15

15-37

2

23

20-28



Schepenen 14bO: Aert van den Hoeo, Dirc Roefs

Mercelis v.d. Borlaer, Heyn die Haen, 

Lenart Stoetboems, Jan van Boesclt, 

Henric Meroelis 

Schoet, Bruysten van (gm Lysbeth Hagens ? ) 

Schijnael, Embart van 

Scoet, Ysbout Ysboutszn. van 

Silmanszn. , Jan Jan

Sch»Y>9nen 1479
3-4-15

22-^3-24

32

33 

31 

36

Slechszn. , Danel Maes

Slechszn. , Dirc Jan

Smeetszn., Claes Arts

Smolders, Jan Gherits

Smollerszn., Ghevart Dirc

Snijderszn. , Jan Henric -van Liessel-

Stock, Bruysten van (gm Lijsbet)

StootDoems, Joest Lenart (gm Sijen dr. Hr. Weyn)

Stoetboems, Lenart Jan

Straten, Gherit Henric Janszn. van der

Striker, Henrick die

Stijnen, Henrick Metten

Stijnen, Katelijk dr. Metten

Sijlmans, Joest dr. Aert

6

6-7

29-30

16

6-35

31-32

31

14-16

14-25

37

2
37

37

7

Thielenszn., Jan Dirck l,gm Engel) 

Thoeren, Jan Abenzn. van

23

10-28

Veldecker, Peter Wiimszn. van 

Veraelsvoert, Jan (gm Elsbene)

(ggm. Mary Jansdr. van Os)

2 knd: Aert en Ermgart ex I. 

Verbeersdonck, Pouwel Artzn.

Verberschit, Art (gm Heylwich)

Verdonscit, Heyn Dircszn.

Verdijsseldonok, Peter 

Verhoven, Jan Aertezn.

Verhoven, Jan Gheritszn.

Veihynart, Jan 

Vernebben, Art Artszn.

Vernebben, Jan Aertszn.

Vernebben, Jut dr. Art

35

33

21

32-33

1-7

9-17

21

1-4-21

19

17

3
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Verrijt, Jan Philipszn. 4

Verrijt, Peter Peter en Joest Peter 18-32

Versoueren, Art Heynenzn. 10-35

Versoueren, Gheertruyt 35

Verstegen, Art Richmoetszn. 36 

Verweyen, Peter

4 knd: Herman, Maes, Jut, Heylwich 35—36—38

Visser, Herman -Truy Hermans zijn moeder 36

Vlemycxs, Jan -de erf gen.- 35

Voert, Jan Vranckenzn. van den 15

Vossen, Jan 36

Waert die Mesmeker, Wranck den 14-15

Waterlaet, de -belend- 29

Weverszn., Uman Gherit (gm Delien) 38

Wilms, Mercelis 8-9-17 

Winokel, Heyn Gheritszn van den

2 knd: Dirc en Jcanna (gm Heyn Geliszn. van Hal) 10

Woest, Dirc den 8

Wouterszn., Jacob Goessen 11-12-20 

Wouterszn., Peter Gherit (gm Ghertruy Ysbout Colen dr.) 7-22

Wijer, Jan Peterszn. van den 25

Wijllenzn., Heyn Mercelis 23

Wijnricszn., Jan 14

Zewouts, Wilm 

Zoenrecht, het

10

3-17





Klapper op toponiemen. R 56

Aa- beempt, de 

Aastappen, h u is  e t c .  op 

A fte rb o s, h u is  e t c .  in

Beeok, h u is  e t c .  op d ie  

Berckbeempt, beempt in  den 

Bokelcamp, een camp geheten den 

Bosch, h u is  e t c .  aan den 

Braeckwyncke1, een hoefken in  den 

B ra e s s e l,  la n d  op 

Braken, op d ie  

Breexkens a k k e r, de 

Broexcamp, beempt in  den 

B ru g ecker, la n d  den 

B uyntes, op d ie

30 

23 

4-5

6

33

23

9 - 1 6 - 2 0 - 2 8

31 

13 

8

23

24 

9-37 

24

Camp van Hal, beempt in den 37

Dael, huis etc. ten 

Diesdonck, den Huysacker tot 

Duncken, land op die 

Dungen, de 

Dijk, eeusel aan de

7-8-16

29-36

29

22

32

Eeusel, een beempt of 

Eeusel, in die Endel beemden 

Eghelvoert, den

Eyndelbeemden, een beempt in die

11-19-27-36

25

35

25-35

Goer achter Onstaden, beempt op het 

Goer, een beempt opt

37

15

Haseldonc, beempt in die 

Hagelcruys, land bij dat 

Heesecker, land op die 

Heseryck, den Breexkens akker aan 

Hoeckecker, land die 

Hoef, land in die

Hoefken, in den Braeckwijnckel, een

8
21

23

37

11

1-31



Hosva, golojjsn aan «hanon Bosoh 

Hooydonok, la n d  die 

Hof, stuk land den 

Huyacker, la n d  to t  Dleadonok den 

H uysacker, den

K y e v its h o f,  land den

9

17-24

32

29

30

1*

Laederstraet, ae -belending- 

Laerbroeok, land etc. aant 

Lenxdonck, de

Lielaer (Lieller), land etc. int 

Loo, die Hoeghe 

Loverboschweg, de

28

8-29

13

1-7-16-18-22

15

18-22

Mabelenacker, land 

Molen, land omtrent de 

Molenacker, den 

Molendijck, erf aan den

36

16

24

11

Nappert, land in den 

Nebben, huis etc. aen die 

Nulandt, dat

Nuwencamp, een eeusel achter den 

Nijlant, land opt

7-16

17

36

11

17

Onstaden, beempt achter 

Onstaden, camp van Hal bij 

Oulandt, beempt dat

15

37
fO

Pachtacker, land den 

Papendonck, beempt of eeusel in 

Pesselken, land dat

Poetbeempt, den -in gheen Loensdonck-

36

5-27-34

36

4

Roesven, hoeve in

Rontstuck, land in die Lochten dat 

Rije, land op die

Rijet, huis aan Voerseldonc ter stede dye

27
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S n ijd e r s e c k e r ,  la n d  den 

S n ije rsca m p , e r f  in  

Spaedt s t u c k , dat 

S p o rckt, e r f  in  den 

Stock, h u is  e t c .  den 

Strepen, la n d  d ie

24-25

31

36

38

14

20

Tuynkens, stu k  e r f  aan d ie  ^

V e ld e ck e r, la n d  op de 37

V o e rse ld o n ck , h u is  e t c .  t o t  10

V osholen, h u is  e t c .  t o t  36

W a te rla e t, de - b e le n d in g -  

tfegacker, de

iT o lsb erch , h u is  e t c .  in  de

26

36
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Ayen, Hevn Dirok van

Bussen, Henrio

Bauta, Alayt

Berckel, Gherit van

Berckel, Gherit Henrioszn. van

Bereken zn., Lemmen Wilm

Berge, Aert Thijs van den

Best, Art van

Best, Goessen van

Bollen, Lemmen -de di^

Borlaer, Gherit van den 

Borlaer, Heyn van den 

Borlaer, Katelijn van den 

Borlaer, Peter van den

Bosch, Danel Weynen van den

Bosch, Mercelis Weynenzn. van den

Bosch, Philip van den

Bosch, Weynen van den

Bottelmans, Goyart

Braeken, Willem van

Brey, Heyn van

Brouwers, Maes

Buckinx, ....

Buckinx, Jan

Buytkuip (=Buckinx?), Bollen 

Bussel, Dirc van 

Bussel, Jan van

Colen, Metten -en knd- 

Cremers, Jan 

Cremers, Roef 

^remer, Jan die 

Cruys, Maes van den

23

32

21

14-16

7

28

20-27

24-25
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14-31

15-21 

37

37

20
28
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9-15

10 

37

7-22-33
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32

22-23

22

6

1

25-29 

29
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Dael, Jan van 

Danels, Diro 

D ie p en b e e ck , Jorden van 

Diesdonc, Everaert van 

Diesdonck, Jan van 

Doeren, Heyn van den 

Dussel, Jan van 

Duysters, Mercelis 

Duysters, Thonis

Eesp, Ysbout van 

Elsbroeck, Heyn van 

Eijnde, Jan van den

Ghenen, Lijsbeth 

Gerits, Heyn 

Gheritszn., Dirck Heyn 

Gheritszn. , Jan Gelden 

Ghevarts, Jan 

GhijDen, Jan 

Goer, Maes van den 

Goyaerts, Jan

Haen, Heyn die 

Hal, Art van 

Hal, Gylis van

Han(n) en, Art 

Hannen, Jan 

Hannen, Joest 

Haaeldonck, Jan ./«lm 

Heestermans, Jan 

Helden, Goyart van 

Helmont, Herman van 

Herynxzn., Vilm Jan 

Heymans, Kyohiel Jan 

Heze, Hr. 'ffeyn van 

Hobbraken, Katelijn van 

Hobbraken, Peter van 

Hobbraken, Veyn van 

Hoeck, Aert van den 

HonBnasen, Jan

33

11-32

1

8-32

21-35

1-21

22

11

5

7-16

8-11-16 

4-10

8

24
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Hove, Gherit van 

Hyndart, Jan van

J a c o b s , Goedeit 

ja c o D s , .Vilm 

J a n s  , Dirck

Kersmekers, Heyn 

Kievyts, Dirc

Lenarts, Hr. -priester 

Lier, .Tilm van 

Lobkens, Jan -de knd- 

Loen, Jan van

Kennen, Heyn 

Mer, tfautgher van aen 

Merceliszn., Alart 

Mertens, Jen -de knd- 

Meyel, Heyn van 

Meyskens, Thij s 

Moller, Henric die 

Mommers, Lijs bet

Ommel, Jan van

Onstaden, Jan van

Os, Goeyken van -en knd-

Paepen, Roef 

Pelsers, Jan Lemmen 

Pelsers, Luytgart 

Per, Heer Jan van der 

Peters, Henric 

Poerters, Dirc 7ilm

Robijns, Heyn 

Roefs, Dirck 

Roesven, Henric van 

Ruelens, Maes 

Rulens, Lenart en Maes 

'J'* Henric van 

Rut, Rut van
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20-28

27

8

19
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29

37
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M‘rie
Bijt, ï>l"r PhiHpszn-, van der 16-23

4

tand»' J»cob van aen

So)üjnQoi' Symbart van 

S c o e t ,  Thonis van

Seylberch, Gheefken Ghevartazn. van den 

Silmans, Jan 

Stoetboems, Lenart Jan 

Strijker, Hendrick die

Talmans, Peter 

Thoren, Goyaert van

tJden, Henric van

14

32

3

17-24
37

25

35

19 

5

20

Venne, Emont van aen 

Veraelsvoert, Jan 

Veroeeck, Jan Jan Smeetszn.

Verdonschit, Peter 

Verdijsseldonck, Peter 

Verheyen, Peter 

Verhoven, Aert 

Verhoeven, Art Gerits 

Verhoven, Gherit 

Verhoeven, Jan 

Verkievytsvlaessen, Reyner 

Vemeuben, Art 

Vemaoben, Jan Arts

Verryet, Jan Philipszn. (=van den Ryet)

Verrijt, Joest

Verrijt, Pet er

Veratraten, Gnerit

Verweyen, Belien -en haar Knd-

Vlemmynx, Jan

Vriena, Heyn

?agemeker, .Yillem de 

*®yen, Emont van der 

^llekens, Joerden 

^i-Hen, Dries 

‘̂illen, Heyn 

S° u t e r s ,  Jacob G o e sse n

11-19

37

37

32

23-^4

15

8-16

37

1

11

6

10

17-24

5

6 
37
23

16-30

17-1° 

7-8-16

5-27-^9-34

23

24 

32 
11 
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fynokal, Goyaert van den 

Wijsen, Pouwel

Zemaens, Metten 

Zewouts, Willem





Dit schepenprotokol omvat slechts 12 blz.;de datering is niet 

precies chronologisch en soms zeer onduidelijk.

Op fol.2 schrijft de secretaris dat Pasen begint op 1_5 april 1484

Grotefend geeft als data voor Pasen:1_8 april 1484,3 april 1485 

en o . a . 15 april in 1487 -Er klopt iets niet-

De resumés en soms letterlijke teksten zijn gemaakt door A.F.N.van 

Asten in samenwerking met R.Wijnhof uit Helmond.

De vormgeving geschiedde door het Streekarchivariaat Peelland 

te Deurne.

Er zijn drie soorten klappers gemaakt.

ASTEN R57

o.a. 1483-1484-1485.

Asten/Helmond juli 1992.



"Jacobzn.wilner Meester Henrics van den Eynde ende heeft erfelick 

opgedragen ende overgegeven Jannen natuurl.zoon wilner Henrics 

van Omel:

-een huisingh metten hoffken ende camp erfs die daer bij ende aen 

gelegen is inder parochiën van ftsten 1 erfenis Lenaert Stotboemps 

2-3-4 alom die gemeyn straet

-noch een stucklands groet ontrent 4 lopense ende gelegen op Lo- 

verbosch 1 Jan Verhoven 2 Lijsbet Gijben en haar knd.

-noch een stuk...lands gelegen aen geen Lochtenbraek ontrent 2 lo

pense 1 Bruysten sPelsers 2 h.geest van Asten e.a.

-noch een stuk lands gelegen aen geen Lochtenbraek oic ontrent 2 

lopense groot 1 Jan Verhoven 2 erfenis des heerscaps van Asten. 

Welck huyssinge ende erfenisse voorsr.Jacob voorsr.opgewonnen 

heeft overmidts sijnen afterstedigen pacht van twee mudden rogh 

erfpacht die hom daeraen ontbraken gelyckerwys die principael von

nisbrief daeraff gemaect ende gedicht is die Jacob voorsr.den sel

ven Jannen voorsr.mede opgedragen ende overgegeven heeft volcome- 

licke begrijpt ende inhout ende heeft daer helmelinge op vertegen 

etc.ende geloefde commer van sijnre wegen aff te doen op hom etc. 

behoudelyck den voirsr.Jacoben sijnen erfpacht van 2 mudden rog 

der maten van Asten uten voorsr.onderpanden jaerlix te vergelden 

nae inhout sijnre b r i even, behoudelic oic Ilr.’.Veynen van Heze pries

ter als rectoer des autaer des heylichs cruys,Sinte Katherinen 

ende Barbera m e e c h d e n ,gelegen in der kerken tot Asten enen erf

pacht van eenen mud rog der voorsr.maten oic daer ut te vergelden 

jaerlix nae utwijsen synen goeden bescheede."

-den lesten dach der maent september.

fol. 1

Scepenen Ysbout I'ercelis Artszn.,Henrick .van den Camp.

Roeien Maeszn.van den Dael was verkoopt aan Geribzn.wilner Dircs 

van Ruth:

-een stuk land van 2 lopense in den Nappert 1 auelen de verkoper

ASTEN R57

o . a . 1483-1484-1485-

Scepenen Aert van den Hoec ende Thijs die Moller.
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2 Goossen van Best 3 Heseryx ven 4 Bruysten sPelser.

Los en vrij van alle commer.

Datum 18 dagen in meert.

fol.1vo

Gelden Michiel Geldenszn.en Johanna zijn wett.dr.met mbr.geloven

de mede voor de andere onm.knd.verkopen aan Peterzn.wilner Dircks 

Willems van Veldecker:

-een stuk land in Diesdonk__1 Jan van Meyel 2 Joest van Diesdonk 

-een stuk heiveld 1 Joost voorn. 2 Peter de koper 3 Goort van 

Berkel.

Vrij uitgenomen de cijns van de grond.

Gelovende dezelfde Gelden en Johanna dat -ze de onm.knd.wanneer ze 

mondig zullen zijn tot vertijen zullen brengen op de erfenis voorsr. 

Datum 2 6 meert.

Scepenen Thijs die Moller,Aert van den Hoeck. 

fol.1vo

Jan zn.wilner Mercelis Kievits verkoopt aan Symon zijn wett.broer 

ook een zn.van Mercelis voorn.alzulk deel van de goeden (haefte- 

lick en erffelick) die hun zijn aangestorven na de dood van Dirics 

hun oom die nat.zoon was van Bollen Kievits.

Datum 3 dagen in april.

fol.1vo

Sijmon voorsr.belooft als princ.sch.op hem en Jan zijnbroer nu tot 

Bamis a.s.7 peters.

fol.2

-Dit protokol anno LXXXIIII begon op Pasen dat was 15 dagen in 

april (=15 april 1434)

Schepenen:Heyn die Haen,Gelis van Hal,Aert van den Hoeck,Thijs die 

Moller,Ysbout Mercelis Aertszn.,Jan Gerit Lambrechtszn.,Henrick 

van den Camp.

Henrick wett.zn.Hr.Jan sWitten bekent dat hij wettel.heeft ontvan

gen van Peter w e t t .z n .wilner Henrics van den Donschit de helft van 

24 gulden penningen geheten peters der munte ons Heer des hertogen
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van Borngondie of ander goed payment dat daar goed voor ia,welke 

voorsr.penn.Herman en Peter voorn.gebroeders beloofd hadden wet

telijk te betalen aan dezelfde Henrick voorn.volgens de schepen

brief van Doerne daaraf zijnde.

Henrick scheldt Peter daaraf kwijt.

Datum 10 dagen in weymaent.

fol.2

Henrick van de Camp onze mede-schepen heeft opgedragen aan Gelis 

van den Hoeck:

-een stuk erf welk hij opgewonnen heeft met vonnis en recht over

mits zijn achterstedige pacht.

"aengesien dat hij ontweert was na utwijsen den scepenbrieven die 

daeraff gemaect ende gedicht sijn." Datum voorsr.

fol.2

Schepenen Willem van den Eynde,Gelis,Heyn van de Camp.

Item Johanna van den Stock met mbr.heeft beloofd aan Heyn den Haen 

onze mede-schepen nu op Ons Vrouw Lichtmis a.s.6 rijnsgld.

Datum op den Maria Magdalenendach.

f o l .2vo

Henrick Lambrecht szn. van den Cruyschit was als man met Alijt zijn 

wijf als erfgenaam van Gerits van den Borlaer heeft opgedragen aan 

Jan zijn broer ook Lambrechts voorsr. zoon die men heit van der hoff 

stat:

-dat 1/3 deel van 4i mud erfrog jaarlijks,dat is te weten 3 mander 

rog erfpacht.Deze 3 mander had Gerits van den Borlaer aan dezelf

de Henrick zijn zwager gemaakt gehad en bezet in zijn testament,de 

andere 3 mud had hij gemaakt aan Heylwig zijn nicht zijnde Henrics 

voorsr.dr.en Dirck haar man.

De voorn. 4 j mud rog had Gerit van den Borlaer eertijds gekocht ge

had van Jan Jan Ghijbenzn.was;men is die schuldig uit:

-een huis,hof en erf tot Onstaden 1 Heyn van Onstaden e.a. ? Mer

celis van den Borlaer 3 Gerit van Berkel 4 de straat.

-een stuk beempt daar omtrent gelegen 1 Dirick van den Borlaer 

2 Daem Aert Rutgers 3 Gerit van Berkel 4 Heyn den Hoymeker 

-een stuk eeusel achter Onstaden gelegen 1 Jan van Onstaden 2-4 

Gerit van Berkol e.a. 3 Hadewich Derics
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-een stuk land op Braeasel 1-4 Heyn van Veldecker e.a. 2 Jacob 

vin den Zande e.a. 3 Mercelis van den Borlaer

-een stuk land daarneven 1 Peter van Hobbraken 2-3 Hermen Peter 

Delienzn. 4 de weg

-een stuk land op Onstaden 1 Gerit van Berkel 2 Willem v.d.Eynde 

-de 1/2 van een stuk beempt op Braesel 1 Heyn van Veldecker 2 de 

hoeve int Roesven 3-4 Aert Hanen.

Dit alles volgens de brief van 4£ mud die dit inhoudt.

Henric heeft vertegen op die 3 mander tot behoef van Jan voorn. 

Datum 15 april 1482.

N.3.Over die 4i mud erfrog het volgende:

1/3 van 4i mud=1i mud of 3 mander,er blijft dus nog over 3 mud. 

Derhalve 3 mud+3 mander=4ï mud,of 1 mud rog =2 mander rog.

fol.3

Joestzn wilner Peters Verrijt en Henrick en Dirck zijn wett.zonen 

met hem,die hij wettel.verwekt heeft bij Belyen zijn. wett.vrouw was 

dr.wilner Heynen van Liessel,gelovende mede voor de andere onm.knd. 

hebben samen verkocht aan Goyaertzn.wilner Aerts van Rullen 17 lo

pense land jaarl.te gelden uit:

-zijn huis,hofstad en erfenis daarbij,gelegen aan Vosholen 1 Herman 

Peterszn.Verweyen was 2 erfgen.Adriaens Verberschit 3 de gemeynt 

-een akker daaromtrent,den Witten berch 1 erf.Adriaens voorn. 2 

Dirc Groten 3 Adriaens voorn. 4 erfgen.Jan van Omel.

-een stuk land, in den Stert 1-3 erf.Adriaens voorn. 2 ir’eter van 

Hobbraken 4 Jut Wreyns en haar knd.

-een stuk land gelegen bij den Becker 1 Gerit van Berkel 2 Ever- 

aert van Diesdonk

-een stuk beempt, achter Onstaden 1 de Aa 2 Peter van Roesven 3-4 

Herman Verweyen

-een stuk eeusel in den Stert geheten 1 erf.Adriaens 2-3 Jan .Vijf 

let 4 de verkoper

Vrij uitgenomen de cijns van de grond en 3 ®ud erfpacht daaruit 

gaande.

Scepenen Thija die M o l l e r , Heyn die Haen.

Datum 24 dagen in wedemaent.
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Item Jan n a t . zn. Jacobs van der Scaut verkoopt aan Jan Aert Ber- 

kerszn.:

-een stuk land, den Venacker 1-3 Peter Verrijt 2 Peter Wreyns 4 

Henric P .......  e.a.

-een stuk land, tCloy(n)acker 1 Peter Wreyna 2 Jan de koper 3 Pe

ter Verrijt 4 de weg

-een stuk land,den Voerdacker aan den Bosch gelegen 1 Aert Ber

kers 2-3 Mercelis Weynen 4 Peter Willen Jacobs

-een stuk land ook geheten den Vordacker 1 Aert Berkers 2-3 Merce

lis Weynen 4 Peter Willen Jacobs.

Datum 3 dagen in sporkel.

f o l .3vo

Hr.Weyn van Heze priester als rentmeester van Jonker Berthout 

Back,heer tot Asten

"heeft geclaget ende gecroent dat hom gebreeck enen gemeynen ge- 

buerlycken wech voir ons scepenen voorsr.aen den Heer ende ut be- 

gheerten des selven Hr.Wijns voorsr.,heeft die Heer gemaent ons 

scepen voorsr.hoe die wech gaen sal met recht ende ut monden des 

schouthet soe hebben wij scepenen gewesen tvonnis dat die Heer van 

den lande sal nemen 4 goede mans boven ende 3 beneden die egeen 

partij in die sake en sijn ende sal die (cijen) ende die sullen gaen 

enen redelicken wechs ten naesten velde ende ten minste scaden tot 

den naesten gemeynen wege alsoe als recht is,behoudelic enen yege- 

lyken sijnes goet rechts ende soe heeft die schouteth voirsr.geno

men soeven goeden mans te weten Ruelen Maes,Jan Maes,Heyn die Hane, 

Dirck Verscildmans,Emont van den Venne,Jan die Cremer ende Merce

lis Verberschit ende heeft die gelijt ende heeft hon doen bevolen 

op dien ede soe sij gedaen hadden dat sij solden gaen enen wech nae 

utwijsen den voorsr,vonnis ende daer sijn die aangegaen aan den Aa- 

beempt die Jannen Verhoven plach thoe te hoeren,over den loep doer 

enen beempt geheiten tSraetsbeempt thoebehorende Claes Janszn.Ver

hoven was,voert doer enen beempt geheiten sFollersbeemptken thoe

behorende Janne Rommen van Ruth ende soe recht doer over tHoge 

euwsel thoebehorende Goessen van Recht ende vin dair recht utgaen- 

de den wech gewoenlic neven die Dungen voert over Jan Jan Gevoert- 

zns.mysthoff tot der rechten straten in den Wolsberch geheiten en-

fol.3
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de dessen wech aldus gegaen over dese voorsr.erven heeft die schou

teth voorsr. ende voorsr. partijen geboden ban ende vrede datte hon 

niemont en bestueren hij en bestoerde hon gelyc als recht is,in or- 

konden der waerheit soe hebben wij scepen voorsr.ons gemeynen segel 

ons scepenen van Asten hier aen dess brief gehangen."

Gegeven int jaer ons Heren anno LXXXIII.IX dagen in juli 

(=9 juli 1483)

Item Jan Aert Berkers verkoopt aan Jan nat.zn.Jacob van der Scaut

2 mud en 1 lopense erfrog uit de voorn.onderpanden.

Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond.

Datum 4 dagen in sporkel.

Het is voorwaarde tussen beiden dat als Jan van der Scaut binnen

10 ......  na datum van de brief komt en aan Jan dat geld van 2 mud

en 1 lopense pacht betaalt,te weten elk mud voor 27 peters,dat Jan 

dan hem de brief zal overgeven.

fol.4

Gerit wett.zn.van Gerits van Ayen die hij wettel.verkregen en ver

wekt heeft bij Sien dr.wilner Jan Dries Costers was,heeft verkocht 

aan Gerit van Ayen zijn vader voorn.al zijn recht en gedeelte van de 

goeden (hafelijk en erfelijk) die hem zijn aangekomen na de dood van 

Syen zijn wett.moeder voorn.en Johanna zijn zuster was ook Gerits en 

Sien voorn.dochter was;die goeaen zijn gelegen te Asten,Zomeren en 

Lierop en Gerit heeft helmelinge vertegen tot behoef van Gerit 

zijn vader,

"gelovende d'opdrager dovergeven ende dat vertijen ewelyc vast en

de stedich te houden ende alle commer van sijnre wegen daerin wesen 

de aff te doen op hom ende op alle sijnen gueden."

In marge:

"ende oic alle gueden die hom noch aenverstorven mogen nae doot 

Gerits zijn wettige vaders voorsr."

Datum 2 dagen in junio.

fol.4

Scepen Aert van den Hoeck,Thijs die Moller.

Gerit van Ayen heeft beloofd als princ. schuldenaar etc .wettelijk 

te betalen aan Gerit zijn wett.zoon om nu naastkomend over een jaar
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dat is te weten des donderdags voor Pinksteren 7 peters en 2 st. 

en voort over een jaar ook 7 peters en 2 st.en die ten Bosch te 

leveren en betalen

"die voorsr.penningen den selven Gerit off ennighe anderen van 

sijnre wegen die dat beveel hebben sal van den selven Gerit sijnen 

soen voorn."

fol.4

Dirck van Bussel heeft beloofd als pr.schuld.aan Hr.Weyn van Heze 

priester tot behoef van Heer Jan Back,ridder 8 mud rog, elk mud 

voor 34 st.tussen dit en Sint Mertensmisse te betalen.

fol.4vo

Scepen Heyn die Haen,Thijs die Moller.

Beerken van Alst heeft beloofd als princ. schuld.op al zijn goed 

etc.aan Hr.Weyn van Heze pr.tot behoef van Heer Hans Back,ridder, 

nu tot Sint Mertensmisse a.s.4 mud rog,elk mud voor 34 st.

fol.4vo 12 dagen in junio

Jan Peter Cuppenbynder verkoopt aan Jan zn.wilner Peters Gorten: 

-zijn huizing met de hofsteden en erfenis daarbij tot Omel 1 de 

knd.Herman van Helmond 2 een weg 3 erfgen.Heyn van Thoen 4 de 

straat

-een hof daarbij gelegen 1 Heyn Mennen 2-3 Herman van Helmond erf-- 

gen. 4 de gemeynt

-een stuk land, die Colck tot Omel 1 Aert van Best 2 Heyn Dries

3 een weg 4 Gielis van Hal en knd.Herman van Helmond.

Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond en 1 mud rog aan Her

man en aan Katelijn Cupenbynder 3 mander erfrog en aan Dries die 

Snyer in den Colck 1 mud rog en nog 4 vat rog aan de h.geest te 

Doerne en nog 1 vat aan de tafel van de h.geest te Asten.

Datum 14 dagen in weymaent.

Scepenen Heyn die Haen en Jan Gerit Lambrechtszn. 

f o l .4vo

Jan die Cort heeft beloofd als princ.schuld.etc.aan Jan den Cupen

bynder voorn.nu van Ons Lieve Vrouw Lichtmis a.s.over een jaar

1 mud rog en daarna 2 jaar lang op elke O.L.Vr.dag 1 mud en op de
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laatste van de 2 jaar zal jan die Cort mede betalen aan Jan de 

Cupenbynder 26 petera of te vreden stellen(?) met"voerwaerden 

daer thoe gedaen dat Jan Cupenbynder voorsr.sal een ende voer be

talen Hr.Weynen van Heze priester dat geit van 1 mud rog lijfpacht 

dat hij geit uten erfenis voorsr. eer ende voer hij desse 26 peters 

betalen sal."

fol.5

Everhaert van Diesdonck heeft opgedragen aan Henrick van Ruth elf 

lopense rog jaarl.te gelden op 0.L.Vr.dag;dese 11 lopense had Evert 

gekocht gehad van Claes Goyart Vranckenzn.was en van Lijsbet Claes 

Grotendochter was en die men geit uit:

-een huis,hofstad en eusel,beempt en land al aaneen gelegen int 

Roesven 1 Jan Giben 2 Willem van Roesven en Jan Giben 3 de hoeve 

int Roesven 4 een weg.

Datum 1 dag in julio anno 1483.

fol.5

Jan Maeszn.van den Dael was heeft opgedragen aan Henrick van Ruth 

alzulk mud rog lijfpacht als Willem Zewouts en Mathijs van den Eyn

de kerkmrs.en rector in hun tijd der kerk van Asten aan Jan voorn, 

beloofd hadden te betalen jaarlijks op 0.Vrouw Lichtmisdag en wel 

zo lang als Jan en Heylwich zijrïwett. vrouw zullen leven.

Datum 8 dagen in april 1483.

Jan Geldenzn.van Uden was heeft beloofd als pr.sch.aan Kathelijn 

wede.Jan Roefs nu op O.L.Vr.a.s.7 lopense rog en daarna 6 jaar 

lang en het laatste jaar 14 peters.

Datum 12 dagen in mei.

fo l .5vo

Scepenen Heyn de Haen en Ysbout.

Voor ons zijn verschenen Aert Thijszn.van den Berge was,Peter van 

Rijtzn de oudste en Jan zijn broer,ze hebben beloofd als pr.schuld, 

tezamen en een voor al aun Hr.Weyn van Heze priester tot behoef 

van Hr.Back alzulke pachtingsvoorwaarden als begrepen zijn in een 

cedulle waarin Aert,Peter en Jan van de Heer Jonker gejaarpacht 

hebben en die te betalen en te voldoen volgens de inhoud der cedu

lle. -Datum 8 dagen in junio 1483.

8



Scepenen Willem van den Eynde en Thijs die Moller.

Dirck van Heerssel heeft verpacht en verhuurd aan Willem Zewouts: 

-een stuk beempt en heiveld 1 de gemeyn Beeck 2-3 Dircks heiveld 

4 Gevart Smollers.

Deze verpachténj zal 3 jaar duren,het eerste jaar zal lopen tot St. 

Mertensmisse a.s.

"Met vonnis toegedaen als oft gebeurde dat Dirck voorn, sijn hoeve 

verpacht binnen tijd voorsr.dat sal hij Willem voorsr. seggen tot 

Sinte Mertensmisse ende dan sal Dirck voorsr. sculdich sijn weder 

ut te reyken ende over te geven Willem voorsr.tot O.L.Vr.daer 

naestcomende sijn penn. die hij Dircken voorsr. inden begin deser voer- 

waerden had gedaen,dat te weten 3 0 peters ende 1 oert peters ei

ken tot 18 st.gerekent etc."

Verder belooft Dirck op hem en al zijn goed aan Willem dat hij de 

cijns van de grond en alle eeuwige pachten jaarlijks betalen zal zo

dat Willem daarvoor onbelast zal zijn etc.

Datum 3 dagen in julio geheiten hoymaent.

Item Dirck Reyners Hanenzn.heeft beloofd als pr.schuld.op hem etc. 

aan Jan Janszn.Verdieseldonck van Roggel nu op Sint Andriesdag 

apostel a.s.1 mander rog en daarna 2 jaar lang op Sint Andriesdag 

ook,het laatste jaar zal hij 12 peters betalen.

Datum 7 dagen in sporkel.

fol.6

Scepenen Thijs die Moller en Jan Gerits.

Andries Peter Thijszn.was heeft verkocht Dirck Dirck Happenzn.was 

een mander rog jaarlijks uit:

-zijn huis,hof steden en erfenis daarbij 1 Joerden van Diepenbeeck 

2 Jan Gevaerts 3 een weg 4 de straat.

Los en vrij uitgenomen de cijns en 1 mud rog erfpacht.

Datum 25 dagen in julio.

fol.6

Scepenen Thijs de Moller,Heyn die Haen,Willem Zewouts,Henrick van 

Roesven.

Item Jan Gerit Lambrechts en Henrick van den Camp hebben beloofd 

als pr.schuld.wettelijk te betalen aan Jan van Diesdonck van nu
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Sint Andriesdag over een jaar 100 rijnsgld.met 4 mud rog.Als het 

zou gebeuren dat Jan die penn. behoef de en moest hebben zal hij dat 

een vierde jaar te voren laten weten voor Sint Andriesmisse en als 

hij 7,b  niet behoefde op de voorsr. dag, zal hij die penn.nog een jaar 

mogen behouden van Sint Andriesmisse over een jaar en dan die 

p e n n .betalen-nog met 4 mud rog.

fol.6

Aert die Haen en Mercelis van den Borlaer als kerkmrs.en Jan van 

den Eynde en Mercelis Willemszn.was als h.geestmrs.te Asten en 

de 7 schepenen van Asten en een deel der geburen hebben beloofd 

de voorsr."geloevers" te ontheffen en te ontlasten van alzulke be

lofte als zij gedaan hebben aan Jan van Diesdonck inzake 100 rijnsgl 

Datum 13 dagen in augustus.

f o l .6vo

Item Jan van Diesdonck bekent ontvangen te hebben van de kerkmrs. 

100 gld.die zij hem vanwege de kerk schuldig waren en scheldt hun 

daarvan kwijt.

fol.6vo

Daniel zn.wilner Maes Slechs en Meuszn.wilner Deynen Henrix als 

man en mbr.van Heylwig zijn wijf dr.van Maes voorn.mede belovende 

voor Mechtelt en Merten hun zusters ook drs.van Maes voorn.en An- 

drieszn.wilner Mercelis Willen als man van Ermgard zijn wijf dochter 

wijlen Jan Slechs gelovende mede voor Dirck Slechs ook Jan Slechs 

voorn.zoon was ten eenre 

en

Sijmonzn. wilner Mercelis Kievits belovend mede voor zijn mede-erfgen 

ten andere

ende vanwege Dirics n a t . z n .Bollen Kievits zijn h(oems) (=oom) heb

ben erfelijk opgedragen als w e t t .erfgenamen van Dirics nat.zn.wil

ner Bollen Kievits en Mertendr.wilner Daniel Slechs aan Heyn Ys- 

bouts priester een mud rog jaarlijks.

Dit mud rogge had Daniel Slechs voorsr. eertijds gekocht gehad van 

Jan Ggvartszn.was en welk men jaarl,. geit uit:

-1f buynre biempt int Lieles? 1 Mercelis Cremers en Rutten zijn zn. 

en Jan Honsnase 2 Roeien Maes en Gerit Verhoven 3 oerit Verhoven 

4 Joest Rovers.
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Datum 2 3 dagen in oyxrnaent.

U.B.In marge ataat bijgeschreven:wettige zoon Jans Jan Gevaertszn. 

was."

fol.7

Ermgart vvede.wilner Jan Heesterman met mDr.en Jan haar zoon en 

mede voor de andere knd.van Jan Heestermans hebben opgedragen aan 

Wouter Jan Heesterman hun recht en toezeggen dat zij hebben mogen 

en hen aangestorven is in een huizing en erfenis van Jan Heester

mans voorsr.; dat huis etc.had Jan eertijds gekocht van Henryck 

Hermanszn.van den Weyen was volgens de schepenbrief.

Ermgart en Jan haar zoon mede gelovend voor haar andere knd.,heb-w 

ben opgedragen aan Wouter Heestermans al hun recht dat ze hebben 

in goed alwaar Jan Heestermans in verstorven is en welke hij eer

tijds gekocht had van Kathelijne die wettige vrouw was Peters van 

Horrick volgens de brief daarvan.

Scepenen Gelis en Heyn de Haen.

Datum 8 dagen in julio,hoymaent geheten.

fol.7

Joest wede.wilner Dirics van Oss met mbr.en Jan Wouterszn.van Eyck 

was gelovende voor die onm.knd.van Dircs van Oss,die hij bij dezelf

de Joesten verkregen heeft,hebben samen verkocht aan Jan Vrancken- 

zn.Vervoort een mander rog jaarlijks uil?:

-hun huis en hof enz.te üsten,den Noetboem geheten en 8 lopense 

groot 1 de vicarie van Asten 2 Claes Goyart Vranckenzn.en Jan 

Dirck Hadewijch 3 Neel Lobkens 4 de gemeynt

-een stuk beempt achter Onstaden 1-3 toebeh.de hoeve int Roesven 

2 Claes Goyart Vrancken.

Los en vrij uitgenomen de cijns en 1 mud rog erfpacht en 10j lopen

se erfpacht.

Datum 14 dagen in septembrj. 

f ol.7vo

Scepenen Thijs Moller en Hey.

Item Jan Roembouts Geritszn.die men heit van Ruth als man en mbr. 

van Heylwig zijn wijf dr.wilner Jan van den Hoven die hij wett. ver

kregen had bij Ermgard zijn wijf Weynendochter van Hobbraken was,
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heeft opgedragen etc.aan Peter Peterszn.van Roesven was:

-zijn huis met schuur en hofstad en erfenis 1 Henric van Ruth en 

Symon Aert Gielensenszn.hun zwager 2 Heyn van Brey 3 Sijmon voorn, 

en Heyn van Brey 4 de straat

-een stuk erf en land gelegen het een aan het ander tussen Henric 

van Ruth en een hoefken daarin gelegen aan de een zijde en erfgen. 

Jan Wouter Bollen Buckinx en meer anderen aan de ander zijde en 

verder op die gemeyn straat der Heren van Asten.

-dat klein voorn.hoefken met een eusel en een venneke daarbij 1

1 Jan Wouters 2 Sijmon voorn. 3 Bollen Buckinx 4 (Marten) Rutten 

-een stuk erf geheten Vilrocs kemken gelegen neven dat Hoge eusel 

en Diddenbeempt en Emont van de Venne 

-de helft van een stuk beempt,Diddenbeempt geheten.

De gehele beempt als belending 1-3 Heyn van Brey 2 de Raefsbeempt 

4 de Borchbeempt.

Welke huizing en erf Jan voorn.en Damen Lemmenszn.waa als man en 

mbr. van Ermgart zijn wijf Jans dr. Verhoven was samen in een erf de

ling ten deel was gevallen en waarvan Daem voorsr. zijn deel aan de 

zelfde Jannen Rommen verkocht en opgedragen heeft volgens de brie 

ven en die Jan voorsr.mede aan Peteren opgedragen en overgegeven 

heeft.

Jan doet helmelinge vertegen daarop en alle commer door hem af te 

doen; verder vrij uitgenomen een mud erfrog aan Henric van Ruth en 

nog een mud rog aan Gielis van Hoeck zoals Jan voorsr. die daaruit 

verkocht heeft.

Datum ultima die septembris.

Uitgenomen een hofstad die Jan voorn.daaruit aan Jan Verhoven zijn 

zwager verkocht heeft gelijk die aldaar afgepaald is.

fol.8

Peter voorsr.heeft beloofd als p r i n c . schuld.aan Rommen van Ruth 

van O.L.Vrouw Lichtmisdag over 1 jaar 2 mud rog en daarna 3 jaar 

lang en dan te geven op O.L.Vr.dag 2 mud en op de laatste dag 

50 peters.

Item deze voorsr.brief heeft Rommen v o o r s r . opgedragen aan Jan 

Aert Hanenzn.

Datum 12 dagen in mei anno ....
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Item Peter voorsr.heeft als princ.sch.beloofd aan Jan Rommen nu 

op O.L.Vr.naastkomend 25 peters.

fol.S

Scepenen Aert van den Hoeck en Heyn van de Camp.

Johanna w e t t .dr.wilner Aertzn.wilner Jan Willem was met mbr.heeft 

opgedragen aan Mathijs Dirck sMollerszn.was onze mede-schepen een 

mander rog welke haar was aangebleven en aangekomen na de dood 

van haar vader en die Aert haar vader eertijds gekocht had van Jan 

Aertszn.van Brey was en men jaarl.gelt en schuldig is uit:

-een stuk eeusel int Lielaer 1 Heyn Kersmekers 2-3-4 Heyn Mercelis 

Willen was,Aerts Hanen en Aerts Vernebben enz.

"heeft helmelinge vertegen ende alle commer van haere wegen hoers 

vaders wegen en hoere mede-erfgenaemen wegen alte mael aff.te doen 

op hoer ende op allen huer goet."

Datum 26 dagen in october.

fol.8

Aleyt wede.wilen eer Rutten van den Goer met mbr.,heeft verkocht 

aan Claes van den Cruys:

-haar huys,hofstad "metten hoeve gelegen rontel ter stede gehei

ten aent Goer" 1-2 Joest van den Goer 3 Jan Robijns 4 de gemeynt. 

Los en vrij uitgenomen alzulke wegen die daar met recht overgaan.

Item Jan Heynen Robijnszn.heeft verkocht aan Claes voorsr. :

-een suk land van 3 roeden gelegen aant Goer te Asten 1 de gemeynt

2 Claes de koper.

f o l .8vo

Scepenen Thijs die Mollen en Heyn van de Camp.

-Heyn Mercelis Willenzn.ten eenre 

en

Aert en Mercelis gebroeders zonen van voorn.Heyn die hij wettig 

verkregen heeft bij Ermgarden zijn vrouw ten andere 

hebben samen geerfdeeld alzulk goed als hen aangebleven en aange

komen is na de dood van Ermgard voorsr.die Heynen huisvrouw was 

en moeder van Aert en Mercelis voorn.
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A Heyn is ten deel gevallen:

-een huis met schop en met de halve camp erfs die daarbij en aan

gelegen is in den Wolsberch 1 Aert zijn zoon 2 Heylwich Bottelmans^ 

Thonis Mennen e.a. 3 Emont Verweyen 4 de straat

-een stuk erf met een stuk heiveld 1 Thijs Didden 2 Jan de Sceper 

Willem t>nijers en Geefken Jan Gevertszn. 3 Heyn Kersmekers en Jan 

Sceper voorn. 4 den Loverboschwech

-een stuk beempt met een hoefken daaraan 1 Heyn Kersmekers,Merce

lis Willen 2 Aert van den Berge 3 Aert Hanen 4 Jan Roefs en Heyn 

Kersmekers.

Op welk huis en erf Aert en Mercelis voorsr.helmelinge hebben ver

tegen en uit welke voorsr.erfenis Heyn jaarlijks heeft te betalen

2 peters min 1 st.aan Hr.Jan de Bruyn en 3 mander rog aan Jan van 

Boeschit en 1 mander rog aan Gerit van Berkel Claeszn.en 1 mander 

rog aan Aert van Hal en 5 vaten rog ten Bosch en aan de vicarie 

2i lopense rog erfpacht en aan de koster i en 1 philipsdaelder 

en de cijns van de Heer.

Heyn belooft aan Aert en Mercelis de cijns en de jaarpachten jaar

lijks "op die rechtscoudage" te betalen zodat zij er onbelast van 

zullen zijn.

fol.9

B Aert is ten deel gevallen:

-een schuur met een bakhuis en de andere helft van de camp erfs

1 Heyn voorsr. 2 Heyn Vriens en Gelden van den Hoeck 3 Gijsken Bu

ckinx en Emont Verweyen 4 de straat

-zijn deel in een stuk land, dat Breexken 1 Mercelis Willen 2 Emont 

Verweyen en Henric Peters 3 Peter van Roesven,Lemmen Bollen en 

Jan geheiten die joncker.

Heyn heeft hierop helmelinge vertegen gedaan tot behoef van Aert. 

Aert zal jaarlijks uit de schuur en erfenis aan Gerit van Ruth be

talen 2 mud rog erf pacht, twee lopense rog en verder de cijns van 

de grond.Heyn en Mercelis zullen hieraf onbelast blijven.

C Mercelis is ten deel gevallen:

-stuk beempt int Lielaer 1 Heyn Kersmekers 2 Aert die Haen 3 Mer

celis van den Borlaer 4 Heyn Willen.
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-zijn deel in een stuk land geheten Beexken 1 Aert zijn broeder 

.? Belyen Verweyen en Emont Verweyen en Gerit vqn Rut e.a. 3 Gerit 

van Rut 4 Goessen van Best en Lemmen Bollen.

Hieruit zal Mercelis Jaarl.betalen de cijns en 1 mander rog en Aert 

van Hal 1 mander rog,de knd.Willemen Stevens 1 mud rog en 1 sester 

rog en £ braspenning van de grond.

Datum 2 dagen in november.

f o l .9vo

Item Mercelis voorsr.heeft verkocht aan Willem den Snijer v.Kessel: 

-een stuk beempt int Lielaer met een erfweg komende van de Lover- 

boschweg tot de voorn.beempt en die altijd te gebruiken,te varen 

en te drijven.

Deze beempt was Mercelis ten deel gevallen in de voorn, erf deling 

met zijn vader etc.

Hij doet helmelinge op hem en op al zijn erfenis uitgenomen 1 mander 

rog erfpacht en 4 braspenning cijns van de grond.

Datum 5 dagen in november.

f o l .9vo

Sijmon Mercelis Kievitszn.verkoopt als erfgenaam van Dirck Kievits 

zijn oom,aan Andries Mercelis Willenzn.was:

-een schuur met de hofstad gelegen aan die Warande 1 de dijck die 

tot hoffstat gaat 2-3 Geefken Jan Geefkenszn.was 4 Dirck Slechs 

en Andries Willen de koper.

-een stuk land op die Rijt 1 Diric Slechs en Andries de koper 2 

Heyn sBoss 3 Gevaert Jan Gevaertszn. was.

Los en vrij uitgenomen 3 mud rog die Andries voorsr.alzo belooft 

te betalen uit de voorn.schuur en het stuk land.

fol.9vo

Dirck Slechs heeft beloofd als princ. sch.aan Sijmon Kievitszn.nu 

op Ons Vrouw Lichtmis a.s.12 peters.

Andries Willen belooft aan dezelfde Sijmon als dan daarmee 1 mander 

rog te betalen.

Datum 12 dagen in november.
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Jan Mercelis wilner van Hobbraken en Aert zijn broer en Peter Dirck 

Crabbenzn.was als man en mbr.van Lysbeth,Goyaert van Nuwenhuys 

als man en mbr.Mary zijn wijf,Peter hun broer en Rut Euskens als 

man en mbr.van H i l l e k e ,allemaal wett.knd.van dezelfde Mercelis 

van Hobbraken die hij voortijds verkregen heeft bij Henrycken zijn 

w e t t .vrouw,ze hebben geerfdeeld alzulk goed dat hen is aangeko

men na de dood van Mercelis en nog zal aankomen na de dood van 

Henricken hun moeder.

A Jan en Peter zonen van Mercelis kregen:

-een schuur met hofstad en erfenis daarbij en gelegen aan de Dijck

1 Mercelis Willen Maeszn.was 2 Goyaert van Nuwenhuys 3 Maes Wil

len Maeszn. 4 de gemeynt

-een stuk land,beempt en eeusel deen aan dander 1 Mercelis Willen 

Maeszn.was 2 Mercelis Heynenzn.van Hobbraken 3 Goyaert van Nuwen

huys 4 de gemeyn Aa

-een stuk beempt int Dijckerbroek 1-3 Mercelis Maes voorn. 2 de 

Dijck ^  erfenis van Aert zijn broer en Jenneke Benen met haar knd.ea 

Ze doen helmelinge en Jan en Peter zullen betalen de cijns van de 

grond en 3 mander rog erfpacht ten Bosch en 2 mud aan Willem Eyc- 

mans en aan Jut Verweyen 1 mud,aan Jan van den Tempel 1 mander en 

aan Mercelis van den Tempel 1 lopense rog.

De voorste zal de achterste wegen om te varen en drijven.

Jan voorn.heeft opgedragen en overgegeven aan Peter zijn broer zijn 

gedeelte voorn.en belooft de commer erin zelf af te doen.

fol.10vo

B Aert voorn, en Peter Crabben als man van Lijsken zijn ten deel g e 

vallen:

-een huis met hofstad en erfenis daarbij aan den Dijck en geheten 

den Hegacker 1 Joest Verrijt 2 Peter van Colbraken 3 Jan V'vijflet 

4 de gemeynt

-een stuk land, den Dijchoff 1 de straat 2 Mercelis '.Villen Maes

3 Jenneke Benen en haar knd. 3 erfenis van r.Iercel voorsr.

-een stuk beempt int Dijckerbroeck 1 de Dijk 2 Peter Willen 3 Peter 

zijn broer 4 de Aa.

fol. 10
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-een stuk beempt in den Omelschen beempt 1 Joest Verrijt 2 Jut 

Wreynsen en haar knd. 3 Mercelis Heynenzn.was van Hobbraken 4 de 

Aa

-twee delen in 8 gedeelten gelegen achter Hobraken 

Belending van het geheel: 1 Joest Verrijt 2 Goyaert van Nuwenhuys

3 Maesken Willen Maeszn. 4 Mercelis van den Tempel en Maesken 

voorsr.

-een stuk heiveld 1-3 Maes van den Dael 2 Dirck van Heerssel 4 

Goyaert van den Nuwenhuys.

Ze doen helmelinge etc.en Aert en Peter zullen j a arl.gelden en be

talen de cijns van de grond en 3 mander rog tot Helmond en 2 mud 

rog aan Gerit Scoenaerts en aan Aleyt Berckers 1 mander en aan Mer

celis Rutten Emontszn.1 mander en aan de tafel v.d.h.geest 2 lopen

se rog en aan Yda Monen 1 mander rog lijfpacht zolang Yda leven zal 

en na haar dood zal dat komen aan de 6 knd.van Mercelis voornoemd 

gelijk onder elkaar te hebben en bezitten en óe voorste zal de ach

terste wegen om zijn vruchten en "misten van den jaren" te varen.

fol.10vo

Peter Crabben als man van Lysbet en Aert beloven de commer ieder 

voor hun deel te voldoen.

fol.11

C Goyaert als man van Mary en Rut Euskens als man van Hilleke 

kregen:

-een huis met de hofstad en een stuk land daarbij gelegen aan den 

Dijck 1 Mergariet Corstkens en haar knd. 2 Peter van Hobbraken zijn 

zwager 3 Maesken Willen Maeszn. 4 de gemeynt

-een beempt achter Hobbraken 1 Mergriet Corstkens en haar knd.

2 Aert en Peter van Hobbraken en Mercelis van den Tempel 3 Maes

ken Willen Maeszn. 4 de Aa

-een stuk land en eeusel aan elkaar 1 Maesken Willen Maeszn. 2 

Mercelis van den Tempel 3 Peter van Hobbraken 4 de straat 

-een stuk land geheten tNulandt 1-3-4 Mercelis van den Tempel 

2 Peter Willen

-een stuk eeusel 1-3 Mercelis van den Tempel 2 Peter '.Villen 4 

Jenneke Rutten en haar knd.

-een stuk land,den Becker 1 de straat 2-3 Peter Willen 4 Peter 

Willen en Jenneke Rutten en knd.
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-een stuk beeinpt in Weerdingen 1 Mercelis van den Tempel 2 .....

-een stuk heiveld 1 Dirck van Bussel 2 Maes van den Dael 3 Aert 

van Hobbraken voorn. 4 Mercelis Willen Maeszn.waa.

Ze doen helmelinge.

Uit dit huis en erf moeten Goyaert en Rut jaarl.gelden en betalen 

de cijns van de grond en 1 mud rog erfpacht aan Hr.Mercelis van 

den Bogaert en aan de tafel van de h.geest te Doerne ook 1 mud, 

verder ten Bosch 3 mander rog en tot Lierop 1 mander,ook 1 mander 

aan erfgen.van Mertens van Doyenbraken en 8 lopense aan Mercelis 

van den Tempel.

f o l .11vo

Rut Euskens als man van Hilleke heeft erfelijk opgedragen zijn deel 

aan Goyarden voorsr. en alle commer "van sijnder wegen aff te doen" 

"Item elck van den kynderen staende op sijn pachten sullen die al

soe betalen jaerlix ut sijnen gedeelte dat die andere (sij en hon 

erven) daeraff sullen ongelast ende ongehauden sijn ten ewigen da

ghe t h o e , gelovende malcanderen desse voergen.erfdeylinge vast en

de stedich te hauden op hom ende op allen hon gueden etc.ende oic 

geloven sij malcanderen off enige commer off last queem'in toeco- 

mende tijden op desse voirgen.erffen die men bevijnen conde datse 

voir desse vorgen.erfdeyling op die erffenisse gemaect heeft ende 

niet genuemt en is, die sullen si malcanderen helpen dragen. „ 

Datum 6 dagen in november.

Scepenen Heyn die Haen en Aert van den Hoeck. 

f o l .11vo

Dirick Jan Slechszn.was verkoopt aan Andries Mercelis Willenzn. 

was:

-alzulke erfenis als hem aangekomen en aanverstorven was na de 

dood van Elsbeeij sGroten zijn moeder,in Asten gelegen in hogen,in 

legen in diepen in drogen,hij heeft helmelinge vertegen tot behoef 

van Andries de koper;alle commer zal hij zelf afdoen.

Datum 11 dagen in november.

fol.11vo

Item Thonis Mennen heeft beloofd als pr.schuld.aan Gerit van Ber

kel Geritszn.tot behoef van Hugo van Berkel zijn oom nu op O.L.Vr.
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naastkomende 4 lopense rog en daarna over 1 jaar 4 lopense en 

daarmee 9 peters.

Datum pen ultima f eb.1484.

(=de voorlaatste dag in feb.1485)

fol.12

Item Rombout Geritszn.wilner Aert Luytkens heeft verkocht aan Jan 

Thijs van der Colck was 8 lopense rog jaarlijks uit:

-een stuk beempt,den Bleeck 1 Roeff Henrics Goyerts 2 Willem sWa- 

gemekers 3 Dirck Roefs 4 Heyn Denen.

Los en vrij uitgenomen de cijns.

f o l . 12

"Het is voirwaerten tussen Rombout ten X (=eenre) 

ende Jannen ter XL (=andere)

als wanneer Rom voorsr.compt off sijn erfgenaemen van nu Ons L.Vr. 

naestcomende over 4 jaar off daer bynnen op O.L.Vr. voorsr.en be

taelt Jannen voorsr.dat geit van 8 lopense rog erfpacht te weten 

daer voir 17 peter eiken tot 18 st.ende oic noch 6 st.alder ver- 

sceenen pachten als dat gescie (is)/ soe sal Jan voorsr.Rommem 

voorsr.off tsijnen erfgenaemen uitreiken ende overgeven enen sce- 

penbrief gewach doenae van 8 lopense rog erfpacht die hij Jan ge

vest had in een stuck brief voorsr.etc.gelovende dit malcanderen 

te voldoen ende te volheyten op hon ende op allen hon goet." 

Datum 4 dagen in april anno (14)84 (=1485)

fol.12

Jan Rommenzn. van Ruth verkoopt aan Rommen van Ruth zijn vader:

-een stuk land,aan den Pas gelegen 1 Aert van Hal 2 de weg 3 Ge

rits Verhoeven 4 Heerscaps van Asten (=de Heer van Asten)

Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond en 1 mud rog erfpacht 

die Thomas Janszn.van Diesdonc daarin heeft.

Datum 4 dagen in mei.

Rom voorn.verkoopt aan Roeven den Gremer het voorn.stukerf.

Datum 5 dagen in mei.

f o l .12vo

Roeff voorn.verkoopt aan Jan Thijszn.van den Colck 10 lopense rog 

erfelijke cijns uit:
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-het stuk land en beempt voornoemd

-een stuk land daaromtrent 1-3 Aert van Hal 2 Heyn van den Doeren 

4 de weg.

Los en vrij uitgenomen de cijns en 1 mud rog erfpacht die daar uit

gaan.

Scepenen Thijs die Moller en Jan die Laet.

Het is voorwaarde tussen Roef en Jan als wanneer Roef voorsr.komt 

en betaalt aan Jan voor dat geld van 10 lopense rog daar voor 21 

peters en 12 st.;wanneer hij geld wil geven zal hij het hem zeggen 

tot Allerheiligen, 

f o l .12vo

Jan van Uden belooft als pr. schuld, aan Maes Jan Roef szn. van den 

Kerchoeve tot behoef van Katelijn zijn moeder nu op 0.L.Vr.Licht

mis naastkomend 20 peters en daarmee 10 lopense rog en nog O.L.Vr. 

naastkomend 1 mander rog en daarna 6 jaar lang durende op elke 

Lichtmisdag of daarbinnen 1 mander rog en op de laatste Lichtmis

dag van de 6 jaar zal Jan mede betalen 12 peters.

Datum 12 dagen in mei.

fol.12vo

Anno pred.mensis juli 25

Aertzn.wilner Aerts Nuykenszn.bekent dat hij vergenoegd en betaald 

is van alzulke belofte als hem zijn vader beloofd had "van huwely- 

cken (woy) doen metten iersten huisvrouw."

Einde R 57.

Asten/Deurne juli 1992.
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A l s em o n o K 1 a p p m r R 5 7

AS, de - b e l e n d i n g -  4-16-17

Alst, B e e r k e n  van 7 

Alta a r  : H. D r i e v u l d i g h e i d ,  H . K a t h a r i n a

e n Ba r ba re 1

Artszn., Y s b o u t  M e r c e l i s  - s c h e p e n -  1 

Ayen, G e r i t  van (gm Sien dr. Jan Dries 

Cos ters )

knd: G e r i t ,  J o h a n n a  6

Back, Jr. B e r t h o u t  - He e r  tot A s t e n -  5-8- 

Back, Hr. J a n  - r i d d e r -  7 

B e r c k e r s ,  A l e y t  17 

B e r c k e r s z n ., J a n  A e r t  5-6 

Berge, A e r t  T h i j s z n .  van den 8 

Berkel, G e r i t  C l a e s z n .  van 14 

Berkel, G e r i t  zn. G e r i t s  van 18 

Berkel, H u g o  van - o o m  van G e r i t  G e r i t 

s zn van B e r k e l  - 18-19 

B o e s c h i t ,  J a n  van 14 

Bo g aert, Hr. M e r c e l i s  van den 18 

Bo r laer, G e i t  van den

A l i j t  (gm H e n r i c k  van den C r u y s c h i t )  3

Bo r laer, M e r c e l i s  van den 10

Brey, J a n  A e r t s z n .  van 13

Bruyn, Hr. J a n  de 14

Bussel, D i r c k  v. 7

Camp, H e n r i c k  van den 3-9-10

Colck, Jan T h i j s  van den 19-20 

C o r t , J a n  die

Corten, J an P e t e r s  7 

Crabben, P e t e r  D i r c k  (gm L i j s b e t h

H o b br a k e n )  16-17

Cremer, J an die 5

Cremer, R o e v e n  den 19

Cruys, C l a e s  van den 13 

Cr u y schit, H e n r i c k  L a m b r e c h t s z n .  van 

den (gm Alijt)

d r : H e y l w i g  3



Cruvsi-1\ i t , J an l.tinbre,4 ht s ;•n . van don 3 

( u IM’t' n 1' v n d o r , Ja n  P e ter 7

0 u |' p o ti h v n d t' r , K a t e l i j n  7

Hao l , J an M a o s z n ,  van den (.gm H e y l w i c h )  8

Dat'1 , R o e i e n  M a e s z n .  v m  Jen l

Dies d o nek, E v e r a e r t v a ti 8

D i e s donck, J a n  van 9-10

Diasdonc , Tliomas J a n s z n .  van 19

Donschit, H e r m a n  zn H e n r i c s  van 3

Do n schit, P e t e r  zn H e n r i c s  van 2-3

D o y e n b r a k e n  , M e r t e n  van -de e r f g e n . -  18

Erfweg, een 15

E m o n t s z n . ,  M e r c e l i s  R u t t e n  17

Euskens, Rut (gm. H i l l e k e  H o b b r a k e n )  1 6 - 17-18

Eycmans, W i l l e m  16

Eyck, J a n  W o u t e r s z n .  van 11

Eynde, J a c o b z n  Mr. H e n r i c  van den 1

Eynde, J a n  van d en 10

Eynde, M a t h i j s  van den - k e r k m r . -  8

G e l d e n s z n . ,  G e l d e n  M i c h i e l

onm. knd: o.a. J o h a n n a  2

G e v a r t s z n . ,  J a n  J a n  5-10-11 

G e r i t s z n . ,  J a n  R o m b o u t  (gm H e i l w i g  dr.

J a n  v.d. H o ven) 11-12 

G e r i t s z n . ,  J an R o e m b o u t s  - geh . van

Rut- 11-12 

G e r r i t s z n ., R o m b o u t  (= R o m m e n )

zn : J a n  R o m m e n z n .  van Ruth 19

Goer, Rut van den (Ale y t  de wede) 13

Groten, L i j s b e t  dr. C l a e s  8

Haen, Aert die - k e r k m r . -  Q

Haen, H eyn die 3-5

Hal, Aert van 14-15

Hanenzn . , D ir c k  R e y n e r s  ‘■)

Hanen, J an Aert 12



II ;> |' |'i' n . » . , D i i c k  D i r c k  9

Hi'orsch*i) v tn A s ton, o r t o n i s  van 1

Hi't'rst’1 , D i r c k  vin 9 

H e e s t e r m a n ,  J a n  ( H r m g n r t  do wede)

knd, o . a . :  J a n  11

Henrix, M a u s z n .  D c y n o n  ( gm llovlwig) 10

Heze, Hr. W e y n  van - p r i e s t e r -  1 — 5 — 7—8

H. G e e s t m e e s t e r s  - v a n  A s t e n -  7 - 1 0 - 1 7

H, G e e s t  van D e u r n e ,  de 7-18

H o b b r a k e n ,  J a n  M e r c e l i s  van 16 

H o b b r a k e n ,  M e r c e l i s  (gm H e n r y c k e n )

6 knd: Jan, A e rt, P e t e r

L i j s b e t h  (gm P e t e r  D i r c k  C r a b b e n )

M a r y  (gm G o y a e r t  van N u w e n h u y s )

H i l l e k e  (gm Rut E u s k e n s )  1 6 - 1 7 - 1 8

H o b b r a k e n ,  W e y n  van

dr : E r m g a r d  (gm J a n  van den H o v e n )  11-12 

Hoeck, G i e l i s  van den 3-12

H o r r i c k ,  P e t e r  van (gm. K a t h e l i j n )  11

Hove n ,  J a n  van d en ( gm E r m g a r d  d r . W e y n

van H o b b r a k e n )

2 drs: H e y l w i g  (gm J a n  R o m b o u t s

G e r i t s z n .  )

E r m g a r t  (gm D a e m  L e m m e n s z n . )  11-12

K e r c h o e v e ,  M a e s  J a n  R o e f s z n  van den 20

K e r k m e e s t e r s  , 1 0

K e s sel, W i l l e m  den Snij er van 15 

K i e v i t s ,  B o l l e n

n t . zn : D i r c k  2-10

Ki e v i t s ,  D i r c k  - o o m  van S i j m o n  M e r c e l i s

K i e v i t s -  1 5

K i e v i t s , J a n  M e r c e l i s  2

K i e v i t s z n . ,  S i j m o n  M e r c e l i s  2 - 1 0 - 1 5

Laet, Ja n  die - s c h e p e n -  20

L a m b r e c h t s ,  J a n  G e r i t  9-10



fjommt'nszn . , P a e m  (gm Er mg art d r . J an

V e r h o v t n )  1 2
L u v t k e n s z n . , R o m b o u t  G e r i t s z n  Aer t  1 Q

Maes, J a n  5

Maes, R u e l e n  5

M e n n e n , T h o n i s  1 8 -19

M o l l e r s z n . , M a t h i j s  D i r c k  - s c h e p e n -  13

M o n e n ,  Y da 17

N u w e n h u y s ,  G o y a e r t  van ( gm M a r y  H o b 

b r a k e n )  1 6 -17 

N u y k e n s z n .  , A e r t  A e r t s  20

O m e l ,  J a n  n a t z n .  w i j l e n  H e n r i c  van 1

O p w i n n i n g ,  e e n  1-3 

Oss, D i r c  v an ( J o e s t  de w e de )

- o n m  k n d -  1 1

R e c h t ,  G o e s s e n  va n  5

R e n t m e e s t e r  : Hr. W e y n  v. H e z e  5

R o b i j n s ,  J a n  H e y n e n  13

R o e f s ,  J a n  ( K a t h e l i j n  de w e d e )  8

R o e s v e n ,  P e t e r  P e t e r s z n .  va n  12 

R o g g e l ,  J a n  J a n s z n .  V e r d i e s e 1 d o n c k  van 9

R o m m e n , J a n  1 2 1 3

R o m m e n  = R o m b o u t s  1 1 -12

R u l l e n ,  G o y a e r t z n  A e r t s  van 4

R u th, G e r i t  v an ^

Ruth, G e r i t z n .  D i r c s  van 1
o _  1 9

Ruth, H e n r i c  van

Rut, J a n  R o m b o u t s  G e r i t s z n .  die men

heit van 

(= J a n  R o m m e n )



R u t ,  Konnnen v .1 n ( “  K o m h o u t  C ï e r i L s z n . )

z n : J a n 1 9

Ruth, R o m m o n  vsn 12

Rijt, P e t e r  (de o u d s t e )  en J a n  va 11 8

S c a u t ,  J a n  n a t . z n .  J a c o b  van der 5-6

S c o e n a e r t s , G e r i t  17

S c h e p e n e n  in 1 A 8 3  1

S c h e p e n e n  1 4 8 4  2 

S l e c h s ,  J a n  ( gm E l s b e e n  G r o t e n )

knd: E r m g a r d  (gm A n d r i e s  m e r c e l i s  

W i l l e n )

D i r c k  1 0 - 1 5 - 1 8  

S l e c h s ,  M a e s  ( gm

4 knd: D a n i e l ,  M e c h t e l t ,  M e r t e n  (dr.)

H e y l w i g  (gm M e u s  D e y n e n  H e n r i x ) 1 0

S l e c h s ,  M e r t e n  dr. w. D a n i e l  10

S n i j e r ,  D r i e s  d i e  7

S t e v e n s ,  de kn d  W i l l e m  15

S t o c k ,  J o h a n n a  v a n  d e r  3

T e m p e l ,  J a n  v a n  d e n  16

T e m p e l ,  M e r c e l i s  v a n  d e n  1 6 - 1 8

T h i j s z n . ,  A n d r i e s  P e t e r  9

Uden, J a n  v an 20

Uden, J a n  G e l d e n s z n .  van 8

V e l d e c k e r ,  P e t e r  D i r c k  W i l l e m s  van 2

V e n n e ,  E m o n t  van d e n  5

V e r b e r s c l ü t ,  M e r c e l i s  5 

Ve r d i e s e 1 d o n c k , J a n  J inszn. ( van R o g g e l )  Ö

V e r h o v e n ,  C l a e s  J a n s z n .  5

V e r h o v e n ,  J a n  5



\ o r r i j zn beters ( gn, He lyen dr.

Heyn van Liessel)

knd: Henrick, Dirck e.a. 4 

VVrsch ildma n s , Dirck

y0rvoort, Jan Vranckenzn. 1 ,

Verweyen, Jut ^

Vranckenzn., Claes G o y aert ö~]l

Weg, een 5

Willem, Aert Jan - J oh a n n a  de dr.- 13  

Willenzn., A n d ries M e r c e l i s  (gm Ermgard

Slechs) 10-15-18 

Willenzn., Heyn M e rc e l i s  (gm Ermgard)

2 zn : Aert, M e r c e l i s  13-14-15

Willenszn., M e r c e l i s  10

Witten, H e n rick z n . Hr. Jan 2

Wreyns , Peter 5

Ysbouts, Heyn - p r i e s t e r -  10

Zewouts, W i llem

Zewouts, W i l l e m  - k e r k m r  .-

9

8
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beempt , Je

B e c k e r , l a n d  bij d en

Beeck, de g e m p y n

B eexken, s t u k  l a n d  het

Bl eec k, b e e m p t  d e n

Bo rc h b e e m p t ,  de

Bosch, den V o o r d a c k e r  a a n  den

B r a e s s e l ,  b e e m p t  op

B r e e x k e n , l a n d  dat

C l o y ( n ) a c k e r ,  t

Colck tot Omel, land die

4-1

9

15

10 

12

5

4

14

5 

7

Didden b e e m p t , de 

Diesdonck, land in 

Dungen, die

Dijck, huis etc. aan den 

Dijck tot h o f s tad,  de 

D i j c k e r b r o e k , het 

Dijckhoff, land den

E u s s e l , een 

E e u s s e l , het hoge 

Eeussel int L i e l a e r ,  een

Follers beemp t k e n ,  s 

♦

Goer, hoeve etc aan het

Hegacker aan den Dijck, den 

Heseryx v e n , het 

Hobbraken, land achter 

Hoeve : int R o esven

12

2

5

16-17

15

16 

16

12-16-17

C| - 1 2
1 O

5

13

16

2

17
4

Lie l a e r ,  b e e m p t  int 

L o c h t e n b r a e k , l a n d  aan

1 0 - 1 4 - 1 5

1



W a r a n d e ,  s c h u u r  e t c .  a a n  di e  

W e e r d i n g e n ,  b e e m p t  in 

W i t t e n b e r c h ,  d e n  

W o l s b e r c h ,  h u i s  e t c .  in 

W o l s b e r c h ,  s t r a a t  in

1 

11 

17

1

14

L o v e r b o s c h ,  land op 

L o v e r b o s  wech, de

N a p p e r t ,  l a n d  in d e n  

N o e t b o e m ,  h u i s  e n  h o f  de n  

N u l a n d t ,  s t u k  l a n d  t

O m e l , huis tot

O m e l s che n  beempt, be e m p t  in den 17

Onstaden, b e e m p t  a c h t e r  4-11

Onstaden, een e e u s e l  a ch t e r  3

Onstaden, h u i s  tot 3

Pas, land aan de n ig

Raefs beempt, de 12

Roesven, hu is, land en e e u s e l  int 4-8-11

Rijt, land op die 15

Scraets b e e m p t  , t

Stert, e e u s e l  en lan d  in den 4

12
Venacker, land den 

Vilrocs, k e m p k e n  

Vordacker, den —aan den B o s c h - 

Vosholen, h uis aan 4

15

16

4

14

5-6





K 1 a p p e r  —1_. en op p e r s o o n s n a m e n  g e n o e m d  als g e b r u i k e r s  

of b e z i t t e r s  van b e l e n d e n d e  p e r celen.

Berge, A e r t  van den 14
B e r k e r s , A e r t eJ
B e r kel, G e r r i t  van 3-4

B e r kel, G o o r t  van 2
B e r k e r s ,  J a n  A e r t 5

B e s t , A e r t  van 7

Best, G o e s s e n  van 2-15

Benen, J e n n e k e  - e n  k n d - 16

B o l l e n ,  L e m m e n 14-15

B o s s , H e y n 15

B o r l a e r ,  D i r i c k  v a n  den 3

B o r l a e r ,  M e r c e l i s  v an den 3 - 4 - 1 4

B o t t e l m a n s ,  H e y l w i c h 14

Brey, H e y n  v an 12

B u c k i n x ,  G i j s k e n 14

B u c k i n x ,  J a n  W o u t e r  B o l l e n 1 2

B u s s e l ,  D i r c k  van 18

C o l b r a k e n ,  P e t e r  van 16
C o r s t k e n s ,  M a r g r i e t  - e n  de knd ~ 17

C r e m e r s ,  M e r c e l i s  - e n  R u t  de zn .- 1 0

D a e l . M a e s  v an den
17-18

D a e l , R u e l e n  van
1

D e l i e n z n ., H e r m a n  P e t e r
4

Dene n ,  H e y n
19

De r i d s ,  H a d e w i c h
3

D i d d e n  , T h i j s
14

D i e p e n b e e c k ,  J o e r d e n  van 

D i e s d o n k ,  E v e r a e r t  van

9

4

2

20

7

D i e s d o n k , J o e s t  van 

Do e ren, H e y n  van den 

Dries, H e y n

Eynde, W i l l e m  van den
4



Ct'ot ki'nti.-n . , G e e f k e n  J an ,c
4 I

(;0 v ieits, Jtin ..

G « v ei' t * z n . , Goi'fkiiu J 111 . .I 4
Ghij hen«n . , J a n  J a n

Gie l o n s « n z n . , S i j m o n  Aer t  I ;

Gij ben, L i j s b e t  - e n  knil- !

tovt'rts, R o e f  H e n r i c  j q

[loer, J o e s t  van d e n  ! 3

Groten, D i r c k  4

Hadewijfeh, J a n  D i r c k  11

Hal, A e r t  van 19-20

H a l , G i e l i s  van 7

Hanen, A e r t  4 - 1 3 - 1 4

He e r s e l ,  D i r c k  va n  17

H e e s t e r m a n ,  W o u t e r  J a n  11

He l m o n d ,  de knd H e r m a n  van 7

H o b b r a k e n ,  A e r t  v an 18

H o b b r a k e n ,  M e r c e l i s  H e y n e n z n .  van 16-17

H o b b r a k e n ,  P e t e r  v an 4

H o n s n a s e  , J a n  10

Hoeck, G e l d e n  v an 14

H o y m e k e r ,  H e y n  d en 3

J a c o b s ,  P e t e r  W i l l e n  

Jo n c k e r ,  J a n  geh. die

K e r s m e k e r s , H e y n
13-14

Lo b kens, N e e l
1 1

M a e s z n . ,  M a e s  W i l l e n  

M a e s z n . ,  M e r c e l i s  W i l l e n  

M a e s , R o e i e n  

M e n n e n , T h o n i s

1 6 - 1 7
16-18

10

14



Me n n e n ,  H e y n  

M e y e l , J a n  van
7

2

O n s t a d e n ,  J a n  van 3

O m e l , J a n  van 4

O n s t a d e n ,  H e y n  v an 3

P e l s e r s ,  B r u y s t e n  1 - 2

P e t e r s , H e n r i c  14

R o b i j n s . J a n  13

R o e f s , D i r c k  19

R o e f s , J a n  14

R o e s v e n ,  P e t e r  v an 4 - 1 4

R o e s v e n ,  W i l l e m  v a n  8

R o v e r s , J o e s t  10

Rut, g e r i t  v a n  15

R u t h ,  H e n r i c  v an 12

Rut, J a n  R o m m e n z n  v a n  19

R u t t e n ,  J e n n e k e  - e n  de k n d . -  17

R u t g e r s ,  D a e m  A e r t  3

S c e p e r ,  J a n  de

S l e c h s , D i r c k  * ’ 

S m o l l e r s , G e v a r t

S n i j e r s , W i l l e m  ^  

S t o t b o e m p s ,  L e n a r t

T e m p e l ,  M e r c e l i s  van den 

T h o e n ,  H e y n  van

V e l d e c k e r ,  H e y n  van

V e l d e c k e r ,  P e t e r  D i r c k  Wilrns van

, l 2 
V e n n e ,  E m on t  v.in de
, . 4
V e r b e r s c h i t  , A d r i a e n

V e r h o v e n ,  J a n

N u w e n h u y s ,  G o e y a e r t  van den 16-17



V e r h o e v e n ,  G e r i t  10-19

V e r n e b b e n , A e r t  13

V e r r i j t ,  J o e s t  16-17

V e r r i j  t , P e t e r  5

V e r w e y e n , B e l y e n  15

V e r w e y e n ,  E m o n t  1 4 -15

V e r w e y e n ,  H e r m a n  P e t e r s  4

V r i e n s , H e y n  14

W a g e m e k e r s ,  W i l l e m  19

W e y e n ,  H e n r i c k  H e r m a n s z n .  van den 11

W e y n e n ,  M e r c e l i s  5

W i l l e n ,  A e r t z n .  H e y n  M e r c e l i s  14

W i l l e n ,  H e y n  M e r c e l i s  1 3 - 1 4

W i l l e n ,  M e r c e l i s  14

W o u t e r s , J a n  12

W r e y n s e n ,  J u t  - e n  k n d -  4 - 1 7

W i j f l e t ,  J a n  4 - 1 6

Z a n d e ,  J a c o b  v a n  d en 4

Streekarchivariaat
Peetland 

p o s tb u s  3





ASTEN R 58

1492-1493-

Dit restant van een schepenprotokol uit de jaren 

1492-1493 omvat slechts 15 foliobladen die hier en daar 

zeer lastig te lezen zijn.

Er ligt een los briefje in d.d. 31 januari 1486 (= 1 4 8 7).

De resumés en transcripties zijn evenals de drie soorten 

klappers gemaakt door A.F.N. van Asten uit Asten in 

samenwerking met Mevr. R. Wijnhof uit Helmond 

die het typewerk verzorgde, (uitgezonderd dat van de 

klappers, gemaakt door een van zijn dochters).

De vormgeving en uitgave is het werk van het Streekarchivariaat 

Peelland te Deurne.

Deurne / Asten mei 1993-



fol. 1

Gheritszn.van den Winckel was

Henrick Jan Snijder was die m a n .....lijt zijn wijf die dochter sij

Dirck van Beeck en Aleyt zijn huisvrouw alle a l s o e l k e n .....

onbedeeld blijven

en nog verstorven na de dood van Dirck voorn.in hoge en lege enz. 

waar dat goed in Asten is gelegen.

Hij heeft helmelinge vertegen tot behoef van Henrick voorn.en be

looft alle commer zelf af te doen.

Datum 20 dagen in december.

Schepenen Jan Colen,Cornelys.

Item Henrick voorsr. belooft aan Bruesten na de dood van Dirck 

voorn.16 peters en dat 1j jaar daarna en dan mee betalen 8 vaten 

rog.

Item Jan Jan Gheritszn.van Zomeren als man en mbr.van Jut die een 

dr.is van Aert Ghelys van Hal die hij wettig verkregen heeft bij 

Goesen Goesen Bakelmans dr.,verkoopt aan Peter van Colbraken tot 

behoef van Aleyt Hr.Meus dr.van Helmont 4 vaten rog en 1 cop uit:

-een huis,hofstad en erfenis tot Omel 1 Wilm Zwerts 2 Jan .....

Bottelmans 3 Wilm Zwerts 4 de straat.

Vrij,uitgenomen 7 vaten rog daaruit gaande.

Datum,de laatste dag van december.

f o l .1vo

Henrick van Roesven

Item Jan Vernebben verkoopt aan ..... Heyn Wittenzn.:

-zijn huis,hoef enz.op die Beeck rondom in die gemeynt van Asten. 

Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond en 3 mander rog daar

uit gaande.

Terzelfder tijd is gekomen Henric van Roesven en belooft "alle 

commer tot sijnen wegen af te doen."

Aaten R 58

o.a.1492-1493
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Henrick van Roesven belooft als princ.schuldenaar aan Jan Verneb

ben "soe wes scaey of commer dat Jan voorsr.quem van sijnens sij 

soens weghen op dat huys en erfenis dat gelegen is opte die Beeck" 

en die 3 mander schuldig te zijn en te betalen aan Jan voorn.

Datum 3 dagen in loemaand.

Schepenen Heyn die Haen,Thonis van Roggel.Mercelis v.d.Borlaer.

Item Willem Rutten heeft beloofd als princ.schuldenaar aan Danel 

Emonszn.Verweyen nu tot O.L.Vrouw Lichtmis a.s.een mander rog en 

tot 0. L . Vr. Lichtmis daarna ook een mander en dan mede betalen zal

4 gouwen leuwen ende twee (on)ghers gulden en duekaet acht carlys 

stuiver voor 7 st.,1i voerijser ende i st.

Datum 2 dagen in wendelmaent (=2 dec.)

fol.2

Peter en Weyn wett.zonen Jan Verscaut hebben opgedragen aan Keel 

hun broer:

-een huis en erfenis zoals dat hun ten deel gevallen is van wege 

hun vader en aanverstorven van wege hun moeder. Ze doen helmelin- 

ge tot behoef van Koernelis hun broeder.

Datum 5 dagen in loemaand (doorgehaald)

4 dagen in spoerkel

Item Koernelis voorsr. verkoopt aan Weyn zijn broer 2 mud rog uit: 

-zijn huis enz. 1 Jan Vleminx 2 Ghelden van Dinter 3 (Luten) van 

rtal en knd. 4 de weg.

-een stuit beempt in dat Lyeler 1 Boellen van Eepps 2 Jan Scepers

3 Jan Ruelens 4 Jannes Peters.

-een stuk land aan die Lochten 1 Mercelis van den Borlaer 2-3 

Heyn V/reyns 4 de weg; zijnde 3 lopense groot.

Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond en 2 mud rog en vat 

rog en 2 bos-pond.

Koernelis voorn.belooft aan Weyn deze onderpanden altijd goed enz. 

te houden.

f o l .2 vo

Ghyel de laet van Roesven en Jan die Uuser hebben beloofd als pr. 

schuld, aan '.Vyllem van den Eynde 4 mud rog min 3 vat en Ghyel zal
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leveren en betalen een mud als hij in die "scuer is ten uuser en

de dan tot alle penninghen ende mud ten Wylm voorsr.betaelt is." 

Schepenen Heyn de Haen,Jan Colen,Peter van Roesven.

"Ghyel voorsr.gheloeft Jan die ueser voorsr.dat hij hoem quyten 

houden sal ende scaelloes van den gheloeft die hij Wyllem (dede) 

ende heeft gedaen met Ghyellen ende tot meer sekerijt soe seet 

Ghyel voorsr.Jan voorsr.in sijn hant al saelken scaeren ende bes

ten als Ghyel voorsr.toecomen."

Datum voorsr.

f o l .2vo

Item Jan Artszn.Vernebben en Aert zijn zoon en Jut zijn dochter die 

Jan voormaals wettelijk verkregen heeft bij Margriet dr.Arts van 

Boest (=Best) verkopen samen aan Jan Heyn Willemszn.was:

-hun huis,hofstad en erfenis aan de Beeck alwaar "de gemeyne 

beeck leet ende alom in de gemeynte."

Los en vrij uitgenomen de cijns en 3 mud rog daar uitgaande.

Datum 5 dagen in loemaent.

fol.2vo

Item Jan voorsr. beloof t aan Jan Vernebben en zijn knd.tot O.L.Vr. 

Lichtmis a.s.over 3 jaar een mander rog en de eerste O.L.Vr.dag 

daarna ook nog 1 mander en dan zal hij daarmee 15 peters betalen.

fol.3
Prancys w e d e .Goeyart van den Winckel verkoopt aan Jan van Dies

donck :

-een stuk land aan den Eendenpoel 1 Evert van Roggel 2 Wilm van 

Aelst.

Datum 4 dagen in ruselmaent (=oktober)

Schepenen Heyn die Haen,en Thonis van Roggel.

Item Prancys voorn.heeft opgedragen aan Jan van Diesdonck:

-een stuk land met debrief erover, deze is haar aangekomen en ver

storven van wege Goyaert van den Winckel en gelegen aan die Loch- 

tenbroeck 1 Hr.van Asten 2 V/outer van Eyck 3 Gherit Verhoeven

4 de verkoper.
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Item Jan voorn.belooft aan Hr.Dirck Vermeer priester dat als het 

gebeurt.dat Meester Goyart of Philip zijn zwager dat stuk land 

dat Prancys verkocht heeft,zelf willen behouden tot hun eigen 

profijt,hij (Jan) dan 28 peters zal wedergeven.

fol.3vo

Francys voorn.belooft aan Mercelis van den Borlaer tot behoef van 

Hr.Dirck Vermeer priester hem schadeloos te houden van alzulke 

gelofte als hij aan Jan van Diesdonck gedaan heeft en die Francys 

voors.aan Jan verkocht heeft.

f ol.3vo

Rut Everaert Honsnase zwager was^heeft opgedragen aan Mercelis 

Wreyn Jan Ghevaerts nat.zoon een vonnisbrief die Rut opgewonnen 

heeft in zekere erfenis gelegen aan die Langhestraet en dat toe

behorend is aan Weyndel van. Brey -volgens de brief.- 

Rut doet helmelingen op die brief en op alle recht dat hij daaraan 

heeft en belooft "de commer van sijnder wegen af te doen behoude

lic daaruit (1) mander rog."

Datum Sinte Driesdach.

Item Mercelis voorsr.heeft beloofd aan Rut voorn.tot O.L.Vr.Licht

mis a.s.een stuk beempt en een hoefken als voor die 8 peters.

fol.4,4vo

Dat voor ons gekomen is:

Wylm Wylmszn.van den Eynde en Jan zijn broer ook Wilmszn.is en Els

been zijn moeder die een dochter was van Mercelis Wilms.

Ze hebben geerfdeeld alzulk huis en erfenis als hen aangestorven 

is na de dood van Elsbeen voorsr.en aanversterven zal na de dood 

van Wilm hun vader.

-N.B. Elsbeen was bij die deling aanwezig, dus nog in levenf- 

A Jan kreeg ten deel:

-de huizing en erfenis daarbij en aangelegen 1 Aert Geliszn.van 

Hal 2 de gemeyne pad

-een stuk erfenis daarbij 1 erfgen.Dries Deckers 2 de voorn.pad. 

-een stuk erfenis,die Haert,
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-een stuk land,die Espe 

-een stuk land,den Culecker,

-een stuk land,dat Cloetken 

-een stuk groese daaraan gelegen,

-een stuk land,die Halsecker 

-een stuk land,den Zwertenberch 

-die Zwertenberch-den Stoeckecker,

-een stuk land,die Strijethoef

-een stuk land,die Hoghe Loe

-een stuk beempt gelegen in die Beerckt

-een stuk beempt,geheten dat Eussel

-een beempt,dat Goerl...

-een stuk beempt in die Endelbeemden 1 Lemmen van Os 2 Jan Didmans. 

Willem voorsr.heeft helmelinge vertegen op al deze voorn.erfenis- 

sen en verder ook nog op:

-een stuk erfenis geheten die Hoerst die gekomen is van de erfge

namen Aert Goelden.

-een stuk beempt geheten den Dickbeempt die Willem voorsr.verkre

gen heeft van Gherit Aertssoen van Helmont.

Uit deze erfenissen zal Jan jaarlijks gelden 1 mander rog uit den 

Dickbeempt en verder alle andere pachten die daar met recht uit

gaan,verder nog 14 vaten rog aan dat Laerbroek en 15 vaten en 1i 

mud tot Ostappen volgens de schepenbrieven.

Is er kommer die men niet weet dan zal Jan de ander helpen die sa

men te dragen.

B Willem kreeg:

-een stuk beempt gelegen in den Creyenstert 

-een stuk land op die Hoeghe Loe.

Jan voorsr.heeft helemelinge vertegen op deze voorsr.erfenissen.

Jan heeft ook nog vertegen op:

-een stuk land tot Lierop tot Hersel 1 erfgen.Daniel van Herssel

2 Aert Vereynden

-een stuk beempt in die Luttel Heze.

Is er kommer die men niet weet dan zal Willem de ander helpen die 

te dragen.

f o l . 5

Item Jan Wylmszn.van den Eynde heeft in een rechte erfwisseling 

opgedragen aan Jannen Peterszn. Verrijt was:
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-drie stukken land tot Omel 1 Joest van Nuwenhuyse en een pad

2 Aert Gheliszn.van Hal 3 een weg 4 Joest voorn.

-een stuk land daaromtrent 1 Joest voorsr. 2 Jans voorsr.moeder

3 ten pad 4 Goeyken Ghelden.

Datum 29 loomaand

Schepenen Wilm van den Eynde en Jan Colen.

Item Jan Peterszn.Verrijt heeft opgedragen aan Jan Wylmszn.van den 

Eynde:

-een stuk land,die Hoerst 1 Jan Colen 2 Jan de koper 3 Peter .....

4 erfenis Wylm en Jan van den Eynde.

Jan voorsr.zal wegen Wylm Jannen zwager neven de erfenis van Jan 

en de gemeyne pad tot het voorn.stuk.

Los briefje als bijlage A bij fol.5

Item Peter Jan Ghybensoen was ten eender

en

Jan Jan Sanderssoen zijn zwager ten andere

"kennen ende lieden dat tussen hoen beiden vorwaer is en comen op, 

dat Jan voorsr.sal moeghen quyten ende aflegghen altoes alst Jan 

voorsr.sal belyewen 4 mud roggh erfpacht die Jan voorsr.Peteren 

voorsr.vercoft heeft uyt sekere onderpanden uit:

-huysse,hoeffe ende erfenis daerbij ende aengelegen tot Onstaden 

na uitwijsen Peters voorsr.schepenbrief van den 4 voorsr.ende Jan 

af sal moghen aflegghen met eenen mud te mael of met twe mud en

de voer elck mud 2B peters of 18 st.voerden peter of ander paey- 

ment dat daer goet voer is ende dese voorsr.vorwaer gheloven sij 

malcanderen vaest ende stedich te houden op hoen ende alle hoen 

goet.

Datum 86 den lesten dach in loemaent.

Scepenen Heyn Denen,Heyn van Kessel."

(=31 jan.1486.)

In m a r g e :

ende Jan sal Peteren 1/2 jaer te voeren segghen als hij hem die 

penninghen sal gheven.
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Los briefje als bijlage B bij fol.5

Item Mercelis van den Borlaer tot Asten "heeft ghemaent Herman 

van Onstaden ende Heynen van Reest als brueckers sijnder onderpan

den nae uutwijsen der statbrief van den Bos voer ons poerter van 

den Bos te weten:

Jans van Berkel ende Ghylys Colbraken."

Los briefje B verso

Willem Jan Borkotssoen 6 ouden groot 

ten Perre.

f o l .5vo

Item Peter Janszn.Verscaut heeft beloofd als princ.schuldenaar 

aan Jan Luceszn.Verhynart en mede tot behoef van zijn moeder en 

zusters en broers tot O.L.Vrouw Lichtmis naastkomend 2 vaten rog 

en op de eerste Ons Vrouwenlichtmis daarna 1 mander rog en dan 

daar mede zal betalen 12 peters te weten voerijser 2 st.en de (en

kel) gld.24 st.of ander payment.

Datum de eerste dag van sporkel.

Item Heyn Denen belooft als p r i n c .schuld.aan Art Janszn.van den 

Eynde nu tot O.L.Vr.Lichtmis a.s.5 vaten rog,de eerste O.L.Vr. 

dag a.s.ook 5 vaten rog en dan mede te betalen 3 peters te weten 

18 philips of karolus st.voor de peter,het vuurijser voor 2 st.en 

de enckel gld.voor 4 peters.

Datum voorn.

Item Heyn Joestenzn. Verrijt was en Aelken zijn zuster met haar mbr. 

hebben opgedragen aan Dirck hun broer alzulk goed als hun aange

storven is na de dood van vader en moeder te Asten etc.

Datum 3 dagen in sporkel.

Item Claes Claes Claeszn.van Berkel n a t .zn.was,mede gelovend voor 

Meester Jan zijn broeder ook Claeszn.was,kent dat hij heeft ontvan

gen van Nelken Wijsbruers alzulke penningen als van een mander rog 

dat Claes voorsr.moeder gevest heeft tegen Nelken voorsr.en schel

den Nelke voorsr. en de erfgen. daar van kwijt.

Datum 20 dagen in mert.

Scepenen Heyn die Haen,Jan Colen.
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Nel Verscaut verkoopt aan Weyn zijn broer 2 mud rog uit:

-zijn huis,hof en erfenis daarbij

-een stuk land aan die Lochten 1 Art Wreyns 2 Nel Verscaut en

4 lopense groot.

-een stuk groese aan dat Lielder 1 Boellen van Eepps 2 Jan Ruelen 

de autste.

-een stuk land tot Omel 1 Peter Jans Corten 2 Philip Jan Goeyarts. 

Vrij uitgenomen 1j mud rog uit dat huis en 7i vat uit het land en

2 pond uit de groese.

Datum 4 dagen in sporkel.

Scepenen Heyn die Haen en Wilm van den Eynde, 

fol.6

Item Nel voorsr.ten eenre en Weyn ten andere kennen dat :

Nel voorn.zal mogen kwijten en afleggen 2 mud erfrog,elk mud met 

29 peters of ander payment.

Nol voorsr.zal i jaar te voren zeggen indien hij die penn.wil ge

ven.

Item Jan Wylm Belenzn.was heeft opgedragen aan Peter Heynen Aerts 

zn.van Reest was,nu tot O.L.Vr.Lichtmisdag a.s. 1 mander rog en 

daarna 3 jaar lang op elke O.Vr.dag .1 mander en

dan daarmee betalen zal 7 peters gelijk "die Wilm Waeszn.hielt al 

39 - ende die 5 peters soe die Waelwaeszn.hielt Anna 92 tot pae- 

sen sonder argelist."

Datum 27 dagen in sporkel.

Scepenen Crakelaert en Jan Colen.

fol.6vo

Art Gheliszn.van Hal was verkoopt aan Heyn Aertszn.van Reest was 

17 vaten rog uit:

-een stuk land in die Omelse ecker omtrent den Colck 1 Peter van 

Helmont en zijn zuster 2 Jan ’.Yylmszn. van den Eynde 3 de Colck 4 

een weg

-een stuk land op den Zwertenberch gelegen en 2 lopense groot 

1 Jan Verrijt 2-3 Wilm van den Eynde 4 de weg.

Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond.

Datum 26 dagen in sporkel.

fol.6
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-een stuck lands ghelegen tot Omel inder prochie Asten ende is 

gheheyten dat Ven ende is 3 lopense groet ghelegen tussen erfenis 

Peter Mennen ende Thonis van den Cruys,streckende van enen heyt- 

camp op die gemeynt, los ende vrij vuytgenomen den t sijns van den 

gronden."

Datum anno XCVI (=96);die Jacobs Apostel.

Scepenen Gelis en Scalvogel en Neel Verscaut.

N.B. -Apostel Jacobus de Meerdere = 25 juli.-

Item Joest voorsr.belooft aan Mercelis voorsr.als princ.schulde

naar nu tot Ons Vrouwen Lichtmis naastkomende 1 mander rog en op 

de eerste Ons Vrouwenlichtmis daar naastkomend ook 1 mander rog 

en dan daarmee betalen zal 13i peters van 18 st.voor de peter te 

weten "ghelick die laest valuwaesen hyelt."

Anno XCII tot Paessens (=1492)

fol.7

Item Lemmen Aertszn.Vernebben was man en mbr.van Liesbet zijn wijf 

die dochter was Aerts van Beest heeft erfelijk verkocht aan Merce

lis zijn zwager ook Aerts van Beest was:

-dat 1/6 deel van een stuk hoefs tot Ommel 1 Elsken hoer moeder 

2-3 de gemeynt

-dat 1/3 deel van een scuere die hoem ten deel gevallen is met 

zijn zusters hoem vader en hoem aanverstorven is na de dood van 

Aerts voorsr.

Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond "en dat seeste deel 

van ider quote(?) wyens daer van wyt ghet."

Datum 4 dagen in meert.

fol.7vo

Item Jan Sterkens,Aert van den Put als h.geestmrs.der tafel h. 

geest tot Helmont hebben beloofd aan Elsbeen wede.Peter van den 

Diesseldonck dat zij niet zullen spreken op een stuk beempt,den 

Beeck beempt geheten die zij met vonnis hebben opgewonnen volgens 

een schepenbrief van Asten.

Die beempt heeft toebehoord aan Thijs van Berghelen en Thijs had 

die verkregen tegen Peter van den Diesseldonck.

Datum 13 dagen in mert.
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fol. 7vo

Item Deyn Coppen man en mbr van Aleyt zyn wijf dr.wilneer Jan Goes

sen Scoemekerszn.was,Mercelis Goessen voorsr.was,Engel ook Goes- 

sendr.was met mbr.en Roef Mercelis Clotszn.was man en mbr.van Erm

gard zijn wijf dr.wilneer Goessen voorsr.,hebben samen verkocht aan 

Hr.Weyn van H e z e ,priester,tot behoef van joncker Berthout Back, 

Heer van Asten:

-een stuk land,groot 2 lopense en gelegen op Loverboschecker 

1 Heer van Asten 2 Emont van de Ven 3 Willem Snijders 4 Loverbosch- 

weg.

fol.7A -half blad-

"Item Gherit Dirckszn.van Rut was kent ende lyet dat hij heeft ont- 

fangen alle al saelken pachten ende renghe als Gelden die mesmeker 

Hr.Goeyaert natuerlicken soen Gheriten voors, sculdich is als van 

een stuck lants dat Ghelden voorsr.ghecoeft hade teghen Gheriten 

ende ghelegen is bij Ghelden voorsr.ende ghyelt hoem quyt.gheloeft

dat vast ende stedich te houden aen goey ......

Datum 20 dagen in spoerkel.

Scepenen Wylm van den Eynde,Henric van Roesven." 

fol.7A verso

"Item Thijs Didden begheert een vonnisbrief als coepman ende be-

gheert die ut te ......

Datum 7 dagen meert."

fol.8

Item Aert Jacob Bollen was als man en mbr.van Kathelijn zijn wijf dr. 

was Heyn Robijns die hij Heyn voorn, verkregen heeft bij Helle dr.was 

Aerts Verwijden en Mercelis Verbeeck als gekozen mbr.over Joesten 

zijn broeders zoon die Joesten voorn.wettelijk verkregen heeft bij 

Kathelijn voorn.en hebben opgedragen aan Heyn Denen Sijmonszn. :

-de helft van een stuk land gelegen aan dat hagelcruys van Asten 

met de schepenbrief en dat Kathelijn voorn.aangestorven is na de 

dood van vader en moeder en waar Heyn de andere helft van heeft 

die aan dezelfde Aert Verweyen toebehoorde en nu tertijd gelegen 

is 1 Heyn voorsr. 2 Jan Scaelvogels e.a. 3 (Lemmen) van de Meulen- 

dick 4 een weg.
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Aert voorsr.en Mercelis als mbr.van het kind hebben helmelinge 

vertegen op die brief en op alle recht dat zij daaraan hebben en 

dat tot behoef van Heynen voorn.

fol. 8

Item Heyn belooft aan Mercelis als princ. schuldenaar op Ons Vrouw 

Lichtmis naastkomend 5 vaten rog en dat 6 jaar lang durend, en het 

laatste jaar of hier binnen mede betalen zal 11 peters 18 st.voor 

de peter te weten Andries gld.26 st.,coervoerster gld.25 st.voer- 

ijser tstuk 2 st.of ander goed geld.

Datum 5 dagen in loemaent.

Scepenen Heyn die Haen,Kornelys.

f o l .8vo

Vranck Crabben man en mbr.van Emme zijn wijf die dr.was Peter Maes, 

heeft opgedragen aan Jan Melis Lobkens dat vijfde deel van 2 mud 

rog dat hem is aangestorven van Lysbet ook Peters Maes dr.was en 

dat nu tertijd geldende is Hr.Goeyaert,vicaris van Asten,en Vranck 

voorsr.zet Jan voorn.in zijn plaats om het te heffen en beuren als 

zijnde "sijn proper goet" en V/ranck voorsr.belooft aan Jan als princ. 

schuldenaar dat hij hem die oude brief brengen zal van de voorsr.2 

mud rog "om daer ewyg de nut te hebben" binnen drie jaar of hij 

zal hem geven 9 peters zoals dat "ghelt op datum des briefs en- 

ghel gulden 24 s t . , voerijser 2 st.of ander geit."

Datum 6 dagen in loemaent.

Item Melis Thijszoon Boem was heeft geloofd als princ.schuldenaar 

aan Hr.Dirck van den Meer,priester,nu tot 0.Vrouw Lichtmis naast

komend een mander rog en daarna 2 jaar lang durend 1 mander rog 

en met laatste jaar mede betalen zal 13 peters tot 18 st.of ander 

payment te weten enckel gld.voor 24 st.,het voerijser voor 2 st. 

Datum 16 dagen in loemaent.

fol.9
Jan Aert Berkerszn.was heeft geloofd als princ.schuldenaar aan 

Elsken wede.Pouwel Colen en mede tot behoef van haar wett.knd. bij 

Pauwel verkregen,nu tot Ons Vrouwen Lichtmis naastkomend 1 mud 

rog en daarna 3 jaar lang durend op elke 0. Vr. Lichtmisdag 1 mud
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I

en met l a a t s t e  j a a r  mede betalen  24 peters .

Jan zal  E lske  tevoren  zeggen tot A lle rh ey lige n  als  hij haar de in 

terest zal  g ev e n .

Datum 17 dagen in  loemaent.

Item E veraert  M e r t e n s z n . van den Vorst man en mbr. van Joesten  zijn 

wijf d r .w i l n e e r  Reyners van Ravenecker die Reyner natuurlijk ver

kregen had bij Lijsbet G erit  L u y k en s ,h e e ft  opgedragen en overgege

ven a ls  erfgenaam  L is b e t  v o o r s r . :

-een h u i s ,h o f s t a d  en e r f e n is  3 roeden groot en met de schepenbrief  

Dit h u is  had L is b e t  v oo rsr .  verkregen van Henrick  van D inter en is  

gelegen  in t  dorp 1 Ysbout van Scoet 2 H r .D ir c k  Vereuseldonck

3 H e n rick  voorn . 4 de s t r a a t .

Datum 6 dagen in  sp o r k e l .

Scepenen Heyn d ie  H a e n ,J a n  Colen .

f o l . 9vo

Ghelden W y lm s zn .v a n  M e r v o e r t , Goyaert Goeyaert G o e d e l f s z n .a l s  man 

en m b r .v a n  Lijsbet zijn wijf ook Goeyaert Vermervoert d r .w a s ,h e b b e n  

opgedragen  (met een ach terstaan d e  pacht) aan Ghevaert Wranckenzn.  

van den B erch  w as ,  e lk  voor hun d e e l ,w a t  hun aanverstorven  is  van

20 lo pense  rog  e r fp a c h t  in  5 g ed eelten  en die Wylm voorn . voormaals  

gekocht en v erk reg en  h e e ft  van Roemen G h e r it s z n .w i l n e e r  Aert Luys- 

kens en men jaa^ijks g e ld t  u i t :

-hun h u is  en e r f e n i s  en h o fs ta d  daarbij gelegen  ter  plaatse  den 

Hoerryck  in  A s te n .  1-2 Thijs van den Colck 3 e r fe n is  Boescot 4 de 

gemeynt

-een stuk  lan d  daar  omtrent 1 convent van Bynderen 2 Thijs van den 

Colck

-een stuk land  1 Thijs van den Colck 2 die Vyckerijen

-een stuk l a n d ,d i e  Hof 1 Thijs v .d .C o l c k  2 de gemeynt

-een stuk b e e m p t ,den Poetbeempt 1 convent v . Bynderen 2 Thijs voorn.

-een stuk b eem pt ,den  Moellenbeempt 1 Wilm Truyen 2 Gryet van

Boe scot

-een stuk beempt gelegen  in  die  Beercht

-een stuk beempt in  den Beelck 1 Wilm Wegemeker 2 Roel' hmmen. 

Ghelden en Goyaert voorn .hebben  vertegen op a lle  recht dat ze heb

ben aan deze 20  vat rog tot behoef van Ghevnerten voorn.
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"ende Goeyaet Wylms voo rsr .gh elo eft  Ghevaertden te baten te comen 

metten auden b r ie f  van den 20 vat rogh voorsr.of  hij tot sijen 

pachten nyet comen en coogt . "

f o l . 10
Item B ru e s te n zn .w iln e e r  Gherit Banyers was heeft opgedragen aan 

Mercelis van den B orlaer  tot behoef van Digna wede.Jan  Coenssens  

en haar w e t t .k n d .  2 (mander) erfrog welke begrepen is  in zekere  

brieven van Asten  inhoudend 4 mander hem en zijn mede-erfgenamen 

aanverstorven vanwege Ergoerden Aelberts en Digna voorn.van Ael- 

berten Aelberts  v o o r n .z o a l s  de p r in c . schepenbrief dat inhoudende  

is van 4 mander rog .

Vrij en los en Digna za l  h e ffe n  en beuren haar 2 mander u it  de on

derpanden, 1 Jan  Scuyelmans 2 Claes Roebijn 3 de gemeynt.

Mocht het gebeuren  dat Digna of haar erfgen .gebrek  hebben, dan zal  

men de b r i e f  brengen om haar daarmee te helpen om tot haar pacht 

te komen u it  de onderpanden die Thijs van den Eynde nu gebruikt en 

aan Digna b eta len  z a l .

Datum 10 dagen in  mey 1493-

Scepenen Heyn die  Haen en Henric  van Roesven.

f o l . 10 - laatste  a l i n e a ;t e k s t  staat ondersteboven .-

Item Wylm Herman Copbyenderzn .was heeft verkocht aan Jan Thyes

Smoellerszn . :

-een stuk eussel  g elegen  in  dat Lyelder 1 Jan de koper 2 Heyn. 

Mennen 3 D r ies  van Eesp .

Datum 16 dagen in  oegstmaand.

Schepenen Heyn die  Haen en Henric van Roesven. 

f o l . 1 0vo

"Item Jan Zemaans of Jan Verseelbraken woenende tot Myerle heeft  

gheloeft a ls  p r i n c . schuldenaer op hoem ende allen  sijn goet Goet*-- 

scaelck van Gherwen X V I I I  peters zwaers ghels ende ghelick  die  

valiwacy hyelt anno LXXXIX (89 )  ende daer teghen is Goetscalck  

voorsr .Jan Ko eledick  sculdich  XaV peters ghels ghelicken als  dat 

gaut,na inhaut ter  sedolen die sij hebben tussen hoen beyden ende 

noch enen peter correnten (munte) ende noch 5 mud rogge inyn 2 vat 

daeraf betalen  sal Jan v o o r s r . (1 mud) byenden X Ix I I  daghen ende
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den anderen tussen  dat ende corsmys naestcomende ende quyttancy  

ghebrengen tu ssen  d it  ende corsmys van alle  (ontvangen) pachten 

in der s e e l le n  begrepen  ende van den deken van eindhoven V I I I  

peters ende van ............. aen den Bos V I I  rijnsgulden min 1 braspen

ning ende 2 p e te rs  aen Dirc  Honsnase ende V I I I  vat boecent ende 

I I I  vat r a p s a e t s  ende al te voldoen na inhout der seellen ende 

der uytspraken  die  die  goede mannen ghedaenen hebben ende alle  

sonder a r g e ly s t  ende of hyer enighe duesternisse in vyel dat die 

goede mannen daer  inhouden  ende te verrekenen ."

Datum 24 dagen in  oogstmaand.

Schepenen H e n r ic  van Roesven en Heyn die Haen. 

f o l . 1 Ovo

Item Jan  M o le n d ic  of die  Musser ende Merten zijn vader hebben be

loofd  aan Jan  v o o r s r .  te kwijten en te ontheffen van alle  beloften  

die Jan  voo rn , voor hem belo ofd  heeft  aan Goetscalck van Gherwen 

inzake de pen n in g en  van rog .

Datum v o o rs r .

Item Jan  v o o r n .h e e f t  opgedragen aan Jan voorn .al  zijn recht als hij 

in Asten h e e f t  te preten d eren .

f o l . 11
M erce lis  G h e r i t s z n . van den B orlaer  heeft verjaarpacht en u itgege

ven aan N ele n  J a n s z n . V e r s c a u t :

-een stuk lan d  aan dat Lochtenbraeck in Asten en dat voor de cijns 

van de grond en voor 2 mander erfrog die men nu geldt aan de er 

fe n is  Jan s  Goeyart van den Wynckel 1 Jan van Omel en '.Vilm van Os 

2 Neel de pa c hter  en Heyn Baten 3 Mercelis  voorn. 4 een weg. 

M erce lis  b e lo o ft  Nelen  het land te vrijen en te weren boven de 

cijns en die  2 manaer rog .

Nel v o o r s r . b e lo o f  t aan M er ce lis  dat hij jaarlijks uit dit stuk land  

zal g elden  de cijns van de grond en de 2 mander rog zoals dat 

v o o rsr . i s .

Nel v o o r s r .z a l  betalen'.'op die rechte scoude daghen ."

Item Nel v o o r s r . beloof  t aan M ercelis  nu tot Ons Vrouw Lichtmis  

a . s . 1 3  vaten rog en daarna 3 ja a r  lang op Ons Vrouw Lichtmis 13 

vaten rog en het la a ts te  ja a r  mee te betalen 32 peters 18 st.
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voor de peter  of ander  payment.

Nel zal M e r c e l is  te voren opzeggen tot A l l e r h e i l ig e n .

Datum 5 dage n  i n  lo e m a a n d .

Schepenen  H en ric  die  Haen en K o er n elia .

f o l . 1 1 vo

Dirck Heyen G h e r it s z n .w a s  heeft  erfelijk verkocht aan Ghevaerten  

H e n rickszn .w a s  van Doren tot behoef van Lutgherden Bakelmans Maes 

dr.was en Jan  G h e r it s z n .v a n  A l p ............ ..

-een stuk beempt en e u s e lv e ld  ter  stede geheten dat Kaelelswyen-  

chekel 1 convent van Bynderen 2-3 alwaar een gemeyne stroom t u s 

sen béiden  l i g t  4 de gemeynt.

Los en vrij u itgenom en de cijns van de grond.

Datum 22 dagen in  weymaand.

Schepenen Wilm van den E y n d e ,D ir c k  van M eyel.

Item Jan  van Nuwenhuys h e e ft  b eloofd  a ls  p r i n c . sc h u ld .a a n  C o rn e lis  

C rakelaerts  onze  mede-schepen nu tot Ons Vrouwen L ichtm is  a . s .

1 mander rog en dan mee b e t a le n  10 rijnsgld.en  6 carolus  s t .  

Schepenen D irck  van Meyel en Thonis van R o g g e l ,P e te r  van Roesven  

en Jan Co len .

Item Thijs d ie  M o lle r  b e lo o ft  a ls  p r in c .  sc h u ld .a a n  Thonis  zijn broer

nu tot Ons Vrouw L ic h tm is  a . s .  "2  gouwen enen ..........  tot .............

32 s t .e n  een W ilhelm us  s c y e l t ,e n e n  enckelen gulden  eenen ..........

g u ld e n ,n o ch  25 oude voerijseren ende 23 stu iv er  karolus  of P h i l i p s

............ ende des g h e l ic k  g h e lo e ft  Aryaen die  huisvrouw was <Verts

van Hal aan Th o n is  v o o r s r .2 gouwen leeuwen en 2 oude croenen en 

26 oude voerijseren ende enen correnten andries  gulden en noch 2 
p e t e r s . "

Datum 5 dagen in  weymaand.

Item Jan A e r t s z n .V e r n e b b e n  was heeft  verkocht aan Jan ...........

Verbeeck was:

-een stuk beempt gelegen  achter (Holbraken) 1 Peter van Roesven

2 e r fg e n ................... van Omel 3 Peter  van Colbraken.

Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond.
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Item of Jan Verbeeck dit v o o rs r .e r fe n ia  "met recht afgewonnen 

waer met recht soe soe aal Jan Vernebben hom weder gheven XI pe

ters g h e l ic k  dat ghelt  cuera en ganck h e e f t . "

f o l . 12
Item Ghevaert D riea  D eckerszn .w aa  verkoopt aan Jan Wylm Didmanszn.:  

-een stuk beempt gelegen  in  die Boescytter Hoerst 1 Jan van Onsta

den M aeszn .w as  2 Jan de koper 3 de Aa 4 de gemeynt.

Los en vrij uitgenom en de cijns van de grond.

Datum 25 dagen in  hooimaand.

Item Jan v o o r s r .h e e f t  aan Gheven voorn.wederom verkocht twee mud 

erfrog in  d it  v o o r s r . onderpand en u i t :

-een s i l l e  beempt daar neven gelegen 1 het voorsr. stuk 2 Jan Ghy- 

ben die  voormaals zwager was van Aert van Helmont.

Item Gheeff  v o o r s r .h e e f t  opgedragen aan Jan Wilm Diddemanszn. was 

een s c h e p e n b r ie f  daarmee zal  Gheeff mogen kwijten en afleggen  2 mud 

erfrog  d ie  Gheef v o o r s r . verkocht heeft aan Jan Gobbelszn.

f o l . 12

Item Vestken  de v o rster  tot Asten als  gemachtigde van de h .geest-  

m rs.van  Helmont h e e ft  verkocht die pande voorsr. alwaar de schout 

van Asten  koopman van i s .

Datum 6 dagen juelm aent ( ? )

Ende die  ............  die  m oller  d . .  is  Vestken koepman ende g he ..........

op den ...............

f o l . 1 2 vo

Item Ysbout Heyenen B u c k in x zn . heeft opgedragen aan Ghelis van den 

Hoeck een sc h e p e n b r ie f  waarmee Ysbout voorn.beloofd  heeft aan Jan  

zijn broer ook Heyen voorsr .zoon  w as ,a lzu lk  goed als  Jan aangestor

ven was van zijn vader en moeder zoals  de brief  dat bevat en wel:  

- hu izin g , hoef en e r fe n is  in de Wolsberch alwaar Heyn voorsr.in  

gestorven is

-een stuk land aan Voerseldonc 1-3 Dirc Roefs 2 Thijs van den iiyn- 

de 4 de gemeynt.
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-een stuk l a n d ,d a t  Erf kemken 1 Heyn Kersmeker 2 Ysbout Marcelis  

Aertszn. 3 Dirck . . . .

Ghelis b e lo o ft  a l s  p r in c .s c h u l d .d a t  hij met de schepenbrief niet  

verder spreken z a l .

Datum de eerste  dag van oogstmaand,  

f o l . 1 2 vo

Item Nel Roefen  Crem erszn .was heeft beloofd als p r in c .sch u ld .aan  

Goyaert Ruel Jan s  zwager van Roesven is^ nu tot Ons Vrouw Lichtmis  

a . s . 7 i  peters  van 18 s t .v o o r  de peter.

Datum 4 dagen in  m aart.

Item Goeyaert heeft  opgedragen aan Jacop Jan Sm ollerszn .van Broe- 

gel een sc h e p e n b r ie f  u it  Asten van 8i  peters.

Datum 1493  - 12 dagen in  a p r i l .

f o l . 13
Emont van den Weyen heeft  opgedragen aan Thijs Wylmszn.van den Eyn

de in een re ch te  e r f w i s s e l i n g :

-een stuk land  en groese  aan Voerseldonc 1 Goyaert Bottelmans

2 Dirc R o e fs .

Vrij behalve  de h e l f t  van 4 mud rog en de cijns van de grond.

Datum 7 dagen na Sint  Jacobsdag .

Item Thijs v o o r n .h e e f t  opgedragen aan Emont in een erfw isseling  

twee stukken lan d  n . 1 .

-een stuk te Asten  1 Jan van (Holken?) 2 Aert Wylms 3 Henrick van 

Rut 4 Jan van Omel

-een stuk op Loverbos 1 Peter  Wreyns 2 Aert Haenen 3 Wilm Snijder

4 de Loverbosweg .

f o l . 13
Jan G o yaertszn . van Nuwenhuys was verkoopt aan Thijs van den Eynde: 

-een stuk land aan dat L y e lle r  1 Jan van Holken(?)  2 Aert '.Vylm

3 Henrick van Rut 4 Jan van Omel.

f o 1 . 1 3vo

Loey van Aerdenborch die men heit die sceper heeft als pr. schuld,  

beloofd  aan Hr.Weyn van Heze pr .to t  behoef van J r . Berthout Back,

18



heer tot Asten  te betalen  tot Bamis a . s . 2 mud rog , 8 rijnBgld.en

3 s t .e n  nog tot Sint  Meertensmisse a . s . 2 mud rog.

Datum 1492 - 27  m ei.

f o l . 1 3vo

Maes Goessen  S e e le n zn .w a s  en Goessen zijn broer hebben helmelinge  

vertegen op a l z u l k  goed a ls  hun aangestorven mocht zijn na de dood 

van Maes Groeten  hun heerken en moeder ..................

Maes b e l o o f t  dat hij sijn andere zusters  en broers ook tot vertyen  

zal b re n g e n .

Datum 27  dagen in  m ei.

Item Jan  Heyn s W itt e n z n .w a s  h ee ft  opgedragen aan Heyn zijn broer  

ook een z n .v a n  H e y n ,a l z u l k  goed a ls  hem is  aangestorven vanwege 

zijn v a d e r ,m o e d e r  e t c .

Datum 10 dagen in  weymaand.

f o l . 1 3vo

Item G h e l is  van den Hoe.ck begeert een vonnis- brief , daeraf is  Ves

ten koopman en geven "hoem weder o u v e r . "

Datum 22 dagen i 4  wendelmaand.

Item Wijlm van den Eynde coopman van een mud rog aan Gherit Rommen 

en Gh. . . . Thijssen zijn broer .

f o l . 14 -smal blad-

De schout " b e c a l e n g e e r t  (b e b o e t )  Wyllem van den Eynde tegen Ghyel  

van Roesven van 2 panden die G h ie l  v o o r s r .dach en recht heeft ghe- 

nomen. "

Anno ( 1 4 ) 9 2  - 16 dagen in m ei.

-Item ïïendel van Brey tegen ( J e n )  en Rut Honsnase.

-Item D irc  van den Hoevel tegen Gherit van Rut ghelic voorsr.

-Item Gherit van Berkel  dagement van recht tegen Ghelis v . d . Hoeck  

-Item Seel R u e llen  tegen Jan Scalvogel becalengeert  

-Item Wylm D r ies se n  tegen ...............

-Item Wylm van den Eynde tegen Ghielen  van Roesven
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-Item die  schout beca le n g ee rt  Peter van Helmont tegen Ghyelen  

van Roesven .

Datum 22 dagen in  weymaand.

-Item de schout b e ca le n g ee rt  Thijs Didden ende ............

Datum 23  oogstm aand .

-Item d e s g e l ic k  Aert van den Hoeck tegen .......... Bos.

f o l .1 4 v o  -smal blad-

-Item Heyn die  sceper  van Hoesden heeft bedragt P h i l ip s  van den 

Doren ...........................

f o l . 15

Item Jan  R u e le n s  Maes de oudste- er g heloeft  voor Maes Doerken- 

en Jan  zijn b ro e r  de j o n g s t e ,J a n  die Doncker man en mbr.van Marie  

zijn wijf,Maes H e n r i c u s z n .v a n  Roesven man van Lyessabet zijn wijf, 

Lemmen d ie  cremer en Maes zijn bro er ,  Gherit van Verbersyt man van 

Truyen zijn w ijf ,hebben  opgedragen aan Henric  Peter  Verweyen als  

erfgenamen van Ja n  M a e s z n .v a n  den Dael :

-een s c h e p e n b r ie f  van Asten  w aarin  Maes R u e le n s zn . van den Dael be

loofd  h e e f t  aan Ja n  zijn oom v o o rs r .d a t  hij j a a r l .e n  e r f e l . z a l  beta

len een mud rog e r fp a c h t  u i t :

-een stuk  la n d  dat Maes voo rsr .g ekocht  heeft  van Peter n a t . z n . J a n  

V e r d o n s c i t ; d i t  onderpand  is  van een mud rog voorsr.

- "alsoe  dat Ja n s  sijn oems v o o r s r . erf en is  die hij beheelt ende mede 

onderpant sijnde van de voorsr.m ud  rog erfpacht daer af ongheloeft  

af sal sijn ende ongehauden  ten ewighen daghe op hoem ende allen  

sijn goet ende Jan  en Jan  en a l le  dese v o o rsr . persoenen hebben h e l 

melinge v ertegen  op den v o o r s r .b r y e f  ende op a lle n  recht dat sij 

daer aen hebben  tot behoef Henricks v o o rsr . , g helo ven commer van 

henwegen a f te d o e n . "

Datum 9 dagen in  oogstmaand.

" Item  H e n ric  v o o r s r .h e e f t  gheloeft  als  p r in c . schuldenaer Jannen  

Ruelens den outste  v o o rs r .d a t  hij nyt voerder sijn geweer skuten en 

sal ten op dat huys en scop ende dat erfv en is  daer Maes Ruelenszn.  

van den Dael in  bestorven  is  ende dat ghecoeft heeft voermaels
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Aert Heynen Wryenszn.ende dat ghelegen ia in den Woelsberch.

Datum v o o r s r . , scepenen voorsr . '

Enae Maes voorsr.dat  erfenis heeft ghecoeft tegen de naghebueren  

van A s t e n ."

f o l . 1 5 vo

Item Merten Walghe/.-.. mer ende Wylm Hermen Copbynder was man en 

mbr.van Henricken zijn wijf Walgherts voorsr.dr.was hebben verkocht 

aan Goeyaert Melys Lobkens:

-een stuk beempt of eussel gelegen achter dat Roet 1 Goyaert de 

koper 2 Embout van Schyndel 3 op de gemeyne dijck die tot Someren 

voert .

Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond.

Datum 17 dagen in  oogstmaand.

Schepenen Henric  van Roesven,Heyn die Haen.

Item Roef enen van beiden heeft gheloefd hoem als p r in c .sch u ld .aan  

Margriet w ed .Jacob  Ghyelen van Zomeren nu tot Pasen a .s .e e n  mud 

rog en daarmee 23 peters zal betalen "gelick  die laeste voelemaes- 

sij was voer datum des briefs  te weten 1 voorijseren 2 s t . e t c . "

Datum 13 dagen in  gherstmaent.

f o 1 . 1 5  vo

Item Heyn Baten en Roef Emons als h.geestmeesters en Heer Wein van 

H e z e ,p r ie s t e r , "h e b b e n  verbut alle alsulken erfenis als Maes Melys 

Coernelys opghewonnen heeft na wytwijessen sijner scepenbryef ende 

hebben hoem gheseet in  afterstedige pachten ende scaey met recht  

voer on scepenen;

dit geseen dat wij h .geestmeesters voorsr.en Hr.Weyn voorsr.sij 

daerin verheffen  sauwe 3i mud rog:die hellegheest 2 ende Hr.Weyn  

1? mud als roechtor voer sijnre Kathelijn auttaer ."

Schepenen Henric van Roesven en Thonis van Roggel.

Datum 2 dagen in  ruselmaent anno 92. (=2 okt. 1492)

Einde R 58 '92
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Doncker, Jan die (gm Maie)

Doren, Ghevaert H e n rickszn . van 

Doren, Philip van den 

Driessen, Wilm

21
Emons, Roef 4
Everaert, Rut 7

Eynde, Art Janszn. van den 18
Eynde, Mathijs Wilmszn. van den 14

Eynde, Thijs van den 

Eynde, Wilm van den

11
11-20

17

3-4

13

20
20

16
20

19

19



Eynde, Willem van den (gm Elsbeen dr. Mercelis Wilms)

2 zn: Jan, '.Yillem 2-3-4 

Synde, .Villem .Villem v .d . (zvrager van Jan Peters

Verrijt) 6

Ger«ren, Goetscaelck van 14

Gheritszn., Dirck Heynen 16 

Gheritszn., Jan Jan (gm Jut dr. Aert van Hal)

—van Someren- 1

Ghevaerts, Wreyn Jan

nat zn.: Mercelis 4

Ghijben, Jan 17

Ghijben, Peter Jan 6

Ghyelen, Jacob (Margriet de wede) -van Someren- 21

Gobbelszn., Jan 17

Goedeifszn. , Goyaert Goyaert (gm Lijsbeth) 13

Goelden, Aert 5

Goyaert, Hr. -vicaris tot Asten- 12 

Goyaerts, Heer

zijn nat. z n . : Gelden die mesmeker 11

Hal, Aert van (Aiyaen de vrede) 16 

Hal, Aert Ghelijs van (gm dr. van Goessen Bakelmans)

dr: Jut (gm Jan Jan Gherits) 1~8

Helmont, Aert van 17

Helmont, Gherit Artszn. van 5 

Helmont, Hr. Meus van

dr: Aleyt ^

Helmont, Peter van ^

Heze, Hr. ’,Veyn van -priester- 11—18—21

H. Geest mrs Asten 

H. Geest mrs tot Helmont
A 7 — 1 Q

Hoeck, Ghelis van den

19
Hoevel, Dirc van den

19
Honsnase, Jan en Rut 

Honsnaese, Dirc

Kessel, Berthout van -schout tot Asten-
9



Lotkens, Goeyaert Kelys 

Lobkens, Jan Kelis 

Luikt aartshertogdom 

Luykens, Lysbet dr. Gerit 

Luvskens, Roemen Gheritszn. Aert

j^es, J311 Ruelens -de jongste- 

Kaes, Jan Ruelen -de oudste- 

Maes, Peter

2 drs: Emme (gm Vranck Crabben) 

Lysbeth 

Mennen, Joest Peter 

zn: Pouwel

Ravenecker, Reyn van aen (u i j  L ijsbet  Gerit Luykens) 

nat. ar: Joesten (gm Everaert van den Vorst)

Reest, Heyn Aertszn . van 

Reest, Peter Heynen Aertszn. van 

R°tujns, Heyn (gm Helle dr. Aert Verweyen) 

tos Katelijn  vgm Aert Jacob Bollen)

Roesven, Ghielen van 

Roesven (ho e ve ) , Ghyel de laet van

Roesven, Henrick van lg

Roesven, Jan van 20

R°esven, Maes Henricszn. van (gm Ly

21

12

9

13

13

20

20

12

9

Kerevoert, Ghelden VTylmszn. van 13 

Merevoert, Goyaert van

dr: Lysbetn (gm fcoyaert Goedelfszn.) 13

Molendic, Jan zn. Merten 14-15

Holler, Jan aen 9

Holler, Thijs die (en Thonis zijn broer) 16

Musser, Jan Molendic of die 15

Nuwenhuys, Jan Goyaertszn. van 16—1 ö

Onstaden, Herman van

Put, Aert van aen
10

13

7-8

6

11
19-20

1 -2



Rcunmen, Gherit

Ruelen de ouasxe, Jan

Ruelen, Seel

Rut, Gherit vun

Rut, Gherit Dirckszn. van

Hutten, Villem

Sanders, Jan Jan 

Scalvogel, Jan

Sceper van Heusden, Heyn die 

Schepenen in 1486

Uuser, Jan die 

'/erbeecK, Jan

Verbeeck, Joest (gm Katelijn Robijns) 

Verbeeck, Mercelis en Joest -broers- 

Verbersijt, Gherit (gm Truy)

Verdonscit, Peter nat. zn. Jan 

Verhynart, Jan Lucas 

Vermeer, Hr. Dirck -pr.- 

Vernebben, Jan

Vernebben, Jan Artszn. (gm Margriet van Bes

2 knd: Aert, Jut

19

8
1?

19

11

2

6

19

20 

6
Schepenen in 1492 2-21

Schepenen m  1493 1 !:

Scoemekers, Goessen (gm)

4 knd: Mercelio , 3ngel

Ermgara. (gm Roei' Mercelis Clotszn .)

Jans dr: Aleyt (gm Deyn Coppen) 11

Scoemeker, Jan Goessen 

dr: Aleyt (gm Deyn Coppen) 11

Seelenzn., Goessen Goessen 19

Seelenzn. , Maes Goessen 19

Smoellerszn. , Jan Thys 14

Smollerszn. , Jacop Jan -van Broegel-

Snijder, Henrick Jan (gm . . . l i j t - dr. Dirck van Beeck) 1

Sterkens, Jan

Swerts, Metken dr. .Tilm

2-3

16-17

11
11
20
20

7

4-12
1-2

3-16



yertiebben, Lemmen Artszn. (gm Liesbet van Bes 

Verrijt, Jan Peterszn.

Verrijt, Joest

3 Icnd: Heyn, Aelken, Dirck

Vsrscaut, Jan (gm)

3 zn.: Peter, Weyn, Kom elis  

Verscaut, Kornelis Janszn.

Verscaut, Peter Janszn.

Vsrseelbraken, Jan -Mierlo- 

Verweyen, Aert 

dr: Helle (gm Heyn Robijns)

Vervreyen, Daniel Emonszn.

Verweyen, Henric Peter 

Vicarie, de -Asten-

Vorst, Everaert Mertens van de (gm Joesten)

Vorster tot Asten, Vestken de

Walgherts, Merten 

dr: Henricken (gm Wilm Hermen Cuypenbyner)

Weyen, Emont van den 

Willems, Jan Heyn

^inckel, Goyaert van den (Franchoys de wede)

^inckel, Gheritszn. van den

^ijnckel, Jan Goyaert van den

^ittenzn., . . . Heyn

^ittenzn., Heyn Heyn

^ittenzn., Jan Heyn

^lyenszn. , Aert Heynen

^ijsbruers, Nelken

Zemaana, Jan -Mierlo-





KlaPT*1 op toponiemen. r 53

Beeck, huis op de 

Beeckbeempt, een 'beempt den 

geerckt, beem pt in d ie  

Boescot, erfenis

Cloetken, land dat 

Colok, land omtrent den 

Creyenstert, beempt in den 

Culecker, land den

Dickbeempt, den 

Dijck tot Someren, de

i

10
5-13

13

5

8

5

5

5

21

Eendenpoel, land aan den 

Sndelbeemden, beempt in die 

Erfkemken, land dat 

Sspe, land die

2ussel, een beempt geheten dat

Haert, een erfenis die

Hagelcruys, land aan dat

Halsacker, land die

Hoerst, beempt in Boescytter

Hoerst, land die

3°f, land die

Hoghe Loe, land die

Horrick, huis ter plaatse den

Kaelelswyenchekel, beempt dat

Langhestraat, de -erfenis- 

kochten, land op die 

lochtenbroeck, land aan die 

W e r b o s , land op 

koverboschweg, de

^yelder, groese eeusel of beempt in •

4 

11
5

17

5-6

13

5

13

16

4

2-8

3 - 1 5

1 1 - 1 8  

1 1 - 1 8  

2-8-14-1Ê



Ktoelenbeempt, de

13

Orael» een stuk hoefs tot 

Omelse ecker, land in d i e  

O n s ta d e n , huis tot

poetbeempt, stuk 'beempt den

Roet, beempt of eeusel achter dat

Stoeckecker, land den

10

8

6

13

21

5

Ven, land dat 10

Voerseldonc, land aan 17-16

^olsberch, huis etc. in de 17-21

Zirertenberch, land op den 5-8





Klapper alleen op persoonsnamen als b e z i t t ^  ,

^lendende percelen. R ^  8 ° fiebrulkera van

Aalst, Willem van 

A e r tszn ., Ysbout Mercelis

Baten, Heyn 

Boescot, Gryet van

Borlaer, Mercelis Gheritszn. van den 

Bottelmans, Goyaert 

Bottelmans, Jan

Eesp, Dries van

Baenen, Aert

Sal, Aert Ghelijszn. van 

Helmont, Peter van 

Herssel, erfgen. Danel van 

Holken, Jo.n van

Kersmeker, Heyn 

^ k e n s ,  Goyaert Kelys

3

18

15

13

2-15

18
1

Coïbraken, Peter van ig 

Colck, Thijs van den

Colen, Jan 6

Cruys, Tnonis van den 10

Deckers, erfgen. Dries 4

Didmans, Jan .Vilm 5_ 17

Dinter, Gelden »an 2
a Q

Eeps, Boellen van

14

Emmen, Roef ^

Eyck, Wouter van ^
□

Eynae, Jan .Yilmszn. van den 

Synde, Mathijs van den 

Eynde, '.Villem van den

17

18
4-5

8

5

18

18

21



Mennen, Heyn 

Mennen, Peter

Meuiendick, Lemmen van den 

Uuwenhuys, Joest van

Feters, Jannes

Robijns, Claes 

Roefs, Dirck 

Roesven, Peter van

Scoet, Ijsbont van 

Scuyelmans, Jan  

Snijders, ',7illem

Truyen, Tfilm

Ven, Emont van de

11

14

10

Omel, Jan van

Onstaden, Jan Maeszn. van 15-18

Os, Lemmen van 17

Os, Tilm van 5

15

14

17-18

16
Roggel, Evert van 3

Ruelens, Jan 2

Rut, Henrick van 18

Scalvogels, Jan 11

Scepers, Jan 2

Schijndel, Embout van 21

13

14

11-13 

13

11 
13

Vereuseldonck, Hr. Dirck ^

Vereynden, Aert 3

Verhoeven, G h e rit

V er rijt , Jan

Verscaut, K o m e l is

Vleminx, Jan



y^eraaksr, 'Yilm 

■yiljn, Aart 

Ireyns, Art 

■tfreyns, Heyn 

Wreyns, Peter



ASTEN R 58a

1505-1507

Dit schepenprotokol is  een samenvoeging van slechts 18 bladen, 

niet altijd verband houdend met elkaar en soms flink  beschadigd  

en h ier  en daar moeilijk te lezen .

Het gaat over de jaren  1505 tot en met 1507.

Er zijn v ersc h il len d e  stukken verdwenen en daardoor is dikwijls 

het verband en ook de datering  zoek.

De resumés en soms letterlijke teksten zijn,evenals de drie soorten 

klappers , gemaakt door A .F .N .v a n  Asten uit Asten die hiervoor  

samenwerkte met mevr.R.Wijnhof u it  Helmond.

De vormgeving geschiedde  als  steeds door het Streekarchivariaat  

Peelland te Deurne.

Asten/Helmond  

juni 1992 .



ASTEN R58 a 

1505 -

fo l .1  -Het bovenste  deel i s  zwaar b e s c h a d ig d .-

Item Heyn Verweyen h ee ft  opgedragen aan Dirck Dircken H .......... een

mander rog e rfp a c h t  die  hij gekocht had van Gelisse  van den Hoeck  

met de b r i e v e n , G e l is  had die  van Art Heynen Vr ie n szn .v a n  den Camp, 

zijnde jaarlijks te g eld en  u i t :

-een stuk l a n d ,d e n  Braeck 1 Heyn Verweyen e . a .  2 L isbeth  S . . o n d s .  

Datum 15 j u n i .

Item W illem  W elckena  ten  eenre  

en

Peter D i r c k s z n .v a n  V eld eck er  mede voor zijn broers en zu ste rs  ten  

andere .

"Zo is t  v .w .e n d e  connenscap tusschen dese voorn .W illem  voorsr .  

sal bereet hebben  ende betalen  hon tot O .L .V r .L i c h t m i s  naestco-  

mende over een j a e r  40  p e te r s .

In geval dat hij d ie  p e n n .ho n  alsdan  nyt bereet en hadde of over  

geven, soe sal  hij hon geven alsdan  ende betalen  4 mud seets  rog en

de dan s u l le n  hon toebehoren  die  h a l f  goey die comen sijn van D i r 

cken van V e ld eck er  sonder en ich  recht of toeseggen dat W illem  daer  

en mach hebben w elcke  h a l f  goey sij los  ende vrij sullen  ontfangen  

van ennige commer die  W illem  daerop gemaect mag h e b b e n ."

Datum 15 j u n i  ( 1 5 0 5 )

f o l . 1 vo

Item Henrick  van .................

................... bij Joest W illem szn . van de Goor erf  e l .

verkocht hadde aan Jan Ja n s zn .v an  de Goor was ende men jaarlijks  

geit u i t :

-huis en erf  tot Om el,geheten  Ghoeren goet 1 Aleyt Rutten 2 Joest  

zijn zwager.

-nog meer onderpanden met brieven .

Item nog 14 lopense rog min 2 cop erfpacht welke ook komen is  aant 

voorn .autaer van Elsbenen voorn .dat Elsbena gekocht en verkregen  

heeft van Jan W ille m s zn . Bottelmans was en men g ilt  u it :

1



-huizing,hof enz.tot  Omel,omtrent 10 lopense groot 1 Art Gelis of 

Jut zijn dr. 2 de gemeynt 3 de straat 4 Willem Zewouts.

"Gelovende van zijner wegen en des autaers  wegen ende die daer met 

recht op spreken  mogen a f  te doen etc .

Datum 18 ju n i .

Schepenen Heyn en N e e l .

Item Claes Scelen (of Stelen) heeft als princ. schuldenaar Wreyns 

Bollen nu tot O .L .Vrouw  Lichtmis a .s .e e n  schuld van 9 lopense rog 

en daarna nog 14 jaar duerende en daarmee betalen sal 20 peters. 

Datum 5 ju l i  -hoymaent- (1505)

fol.2  -Eerste deel is  onleesbaar-

Item Jan pachter belooft de voorn.verpachters uit de voorn.onder

panden te gelden alle  jaar op O.L.Vrouwdag 1 mud rog zolang als  

Aleyt le e ft ;  los en vrij uitgenomen de cijns.

fo l .2

Item Jan Molendycks begeert vonnisbrief van Hr.Ysbout.

Datum 20 january.

Item Goyart Jan Goyartszn.verkoopt aan Philip Jan Berkers tot be

hoef van zijn moeder en haar knd.1 mander rog erfpacht welke hij 

verkregen had tegen Jan Joosten Stoetboems en die Jan verkregen 

heeft tegen Jan Weynen Corstkens en die men geit u it :

-huis,hof enz. 1 P h ilips  van den Doren 2-3 Jan en Lijsken van den 

Doren 4 de straat .

Datum 22 januari (=1506)

f o l . 2 vo - eerste stuk o n le e s b a a r .-

Item Cornelis Verscaut onze mede-schepen heeft geloofd als princ. 

schuldenaar aan Mercelis van den Borlaer nu op O.L.Vrouwdag a .s .

13 lopense rog en dat gedurend 3 jaar en dan mede te betalen 32 

peters.

Datum 26 januari (=1506)

2



Dan el Emonts verkoopt aan F h i l i p s  van den Borlaer tot behoef van 

Hr.Johana van Helraont een mud rog u i t :

-een eeusel te Asten 1 Emont Verweyen 2-3 erfg en .Ja n  van Ommel e . a .

4 e r fg en .Ja n n e s  P e t e r s .

Los en vrij behalve  de cijns van de grond en 1 mander erfro g .

Datum 3de dag in  de mey.

fo l .3  Anno 1505

Item M e r c e lis  van den B orlaer  heeft  opgedragen aan Ruelen en P h i l ip  

de kerkm rs .der  fa b r ie k e n  der kerken van Asten "tot  behoef der fa- 

briken v o o rn . 2 mud e rfro g  welck men dat een g i l t  hom op gheen  

Beeck dat een mander tot Onstaden aen erfgenamen Henricks van Rut 

uut e r f e n is s e n  Heynen van O n staden ,d at  ander mander tot Onstaden  

aen N eels  R o efs  ende G erit  Rommen nae inhoudt der scep enbrief  daer  

af welcke rog hij hon h e e ft  opgedragen daer vo ir  dat sij daer jaer-  

lixs  voer s u l l e n  doen doen ten ewighen dagen een ie rs te  misse a l le  

sondaghen voerder  hoemisse (tenm inste )  een ure altijt gedaen daer- 

voer sij s u l le n  hueren  1 (e e n )  p r ie s t e r  soe nae als  sij cunnen e t c . "

"Item noch h e e ft  hij opgedragen en overgegeven den selven kerkmees

ters voo rn , 4 lopense  rogghe erfpachts  tot behoef der fa b r ik e n  voir-

sr. die  w elcke  hon g i l t  M ergriet  Jeronimus ................. h r ............

scabinorum w elck  v ie r  lopense  voorn, die kerckmrs.altijt sijnde af  

sullen hebben d ie  2 lopens  ende voer die ander 2 lopense sal men 

doen doen sijn ....................

f o l . f v o

.............. su lle n  gedaen  te sijn welcke rnisse hij begeert altijt gedaen

te sijn ende te werden opten hoghen a lta e r  soe ver dien  v ic a r iu s  

dat b e l i e f t  of op enen anderen a lta e r  soe ver alst  hon nyet en be

l ie ft  ende oeck metten kelken  die hij gegeven h ee ft .

Item of daer yemont i s  en ich  p r ie st er  die i s  van ............  bloey of

sijnre huysvrouwen ende w il  die  misse doen voer dat selve loen dat- 

se een ander w il  doen soe sal hijs van den naesten sijn te doen ende 

die kerckmeesters voorn .hebben  dit aengenoemen ende M ercelis  ge- 

loeft dit  te s o l l i c i t e r e n  ten ewigen.-daghen voir  hon ende honnen 

nacomelingen.

Item M er ce lis  v oersr .  blijf t h ie r  af rentmeester sijn le e fd a g ,  

datum anno 1505 4 dagen november

3
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V V - '̂î 7 -V' ,5 * 1 ’ V»~>"’ ’ nV'^ '•■ '^ '> '1 (V .- '’' ' ■'V"7 IV

Xr) 7'js V--^  Q-T 'r ^*,~Tïr l"V'J V.' ^  V  ̂

\

1\

*r

'fCy 'S  /v c )

H s $ t



Jan wett. zn .w iln er  Art Gelis,Thijs C ...........  als man en mbr.van Goey-

ard zijn wijf ook Aertsdr.met Dirck en Gelis eveneens Arts zonen ge

lovende voor Metken, Stynken en Heylken hun zusters dat ze die tot 

vertijen zullen brengen als  ze mondig zullen zijn,hebben e r fe l .v e r 

kocht aan Jan Peterszn.Verrijt was:

-een stuk beempt in de Vloet tot Bergelen in Asten 1 Goeyart die 

Visser 2 de koper 3 de Aa 4 de gemeynt van Asten.

Vrij behalve de cijns van de grond.

Datum 20 dec.

Item Maes Maes Brouwers heeft geloofd als pr .schuld .aan  Ghevard 

Dirck M e liszn .w a s ,n u  op O .L.Vrouwdag a . s . 1 0  lopense rog en dat 3 

jaar lang en dan mede betalen 23 peters van 18 st.het stuk,de gld .  

te rekenen voor 27 s t . , d a t  vueryser tstuk 3 vlaems.

Datum 11 jan .

Thonys van Roggel heeft geloofd Trynen Verlynen tot Neer kermis 

a .s .t e  betalen en tot Neer te leveren 13i peters.

Datum 14 febr .

"Als Thonys breengt mijn hanteken daerin steet Tryn consenteert den 

brief gebroken,soe  sal ic desen brief  breken ."

f o l . 3vo

Danel Emonts heeft opgedragen aan Aert Jan Vernebben 1 mander rog 

erfpacht.

f o l . 4

Jan Verhynart ten eenre 

en

Beel van Boeschit zijn huisvrouw met Gelden en Jan haar zonen ten 

andere,

"hebben gekent dat tusschen hon voerwaert was tertijt doen Jan en 

Beel vergadert sijn in den heydelyken staet als dat soe wanneer dat 

enich van hon beyden a f l iv ic h  worde en storf,soe sullen die vrien

den en erfgenamen van den doeyen hebben en behouden allen alsulken  

goey haefelyck ende erfelyck als die doen hadden eer sij malcande

ren truden ende nyet min of meer en die erfgen.van den doeyen sul

len daer toe den lanxten levenden sculdich sijn te geven ende te

f o l . 3vo
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t>et ilen binnen  enen ja e r  naeder doot van den iersten 12 r .g l d .o f  

gelden daeraf  j a e r l i x s  3 mander lijfrog soe lange als die leste  

levende l e e f t . "

Item Heyn J a n s z n .v a n  Dusel ende Jan van Scoet hebben geloofd te 

zamen aan Mathijs Lau re y n szn . van Reest nu tot Asten-kermis a . s .  14 

dagen d a a r v o o r ,te b etalen  de helft  van 10^ rijns g ld .en  de ander 

helft tot Kerstm is  a . s . 14 dagen te voren.

Datum den l e s t e n  P aeshey lig en  dach.

Item Heyn b elo o ft  Jan  te ontheffen  van de voorsr.belofte  "ende set 

Jannen a l l e  sijn goet in  der handt haeflyeck ende erfelyck totter- 

tijt toe dan dese p e n n .g e lo e ft  Tijsen betaelt sijn ende dat Jan die 

sal mogen vercopen e tc .e n d e  Heyn geloeft Jannen nyet te ontvrem- 

den,hij en sal daer  scadeloes  af b l iv e n . "

Thijs h ee ft  opgedragen  aan de schout tot behoef des heren de voorn, 

brief  "uutgenom en dat Heyn dach heeft van 17 weken tot 17 weken 

gelyck Thijs had van den heer ende ik P h ilips  ben borg voor 3i g ld .  

van Thijs en Thijs h ee ft  in  mijn hand gezet zijn brief  van 2 mander 

r o g . "

Datum pro fe s to  A n d r ie s .  

fo l .4v o  -is blanco-

f o l . 5

Peter Verscaut h ee ft  gekend H r .D irc k  van Hall vanaf O .L.Vrouwdag  

over een j a a r  1 mander rog en daarna 7 jaar en dan mede betalen

13 peters .

Datum 15 marty.

Item Heyn Denen a ls  wett .man en mbr.van '.Veyndelen heeft opgedragen 

als w e t t . erfgenaam van Lijsbeth huisvrouw was van Thoenen Janneszn.  

van R o g ge l ,a a n  Huyb de Hooge a ls  provisor der tafel van de h .geest  

en tot behoef van die  t a f e l ,e e n  mander rog met de schepenbrief, dit 

mander was hem aangekomen na de dood van Lisbeth op Heyn Deynen 

voorsr .tot  behoef van H r .Ja n  van Thoren.

5



Thonis voorsr.had  dit verkregen tegen Marie wettig wijf was van 

Goyart van Hoick en Goyart voorn.had dit verkregen tegen Goyart 

Vrancken en deze Goyart tegen Jan van Afterbosch de oudste en dat 

men jaarlijks geit  u it :

-een stuk erf gelegen in Afterbosch 1 Katharijn Verrijt en knd.

2 Jan en Heylwich des verkopers zuster en broer.

Datum 23 jan .

fol.5vo

Goyart en Mathijs w e t t . zn .M elis  Thijs hebben opgedragen aan Jan en 

Huybert v oo rsr .to t  behoef der tafel  van de h .geest een mander rog 

met b r i e f ,d i t  mander erfrog had Aert Willem Bottelmanszn.was erfe

lijk opgedragen aan M elis  voorsr.tot behoef van Goyart en Mathijs 

en Art had dat gekocht van Arden Geldenszn.Vermeer was welk men 

ja a r l .g e lt  u i t :

-twee lopense land  gelegen omtrent "ghenen dreyboem aen Voersel- 

donck" tot Asten 1 H r .G e l is z n .v a n  Hall 2 Margriet Verstappen e .a .

fo l .5vo

Jan Dirck S le c h s zn .h e e ft  opgedragen aan Jan en Huyben voorn.tot  

behoef der t a f e l  van de h .geest  (7 )  lopense erfrog met een achter

stallige  pacht .D eze  "soven lopense" had Jan van zijn vader, blijkend 

uit een b r ie f  die  hij "b e h ie l t "  en die Dircken voorn.aangekomen 

was na de dood van Dirck Bollen Kyevits en zijn huisvrouw en Dirck 

voorn.had die gekocht en verkregen van Jan Wynricszn.Verkyevits-  

vlaessen en welke men ja a r l .g e l t  u it :

-de helft  van een stuk land op Braesel 1 Jan de verkoper 2 de h. 

geest van Asten .

-de helft  van een stuk land ook op Braesel 1 Jacop van den Zande 

2 Peter van Hobbenken en Gerit van den Berch.

-uit de h e lft

f o l . 6

...........  chijns ende 14 lopense rog erfpacht

de knd.Jennen hun part welke 14 lopense hij heeft geloofd alzo daar

uit te betalen .

Datum 7 dagen in mei.

Jan voorsr. beloof t aan Huyb voorsr.dat Huyb van die 14 lopense rog 

onbelast zal  blijven.
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Ysbout M e r c e l is  A e r t s z n .h e e f t  a ls  p r in c . schuldenaar beloofd aan 

Mercelis  zijn zoon op O .L .V ro u w d a g  a . s . 1  mud rog durend 12 jaar  en 

dan mede b e t a le n  28  p e te r s .

Datum 21 m arty .

f o l . 6

Henrick Jan  M e l i s  a l s  man van Margriet zijn wijf w e t t . d r .w iln e e r  Pe

ter Bouts en A leyt  zijn vrouw,hebben samen opgedragen aan Peter en 

Aleyt ook P e t e r s  v o o r n .k n d .a l z u l k  versterf  en goed a ls  Margriet  

voorsr . aa n g esto rv en  was van haar vader en nog zal aansterven van 

wege Aleyt h a a r  moeder.

Actum 28  m ercy .

f o l . 6

Peter en A ley t  hebben  samen b eloofd  te zullen  betalen binnen een 

ja a r  na de dood van A l e i t  hun moeder 6 peters .

f o l .6 v o

Jacop T i l l e m a n s  a l s  man van Baten zijn wijf d r .w iln e e r  Jan Verscaut,  

Heeft opgedragen  aan Thom ass.Maes Robben was:

-zijn h u i s ,h o f s t a d  e n z . i n t  dorp 1 erfgen . Voskens 2 erfgen . (Len van 

D in ter )  3 W reyns Verscaut 4 de s traat .

Dit h u is  h e e f t  hij van Co rn elis ,W eyn en  en Peteren Janszn .V erscaut  

waren en dat aan P e t e r  verkocht was door Mathijs van den Eynde.

fo l .Ê v o

Heyn Lemmen C rem e rszn . h ee ft  opgedragen aan Jan zijn broer alzu lk  

versterf  en goed a l s  hem aangestorven is  van zijn vader en moeder 

en dat hij h e e ft  van Claes  zijn broer .

f o l . 6 vo

Jan v o o rn . belo of  t aan Heyn te betalen  tot O .L .Vrouwdag a . s . 3 lopen

se rog en dat 6 j a a r  lang  elk ja a r  1 mander rog en daarna zal hij

14 peters  b e t a l e n .

H r .Ja n  Heynen za l  Claes  zijn broer betalen zodat Heyn daarvan onbe

last zal  zijn.

f o l . b
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f o l .7 -dit slu it  niet aan op fol.övo .-

enen eusel daer aen gelegen aen dat Root 1 Joest Roevers 2 Jan 

Mercelis Buckingszn. 3 Meester Jan Goeyartszn.van Milheze vicaris  

van Asten 4 Gerit van Hal daer eenen gemeynen wech doer geet.

"noch uut meer onderpanden ."

Item Peter en Aert voorsr.beloven  aan Jan dat sij Hr.Jans dese rog 

lossen sullen  tot sijnen vermanen ende .............. anders

Item Gerit van Helmont belooft het mander rog aan Deynen .........

te vesten tot sijnen vermanen.

Item Gerit van Helmont heeft erfel.opgedragen en overgegeven aan 

Jan Jacops:

-een ecker aen Afterbosch  1 Jan Verrijt 2 Thijs Huben v a n .........

-een ecker geheyten den Langen ecker.

f o l . 7

Item Arnt Peter  R u tten zn . verkoopt aan Mathijs van den Eynde tot be

hoef van Marie zijn dochter een mander rog u it :

-een stuk beempt 1 P h i l ip s  van den Borlaer 2-3 Dirck Gerits 4 Jan 

Vernebben.

Los en vrij uitgenomen de cijns met v .w .d a t  hij zal mogen lossen met

14 peters .

Datum 26 augustus .

f o l . 7

Heyn Heyn Batenzn .w as  belooft aan Joost van Roggel nu tot O .L .V r .

Lichtmis .......... en 2? mud rog en 1 vat en zal daar mede betalen 73

peters.

Datum

Item Joest belooft aan Heyn tot Lichtmis .........

fo l .7vo

Jacop die Wijt belooft als  p r in c . schuldenaar aan Willem van den 

Eynde nu tot Pinksteren  naastkomend 14 peters.

Datum 6de dag gerstmaand.
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Item Anthonis van den Diesdonck verkoopt aan Mathijs van den Eynde 

tot behoef van Marie zijn dr .1  mander rog u it :

-een stuk beempt aent Lochtenbroeck 1 erfgen .W illem  Wagemekers

2 H r .D irc k  Smolders e . a .

Los en vrij behalve de cijns van de grond en 1 mud erfrog daar u i t 

gaande met v .w .d a t  hij zal  mogen lossen met 14 peters .

Datum a l t e r a .

Hij zal mogen lo sse n  met Lichtmisdag met de pacht.

Peter van Roesven verkoopt aan Jan Jacops tot behoef van H r .Ja n  

van Helmont p r ie s t e r  1 mud rog u i t :

-een stuk land  en eusel  daaraan gelegen en geheten dat Hoech Eusel  

groot 1 manderse 1 de verkoper 2 Jan Jans Verhoeven 3 Ysbout Mer

ce lis  Aerts  4 Jan D irck  M ic h ie l s .

-een stuk lan d  op die  D (ies d o n c )  groot 3 lopense 1 Willem Rutten

2 Jan voorsr .  3-4 Jan  van Nuwenhuys.

Datum a lte r a  gerstm aand.

f o l . 8 Anno ( 1 5 ) 0 6

"Item Ruelen  van M ilh eze  ende Joest van Roggel a ls  mans e t c .A n n a ,  

D ir c k ,J o e st  ende P eter  elck met sijnen momber gelovende voer hon 

ende Lijneken ende Fijken ende Jaxken ende hebben erfe lick en  vercoft  

P h i l ip s z n .v a n  den B orlaer :

-een stuk lan d s  gelegen  bij den wijnmolen 1 erf gen. Dirck Gerits

2 die Braken 3-4 de w e g . "

Datum 3 m a r t j .

Item D irck  M e r c e l is  Weynen a ls  man en mbr.van Marie zijn wijf dr.  

Willems van den Eynde en Katharina zijn wijf d r .w iln e r  Joesten van 

den Diesdonck gelovende voor hem en voor H r .M ercelis  zijn zwager  

ten eenre en

Lisbeth  w e d e . Lambrechs Joesten  v o o r s r .zoon was met tutor ,Evert  

haar zoon en Thonys haar zoon en Jan van Os haar zwager man van 

Aleyt (ten  a n d e r e ) , hebben geerfdeeld  alzulke  hoybeempden en euse- 

len als  hun tezamen zijn aangebleven na dood van Joesten en "Luyt-  

gard" zijn wijf.

A Dirck kreeg:
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-een beempt,den Houtappelbeempt

-een beempt,aen Rietbeempt 1 Jan Heynen

-dat Hoech Eusel 1 Huybert Verhoeven.

fol.8vo

B Lysbet c . s . kreeg:

-den Cuelbeempt 1-2 Jan Heynen

-de hoge Rietbeempt 1 Jan Heynen 2 Jan Verrijt

-een stuk eusel 1 Goyart die Hemeler

-dat Hoech Eusel IDirck Weynen voorsr. 2 Jan Heynen.

Item Heyn Verweijen verkoopt aan M e r c e l i s .........  1 mud rog u it :

-den Nuwencamp 1 Emontzn. 2 Jan Papendonck 

Datum a p r i l i s .

Item hij zal  mogen lossen met de verschenen pacht en met 27 peters.

Item Goetscalck van Gerwen belooft als schulden.princ.aan Lemmen 

van Os nu Lichtm is naastkomend 1 mud rog en dat 6 jaar durend en 

dan mede betalen  25 peters .

Datum 4 mei.

Item Maes Maes Brouwers heeft opgedragen aan Willem Maes Maeszn.en  

Joest zijn zuster  en Lenard en Jan honnen broers tot behoef hun moe

der:

-alzulke h u i z in g ,h o f  steden en erfenis  aen ghenen dijck,hetzij land, 

heide of weide 1 Ysbout van den Doren en Weyn Dirckzn. Verpapendonck

2 Herman van den Dael en Weyn van Hobbenken,welke hij gekocht en ver

kregen heeft van Weynen van Heze priester en die Hr.Weyn opgewonnen 

heeft met vonnis en recht na inhoud der brieven daar toe dienende. 

Datum

f o l . 9

Item Willem voorn .met Joest zijn zuster met mbr.hebben beloofd mede 

voor hun moeder en broers op Lichtmisdag naastkomend 2h mud ro g ,4 

lopense tot de tijd dat zij Maesen weder betalen voor elk mud 28 pe

ters.Deze  penningen heeft hij voor hen betaald uit "sijnen properen 

goey aen die hoeve aen den dijck."
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Item Maes v o o r n .heeft  opgedragen aan Peter van den Berge al zijn 

goed dat hij heeft  binnen Asten en Lierop.

Item Heyn die Coster begeert een vonnisbrief van het huis e n z .W i l 

lem Hoymekers.

Datum 28 may.

Schepenbank a ls  van een mander rog erfpacht van Dirck Heynen ............

Item Joest H eynenzn .van  L ie se l  heeft verkocht aan Neelen op Gheen- 

braeck u it  de e r f e n is  van Jordens kynder 3 peters jaarrente  e t c . l o s  

en vrij uitgenomen de pacht.

Zal mogen lossen  met 50 peters tot Ons Vrouw Lichtmisdag a . s .

Datum 2 j u n i .

fo l .9v o

Henrick Beys a ls  man van Mechtelt zijn wijf heeft opgedragen aan Ka

tharina w e d e .J a n s  Verbeeck tot haar behoef en na haar dood tot be 

hoef van haar  erfgenamen "o f  den ghenen die sijt leet a l le n  versterf  

als haer aen is  verstorven  van Jan Verbeeck ."

Datum 8 dagen j u n i .

Item Heyn P eters  Verweyen was heeft opgedragen aan H r .D ir c k  van Hal  

p r ie ster  een mander rog erfpacht met de schepenbrief welke hij ge

kocht had van G i e l i s s .v a n  den Hoek en die  G ie l is  gekocht had van Da- 

men Lemmen . . z n . e n  die Daem gekocht had van Jan (Rommen) en dat men 

jaarlijks g e it  u i t :

-huizing schuur e n z .  1 Henrick van Ruth en Sijmons (hon) zwager en 

Heyn van Bree 3 Sijmon en Heyn v oo rn .4 de straat .

-meer onderpanden.

Datum 23 september.

Item hij sal mogen lossen met 27 peters .  

fo l .9v o  en 10

Item Hr .Ysbout van Scoet pr iester  heeft opgedragen aan Ysbout Ja n s 

zn .van  Scoet tot hulp van zijn scolen 1 mander erfrog met twee ach

te rs ta ll ig e  pachten en met de brieven die hij daar af had ,welke  Hr. 

Weyn van Heze p r ie s t e r  voorsr.gekocht en verkregen heeft tot Hr.

f o l . 2
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X’abouts behoef tegen Lysbeth wede.Heynen van Liesel en haar twee 

aonen en dat Heyn voorn . gekocht had tegen Dirck en Peter Willemszo

nen van Veldecker en Dirck Janszn.van den Zande en hen was aenge- 

storven vanwege (Peter )  Maeszn.van den Bonenberch en Peter had ver

kregen van Rut en Dirck w ett . z n .Mercelis Ruthgerzn.van Hobbraken en 

men j a a r l .g e l t  u i t :

-y': lopense e rfs  hetzij land of eeusel en gelegen aan ghenen dijck.

1 Gerit A ertzn .2- 3  Peter Willem 4 Willem Willemszn. van den Dijck e .a .  

Datum 23 september.

Item Peter A e rts z n . Verscueren was verkoopt aan Philips v .d .Borlaer :  

-zijn hofstad  en e r fe n is  daarbij en gelegen bij die Stockerijnde 1 Goey- 

aert Verheyen 2 P h i l ip  van den Borlaer.

-een stuk h oefs  geheten Molmans kemken met twee stukken eeusels

1 Jan v .d .C am p  2 Jan Meyskens e .a .

-een stuk h o e fs  1 Jan Meyskens 2 erfgen.Jennen van der Stock 3 Heyn 

sHanen 4 dat eeusel  voorn.

Los en vrij uitgenomen de cijns van de grond en nog een mander rog 

aan Beelen van Boescot en. 3 lopense rog erfpacht ten Bosch 

Men mag lossen  met 13 peters volgens de losbrief.

Datum 27 dagen in weyndelmaent.

f o l . 10

Item Dirck D ir c k s zn .v a n  den Hovel man van Alyt dr.wilneer Goyaert 

Bottelmans en die  eertijds huisvrouw was van Dirck Heynen Geritszn.  

van den Winckel met Joest en Goyaert Alyten voorsr.wett. zonen.

Item Peter  vest den akker,  

f o l . 10 vo

"Dirken G erits  v oo rsr . gelovende gesamenderhandt voir hon ende So- 

phie hon su ste r "  verkopen aan Philips voorn.:

-een stuk land op Loverbosch 1 erfg en .Jan Meyskens 2 Jan Peters

3 Jan van Hobbeken 4 de Loverbosch.

f o l . 10vo

Item P h il ip  v o o r s r .heeft opgedragen aan Feter voorn.4 lopense rog 

erfpacht welke hij gekocht heeft van Jan Forters.

Men mag lossen met 20 peters.
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Itt'in Philip voorn. verkoopt aan Peter 2i mud erfrog uit de voorn,  

onderpanden.

PhiliP aal mogen lossen met 28 petera,  

fol.10vo

Item Peter zal tot Lichtmis toekomend die jaarhuren van de voorn,  

erfenis beuren en ontvangen en weder de pacht betalen die dan ver

schijnt .P h il ip  zal ook zijn pacht hebben van de 4 lopenae rog die ver

schijnen zullen .

f o l .11

..........................................  en Mergriet zijn ..................... opgedragen aan J a n 

nen Anthony van den Gruys:

-huis,hof stad en e r fe n is  daarbij in de Steghen 1 h .geest  van Asten  

2-3 Heyn Denen 4 de straat .

Deze had hij gekocht en verkregen tot behoef zijn vaders tegen N eelen  

Verscaut en Cornelis  voorn.had dit geloofd tegen Evert Rutten Ever- 

aerts en Evert had het verkregen tegen Ermgard M ercelis  Weynen h u i s 

vrouw en nog zo veel meer dat Jan de v oo rsr .2 mud erfrog erfelijk be

talen zal met 1 mud aan H r .Jan  van Helmond.

Item nog heeft hij opgedragen aan Jan voorn.:

-een stuk land omtrent het hagelcruys 1 Art Gelis  van H a l ,J a c o p  B o l 

len en Heyn Deenen 2 Lemmen Ruelens e .a .

Dit land had hij gekocht van Jan van Hobbraken.

Datum 27 j u l i .

Schepenen Thijs en N ee l .

Item Jan voo rsr .h eeft  verkocht aan Hr .D irck  1 mud r o g ,lo s  en vrij be 

halve de erfcijns en 1 mud rog daar uitgaande.

Datum 27 j u l i .

f o l .11

Item Jan voorsr.verkoopt aan Hr .D irck  voorn .23 lopense rog u it  de 

voorn. onderpanden.

Item hij zal het mogen lossen op O .L.Vrouwdag met 53t peters .
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t'ol . 1 1 vo

Item Bol Buckincx  ...................  in er fw isse lin g  niet Cornelia üra (nstart)

...................................... e r f e n i s  gelegen  aan de Lange straat 1 erfenis

Willem Snijders e . a .  2 ................. 3 P h il ip  van den Berge 4 de gemeynt.

Dit had hij verkreg en  tegen Rut E v e r a r t s z n .en Rut had het opgewonnen 

gehad met v o n nis  en reoht en brieven  daartoe dienend met de "commer 

van sijnre wegen a f  te doen ende den pacht die daerop verschijnen sal 

tot O .L .V r o u w  naestcoinende sal Bol b e ta le n . "

Datum 10 a u g u s tu s .

Schepen  T h i j s ,H a e n .

fol.11vo

Emont Verweyen  met P e te r  en Aert zijn zonen hebben samen beloofd 

aan Jan Ja c o p s  dat zij D anie len  zu llen  "vesten  doen doen s u f f ic ië n t "  

Hr .Jan  van Helmont van 4 mud erfrog  te weten 1£ mud aan (Doyen)

1 mud tO n s tad en  ende voert die 1£ mud in zijn ander goed alzoe dat

scepenbrieven  v e r m e ld t ......................

Datum a l t e r a  B a r t h o l o m e j .

Item Emont v o o r s r .h e e f t  opgedragen aan Jan voorsr .tot  H r .Ja n s  be

hoef 3 mud e r f r o g  d ie  hij gekocht en verkregen heeft tegen Hr .Mer

ten H e n r ic s  Verweyen  en H r .M erten  heeft  het verkregen tegen Ghijs- 

berten H a n . . . m e k e r  en Sophie zijn wijf Emonts voorsr .dochter  was en 

die Henric  Verweyen aan Sophie gelaten  had in zijn testament en het 

verkregen had  tegen  Jan  A erts  Verhoeven was en men jaarlijks geit  u i t :

-5 lopense  la n d  met ...................

-einde f o l . 1 1 v o . -

fol. 12

Cornelis  P e t e r s z n . Vermerenvoert was verkoopt aan Goessen ................

a lzulke  e r f e n i s  hetzij land  of groese a ls  hem ten deel gevallen  is  

in een e r f  d e l in g  tegen  hun m oeder, zusters  en broeders zoals de deel- 

brief  dat begrijpt.

Item Heyn H e y n e n z n .v a n  Reest heeft  erfelijk opgedragen aan Jan zijn 

zoon a l z u l k  goed a l s  hij heeft  in Asten.

Item Jan D irc k  S lechs  w e tt .zo o n  was heeft opgedragen aan Gerit 

A e r t s z n .van Helmont was tot behoef van Hr .Jans  zijn broeder ook
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Ae rts  van Helmont voorsr. zoon 2i mud (of mander) erfrog met de sche

penbrief die  hij d aaraf  had welke 2 i  (mander) rog Jan had van Dirck 

ai,in vader en D irck  had het gekocht van Dirck Smollerszn.was en welk 

men jaarlijks g e it  u i t :

-een h u i s ,h o f s t a d  e t c .o p  de Beeck 

-een stuk beempt .................

-een stuk b eem pt .dat  Oulant ook aldaar 1-3 Dirck van Bussel 2 Hen

rics van Rut 4 de Beeck

-een stuk h e iv e l d  1-2 Henric  van Rut 3 Willem Zewouts 4 de gemeynt. 

-een stuk land  a ld a a r  1 Henric  van Rut 2 Dirck van Bussel 

"ende commer van sijne weghen geloeft  af te doen sijns vaders weghen 

ende mede e r fg e n .w e g h e n  op hom e t c . "

Datum 2 j a n u a r y .

Item Jan z a l  de pacht tot Lichtm is hebben.

Item

(Jan) W illem  B eelen  w e tt ig  man ................... o n l e e s b a a r .........

verkoopt aan Jan  van den Dael :

-huis en hof  ............. tot Onstaden 1 Peter van den Borlaer 2 ............

van Rut 3 de camp van Hal 4 de gemeynt.

-een stuk land  ......................

Bijlage A a l s  lo s  b la a d je  bij f o l .1 2 v o

Aert w e t t . z n . w i l n e e r  Heyn Mennen,en Roef Clots man van Lysbet die  

huisvrouw was Heynen Heyn M ennenzn .was, hebben opgedragen Weynen Ver

scaut :

-een e r f e n is  in t  L i e l d e r  1 Ghevart .............. 2-4 Neel Verscaut 3 Jan

van Omel

-een e r f e n is  en eeusel  daaraan.

Afkomstig van Heyn Mennen.

Terzeldertijd h e e ft  Thonis  Mennen beloofd dat hij Heynken en Marie,  

Heynken Mennen kinderen  tot vertijen zal brengen als zij mondich zijn. 

Datum fe sto  Johannes  Baptisten  anno 1506.

Bijlage B a l s  los  b la a d je  bij fo l .1 2v o  

A H r .Ja n  en Thonis  is  ten deel gevallen:

-het huis  en de schuur met de erfenis  1 Griet (Gerards) en Mercelis  

haar broer .
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-stuk land dat gekomen i s  van Goeyarden Verheyen 1 Ghevart Jan Ghe- 

varts 2 Jan  Vernebben  3 de gemeynt 4 de Loverboschweg.

_ stuk land in  Molemens kemken 1 Art van den Berge 2 Peter  Verscure

3 Jan Vernebben 4 Rut v oorsr .

_ stuk eeusel 1 W il le m  Wagemeker 2-4 Art van den Berge 3 Dirck  Roufs 

-stuk beempt g e le g e n  in  Aftfcrbosch 1 Jan sWytten 2 Thijs Vrank Huyben 

-al zulk deel  a l s  zij hebben  in  Goeyarts Verheyen h o f k e n ,h ie r u it  z u l 

len ze gelden  2 lopen se  rog en 1 vat aan de v icar ie  en verder de 

cijns.

B M ercelis  i s  ten  d e el  g e v a l le n :

-een stuk lan d  1 Jan  en Thonis  2 Goesen

-een stuk la n d  1 Ja n  Vernebben  2 Mathijs van den Eynde

-de halve beempt 1 e r f g e n .D i r c k s .

Hij zal ge ld en  de cijns en 11 lopense rog en 4 lopense rog en aan de 

koster 4 v a t .

Bijlage B vo bij f o l . 1 2 v o  

C Rut za l  h e bbe n :

-een stuk la n d  1 e r f g e n . J a n  (Gheenen) 2 Heyn .................

-de halve beempt 1 D irc k  van den W inckel .

Hieruit te g e ld e n  de cijns en 1? lopense .

Item H r .Ja n  h e e ft  b e lo o fd  te gelden  u it  zijn gedeelte  aan H r .H e n r ic k  

de brief  van 1 mander rog op Ons Vrouwdag tot de tijd toe dat hij hem 

mede brengt 13 ( p e t e r s )  van 20 st .

Datum 8 mei 1505.

Ruelen en Joest  hebben gepresenteerd  Jan Vrancken te betalen  zijn

kosten die hij v e r r ic h t  heeft  ............Willem  Rutten.

Datum 3 juni 1505

fol. 13 -een fragment-

-van een stuk land  ge lege n  op Brasel  1 Jan de verkoper 2 de knd.

Jan Gijben.

-uit de h e l f t  vnn een stuk land ook op Brasel 1 e r fe n is  dat Dirck 

en Ghevert aan Jan  verkocht hadden 2 Gerit van Berkel .

fo l . 13
Joest J a n s z n .v a n  Diesdonck  w ett ig  man van Gheertruyd zijn wijf dochter 

wilneer H e n r ic s  van Ruth mede voor hun knd.verkopen samen aan Heyn
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iievn luiten was:

-hun huis ,hofstad  e n z . i n t  dorp 1 Jan (Hermans) Molendick 2 (Hen)  

lir.Weyns dr .en  erf g e n . Gobbel s 3-4 de straat.

Vrij behalve 3 lopense rog aan de h .geest van Asten.

ferzelfdertijd heeft Ruelen van Milheze als man van Mechteld Henrics  

voorsr.dr.en Anna , D ir c k , Joest en (Psterke) Henrics voorsr.dochters  

elk met tutor. helmelinge vertegen en beloofd dat ze Katharine , Jax- 

ken en Fijken tot vertijen zullen  brengen binnen 6 jaar .

Item nog heeft Joest beloofd  dat hij al zijn knd.tot vertijen zal bren

gen die hij krijgt.

Nog belooft Jan van Diesdonck op hem en op alzulk 2 mander erfrog

als hij geldende heeft  in die goey nu toebehorend aan Deyn ..............

aan Voerseldonck, dat Joest of Truyken kynder nimmermeer spreken z u l 

len op het v o o r s r .h u is .

Datum 16 fe b r .

Item Joest belooft  binnen 1 jaar  te kwijten ................

fo l . 1 3vo

Willem Welckens heeft  beloofd aan Jan Verhynart en mede tot behoef 

van zijn vader en moeder nu op Ons Vrouwe Lichtmisdag naastkomend 7 

lopense rog en dat 4 ja a r  durende en daar mede zal betalen 16 peters  

en 13i s t .

Datum . . . .  j a n u a r i .

Item Jan Verrijt en Jan van den Cruys hebben erfelijk verkocht aan 

Willem Anthonis :r ......................... 1 mander rog u it :

-een stuk beempt in de Vloet 1 Goyart de Visser 2 Willem Didden

3 de gemeynt 4 de Aa en omtrent een buenre groot.

Item Jan zal dit mogen lossen met 28 peters.

Item Anthonis van Diesdonck heeft opgedragen aan Willem en ..............

zijn zonen alzu lk  mander erfrog als Lemmen van Os had ................

f o l . 1 3vo

Emont van de Ven heeft beloofd aan Jan van Roggel tot behoef der 

tafel van de h .ge est  nu op Ons Vrouw Lichtmis naastkomend 1 mander
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erfrog en tot . . . 

Datum 23 j a n u a r i .

en dan mede betalen 14 peters.

fo l .14

"Item M e r c e l i s  Jan  H a s e n z n .h e e f t  geloeft  Dircken van Heze de Laet 

gijnen h e e r ,  tot b e h o ef  L u c ien  M e r c e l is d r .d ie  Mercelis vercregen heeft 

bij Aleyten D i r c k s  v o o r s r .  d r .n u  tot Onas Vrouw ierstcomende te beta

len (1 m ander) rogge  ende darna duerende so lange dan Lucj mundich 

is ende a l s  sij m undich  i s  soe sal Dirck comen ende brengen Lucien 

te vertyen op a l l e  v e r s t e r f  van sijnre moeder en vader en dan sal 

Mercelis hon geven  12 p e t e r s  18 s t .voor  den p eter ,d it  geloven sij 

malcanderen vast  ende s te d ic h  te houden e t c . "

Datum 5 febr .

N.B . Heer= g r o o t v a d e r .

Item Heyn Verweyen  verkoopt aan H r .D ir c k  Smolders 11 mud rog e r f 

pacht u i t :

-zijn h u i s ,h o f s t a d  groot  2 lopen se .

Heyn mag l o s s e n  met 29  p e t e r s ,  

f o l . 1 4 , 14vo

Item Mathijs L a u r e y n s z n . van Reest heeft  opgedragen aan Joest Janszn . 

van Roesven :

-zijn h u i s ,h o f s t a d  en e r f e n i s  int  dorp 1 Jan van Diesdonck 2 Engel 

C rakelaerts .

Dit goed had  hij ve rk reg en  tegen Ghijsbert Joesten zn . Vermeer en Ghijs- 

bert had het v e rk r e g e n  tegen  M ercelis  Verbeeck.

zal brengen de b r i e f  van a l z u l k  mander rog als  Mercelis  Verbeeck 

daer in h e e f t .

f o l . 14 vo

Laureyns H e n r i c s z n . van Roesven heeft opgedragen aan Mathijs voorsr.

2 mander rog e r fp a c h t  van 2S  lopense daar die 4 vat afgekweten zijn 

met de b r i e f  d aar  over en die  hij gekocht had van Jan '.Villem Eeelen- 

zn.en men jaarlijks  g e it  u i t :

-een stuk lan d  met een d r ie s  van 1} lopense en 11 roeyen achter On

staden in  een camp geheten  dat Mulant 1 Cornelis Roefs Cremerszn.
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| . aB M< lendijeks 3 de atraat 4 een eeusel toebehorend aan Cornelis

voorn.

-een eeusel of groese dparomtrent 1 Cornelis voorn. 2 de straat.

-meer onderpanden gelijkerwijs.

Item Jan Weynen Corstkenszn .w as ,Jan  Drieszn.van Esp en Peter die 

mandemaker hebben samen geloofd  te betalen aan Deyn Janszn.van Eyck 

8 dagen voor 0 . L .  Vrouwlichtmis naastkomend 19 peters en 1 oort.

Datum 9 fe b r .

"Item dese 3 g e lo efd e n  malcanderen op hon etc.dat elck hier af beta

len sal dat derde deel sonder a r g e l is t . "

f o l . 15

Item M elis  Thijs M e l is z n .  ,Goeyart en Hyb zijn zonen hebben erfelijk 

verkocht aan Marie  Mathijsdr. van den Eynde een mander rog uit :

-een stuk land  gelegen  in die Vorck

-een stuk beempt 1 Dirck  Roefs 2-4 de verkoper 3 de straat,en groot 

omtrent 4 lopense land  en i  buenre beempt.

Vrij uitgenomen de cijns van de grond en 3 mander rog erfpacht.

Datum 10 f e b r .

Item zij zu lle n  mogen lossen met 14 peters met de verschenen pacht.

Item Henrick van Stok van Helden heeft beloofd aan Lemmen van Os 

dat hij zal  brengen Elsbenen Jansdr .van den Goer van Helden dat zij 

hem zal vesten  15 lopense en 1 3£ lopense 1 cop erfrog met de ande

re brieven en gaf  Lemmen die brief  in de hand daaraf en of zij hier  

binnen s t ie r f  zal  hij brengen "goet bescheet dat hijt sal mechtich 

sijn hom te beweren dat hij bewaert sal sijn tusschen dit ende sinte  

jansmisse naestcom ende . "

Datum 12 f e b r .

fo l . 15
Item Mergriet w ed e ,Ja n s  Berkers cum tutor ,Philip  en Jan haar zonen

mede gelovende voor de andere knd.hebben beloofd gezamender hand en

een voor al aan Lambert van Os nu op Ons Vrouwendag 3 mander rog en

daarna 6 j a a r  durend en op het laatste jaar mede betalen zullen

voor het mud 27 peters .
Datum 9 f e b r .
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t’ol • 1 3 vo

Item ieter  M ennen ,Joest  en Pouwel zijn zonen hebben verkocht aan 

j;*n Jacops:

-een stuK h eive ld  en land 1 Jan Verheze 2 Thonis van de Cruya 3 de 

gemeynt 4 erfgen  Jan  Berkers.

Datum 16 fe b r .

Item Joest van Roggel belooft aan Henrics dochters dat hij zal te 

vertijen brengen den Coster ,Katharine ,Jaxken  en Fijken alzo dat zij 

daaraf onbelast  zijn want zij dat zelf  den coster geloofd hebben op 

"hom of was la st  hon d a ir  af compt dat sij nyet vertijen willen dat 

hij dien hon op sal  r i c h t e n . "

Datum 16 f e b r .

Item Maes W illem  M aeszn .en  Jan Goeyes van Zomeren hebben gekend dat 

zij hebben ontvangen van Jan van Onstaden alzulke 25 peters als Jan 

aan de erf g e n . sc h u ld ig  was geworden na Maes aood en schelden Jan van

wege de erfgenamen daar van kwijt en beloven dat ze op Jan nimmermeer 

zullen spreken .

f o l . 1 5vo

Eva wettige.’ huisvrouw  van w ilneer  Heyn Joestenzn.Verrijt was met 

haar m br .heeft  opgedragen aan Willem Welckenszn.Vermeer alzulk goed 

als haar gebleven  i s  na de dood van Heyn haar man en Dirck zijn broer, 

gelegen in A sten .

Ze belooft ook haar  k n d .to t  vertijen te brengen als ze mondig zullen  

zijn en dat b eloofde  Aert Willem Henricszn.ook met haar.

Ze heeft u itgeho uden  een akkerke gelegen op Brasel gelegen neven er

fenis Joest van L i e s s e l , hiervoor had Willem voorn.betaald wat Dirck 

schuldig was zijnde 16 peters aan Willem Didden,12i peters tot Grotel

aan Jacob ............... ende 14 lopense rog aan die voorn.Eva en 4i gld.

a a n ................

Datum 16 f e b r .  -was doorgehaald-  

Datum anno 6 .  (= 1 5 0 7 )

fol . 16
Item Cornelis  Roefs Cremerszn.was verkoopt aan Jan Aert Truykenszn.

7 r ijn s g ld . e r f  elijke rente jaarlijks te betalen op Ons Vrouwen Lichtmis

dag u it :
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-sijn huis,UOI'stad en erfenis  op Onstaden 1-3 Henrick vnn Hal 2 Jan 

Willam Buien 4 de straat en groot omtrent 9 lopense.

-een huis ,hof  stad en erfenis  groot 1 lopense en gelegen dsar omtrent 

1 - 1  Gerit Rommen 2 Jan Mathijs Mollers 4 de straat.

-een sester land 1 Gerit Rommen 7 de straat 

-i lopense daar tegenaan gelegen

-een eeusel van 3 lopense 1 Gerit Rommen 2 Hr.Goyarts erfgen.

-een stuk beempt 1 Gerit Rommen 2 Henrics knd.van Ruth en groot een 

half buenre.

Vrij behalve de cijns en 2 i  mud rog erfpacht.

Datum 19 f e b r . (=1507 )

f o l .16

Item Jan Gelden M ichiel  Geldenszn.mede gelovende voor Henrick zijn 

zwager als  man van Jenne zijn wijf en voor de andere zusters en broers 

en Symon M ich iel  Emmeu en Jan zijn broer mede gelovende voor Enne hun 

zuster en M ich iel  Pouwels met Sijb zijn broer en Jan hun zwager,Jutte 

en Elisabeth  Mathijs Geldens drs.hebben ontvangen van Maes Willem 

Maeszn.de helft  van 25 peters hen aangekomen vanwege de dood van 

Gelden Maes die Jan van Onstaden hen schuldig was waarvan Jan (Pey- 

ers) de andere h elft  ontvangen heeft en schelden Maes en Jan van 

Onstaden kwijt van a l le s  aangaande die 25 peters.

fol.16vo

Michiel Loukens verkoopt aan Willem van Aeyen:

-een stuk ne iv eld  1 Maes Brouwers 2-3 Dirck Maes 4 Peter Seelen. 

Datum profesto ?.Iathie(de dag ervoor= 23 febr .)

Item Willem belooft aan Michiel te betalen tot Ons Vrouw Lichtmis 

a . s . 2 lopense rog en daarna 9 jaar durend en dan mede betalen zal

4 peters.

Item Willem belooft tot half  vasten a .s .aan  Ghielen 1 peter, 

f o l .16vo

Item Jan Goyart Vranckenzn.was heeft erfelijk opgedragen in een erf- 

wisseling aan Goyart zijn wett.zoon alzulk erf mud rog als Jan ver

kregen heeft tegen Laureyns Henricszn. van Roesven en dat Laureyns
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v«'rkr*j?%n had tegen Katharina Pliilipsdr.wns en haar mbr.en men 

^jiarlijks zal  gelden  na de dood van Aleyt de moeder van Katharina

v o o r n .u it :

-haar h u i s , hof stede en e rfen is  tot Onstaden 1 Thewens van Onstaden 

e.a. ? Peter D ir c k s z n . van den Borlaer.

Int geval dat Jan eerder sterft zullen Jans wijf en de knd.aan Goy

aert v o o rsr .d it  mud gelden tot Aleyt dood ia .

Datum die  M a t h i e .

fol.16vo

Item Jan heeft  erfelijk verkocht aan Goyart 3 lopense erfrog uit :

-een stuk land  te Beke van omtrent 7 lopense zoals hem dat toebe

hoort .

fol.17

Goyart belooft  aan zijn vader ......................... tot Someren.

Item Meester H e (n r ic k )  van Omel heeft volmacht gegeven aan zijn zus

ters en broeders tot zijn wederzeggen.

Datum 13 f e b r .

Item Vestken en Thonys van Roggel hebben samen beloofd aan de schout

tot behoef van Aelbert  voor die ...........  te betalen jaarlijks zo lang

als Vestken die  .................  heeft "10  enkel gouwen coervoster gulden

of ander payment" de h e lft  tot half maart en de ander helft tot ba- 

mia.

Datum die Mathie  (=24  f e b r . )  

f o l . 17

Item Gelden Hr . Goyarts heeft erfelijk opgedragen aan Roeloff van Mil- 

heze alzulk  v er ster f  en gedeelte als hij heeft na de dood van Hr. 

Goyart.

Item Gerit n a t u u r l . z n . w ilneer  Heyn Mennen heeft opgedragen aan An- 

thonis zijn oom a lz u lk  mud erfrog als Heyn zijn vader hem gelaten  

heeft in zijn testament en dat Heyn gekocht had tegen Joesten D ( . . . ) ~  

gens glasmeker van Antwerpen man en mbr.Joesten Hr.V/eyns dochter

......................  met de schepenbrief en testament daartoe dienend .............

.................... van zynen twege af te doen.

Datum 8 merty. Schepenen Jan van den Dael en Neel Verscaut.
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Item Weyn Verscaut verkoopt aan Jan van Roggel:

-een stuk lana aan die Lochte 1 Jan van Roggel 2 Daniel van Hersel.  

Datum 9 merty.

fol.17vo

Heylwich n a t . d r .w iln e e r  H r .Goyarts,quondam vicarius in Asten ver

koopt aan Gelden haar broer alzulk recht en gedeelte ala  zij heeft 

aan die Egelsvoert en verder nog alzulk recht en deel als zij gekocht 

heeft tegen de Heer van Asten.

Los en vrij behalve de cijns en de helft van 3 mander rog erfpacht die 

daar vóór u itgaande  zijn.

Item Jen w ett .hu isvro uw  wilneer  Claes van Doerne heeft opgedragen 

aan Ghevarden van Doerne tot behoef van haar 2 knd. die ze wettelijk 

bij Claes verkregen h e e f t ,a l z u l k  recht en toezeggen en deel als haar 

is aanverstorven van Claes voorsr.van een mud dat Claes voormaals 

verkregen heeft  tegen Peter Henrick Tielmants van der Zande en W il

lem Claes Hr. Ja n s z n .  en zij voortijds van Aert den Haen en dat Aert ge

kocht had van M ergriet  Geldol'fsdr.was en Mergriet voorsr.het gekocht 

had van Jan Bax en Aleyt en Aleyt Hr.Goyarts nat .drs .van  (Staken- 

borch) en men jaarlijks geit  u it :

-een huis met hofstad  dat voortijds van Art Silmanszn.was zoals Art 

dat verkocht had

-3 lopense land gelegen  ter Heyden 1 Jut Verheezen en knd. 2 Heylwig 

Cilmans.

Datum altera  D e d ic a t io n is .  

fol. 18

"Cont ende kennelijck sij enenygelyck die dese letteren sullen sien 

ofte horen le s e n "  dat voor ons schepenen is verschenen Art Crake- 

laerts en Peter van den Borlaer als naburen,ze hebben verklaard 

"alsdat alsulcken  gueden ....................... als daer Cornelis Roefs Cre

mers verkocht had aan Janneszn .Art Truykens een erfrente van 7 rijns- 

gld.en dat die goeden daar goed genoeg voor zijn."

Item Jan Mathijszn. van den Colck heeft opgedragen aan Jan van Lier:

~de helft  van 2 buenre beempt op de Diesdonck 1 de beemden die 

Dirck van Bussel toebehoorde....................

......................  welke hij opgewonnen heeft met 14 lopense ..................
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<4 «« • « • • • • • •  • Goynrt van de Goor . . . . . . . . .  knd.Willem Zewouts man

en inbr.Mechteld (P h i l i p )  dr .Colen  en welke (Ph ilip )  Colen gekocht 

had vin Henrick Thijszn.van aen Colck en Henrick die verkregen had 

van Thijs syn vader .

Datum 1b rnaurt.

f o l . 18

Jan van L ie r  heeft  opgeciragen aan Willem en Gerit (Verrijt) tot be

hoef van Jan van der Colck een mander rog welke hij gekocht heeft van 

Jan Eymbarts en men geit  u i t :

-zijn huis en h ofsta d  1 Jan Ho(nsnase) 2 Jan van Roggel 3 Jan Ver

beeck 4 de s t r a a t .

fo l .18vo

Item Jan van L ie r  verkoopt aan Jan voorn, een rente van 2 peters u it :  

................ een beempt 1 e rfe n is  die Beeck 2 Jan van L ier .

Item Jan w e t t . zn .w i ln e e r  Heyn Ke(rsmekers) heeft opgedragen aan 

Bruysten (G e r it s )  van den Seylberch was 3 mud rog erfpacht u it :

1   2 Jeronimus van Weert 3 de gemeynt 4 de Loverboschweg.

Datum altera  Gheertruyden .

f o l . 18vo

Item Huyb die Hoge w ettig  man en mbr.van Elsbene Willem Zewoutsdr. 

was heeft verkocht aan Jan van Otterdijck:

-een stuk land en beempt aan elkaar en gelegen bij den oeyversnest 

in Asten. 1 Jan de koper 2 Thonys van Roggel.

Los en vrij uitgenomen ..........................

Einde -R 58a-
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1 1 gemene Klapper R58a.

A a .  de - b e l e n d e n d -  

A e y e n ,  Wi l lem v a n  

A e r t s z n . ,  Y s b o u t  M e r c e l i s  

zn : M e r c e l i s  

A f t e r b o s c h  d e  o u d s t e ,  Jan  v a n

Baten,  Heyn Heyn 

Bax, Jan

Beelen,  Jan  Wi l l e m  

Berge,  peter  van den 

Berkers,  Jan  ( M e r g r i e t  de wede)  

knd.  o . a . :  P h i l i p  en Jan 

Beys,  H e n r i c k  ( gm M e c h t e l t )

Boeschit ,  Be e l  van ( G e l d e n  en Jan de

zn)  4-12

Bollen,  Wreyn 2

Bonenberch,  P e t e r  Ma e s z n .  van den 12

Borlaer,  M e r c e l i s  v . d e n  2-3

Borlaer,  P e t e r  van den 23

Borlaer,  P h i l i p  van den 3-9-12-13 

Bouts,  Pe te r  (gm A l e y t )

3 knd:  P e t e r ,  A l e y t

M a r g r i e t  (gm He nr i ck  Jan Mel i s )  7

Bottelmans,  Aert  Wi l l e m  6 

Bottelmans,  Goy a e r t

dr:  Al e yt  (gm D i r c k  D i r c k s z n .  van

den H e u v e l ) 12

Bottelmans,  Jan  W i l l e m s z n .  1

Brouwers,  Maes Maes 4-10-11

Bucki nc x , B o 1 14

Camp, Art Heynen V r i e n s z n .  van den 1

Clots,  Roef  (gm L i j s b e t )  15

Colck,  H e n r i c k  M a t h i j s z n .  van den 24

7

6

8-16-17

23

15-18

11

19

11

17
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Colck,  Jan  N « t h i j s z n .  vau d«u 

Cos ter,  11 o vn d i e  

C o r s t k e n s z n . , J a n  Weynen  

O r a k e l » a r t s , Aert  

Cra(nstarfc) ,  C o n c l i s  

Cremerszn . ,  C o r n e l i s  K o e f s  

Cremerszn.  Lemmen

3 zn :  H e y n ,  J a n ,  C l a e s  

C r u y s , J a n  van den 

Cruys,  J a n  A n t h o n y  van den

2*

1 1 

2-1$

2  '5 
IA

20-21-23

7

17

13

15

5

5-6

20

9-17

9-10

Dael , J an  van den 

Denen,  Heyn ( gm W e y n d e l )

Deynen ( D e n e n ) ,  J a n ,  Heyn en He yl wi ch  

Didden , W i l l e m  

Diesdonck ,  A n t h o n i s  van

2 z n : W i l l e m  en  . . . .

Di esdonck ,  J o e s t  v .  den (gm L u y t g a r d )

2 knd:  K a t h a r i n a  (gm W i l l e m  v . d . E y n d e )  

L a m b r e c h t  ( L i s b e t h  de wede)

Diesdonck ,  J o e s t  J a n s z n .  van (gm Geertruy

d r .  H e n r i c  van Rut ) 16-17  

Diesdonck ,  L a m b r e c h t  J o e s t e n  van den 

( L i j s b e t h  de wed e )

3 knd :  E v e r t ,  T h o n i s

A l e y t  (gm J a n  van Os )

Doerne,  C l a e s  van ( gm J e n )  -2 knd- 

Doerne,  G h e v a r t  van 

Dusel ,  Heyn J a n s z n .  van

9

23

23

5

Emmen, M i c h i e l

k n d  : S i j m o n ,  J a n ,  Kniu>

E m o n t s , Da n e l

Er f -de l i ng  een  -door  Hr .  J a n ,  T h o n i s ,  

Mercelis en Rut)

Esp, Jan  D r i e s z n .  van

21 

3-A

I r>- I o 

1 ‘I



Eyck,  lh'vn J a n s z n .  van [c)

E y m b a r t s ,  Jan  2A

Eve rat' r t s , E v e r t  K u t t e n  13 

Eynde ,  M a t h i j s  van den

dr : Ma r i e  7-8-9

Eynde, W i l l e m  van den  8

Eynde, W i l l e m  van den  (gm K a t h a r i n a  dr .

J o e s t  van den D i e s d o n c k )

2 knd : M a r i e  (gm D i r c k  M e r c e l i s  Weynen)

H r . M e r c e l i s  9

Gel d e n sz n . ,  J a n  G e l d e n  M i c h i e l  21 

Geldens,  M a t h i j s

drs :  J u t  en E l i s a b e t h  21

Geldolfs ,  M a r g r i e t  d r .  23

G e l i s , J a n  z n ,  A r t  4

Gerwen,  G o t s c a l c k  van 10

Gheenbraeck,  N e e l  op 11 

Gi l i s ,  Art

7 knd:  J a n , D i r c k , G e l i s  , M e t k e n , S t i j n k e n

H e y l k e n . G o y a r t k e n  (gm T h i j s  C . . ) 4 

Glasmeker van A n t w e r p e n ,  J o o s t  D . . .  (gm

J o e s t k e  d r .  H r .  Wey n )  22 

Goer, ,  E l s b e n e  d r .  J a n s  van de

-H elden- 19

Goeyen,  J a n  -van Zomeren- >ri

Goor, Jan  J a n s z n .  van de 1

Goor, J o e s t  W i l l e m s z n  van de 1 

Goyarts,  Hr .  - v i c a r i s  in  Asten- 

n at . k n d  : H e y l w i c h  en G e l d e n

Goyarts,  G e l d e n  H r .  22

G o y a r t s z n . ,  G o y a r t  J a n  2

H.........  D i r c k  D i r c k o n  '

Ha ■ . . . m e k e r , G h i j s b e r t  (gm S o p h i e )

Hal, Mr.  D i r c k  van - p r i e s t e r -  

Haen, Aert  den



HilSl. M o r e . l i s  Jan ( gni Aleyf ^
Dirck

dr :
He.tmont: ,

2 zn : 
Helmont , 
Helmont , 
Henricszn

van llcze)
L n c i e 

A « r t van 
Mr. Jan en Gerit 

Gerit van

Hr. Jan van -priester
., Aert Willem

H e y n e n ,  Hr. Jan
Heze, Hr. Weyn van -Hen als dr.- 
H. G ee s tmeesters, Asten 
Hobbraken, Jan van 
Hobbraken, Mercelis Rutgers van

2 zn: Rut, Dirck 
Hoeck, Gielis van den 
Hoick, Goyart van (gm Marie)
Hooge, Huyb die (gm Elsbene Zewout)
Hovel, Dirck Dirckszn. van den (gm Aleyt) 12 
Hoymekers, Willem 11

14-15
8

3-9-13-14
20

7
10-11-17
5-0
13

18

12
1 - 1 1
6
5-6-24

Jacops, Jan
Janszn., Willem Claes Hr. 
Joronimus, Margriet

8 9-14-20 
23
3

Kerk - H . Mis doen 
Kerkmeesters, Asten 
Kersmekers, Jan Heyn 
Kyevits, Dirck Bollen (gm)

3
3
24
6

Laet, Dirck van Heze de
dr. Aleyt (gm M e r c e l i s  Jan Hase) 

Lemmen, Damen 
L i e r , Jan van
Liessel, Heyn van (Lysbeth de we 

2 z n .
Liessel, Joest Heynen zn. van



M«es, Gelden 21 
Maeszn, Maes (gm

4 knd: Willem, Joestke, L e n a r d , Jan lo
Maeszn., Maes W il l e m  20
Mandemaker, Peter die 1 9

Meliszn., Ghev ar t  Dirck 4 

Melis, Henrick Jan (gm Margriet dr.
Peter Bouts) 7 

Meliszn., Melis Th i js  (gm)
2 zn: Goyart, Huyb 19

Mennen, Aert zn. w. Heyn 15
Mennen, A n t h u n i s  15-22 
Mennen, Heyn

nat.zn: Gerit - A n t h o n i s  Mennen is
zijn oom- 22

Mennen, Heyn
onm. knd : Heyn en Marie 15

Mennen, Heyn H e y n e n  (gm Lijsbet) 15 
Mennen, Peter (gm)

zn : Pouwel en J oest 20 
Milheeze, Mr. Jan G o y a r t s z n  van

- v i c ar i s - 8

Milheeze, Ru el e n van (gm Mechteld dr.
Henric v. Rut) 9-17-22

Molendijcks, Jan 2

Ommel, Mr. H e n r i c k  van 22
Onstaden, Heyn van 3
Onstaden, Jan van 20-21
Opwinning, een 10 
Os, Jan van ( gm Aleyt dr. Lam t> r . J oes t e n ) 9
Os, Lemmen van 10-17-19
Otterdijck, J a n v a n  24

UHiki 'ns ,  M i c h i e l 2 1



Philip, K a t h a r i n a  d r . - Al e yt  haar moeder- 22 
Porters, J an  12
Pouwels, M i c hi e l en Sij h 21

Reest, Heyn H e y n e nz n . van -Jan de zn.- 14
Reest, M a t h i j s  L a u r e y n s z n .  van 5-18
Robben, T h o m a s  Maes  7
Roefs, Neel 3

Roesven, J o e s t  Jansz n . van 18
Roesven, L a u r e y n s  H en r i c s z n .  van 18-21-22
Roesven, P e t er  van 9
Roggel, Ja n van 17-18-23
Roggel, J o e s t  van (= van Dies d on c k)  8-16-20
R o g g e l , T h o n y s  van 4
Roggel, T h o n i s  J a n n e s z n  van (gm Lijsbeth) 5-6
Roggel, T h o n y s  en V e s t k e n  van 22

R o m m e n , Geri  t 3
Rommen, Ja n  11
Rutten, Art P e t e r  8

R u t , E v e r a e r t  14
Ruth, He nr i c van (gm)

9 drs: G e e r t r u y  (gm J o e st  Janszn. van
D i e s d o n c k  of van Roggel)

M e c h t e l d  (gm Rue l en  van Milheze) 
A n n a , D i r c k  (dr.),J o es t  (dr.),
P e t er k e

K at h ar i na ,  Jaxk e n en Fijken 3-9-16-17-

S c e l e n , C l a e s  2
Scoet, jan van 5
Scoet, Hr. Ysbout van -pr- 11
Scoet, Ysbout Janszn. van 11-12
Seylberch, B r uysten (Gerits) van den 24
Slechs, Jan Dirck 6-14-15
Silmans, Art 23



Smolders, Hr. Dirck jg 
Stakenborch, Aleyt Hr. Goyarts nat. dr.

van 23
Stoetboems, Jan Joest e n 2
Stok, Henrick van -van Helden- 19

Thoren, Hr. Jan van 5 

Thijs, Melis Thijs
2 zn: Goy a rt  en Math i js  6

Tielmants, Peter Henrick 23 
Tillemans, Jacop (gm Baten dr. Jan

V e r s c a u t ) 7

Truykens, J a n n e s z n  Art 20-21-23

Veldecker, Dirck en Peter Willemszn.
van 12

Veldecker, Peter Dirckszn. van 1

Ven, Emont van de 17-18
Verbeeck, Jan (Katharina de wede) 11
Verbeeck, M er c el i s 18
Verheyen, Goey ar t  16
Verhoeven, Jan Aerts 14
Verhijnart, Jan (gm Beel van Boescit) 4-17
Verkyevits V  Laes se n  , Jan Wynricszn. 6

Verlijnen, Truy 4
Vermeer, Art Geldenszn. 6

Vermeer, G hi jsbert Joestenzn. 18
Vermeer, Willem Welckenszn. 20
Vermerenvoert , Cornelis Peterszn. 14
Vernebben, Aert Jan 4 
Verrijt, Heyn Joesten en Dirck Joesten 20 
Verrijt, Heyn Joesten (Eva de wede)

- o n m . k n d . -  20
V e r r i j t , Jan [7

Verrijt, Jan Peterszn. 4

Verscaut , Cornelis -sc liepen- 2-13



Verscaut, Jan
4 knd: Cornelis, Weyn, Heter

Baten (gm Jacop Tillemans) 7
Verscaut, Peter 5
Verscaut, Weyn 15-23
Verscueren, Peter Aerts 12-13
V e r w e y e n , H e y n  1-10-18
Verweyen, Heyn Peters 11
Verweyen, Hr. Mereten Henrics 14
Vicaris tot Asten - H r . Goyart- 23 
Vicaris tot Asten : Mr. Jan Goyaerts

v. Milheeze. 8

Vrancken, Jan Goyart
zn : Goy a rt  6-15-21-22

Welckens, Wil l em  1-17
Weijnen, Dirck Me r celis (gm Marie) 9
Weynen, M er c el i s (gm Ermgard) 13 
W e yns , H r .

J oe s tk e n dr. (gm Joest D... glas-
meker v. Antwerpen) 22 

Winckel, Dirck Heynen Geritszn. v.d.
(Aleyt de wede) 12

Wijt, Jacop die 8

Y s b o u t , H r .

Zande, Peter Henrick Tielmants van der 23
Zande, D i r c k J a n s z n  van den 12 
Zewouts, Willem

dr : Elsbene (gm Huyb die Hooge) 24





Klapper toponiemen R 5 8 a .

Afterbosch, erfenis op 6-15-18

Beeck, huis, land enz. op gheen 3— 15— 22
B r a e c k , land den ^
Braesel, land op 6-15-20
Braken , de g

Cuelbeempt, den 10

Diesdonck, beempt op 23
Dreyboem, aan Voerseldonck 6

Dijck, hoeve aan den 10

Egelsvoert, die 23
Eeusel, een 3-10-15-19-21
Eeusel, in dat Root 8

G h o e r e n ,goet te Omel, huis geheten 1

Hagelcruys, land bij het 13
Hal, de camp van 15
Heyden, land ter 23
Hoech Eeusel, dat 9-10
Houtappelbeempt , den 10

Langenecker, den 
Langestraat, de
Lielder, erf int 15
Lochte, land aan die 24 
Lochtenbroeck, beempt aant 
Loverbosch, land op 
Loverboschweg, de

Holmans k e u k e n , hoef

N u we nc a m p , den
Nu In n t , oen c a in p gelie t (' n d a I



Oeyversnest, beempt bij die 24
Omel, huis tot 2
Onstaden, huis tot 3-15-21-22
Oulant, beempt dat 15

Steghen, huis in de 1 3

Stockerijnde , hofstad etc. bij die 12

Rietbeempt, den 1 0

Vloet, beempt in de 17
Voerse 1 do nek , ghenen dreyboem aan 6

Wijnmolen, land bij 9





Klapper al leen op p e rs o on s na m en  genoemd als 
gebruikers of bez i tt e rs  van belendende percelen. 
RB£a .

Aertszn., G e r i t  , „
Aerts, Ys bo u t M e r c e l i s  o

Berch, G e r i t  van den ^
B e r g e , Art v. den 15

Berge, P h i l i p  van den 14

Berkel, G e r i t  van 15

Berkers, Jan -de er f g e n . -  20
B o l l e n , J a c o p  13

Borlaer, Pe t er  van den 15
Borlaer, P et e r D ir c k s  van den 22
Borlaer, P h i l i p  van den 8-12
B r e e , Heyn  van 11
Brouwers, M a e s  21
Buckings, Jan M e r c e l i s  8

Buien, Jan W i l l e m  21
Bussel, D i rc k  van 15-23

Camp, Jan van de 
Cilmans, H e y l w i g  
Crakelaerts, Engel 
Cremerszn., C o r n e l i s  Roefs 
Cruys., A n t h o n i s  van de

Dael, He r ma n  van den 
Denen, Heyn 
D i d d e n , Wi l l e m  
Diesdonck, Jan van 
D i n t e r , Len van 
Doren, Jan en Lijsken v. 
Doren, Philip van den 
Doren, Ysbout van den 
Dijck, Willem Willemszn v.d.

den

10

13
17
18 
7
2
2
10
12



Gelis, Art 2
Gerits, Dirck g_g
Gheenen, Jan ^5
Ghevarts, Ghevart Jan 15

Hal, Art Gilis van 13
Hal, Gerit van g
Hall, Hr. Gelis van 5
Hal, Henric van 21
H a n e n , Heyn 12
Hemeler, Goyart die 10
Hersel, Daniel van 23
Heynen, Jan 10
Hobbeken, Jan van 12
Hobbenken, Weyn van 10
Hobbraken, Peter van 6
Honsnase, Jan 24
Huyben, Thijs Vranck 15

Liessel, Joest van 20

M a e s , D i r c k  21
M e y s k e n s , Jan
Michiels, Jan Dirck
Molendijcks, Jan
Mollers, Jan Mathijs

N u w e n h u y s ,  Jan van

a- 1 sO m m e 1, Jan van 
O n s t a d e n ,  T h e w e n  van

P a p e n d o n c k ,  Jan
P a p e n d o n c k ,  Weyn Dirckzn. van

Feters, Jannes

Eynde, Mathijs van den

3



R o e f s , Dirck 
R o e v e r s , Joest

15-19

8

Roggel, Jan van
Roggel, Tho ny s van
Rommen, Gerit
Ruelens, Lemmen
Ruth, Henric van -de knd-
R u t t e n , Aleyt
Rutten, Wil l em

23-24
24
21

13
11-15-21
1
9

Seelen, Peter 
Smolders, Hr. Dirck 
Snijders, Wil l e m  
Stock, Jan van der

21

9
14
12

Verbeeck , Jan 
Verheyen, Goyart  
V e r h e z e , Jan 
V e r h e z e n , Jut 
Verhoeven, Huybert  
Verhoeven, Jan Jans 
V e r n e b b e n , Jan 
Verrijt, Jan
Verrijt, Ka th a ri j n -en k n d - 
Verscaut , Neel 
Verscaut, Wreyn 
Verstappen, Margriet 
Verweyen, Emont

3 knd: Peter, Aert
Sophie (gm. Gijsbert Han...

m e k e r )

Verweyen, Heyn 
Visser, Goyart de 
Voskens, erfgen.

24
12

20

23
10

9
8-15
8 - 1 0
6
15

3-14 
1 - 1 0  

1 7

Wagemekers, Willem 9-15



Weert, J e r o n i m u s  van 24
Weynen, D ir c k iq

Winckel, D irck van den 15
Wij t t e n , Jan 15

Zande, J a co p  van den 6

Zewouts, W i l l e m  2-15
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1518  -  1519

Dit moeilijk te lezen schepenprotokol omvat slechts 23 bladen.
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ASTEN R 59 
1518 en 1519

-Het eerste deel van dit kleine maar moeilijk te lezen protokol 
is verdwehen (het bevat slechts 22 folio's.)

fol.1
ende Peter Verscuere strekkende van erfenis Jans Vernebben op er
fenis Rutt Peters e.a. zoals de princ. schepenbrief dat allemaal 
bevattende is.-
dat hen daer in toebehoren mag tot behoef Willem ..... en belooft
dit vertegen en overgeven eeuwelijk vast enz. te houden.

11 mei (1518)
Elisabeth sHertoghen wede.Mercelis Verbeeck met mbr. verkoopt aan 
Maes Willem Maeszn.:
-een sil beempt te Asten achter Houbraeck 1 Jan Molendijck 2 Peter 
(Celen) erfgen. 3 Hr. Dirck van Hall priester 4 de Aa.

fol.1 11 mei
Maes Willem Maeszn.verkoopt aan Jacop de Wit:
-een sil beempt welke rijdende is tegen Jan Molendyck 2 erfgen.Pe
ter Celen 3 Hr.van Hall priester 4 de Aa.

Maes Willen Maeszn.verkoopt aan Jacop de Wit:
-een sil beempt.

fol.1vo
Bruysten Gerits verkoopt aan Bruysten onze mede-schepen 14 vaten 
rog erf pacht, deze had Bruysten Tijs verkregen in een erfwisseling 
met Aeb Jan sWittenzn.en Aeb had die weer verkregen van Gevart 
Jan Ge vart szn., j aarlijks uit:
-huis, hof enz. 1 Goyart Verheyen 2 Jan van den Camp 3 de gemeynt.
4 de Loverbosch-weg.

fol.1vo 12 mei 1S18
Jan Jacops onze mede-schepen verkoopt aan tVillem Artszn.van de
Camp:

1



-een stuk beempt aan den Bosch 1 Jan Jacops 2 Art v.d.Eynde 3 de 
Aa 4 Jan Jacops.
Nog zal Willem hebben:
-een beempt naast den Mortel

Jan Jacops zal Willem wegen om te varen en drijven geheel het jaar 
over .... donck tot zijn beempt.

fol.2
Willem Artszn.van de Gamp heeft opgedragen aan Jan voorsr.:
-een stuk beempt aan den Bosch in erfwisseling;Jan Jacops had die 
van de erfgen.Jan Berkers.
Nog zal Jan hebben:
-een stuk erf daar tegenaan en geheten de Hoech Donck. 

fol.2
Dirck Henrickzn. van Meyel onze mede-schepen, verkoopt aan Hr. Dirck 
van Hall priester een jaarl.cijns van 3 gld.op Sint Jansbaptisten- 
dag uit:
-een beempt tot Werdingen te Asten 1 de gemeynt 2 Peter Maes van 
Lierop 3 erfgen.Ysbout Bouts e.a.
Vrij behalve daaruit jaarl. 2 gld.

<fol.2vo 14 mei (1518)
Hr.Dirck mag deze 3 gld.altijd lossen met 63 gld.

fol.2vo 4 juni (1518)
Joest Verrijt en Philip Berkers als provisors der tafel h.geest 
te Asten dragen over aan Elisabeth wede.Dirck Baten met oorlof 
van Mijns Heren (gen.... ) van Luyck:
-een hofstad en erfenis 1 Peter Verscaut 2 Johan van Roggel. 
Elisabeth mag lossen met 14 peters.

fol.2vo 12 juni (1513)
Elisabeth wede.Dirck Baten met mbr.verkoopt aan Gelden Hr.Goyarts 
vicaris tot Asten was en Elisabeth zijn wettige vrouw tot hun bei
der lijftocht en Art Ysbout Boutszn.ter erfelijkheid:
-een hofstad groot 8i- roeyen 1 erfenis van de verkoper .? de erfgen 
Peter Verscaut 3 Ilr.Jan van Dijsdonck 4 een straat.



Elisabeth wede.Dirck Baten met mbr.verkoopt aan Henrick Artszn. 
Vervoert:
-een huis, hof, hof stad enz.int dorp 1 Gelden Hr.Goyarts 2 de straat 
Vrij behalve een malder rog aan de h.geest.
Dit malder mag Henrick lossen met 14 peters.

Henrick belooft aan Elisabeth nu Lichtmis a.s.over een jaar 14r 
peter te betalen.

fol.3vo 9de dach weemaent -
Peter Thonis Mennen heeft overgegeven aan 77ilmke Thonis liennen 
huisvrouw ’,vas,al zijn recht dat hem is aangekomen of nog aankomen 
mag van wege Thonis Mennen zijn vader of van '.Vilinke zijn moeder.

Item Peter bekent dat hij 40 peters heeft gebeurd voor zijn deel 
-"indien Peter een wettige geboert en crecht soe kent Peter voor- 
sr.dat die 40 peters gaen sullen tot sijn gerechte erfgenaemen van 
dient comen is"-

fol.3vo 10 april (1518)
Jan Sterk(ens) als man van zijn wett. vrouw dr.Korstken (sLuters) 
verkoopt aan Katharina wede.Jan (Heynen) een erfcijns van een mud 
rog die Jan Sterke(ns) huisvrouw aangekomen en verstorven is van 
wege Korstken haar vader,die hij (Korstken) verkregen heeft tegen 
Mathijs Thyszn.was als man en mbr. van Jenne zijn wijf dr.Henricks 
Verheykens en die men jaarlijks schuldig is te gelden uit:
-5 lopense land aant Laerbroeck 1 Joest Roevers van Eynhoven 
2 de verkoper.

fol.4
Hr.Tielman priester heeft volmacht gegeven aan Anthonis van Dies- 
donck om voor hem te heffen en beuren van al zijn renten die hem 
gemaakt zijn van wege zijn altaar.

f°l*4 3de dach hoymaent
Item Jan Coole verkoopt aan Danel ’.Villemsan. van den Synde:
-de helft van een beempt ir. de Vloet.

fol.3



Jan had die eertijds gekocht gehad van Willem van den Eynde de va
der van Danel.
De gehele beempt is gelegen 1 Joest de Visser 2 convent van Byn
deren 3 de gemeynt 4 de Aa.

Danel belooft aan Jan Coole te betalen nu Lichtmisdag a.s.66 gld.

Jan Colen heeft opgedragen aan Jan Snoucx van Morssel zijnzwager 
66 gld.welke Danel aan hem beloofd had.

fol.4vo 9de dach hoymaent
Peter van 3ruesel begeert een vonnisbrief.

f o 1 . 4  vo
Jan (Stotboem) verkoopt aan Joest Peterszn.van Houbraken:
-een stuk land aan de Dijck op Brasel.
Dit land had Jan gekocht van Jan Bernarts zijn zwager 1 Herman van 
Bottel 2 Jan Molendycx 3 Joest van Liessel 4 de Herstraat.

Item Willem Maes Froyenzn.van Kekeler als princ. schuldenaar te 
betalen aan Katelijn wede.Jan Heynen nu tot Lichtmisdag a.s.20 st. 
en dat 6 jaar lang,met 15 gld.af te leggen.

f o 1 . 4  vo
Gelden Hr. Goyarts verkoopt aan Joest Verrijt 9 vaten erfrog jaarl. 
op Lichtmisdag uit:
-zijn huis, hof enz. int dorp groot wezende 6 lopense 1 Joest Verrijt 
2 Goert Pousuer 3 de straat 4 Gielis van den Ho(e)ck erfgen.

fol.5
Voor ons is verschenen Albrecht de Roever,hij verkoopt aan Joest 
Verrijt een mud rog met schepenbrief, dit mud had Albrecht gekocht 
gehad van Jan Goyart Franclcenzn. en Jan had dit verkregen van '.Vil
lem van Lier en die had het verkregen van de erfgen.Jan de (Helst) 
en dat men jaarl. schuldig is te gelden en betalen op Lichtmisdag 
uit:
-tien lopense land en een buenre beempt daarbij in een camp gehe
ten die Boeckhout te Asten. 1 Katherijn van den Moiendijck en Knd.

4



2 Hr.Jan van Perre en Elsbene van Onstaden en haar knd. 3 de weg
4 Hr.Jan voorn.

fol.5 10sten dach inde hoymaent 
Voor ons is verschenen Peter van Bruesel en heeft opgedragen aan 
Gerit van Lier een schepenvonnisbrief waarin hij opgewonnen heeft 
"zekere erfve naer uutwijsen brief daer hem mede commen is totter 
vonnisbrief behoudelyck dat Peter voirsr.in dien voirsr.opgewon
nen erff sijn pacht daer in behelt te weten een mud erfrogghen en
de geloft ........ "

Item Gerit heeft beloofd aan Peter 2 mud rog reeds nu tot Kerst
mis en nog 2 mud met Pinksteren daarna en nu tot Asten kermis 30 
st.als van koste van recht van de vonnisbrief ende van achterste- 
dige pachten van zijn mudde erfrog.
Zo heeft Peter begeerd dat men hem in de erfenis zou zetten die 
hij opgewonnen heeft.
Jan houdt zijn vonnisbrief zoals dit is gebeurd bij de Heer en de 
scheuenen.

fol.5vo 14 dagen in hooimaand
Art Artszn.van den Berge verkoopt aan Tijs zijn broer,al zijn goed 
(roer. en onr. ) dat hem is aangestorven vanwege zijn vader en moe
der,als land,zand,hei-en weiveld.
Verder draagt Art voorn.nog over:
-een stuk land van 1i lopense,op den Eesecker. 1 Peter Emonts 
2 Jan Gielis 3 een weg 4 Heyn Verweyen.
Vrij behalve 2 mud erfrog en nog 1/3 van 20 st.Bos pacht.

fol.5vo 13 dagen in oogstmaand
Peter Emontszn.Verweyen verkoopt aan Joest Ysboutszn.:
-een stuk beempt in de Haseldonck 1-2 Peter Vriens 3 de Aa 4 Art 
Vriens.
Vrij behalve 3 oort st.als cijns, 

fol.5vo
Peter voorsr.als man van Griet verkoopt aan iiercelis Ysbouts:
-een stuk beempt in de Hoochdonck 1 erfgen.Jr.vnn Vlercken 2 Wil
lem Rutte en Peter Rutte.

\



fol.6 1518
Voor ons is verschenen Mercelis Ysbouts,hij verkoopt aan Peter 
voorn.een erfel.cijns van 6 gld.jaarl.op Sint Laurensdag die komt 
in de oogstmaand (=10 aug.) uit:
-een stuk beempt in de Hoochdonck 1 erfgen.Jr.van Vlercken 2 Wil
lem en Peter Rutte 3 Peter Emonts 4 Jr.van Asten.
-een stuk land in de Hoyvaernest groot 2i lcpense 1 de vicarie 
van Asten 2 Jan van Otterdijck.

Mercelis mag .....  die 6 rijnsgld. lossen met 100 gld.,hij mag een
half jaar te voren opzeggen wil hij op Sint laurensdag afleggen.

f ol.6vo
Voor ons is gekomen Heylewich weduwe wilner Dirck van Kessel en 
','v'ilm en Gerit knd.van haar en Dirck voorn.mede gelovende voor 
hun broers en zusters en hebben verkocht aan Kathelijn wede.Jan 
Heynen een mud erf rog met de schepenbrieven; dit mud rog komt uit 
een schepenbrief uit den Bosch van 5 mud jaarl.op Lichtmisdag 
uit goeden geheten ter Eyken en die Heylwich aangestorven waren 
na de dood van haar vader Matijs de mulder.
Anno 1518 mensis juni 33 dagen!!.

fol.6vo 12 april 1518
Henrick Gilliszn.van den Houckverkoopt aan Cornelis Verscaut on
ze mede-schepen een mud erfrog,dit mud had Henrick verkregen van 
Jacop Everaert Gijsenzn. zijn zwager en was hem toebedeeld in een 
erfdeling met broers enz.het welk jaarlijks is geldende uit:
-een huis,hof enz.te Asten 1 Hanrick Willen 2 Walraven Heynen 
Buxkijns of zijn knd.

fol.6vo 26 aug.1513
Claus Merseliszn.van Weert verkoopt aan Jacop Herbertszn.een mal
der rog,(maat Helmond) jaarl.op lichtmisdag uit:
-een stuk land,den Eyckecker groot 3 lopense gelegen in Gemert
1 Commanderij van Gemert 2 Jacop Herberts 3 Dirck Smeets 4 Henrick 
van der Bleeck.

fol.6vo,7 26 aug.1513
Voor ons is gekomen Willera(ke) weduwe wilner Anthonis "etinen met
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mbr.met Herman, Thonis, Cornelis, Joeat en Jan, llubrecht (zijnde) Tho- 
nis Mennen kinderen,ze verkopen aan Meester Henrick van Ommel een 
jaarl. cijns van 6 rijnsgld.te betalen op Sint Jan Decolate die 
komt in de oogstmaand uit:
-een huis,hof enz.aan Vorldonck geheten de Rijt,groot 16 lopense
1 Dirck Roeffs 2 de gemeynt 3 de straat 4 Thijs van den Berge gehe
ten de zeman.
-een stuk land achter den Bosch van 4 lopense 1 O.L.Vr.altaar 2 
Jan Jacops 3 Willem Vereynseldonck 4 Gerit Verhoeve.
Vrij behalve 3 mud erfrog en de cijns van de grond.
Act.26 oogstmaand 1518.
N.B. Sint Jan Decolatio = Sint Jans Onthoofding op 29 aug. 

fol.7
"Item dese voersr.sullent mogen lossen altijts alst hon believen 
sall myt hondert rijnsgulden XX st.vor den gld.te weten dat dese 
geven sullen aende som voersr.32 phelippus gld. noch hondert ende
20 silveren vl....  van 3 stuivers tstuck ende noch hondert ende
vyffen dertich dobbel stuvers ende voert (empich stuvers) belopen
de tsamen ter somme van hondert gulden mit voerwaert dat dese 
voersr. een halff jaer te voire op seggen sullen als sij tot Sint 
Jansdach opseggen sullen."
Datum voersr.

f ol.7vo
Voor ons is verschenen Meester Henrick van Ommel,hij heeft opgedra
gen aan Jan Verhynart en Wilm Vereyseldonck als kerkmeesters 
"tot behoeff van een jaergetijt off ander repracien der kerck daer 
Meester Henrick ter ordinen sall in stat van eenen andere ob- 
droucht aengaende Heyn Bulle die hij hier voermals der kerck gedaen 
heef eenen scepenen schuld-brief mensio makende van 10 peters 
tstuck tot 18 st.mytten voirschenen pachten te weten 4 lopens ende 
van (4) jaeren gelyck dien brief voraer dat inhelt behoudelick dat 
dese selve kerckmeesters voorn.noch niemant van honnertwegen son
der consent Meester Henrick voersr.eenige compossisien off aff- 
slach sullen doen ten alleen nemen ende vervolgen dat recht is 
sonder vertreck indien sij des niet en doen van (stonde) ten soe 
dracht Meester Henrick desen selven brief als voer de kerck van 
groot (sondert) dat Meester Henrick daer doey sell gelyck hier



geweest soude hebben ende al sonder arglist geloven dat voersr. 
vast ende stedich te holden op hom ende op all goet."- 
Datum voirsr.
N.B. Corapossisien = schikking, 

f ol.7vo
Item Meelys Tijs Meliszn.verkoopt aan Hr.van Hall priester,een 
jaarl.erfcijns van 2 gld.op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof,hof stad enz.op Rynckvelt gelegen en groot 8 lopense 
1-2-3 de gemeynt 4 Goyart Verlijen

^  ~  «  —  • ê  
f ol.7vo,8
De schepenen en een deels van de gebueren van Asten ten eender 
ende Gerit van Berkel ten ander hebben "mijnnelijck ende wael gere- 
kent van alle tgeens dat Gerit voersr.mytten dorp te doen heeft 
gehadt
alsoe blieven die gebuer Geritten schuldich XX r.gld.ende alsoe 
lang als die gebuer Geritten sijn XX r.gld.niet en geven soe en 
sall Geritten voersr.myt ons (mer) gelden in enege bede ende alst 
den gebuer belieft Gerit sijn penningen weder te geven so sal Gerit 
voersr.ons den los schuldich te gelden als hem huer voermals ge
daen hadde
ende als Gerit voersr.belieft sijn penningen weder te hebben so 
sullen die gebuer sijn penningen weder geven ende dan sal hij gel
den ast voersr.is sonder argelist.
Datum 1518 den lesten dach ougstmaent."

Ceel Roeffs belooft 7 peters aan de kerkmrs.tot behoef der kerk 
van Asten,nu tot Lichtmis de een helft,de ander helft tot Pasen. 
Datum laatste dag oegstmaand.

fol.8
Item Elisabeth wede wilner Peter Verscaut cum tutore en Jornelis 
Verscaut als mbr.over de knd.van Peter voorsr. verkopen an 'r.
Dirck van Hall priester een erfel. cijns van een rijnsgld.te betii- 
len op Lichtmisdag uit:
-een inanderse land 1 erfgen.Jjm Vóin Ho^gel .? de strnnt.
Datum den IXste dnch gerstmnent.

e



Item ze mogen deze cijns van een r'gnsgld.altijd lossen met 20 gld.; 
met Kerstmis op te zeggen als men op 0 .L.Vrouwdag afleggen wil.

fol.8vo
Goyart Philips Pouseurzn.verkoopt aan Jan Coole 2 mud rog erfpacht 
jaarlijks te gelden en betalen op Lichtmisdag uit:
-een stuk beempt gelegen achter Gnstayen en groot drie buenre
-een stuk beempt 1 Tijs de .....  2 Willem Anthoniszn. 3 de gemeyn
dijck 4 de Aa.
Vrij behalve de cijns van de grond en een mud rog daar uitgaande.

Goyart voorn.zal mogen lossen altijd als het hem belieft met 60 pe
ters,de peter van 18 st.,de philipsgld.voor 25 st.,de corvorster 
gld.voor 28 st.;opzeggen half jaar te voren als men opzeggen wil.

fol.8vo
Hr.Jan van Rooggel kent zich betaald van alzulke erfrog als Ceel 
Ysbouts hem had beloofd in de Par die hij (Ceel) van Hr.Jan gekocht 
had. |

Item de brief van 12 gld.lijfrente die Seel gevest had aan Hr.Jan 
en die .......

fol.9 26 geerstmaand 1513
Henrick Kemp verkoopt aan Berthout van Gerwen een jaarl.en erfel. 
cijns van 20 st.te betalen op Remigius en Bavo (dag) uit:
-huis,hof,goed te wegen en groot 9 lopense 1 Henrick Verweyen
2 tgoet van Ruth 3 de straat.
Los en vrij en verder tot onderpand 6 gld.erfelijk die Henrick heeft 
in Hilvarenbeek aan Aert Schilders genoemd Wellens kynder geheten 
te Diessen.

Item Henrick mag altijd lossen met 13 gld.;een half jaar te voren 
op te zeggen.

Los briefje liggend bij fol.9
"Cond ende kenlicke sij enen yegeliken woe dat Aert van Doeren Aer- 
den den Poerter sijnen laet jtierlicx verhuert heeft:

fol.S

o



-twe bemden gelegen after dat huys van Asten voer welcke twe beem
den vorscreven die laet sijnen heerscap alle jaer op onser vrouwen 
lichtmissedach sal geven ende betalen vijftenhalven r(ijns) sulden 
gevalueerts gelts XX st.voer den gulden gerekent ende daer voer 
sal die laet die bemden meyen,hoeyen.weyen ende gebruycken tot 
profijt van honder beyder beesten opter hoven daer die laet woent 
ende anders waer nergent off met geenen bremden beesten,ende dese 
huer sal dueren alsoe lange als die laet op die hove woent ende 
nyet langer ende hier met is die huer doet ende te nyet van den 
bemt die daer gemackt is inder pechtyngen doen die laet die hove 
in gepacht heeft ende dat is gesciet Ao 1518 op Sint Janbaptis- 
ten avont."

fol.9
Heylwich wett.dr.Lenart Scoemekers die Lenart gewonnen en verwekt 
had bij Stijntkijn Goyart Hagensdr.met mbr.,heeft volmacht gegeven 
aan Dirck Scoemekers haar wett.man om alle recht te vervolgen,te 
doen en laten zoals Heylwich dat in "propre persoen" zou doen. 
Actum 1518,donderdach post Asten Kermys.

"Anno 1518 den lesten dach geerstmaent zoe is commen Gerit van 
Lier begeeren de een vre tusschen Jan Heymekers ende Hr.Gerit 
Evert sijn zwager myt hon vrienden in de volle vierscare (die) den 
schoutet myt die scepenen sat ende dincgde ende die scepenen dien 
vrede verzocht ende beval aen Mathijs Jan Heynen een warf,ander 
warf,derde warff ende Tijs hom die vrede weigerde ende Dirck Hey
nen myt sijn kynder Gerit myt sijn vrienden de vrede gaff ende voir 
hen selven ende voer sijn kynder ende mut............"

Anno 1518 zo heeft de schout van Asten Gillis van Co(...)borch 
"een vre geheyst ende begeert ut begeerte van partijen ende van 
den Heer tusschen dien van Lier ende Jan Heynen kijnder eerst Tijs- 
ken Heynen ende die selve Tijsken dat weygerde in presentie die

"Item binnen 14 dagen dnernner dien schoutet voorn.nettende de 
vierscner met sijn scepenen ende nlle Jan Heynen

fol.9 30 sep.1518

f ol.9vo

scepenen in de dinckbanck den dach october."

vo



en die schout aldoen wederom een vree geheyst ende die selve Jan 
Heynen alsdoen weygerde den Heer."

fol.9vo
"Item dat te voire voir desen datum den Heer begert een vre tus
schen dese selven voorsr.en Dirck Heyne de oem ende bloet(vader) 
partijen ende dien selve Dirck dat geweigert heeft."

fol.9vo 16 okt.1518
Jan Mart en Molendijx verkoopt aan Hr.Hendrick de Bree priester een 
mud erfrog met de schepenbrief, dit mud erfrog had Jan gekocht ge
had van Henrick van T...bolle.
Jan heeft vertegen op die brief enz.

fol.10
ïïreyns van Roesven verkoopt aan Joest Verrijt:
-een huis en hofstad en erf tot Onstayen 1 Jan van Dael 2 Jan Mo- 
lendijc.

<fol.10 28 okt.1518 
Dirck Schoemeker heeft voldaan .......

fol.10 9 nov.1518
Ruth Jan Ruttenzn.heeft opgedragen aan Dirck Peter Claeszn. een
schepenbrief van 4 vaten rog ........

fol.10 Anno 1518 elfde dach voor Martini
Jan Goyart Franckenzn.heeft opgedragen aan Henrick zijn toekomende 
huisvrouw wett.dr.Michiel van Valen van Zomeren 75 gld.na de dood 
van Jan;als Henrick langer leeft dan Jan zal ze de penn.gebruiken 
zoals ze zelf wil,
-"ende ander Henrick naer Jans doot daeraff te gelden drie mudde 
erffrogge der maat van Asten tot een tijt durende dat erfgen. van 
Jan voorsr.commen ende betalen Henrick die voorsr.penn.ende inge- 
vaell off Henrick wettige geboert crecht bij Jan voorsr.soe sullen 
die penn.ende de pacht van de penn.voirsr.gaen tote gerechte erf
gen.ende blijven bij alsoe dat Henrick die moeder,kind of kinder 
voersr.sal gebrucken die voersr......  haer leven lanck bij alsoe
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dat Henrick hebben sall naer Jans doot een coe ende een bedde en
de sijnder toebehorde all sonder argelist.
Datum 1518 elfde dach vooi? martinj."-

fol.1Ovo 26 nov.1518
Mercelis Ysbouts belooft te betalen aan Reiner Ariaen ',Vicmoets 
nu op 0.Yr.Lichtmisdag:
-een malder erfrog en dat 10 jaar lang.
Binnen die 10 jaar mag Mercelis 15 peters betalen zijnde de princ. 
penn.met de pacht die hij ten achter heeft.

fol.10vo
Op 9 dec.1518 heeft Jan Henrick Danels
Peter Janszn.van Berkel zijn huizing, hof stad en erfenis daarbij 
tot Onstayen met de schepenbrief die hij daaraf had.
N.B. -Er staat niets over verkoop!-

fol.10vo 14 dec.1518
Elisabeth Symon Goyarts wett. dr. verkoopt aan Sijmon Claes Costerszn'. 
-een huis,hof en hofstad en erf van 4 lopense te Someren int Scoet
1 Chiel Schonck 2 erfgen.Jan Wilm V/agemans 3 de straat 4 Dirck 
Schonck
-een stuk land,den Loemsecker groot 1/4 van 4 lopense 1 Pauwel 
Brauwers 2 Dirck de Heer 3 de gemeyn waterlaet 4 Jan Happen.
Vrij behalve 12 vaten rog en de cournier vant dorp.

fol.11
Sijmon belooft aan Elisabeth te betalen nu tot Lichtmisdag 14 r.gl. 

Elisabeth kent (hem) betaelt van 24 r.gld.in af......  van 68

Symon belooft aan Elisabeth nu Sint Jans a.s.?9 r.gld.te betalen.

Jan Jan Darnszn.heeft opgedragen alzulk mnlder erfrog als Hr.Dirck 
G..... s hem gemaakt had en verder alzulk versterf als hem is aan
gekomen vanwege zijn moeder Aleyt Jan Vlemyncxdr. en alle rechten

r.gld

fol. 11 14 dec. 1513



hem aangekomen vanwege zijn zusters en broers als land,hei-en wei- 
veld en alles wat gekocht mocht zijn en dat tot behoef van Joest 
Broubraken.

Item Joest belooft aan Jan Jan Daemszn.nu tot Onze Vrouw a.s.8 pe
ters of op O.L.Vr.Lichtmis daarna 4 vaten rog.

Item nog zal Joest geven binnen 14 dgn.32 st.

fol.11vo 14 dec. 1518
Willem Anthoniszn.van Diesdonck,Henrick zijn broer,Mercelis Ysbouts 
als man van Marie zijn wijf,Mercelis mede gelovende voor Gillis en 
die "±e vesten ende te vertien te brengen", verder Lauwrijns Roufs 
Cremerszn. als man van Luytgart zijn wijf en Joest van Wynckel als 
man van Jen zijn vrouw en Reyner Arien Wicmoets als man van Stijn 
zijn wijf,zijnde alle wett.knd.van Thonis van Diesdonck.Ze hebben sa
men verkocht aan Jan Coole:
-drie malder erfrog met de brief;deze was hen aangekomen en aan
gestorven na de dood van Thonis voorn.hun vader en welke Thonis 
van Rooggel gekocht had van Jan nat.zoon van Heer Henricx van Om
mel priester.
Deze Jan is man en mbr.van Jut zijn vrouw dochter van Michiel Jan 
Heymanszn. Michiel voorn.en Jut hadden deze cijns in koop verkregen 
gehad van Gerrit Dirck Knopszn.,jaarlijks op Lichtmisdag -maat So
meren -te gelden uit:
-een huis,hofstad en een camp land daarbij in de parochie van Zome
ren, ter stede geheten "an geen heide" 1 Danel van Eckerbrouck
2 Deynout natuurlijke zoon van Deynout aan geen heyde.
Dit alles zoals staat in schepenbrieven van Zomeren.
De verkopers hebben op die 18 lopense rog helmelinge vertegen tot 
behoef van Jan Colen voorn.

fol.12 dec.1518
Item Joest van Rooggel heeft helmelinge vertegen op alzulke sche
penbrief als Willem Wagemekers gevest heeft aan Hr.Jan van Dies
donck,hij belooft dat vast,stedig enz. te houden op hem en op al sijn 
goed.
Datum woensdach nae Korsdach.
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Item Willem Diden en Lauwreyns Roefs Cremerszn.hebben samen beloofd 
"voir all wes last ofte commer dat dien scepenen ofte clerck commen 
mocht van eenen scepenenbrief die sij Lauwreyns voorsr.ut gereickt 
hebben van drie mudde rogghe dien Wilm de Wagemeker (aen) Hr.Jan 
van Diesdonck geveest heeft ende off die scepenen ofte clerck van 
eenige commer last scade inne quam in geestelick in werlicken,dat 
sij dat oprichten ende voir in staen sullen ende geloven dit gesa- 
menderhant ende een voir all vast ende stedich te holden op hon en
de op all hon goet hebbende ende vercrijgende.
Datum voorsr. (=woensdach nae Korsdach.)

Item Lauwreyns voorsr.heeft geloofd "op hom ende on all sijn goet 
dat hij Willem Didden costeloos ende scadeloos ontheffen sullen off 
hen last quam van dat hij ge(loft) heeft als voir-"

Item Jan Goyart Prancken......  verkoopt aan Jan van Dael onze me-
de-schepen, 9 vaten erfrog welke Jan gekocht had van Jan Peters van 
den Borlaer en die men jaarl.gilt op O.L.Vrouwdag uit:
-een stuk erf achter Onstayen 1 Jan de koper 2 Gerit (Rommen) 3 de 
straat 4 de camp van Hal.
Datum (andere) dach octobri (=1518)

y jf ol.12vo 3 dec.1518
Johannes Janszn.van Diesdonck verkoopt aan Jan Henrick Deenezn. :
-een stuk land omtrent de molen gelegen 1 Hr.Henrick van Hall
2 Joost van Bussel 3 Cornelis Verscaut 4 Henrick Baten.
-een stuk land 1 erfenis O.L.Vrouw.altaar Presentationes 2 Jr.van 
Asten 3 Jan van Berkel 4 Jan Matijs Smolders.
Vrij behalve de cijns van de grond.
Datum 1518,drie dage in decembris.

fol.12vo 5 dagen loemaent (=5 jan.1519)
Henrick Janszn.van Otterdijck verkoopt aan Wilm Jans Bruine tot be
hoef van Katheline zijn moeder,een mud erfrog op Lichtmisdag uit:
-een half buenre beempt of eeusel in de Stegen 1-2 Dirck Deenen
3 Joffr.van Berkel
Henrick mag lossen met 28 peters van 18 st.het stuk.

fol . 12

14



Henrick voorsr.verkoopt aan Margriet wett.dr.van Pauwel Nollens 
een malder erfrog op Lichtmisdag uit:
-zijn huizing,hof enz.in de Stegen 1 Katelijn Ysbouts 2 Jan van Ot- 
terdijck 3 Art Robijns 4 de straat.

Henrick mag dit malder rog lossen met 14 peters;Henrick zal op Sint 
Jansmys te voren opzeggen als hij afleggen wil.

fol.13 16de dach loemaent (=16 jan.1519)
Mercelis Jan Bucxkens heeft erfelijk vertegen op alzulk recht als 
hem is aangestorven van wege zijn vader en Jen zijn moeder zijnde een 
dr.van Mercelis van Elsbrouck en dat tot behoef van Lambrecht wett. 
zoon van Danel Emonts;hetzij erfenis,land,beempt enz.

fol.13vo 17de dach loemaent (=17 jan.1519)
Dat voor ons komen is Goyart Dirck Wicmoets.
Hij verkoopt aan Gillis Art Gilliszn.:
-een huis,hof en hofstad en erfenis in de parochie van Leynshout
1 Jan van Huesden 2 Goyart de verkoper 3 Willem Coolen 4 de straat, 
-een stuk land,dat eeussel,groot 3 lopense 1 erfenis toebehorend 
de hove van Lijnshout 2 Peter Muls 3 Jan Huesden 4 erfgen.Pouwel 
de Ruter.
-een stuk land en heiveld aan elkaar en 7 lopense groot 1 Peeter 
Horens en Matheus van Huesden 2 erfenis der kerk van Lijnshout
3 Claes Vercrushout en Goyart de verkoper 4 de straat.
Vrij behalve de cijns van de grond en een mander erfrog.

fol.1 3vo
Gillis voorn. verkoopt aan Goyart voorn, en Kathelijn zijn vrouw een 
erfel.cijns van 4 mud rog (maat van Leynshout) die te gelden en be
talen op Lichtmisdag al zo lang als Goyart en Kathelijn leven zul
len,uit dezelfde onderpanden die Goyart aan Gielis verkocht had.

fol.14
Gillis zal het land aanvaarden nu van de stoppelen met de halve 
schaar en de hof met half maart.

f o l . 1 3
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Gillis heeft opgedragen aan Thonis Marten Willemszn.zijn zwager 2 
mud erfrog en die te gelden en betalen op de eerste O.L.Vrouwdag 
na de dood van Goyart en Katelijn voorn.en verder alle jaar uit de
zelfde onderpanden die Goyart Gelissen voorsr.gevest heeft.

fol. 14
Gillis mag deze 2 mud rog lossen elk mud voor 18 peters.

fol.14,14vo 17de dach loemaent (=17 jan.1519)
Henrick Artszn.van Reest en Art zijn zoon,Goyart zijn zoon,Bertelmes; 
Henrick voorsr .gelovende voor Peter zijn zoon en voor Jan zijn zoon 
en Art en Goyart voorn.gelovende voor Alart hun zwager die man en 
mbr.is van Joest dr.Henrick van Reest.
Ze verkopen aan Jan Coolen 17 vaten erfrog welke Henrick gekocht 
had van Art Gilliszn.van Hal en die men jaarl.gilt op O.L.Vrouwdag 
van en uit:
-een stuk land van 4 lopense gelegen in de Omelache ecker omtrent 
den Colck 1 Peter van Helmont en zijn zuster 2 Jan Willemszn.van den 
Eynde 3 de Colck 4 een weg.
-een stuk land gelegen op ten Zwarten berch en 2 lopense groot 
1-2 Jan Verrijt 3 Willem van den Eynde 4 de weg.

fol.14vo 17de dach loemaent (=17 jan.1519)
Peter van Roesven verkoopt aan Hr.Dirck van Hall priester,twee de
len van:
-een beempt,de Hogedonck te Asten en groot omtrent 3 lopense.
1-2 Henrick Verweyen 3 de Aa 4 Willen Rutten Artszn.

fol.14vo,15 20ste dach loemaent (=20 jan.1519)
Cornelis Verscaut verkoopt aan Hr.Jan van Bussel een jaarl.erfel. 
cijns van 3 r.gld.op Lichtmisdag uit:
-een stuk eeussel in dat Root,5 lopense 1-3 Art Vrients 2 Henrick 
Baten 4 de Dijck.
-een stuk eeussel en land aan elkaar en groot 7 lopense 1 Jr.van 
Asten 2 Mercelis van Best 3 Albrecht die Roever 4 erfgen.Jan Wage- 
makers c.s.
Vrij behalve de cijns van de grond en 7 vaten rog als erfpacht.
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fol.15 20ste dach loemaent (=20 jan.1519)
-"Cornelis macht lossen alst hem believen sal desen 3 r.gld.myt 
fichtich r.gld.(=50) 20 st.voir den gld.,philips gld.voir 25 at., 
furyser(=vuurijser) voir 2 st.1 oort,corstvorsters gld.voir 28 st. 
off ander payment dat daer goet voir is (als) geit nu ghilt voir 
datum sbrieffs.bij alsoe dat Cornelis voern.tot Sinte Martennys op- 
seggen sall sonder argelyst.Datum voorsr.-"

"De schouteth heeft een lest vonnis gemaent,de scepenen hebbent ge
wesen als dat Hr.Heyntken Heynen verreyckt heeft voir een "beende 
wonde" dien hij Gerit van Lier gedaen soude hebben."
Datum voorsr.

"De schouteth heeft die selve mael Jan Jan Heynenzn.verreyckt als 
dat hij hun stootinghe gedaen heeft ende vrede gevergert voir pee
nen ende breuken daerop staende."
Datum voorsr.

fol.15vo 22ste dach loemaent (=22 jan.1519)
Item Elysabeth wede.wilneer Lemmen van Os en Gerit de zn.gelovende 
mede voor zijn andere broers en zusters,hebben gekend en geloofd dat 
Danel van Gerwen hen gelost heeft een mud rog en een achterstallige 
pacht en wel met 26 peters zoals blijkt uit de brief.
Dit mud rog hadden de knd van Godscalk van Gerwen eertijds gevest 
gehad.

fol.15vo 22ste dach loemaent (1519)
Ruth Jan Ruth natuurl.zoon heeft opgedragen aan Jan Verhijnart en 
Art zijn broer,een malder rog erfpacht met de schepenbrief daarover. 
Dit malder rog was aan Ruth voorsr.gemaakt gtrweest door Jan Rutten 
zijn vader en was geldende uit:
-drie buenre land gelegen aant Laerbroeck.
Ruth de verkoper en Willem Kutte en Peter van Hoesven hebben helme- 
linge vertegen op dit malder rog met alle brieven en dot tot behoef 
van Jan en Aert voorn.

fol. 16 24ste dach loemaent (1C>1̂ )
Voor ons is verschenen Aeb siVitten nis man en rnbr.wn Beatrix zyn



wijf,hij heeft verkocht aan dan de Porter een erfel.cijns van 9 vaten 
rog jaarl. te gelden op Lichtmisdag uit:
-de helft van de halve camp,int geheel gelegen naast 1 Heyn de 
Haen 2-3 erfgen.Jan sMeyskens 4 de gemeynt.

f ol. 16
Aeb mag altijd het malder lossen met 14 peters en de andere 3 vaten 
na advenant.

fol.l6,l6vo 27ste loemaent (=27 jan.1 5 1 9 )
Margriet wede.Jan de Berker met mbr.en Philip en Art haar zonen met 
Willem hun zwager als man van zijn wijf ook dr.van Jan de Berker en 
Merie eveneens een dr.van Jan.
Ze verkopen aan Gerit van Berkel een jaarl.cijns van 4 r.gld.te be
talen op Paasdag van en uit:
-hun huizing en hofstad en erfenis gelegen aan den Bosch te Asten
1-2 Art Vereynseldonck 3 Jan Jacops 4 de straat.
-een stuk beempt in de Haseldonck en groot 4 buenre 1 Jan Jacops I
2 erfgen Philip Jan Gerarts 3 de Aa 4 de ekkers aldaar.
-een stuk land,den Brugecker,groot een manderse 1 erfgen.Art van 
den Eynde.
-al de onderpanden die hen zijn aangekomen van de Berker,vrij behal
ve de cijns ven de grond en 23 vaten rog en 8 vaten rog daaruit te 
gelden.

fol.16vo
De verkopers mogen altijd lossen met 72 r.gld.,ae philipsgld.voor 
25 st.,het vuurijser voor 3 vlaams;met Kerstmis op te zeggen als zij 
het afleggen willen.
"myt voirwart dat sijt myt 2 r.gld.affleggen sullen van hon selffs 
eyghen propren goet (haffve oft erfve) ende die ander 2 r.gld.sul
len sij mogen werwen off sij Geerit voorsr. af f leggen sullen,maer sij 
sullen dese 4 r.gld.tsamen aff leggen.
Datum voorsr.

fol.16vo,17
Maes Willem Maeszn.verkoopt aan Gerit van Berkel 2 mud rog erf
pacht op Lichtmisdag uit:
-stuk land aan den Dijck,geheten den Ecgecker groot 7 lopense
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1 Heyn Baten 2 Jan Molendijck geheiten de muser 3 de gemeynt 4 erf- 
gen.Jan Heynen
-een stuk land,groot een .... en geheten den Wittenberch 1-2 erf-
gen.Jan Heynen 4 de Eekecker.
Vrij behalve de cijns en 15 vaten rog daar uit gaande, 

fol.17
Item Maes voorsr.mag lossen met 61 peters, 

fol.17
Thonis Jan Cocx verkoopt aan Katharina wede.wilner Jan Heynen:
-een huis,hofstad en erfenis met de schepenbrief daarover.
Thonis had dit gekocht gehad van de erfgen.van Jan Heynen sWitten 
zn. 1 de gemeyn Beeck 2-3-4 de gemeynt.
Datum voorsr.

fol.17
Jan die Groet verkoopt aan Heyn Janszn.van Otterdijck:
-een stuk eussels in de Stegen,de Papendonck 1 Dirck Deenen
3 Joffr.van Berkel 4 die van Boeschit.
Vrij behalve de cijns van de grond en een erfweg daar door gaande, 

fol.17vo
Heyn voorn.verkoopt aan Jan die Groet een jaarl.cijns en rente van
5 peters op Lichtmisdag uit:
-hetzelfde stuk euselvelt dat Heyn gekocht had
-een stuk land van 9 buenre in de Sporckt gelegen 1-2 erfgen.Tho
nis Verdiesdonck.
Vrij behalve de cijns en 1 mud rog.

Heyn mag deze 5 peters lossen met 94 peters het stuk 20 st.,de 
philipsgld.met 25 st.,het dobbel fuuryser voor 2 st.1 oort.de Kor- 
vorster voor 28 st.of ander payment.
Heyn mag deze 94 peters afleggen in drie gedeelten.

fol.18 31 jan.1519
Jan van Eisen verkoopt aan Bruysten Tijs onze mede-achepen een jaar
lijkse rente van 20 st.te betalen op Lichtmisdag uit:
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-een stuk beempt in de Stegen 1 Jan van de Cruys 2 Jan van Berkel
3 de straat 4 Heyn de Haen.
Vrij behalve een malder rog.
Datum lesten dach loemaent.

Jan mag deze 20 st.lossen met 18 peters,met Kerstmis te voren op 
te zeggen.

Item Herman Peter Delye verpacht aan Maes Danels zijn gelach aan 
den Dijck tot Vosholen voor een tijd van 8 jaren en daarvoor zal Ma 
alle jaar geven op 0. L. Vrouwdag" 13i mudde der maat van Asten ende
noch sal Maes pechten alle jaer voir die ..... 30 st.hoy ende al
le viervoetinge beesten te halven utgesceyden twee verckens ende 
noch 3 fijmen scoeff te decken tot laetsrecht ende alle jaer een 
cijns van de gronden ende nu tot half mey aen te verden ende soe t 
voit* te laten liggen ende myt halve scare af ende aen te varen." 
Datem leste dach loemaent.

Item Willem(ke) weduwe Thonis Mennen cum tutore en Cornelis,Joost 
en Jan haar zonen,mede voor hun broers en zusters verkopen aan 
Hermen Peter Delye:
-een stuk land op Braessel.

fol.18vo
Wreyns Roufs verkoopt aan Marie Tijs Didden wijlen dr.een erfpacht 
van 3 malder rog op Lichtmisdag uit:
-een stuk eussels in den Papendonck gelegen 1 Tijs van den Berge
2 de weg 3 Bruysten Tijs 4 Wreyns voorn.

Item Wreyns mag lossen met 42 peters.

Peter (Bullen) bekent betaald te zijn door de erfgen.van Thonis 
Mennen inzake de 3 mud erfrog welke l’etar gevest had in hun goed 
gelegen aan Voerseldonck en geheten de Rijt.

fol.18vo
Herman Peter Delye verkoopt aan Maes Danels 8 vaten erfrog uit: 
-zijn hoev, lan d , beempt,wei e tc.gelopen in Vosholen.
Herman mag deze 8 vaten lossen met '0 peters.



fol.19 1 feb.15 19
Thonis Jan Cocx zal als princ. schuldenaar betalen aan Keris zijn 
broer nu op O.L.Vr.Lichtmisdag 1 mud rog en dat 10 jaar lang. 
iüet Kerstmis op te zeggen met 30 peters.
Datum den eersten dach sporkel.

Dirck Roufs verkoopt aan Mari wett.dr.van Alart Vriens zijn toeko
mende huisvrouw 3 mud rog erfpacht te gelden en betalen op Licht
misdag na de dood van Dirck en dat uit zijn have die Dirck zal ach
terlaten,te weten uit:
-huis,hof en land enz.op Vordeldonck.
Vrij behalve de cijns van de grond en 3 mud rog daaruit.
Datum eerste dach sporkel.

fol.19
Joest Dirck Geritszn.van den Winckel als man en mbr.van zijn wijf, 
verkoopt aan Jan van den Gruys:
-een stuk beempt in de Stegen 1 de koper 2 Seel Ysbouts 3 Roufs 
erfgen. 4 Art Vernebben.

f o1.19 vo
"Joest Verrijt heft .....  als principael schuldenaer op hem ende
op al sijn goet hebbende ende vercrijgende te betalen Marten Gefvart 
Peterssoen nu tOnser Vrouwe Lichmysdach naestcomende over jair een 
malder rogghe ende dat VI jair lanck durende aftereen vervolgende 
off hier en .....  tot sijne sch(oense(?) ende dair mede af te leg
gen XV peters XVIII st.voir den peter gerekent soe geit nu ghilt 
voir datum sbrieffs bij alsoe dat hij corsmis opseggen sall.
Datem voirsr.-"

-"Item Joest Verrijt ende Philips Berkers als heylegemeesters nu 
ter tijt off naermaels comen mogen,geloven jairlyx ende erpfelycke 
te gelden,

-der edele Vrouwe Adriane van Willick weduwe wilner Heer Jan Back
ridder, voirtijts Heer van Asten-
tot behoef (dit woord was doorgehaald)
Heer Lauwreins van den Veen prieBter tot Hese.



eene jaerlycx tsijns ende rente van VIII r.gld.- die
munte ons Heren van Brabant,alle jaer op onse Vrouwe lichtmysdach 
te vergelden uut ende van alle die goede ende rente die der taffe- 
le des heylegeest tot Asten toebehoirend is nu ter tijt,ende gelo
ven voir hon ende nacomelinge die voersr.rente.be vrij.scat vrij en
de alle commer vrij te gelden ende te betalen soe voersr.is sonder 
argelyst.
Datum den vijf sten dach sporkell.-"

Item Gerit Henrick Hane soen (anders) Verhoeven verkoopt aan Weyn- 
del wede .Henrick (Bulle) en mede tot behoef van haar wett.knd.bij 
Heynen voorsr.verkregen,elf vaten erfrog jaarl.te betalen op Licht
misdag uit:
-zijn huizing,hof stad enz.op het Ryncvelt 1 convent van Bynderen
2 Jan Jacops 3 Tijs van den Berg 4 de gemeynt en groot 15 lopense. 
Vrij behalve de cijns en 3 malder en 3 peters daar uitgaande.
Datum altera dej Mathej .. sporkell.
N.B. Sint Mathijsdag(= 24 feb.1519)

fol.20
Gerit voorsr.mag altijd deze elf vaten rog lossen met 30 peters, 

fol.20
Willem Gilliszn.van den Houck verkoopt aan Art Henrickzn.van den 
Doren een malder rog erfpacht jaarl.op Lichtmisdag te gelden uit 
een schepenbrief van 3 mud rog welke Jan van den Houck heeft te 
gelden uit:
-zijn huis en erfenis gelegen aan de Langestraet.
Jan voorsr.mag dit malder rog lossen met 12i rijnsglc.

fol.20
Het vonnis is gegaan tussen Jan Snoucx als aanbrenger ter. eenre 
er. Danel V/illems ten andere. 
sMaandags voir Synte Peter in Sporkel.
N.B. Sint Peters stoel is op 22 feb.(1519)

fol.20
Joest Merceliszn. Verhoeven verkoopt aan Heyle.'.ich de wede. Jan Gub- 
bels tot haar behoof en mede tot aat van haar knd.een ir.ud erfrog



jaarl.te gelden op Lichtmisdag uit:
-een huis en schuur en hofstad enz. groot een mudse 1 erfgen.Hou- 
brecht de Hooge 2 de Bossche v?eg 3 Jan de Berker 4 de gemeynt.
Los en vrij behalve 7 vaten rog.

fol.20vo
Joest mag dit mud rog altijd lossen met 28 peters en Joost moet met 
Sint Jansmisse te voren opzeggen als hij op Lichtmisdag wil afleggen.

fol.20vo
Art Corneliszn.Verscaut heeft verkocht aan Joest Merceliszn.Ver- 
houve een malder rog erfpacht jaarl.te gelden op Lichtmisdag uit: 
-zijn huis en hof int dorp 1 Mercelis Ysbouts 2 de straat 3 Bertel- 
meus de Smet 4 de gemeynt.
Los en vrij behalve de cijns van de grond en 3 peters daar uitgaande. 
Art had dit malder rog opgewonnen aan Heylwich Jennekijns Gubbels, 
hij mag het aan Joost afleggen als het hem belieft.
Datem de laatste dag sporkel (=28 feb.1519)

fol.20vo
Art mag dit lossen met 14 peters.

Item Jan van den Houck verkoopt aan Willem Verleynsdonck:
-een stuk land op Loverbosch 1 Heyn de Haen 2 Willem de koper
3 een weg 4 Jan van den Houck.
Datum 9de dach in de mert.

Lambrecht Dirck Lambrechtszn.verkoopt aan Dirck Lambrechts zijn va
der al zijn versterf hem aangestorven van wege zijn moeder en wat nog 
komen mag van Dirck zijn vader zoals:
-huis,land,beempt en veld te Asten.
Datum 5ste dach in de mert.

fol.21 11 maart (=15 1 9)
Jan Henrick Kremerszn.heeft opgedragen aan Cornelis Kouffs Cre- 
merszn.zijn oom alzulk versterf als Jan aangestorven is van Henrick 
zijn vader.
Datum 11de dach in meert.
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Yfkijn Henrick Rouff Cremerszn.met haar mbr.Cornelis Rouff Cremers- 
zn.heeft opgedragen aan Jan haar broer dat hij zal beuren een deel 
van huis enz.;de penningen hierover staan onder Hr.Henrick Stevens 
ten Bosch.

fol.21

fo1.21vo
Art Danielszn.van Erssel heeft beloofd te betalen aan Henrick Pau- 
welszn.van de Doren een mud rog en dat jaarl.zo lang tot Art aan 
Henrick 33 peters betaalt.
Datum 9de dach mert (=1519)

fol.21vo
Jan Stoetboem verkoopt aan Hr.Dirck van Hall priester:
-een stuk beempt ter plaatse int Root met de schepenbrief.
Jan had die beempt gekocht van Art Emontszn.Verweyen en van Peter 
de broer van Art en verder van Art van den Berg als man van zijn 
wijf en van Lambrecht Danel Emonts en Hermen zijn broer, samen gelo
vend voor de onm.knd. 1-3 Henrick Verweyen 2 de Snijerscamp 4 Evert 
van Roggel erfgen.e.a.
Met v.w.dat Hr.Dirck geweegd zal zijn met een erfweg van 6 voeten 
te varen en drijven als het hem belieft over dat "Bussel" welk Jan 
verkregen had van Peter van Bussel,deze laatste had het opgewonnen.
Dit eussel was voormaals geweest van Jan de Helt en Lysbeth ......
Datem leste dach mert (=1519)

fol.22
Jan Verrijt heeft opgedragen aan Maes Janszn.van Onstayen:
-een lopense land te Omel.
Jan had dat gekocht gehad met een schepenbrief van Jan van Helmont. 
Datum vijfste dach april.

fol.22
Dirck Heynen verkoopt aan Dirck Lambrechtszn.3 vaten erfrog jaarl. 
te gelden op Lichtmisdag uit:
-een stuk beempt,den Cranebeempt groot 1 buenre 1 erfgen.Ysbouts 
Mercelis Artszn. 2 de hoeve te Houbraken 3 de Aa 4 Dirck de verko
per.
Vrij behalve de cijns en een mud erfrog daaruit gaande.
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Dirck mag lossen het malder met 16 peters en de 2 vat altijd met 
Kerstmis op te zeggen.

fol.22
Kathelyn wett.dr.Willem van Hersel met Maes (Willem) Maes haar mbr. 
verkoopt aan Goy(aert) Gubbelszn.van Besel drie malder rog uit haar 
deel in:
-een huis etc.gelegen aan de windmolen
-8 lopense land 1 Rover 2 Sint Acht-altaar 3 het Laerbroek 4 de ge
meynt
-stuk beempt gelegen achter Bussel 1 erf.Hr.Jan de Veen 2-4 hoeve 
van Bussel e.a. 3 de Aa.
Datum 10de dach april.

fol.22vo
Kathelijn mag deze 3 malder lossen met peters voor het malder.

Gysbrecht Gubbels van Besel heeft opgedragen aan Goyart zijn broer 
al zijn versterf van wege zijn vader en moeder.

f ol.22vo 13de dach april.
Katherina Verweyen met mbr.heeft opgedragen aan Jan Molendyx 5 va
ten erfpacht met schepenbrief.

fol.22vo
Marten Gefvart Peterszn.en Art Peter (Stelen) die man is van Fija 
zijn wijf dr. Gefvart voorsr. verkopen aan Goert Verrijt:
-een stuk land in de Langestraat 1 Peter Jan Willems 2 de kerk van 
Asten en Cornelis Crakelaers 3 de gemeynt 4 Tijs van den Berge.
Datum leste dach van Loemaent.





Aft. de 1-2-9-16-18-24-25
Altaar: O.L.Vr. ^
Altaar: O.L.Vrouw Presentationes  ̂.
Altaar: St. Achten „25
Anthonlszn. , Villem ^
Back, Hr. Jan (Vrouwe Adriana van Willick

de wede) 21—22
Baten, Pirck (Elisabeth de wede) 2-3
Baten, Henrick ..g
Berge, Art Artszn van den (gm) 5-24
Berge, Thijs van den -alias de zeman- 7
Berge, Thijs Artszn. van den 5

Bemarts, Jan 4
Berkel, Gerit van 8—18
Berkel, Peter Janszn. van 12 
Berker, Jan de (Margriet de wede)

4 knd: Philip, Art, Merie,
...dr. (gm Willem) 18

Berkers, Jan 2
Berkers, Philip 2-21
Besel, Goyaert Gubbelszn. van 25
Besel, Gijsbrecht Gubbels van 25
Bleeck, Henrick van der -Gemert- 6
Bree, Hr. Hendrick de -priester 11
Bruine, Wilm Jan 14
Bruesel, Peter van 5
Bruysten, onze mede- schepen 1
Borlaer, Jan Peters van den 14 
Boutszn., Art Ysbout 
Bouts, Ysbout -de erfgen-
Bucxkens, Mercelis Jan 1
Bulle, Henrick (Weyndel de wede) 7-22
Bullen, Peter *

25Bussel, hoeve van 
Bussel, Hr. Jan van
Bussel, Peter van 1

KBuxkijns, Walraven Heynen

Algemene klapper. R5 9 .



Camp, .Villem Artszn. van de
Claeszn., Dirck Peter ^

Co... borch, Gillis van -schout van Asten- 10

Cocx, Thonis en Keris Jan 19-21
Coolen, Jan 3-4-9-13-16
Costerszn., Sijmon Claes -Someren- 12
Cremerszn., Cornelis Roefs 23-24

Cremerszn., Jan Henrick Roeff 23-24 
Cremerszn., Laureys Roef (gin Jen dr. Thonis

van Diesdonck) 13-14
Cremerszn., Yfkijn dr. Hanrick Rouff 24
Cruys, Jan van de 21

Dael, Jan van -schepen- 14

Danels, Jan Henrick 12
Danels, Maes 20 
Damszn., Jan (gm. Aleyt dr. Jan Vlemyncx)

zn: Jan 12-13
Deenenzn., Jan Henrick 14
Delys, Herman Peter 20
Didden, Marie dr. Tijs 20
Didden, Willem 14
Diesdonck, Anthonis van (gm) -van Roggel- 

7 knd: Willem, Henrick, Gillis,
Marie (gm Mercelis Ysbouts) 
Stijn (gm Reyner Arien 

Wicmoets)
Luytgart (gm Laureyns Roefs

Cremerszn.)
Jen (gm Joest van Wijnckel) 3-13

Diesdonck, Hr. Jan van 13-14
Diesdonck, Johannes Janszn. van 14
Diesdonck, ■.Villem Anthoniszn. van 13
Doeren, Aert van 9_10 
Doren, Art Henrickzn. van den
Doren, Henrick Pauwelszn. van 24 
Elsbrouck, Mercelis van

dr: Jen (gm Jan Bucxkens) 15 
Eisen, Jan van
Emonta, Herman Danel 24



Emonta, Lambrecht zn. Danel
Erfweg, een
Evert, Hr. Gerit
Eynde, Danel 'Willemszn. van den
Eynde, Willem van den -Danel de zn
Francken, Jan Goyart (gm Henricken)
Froyen, Willem Maes
Gerits, Bruysten
Geiwen, Berthout van
Gerwen, Danel van
Gerwen, Godscalk van
Gevartszn., Gevart Jan
Gilliszn., Gillis Art
Goyarts, Elisabetn dr. Sijmon
Goyarts, Gelden Hr. (gm Elisabeth)
Goyarts, Hr. -vicaris tox Asten-
Groet, Jan die
Gubbels, Jan (Heylwich de wede) 
Gijsenzn., Jacop Everaert

3
4

4-11-12-14
4
1
9
17
17
1
15
12
2-4
2
19
22-23
6

15-24
24
10

Hagens, Goort dr: Stijntken 
(gm Lenart Scoemekers)

Hal, Art Gilliszn., van
Hall, Hr. Dirck van -priester-
Hanezn. anders Verhoeven, Gerit Henrick
Helmont, Jan van
Helst, Jan de
Herbertszn., Jacop
Herssel, Art Danielszn. van
Hersel, Kathelijn ar. Willem van
Heymans, Michiel Jan

dr: Jut (gm Jan nat. zn. Hr. Hendrik
van Ommel)

Heymekers, Jan 
Heynen, Dirck 
Heynen, Hr. Heyntkon 
Heynen, Jan
Heynen, Jan (Katharina de wede)
Heynen, Jan Jan
Heynen, Mathijs Jan
H. Geertmeeoters, van Asten
Hoeck, zie Houok
Hout>raken, Joest Peterozn. van

10
16

2-8-16-24
22

24
4-24
6

24
25

13
10

10- 11-24

17
10-11 
3-4-6-iy 
17 
10
2-21-22



Houck, Henrick Gilliszn. van den
Houck, Jan van aen
Houok, Willem Gilliszn. van den
Huur cedule -2 beempden-
Jacops, Jan —schepen-
Kakeler, Willem Maes Fruyenzn. van
Kemp, Henrick
Kerkmeesters
Kessel, Dirck (Heylwich de wede) 

knd: Wilm, Gerit ea.
Knopszn., Gerrit Dirck
Lambrechtszn., Dirck
Lambrechtszn., Lambrecht Dirck
Lier, Gerit van
Lier, Willem van
Lierop, Peter Maes van
aLuters, Korstken
Maeszn., Maes Willem
Meliszn., Melys Tijs
Mennen, Anthonis (Wilmke de wede)

zn. o.a. :Comelis, Joost, Jan, Herman 
Mennen, Peter Thonis
Meyel, DircK Henrickszn. van -schepen-
Molendijx, Jan
Moiendijx, Jan Marten
Mo^ssel, Jan Snoucx van
Mulder, Mathijs de

dr: Heylwich (wede Dirck van Kessel) 
Nollans, Margriet dr. Pauwel

22
22
9-10
4I
4
9
7-8

6

13
24
23
5-10-17
A*T
2
3
1-10-25

6

3-6-7-20
3 
2 
25 
11
4

6

15

Ommel, Mr. Henrick van 
Ommel, Jan nat. zn. Hr. Henrick van 

(gm Jut Heymans)
Onstayen, Maes Janszn. van 
Os, Lemmen van (Elisabeth de wede) 

knd: o.a. Gerit 
Otterdijck, Henrick Janszn. van 
Pac htc e dule, e en 
Peterszn., Marten Gevart 
Poerter, Aert den 
Porter, Jan de
Pousaur, Goyart Philips -Ponsue^-

13
24

14-15-19
20

21
9-10
18
o



Reest, Henrick Artszn. van
6 knd: Art, Goyart, Bertelmes, Peter,

Jan, Joestke (gm Alart) 16
Roeffs, Ceel 8
Roesven, Peter van 16—17
Roesven, Wrevn van 11
Roever, Albrecht de 4
Rogge1, Hr. Jan van 9
Roggel, Joest van 13
Roggel (van Diesdonck), Thonis van -knd- 13
Roufs (Roefs), Dirck 21
Roufs (Roefs), 'ffreyn 20
Ruth, Rut nat. zn. Jan 17
Ruttenzn. , Ruth Jan 11
Rutte, 'tYillem 17

Schilders, Aert -genoemd Wellens knd- 9 
Scoemekers, Lenart (gm Stijntken Hagens)

dr: Heylwich (gm Dirck Scoemekers) 10
Smeets, Dirck 6
Snoucx, Jan 22 
Stelen, Aert Peter (gm Fya dr. Gevart Peters) 25
Sterkens, Jan (gm dr. Korstken sLuters) 3
Stevens, Hr. Henrich 24
Stoetboem, Jan 4“24
Thijs, Bruysten -schepen- 1-19 
Thijszn., Mathijs (gm Jenne dr. Henrick

Verheykens) 3
Tielman, Hr. -priester- 3
Valen, Michiel van -van Zomeren- 11
Veen, Hr. Laureyns van den -priester- 21-22
Vlemyncx, Aleyt dr. Jan (gm Jan Dams) 12-13 
Verbeeck, Mercelis (Elisa'berh sHertogheî  de wede) 1
Vereyseldonck, 'ffillem 7
Verheykens, Henrick (Jenne ds dr.) 3 
Verhoeven, Gerit Henrick Hane zn. anders
Verhoeven, Joest Merceliszn. 22-23
Verhynart, Jan en Art 7-17
Verleynsdonck, /Villem 3̂
Verrijt, Jan 4̂

2-4-11-21Verrijt, Joest
25Verrijt, Goert ______



Varscaut, Art Comellszn.
Verscaut, Cornelis -schepen- 
Verscaut, Peter (Elisabeth de wede) 
Vervoert, Henrick Artszn.
Verweyen, Art Emontszn.
Verweyen, Katharina
Verweyen, Peter Emontszn. (gm Margriet)
Vrancken, zie Francken
Vriens, Alart+Marie (gm Dirck Roufs)

23
6-8-16-17
8
3
24
25
5-6-24

21

fleert, Claus Merseliazn. van 
Tegemakers, .Yillem
Yicmoets, Goyart Dirck (gm Kathelijn) 
■Yicmoets, Goyart Dirck
'.Yicmoets, Reyner Arien (gm Stijn dr. Thonis

van Diesdonck)
Willems, Danel 
Willemszn., Thonis Marten
tfinckel, Joest Dirck Geritszn. van den (gm) 
Tlit, Jacop de
Wittenzn., Aeb Jan (gm Beatrix)
Wittenzn., Jan Heynen -de erfgen.- 
'Yijnckel, Joest van (Jen dr. Thonis van

Diesdonck)
Ystioutszn., Joest
Ysbouts, Mercelis (gm Marie dr. Thonis van

Diesdonck)

6
13-14
15
15

12-13
22

16 
21 

1
1-17
19

13
5

5-6-9-12 -13





Klapper op toponiemen. R59.

Boeckhout, een camp die ^
Bosch, land achter den 2 -7

Braessel, land op -a.d. Dijck- 4_2o
Bussel, land achter 25

Colck, land in Omelse ecker de -jg
Cranebeempt, de 24

Donok, erf die Hoech 2
Dijck tot Vosholen, gelag aan den 20
Ecgecker aan den Dijck, land den -|8

Eekecker, de 1 9

Eesecker,land op den 5

Eeusel de Papendonck, een -in de Stegen- 1 9

Eyckecker, land den -Gemert- 6

Eycken, ter 6

Hal, de camp van 1 4

Haseldonck, 'beempt in de 5“18
Herstraat, de 4
Hogedonck, beempt de 5-lé
Houbraeck, beempt achter 1
Houbraken, hoeve tot 24
Hoyvaemest, land in de 6

Laerbroeck, land aant 17_25
Langestraat, land in de 25
Leynshout, huis in (=Lieshout) 15
Loemsecker, de —te Someren— 12
Loverbosch—vfeg, de 1—23
Molen, land omtrent den 14 
Mortel, een beempt naast den
Omel, land te 24
Onstayen, huis of land tot 9 11 14 1*-
Papendonck een eeusel in de Stegen, de 19-20 
Par, in de
Root, eeusel of beempt in dat 16—24 
Ruth, het goet van 
Rijncvolt, huis etc. op het
Rijt, huis etc. de -gelegen aan Voerseldonck- 7“20



Snijerscamp, de 
Sporckt, land in de 24

19
Stegen, beempt of eeusel in de

14-20-21
Stegen, huis in de

15
Vloet, beempt in de 3
Voerseldono, huis eto. de Rijt aan 7
Voordeldonok, huis etc. 21
Vosholen, een gelag aan aen Dijck tot 20
Werdingen, beempt tot 2
Windmolen, huis aan de 25
Wittenberch, land den 19





Klapper alleen op persoonsnamen als bezitters of 
gebruikers van belendende percelen. R 59.

Artszn., Willem Rutten
Artszn., Ysbout Mercelis -de erfgen-
Baten, Henrick
Baten, Jan
Berge, Thijs van den
Best, Mercelis van
Berkel, Jan van
Berkel, Joffr. van
Berker, Jan de
Bottel, Herman van
3 rauwe rs, Pauvrel
Bussel, Joost van
Camp, Jan van den
Celen, Peter -de eri'gen-
Coolen, Willem -Lieshout-
Crakelaerts, Comelis
Cruys,Jan van de
Dael, Jan van
Deenen, Dirck
Deynout, Deynout nat.zn. van -Zomeren- 
Dijsdonck, Hr Jan van

16
24 
14
19
20-22-25
16
14-20
14-19
23
4
12
14 
1
1
15
25
20 

11
14-19
13
2

Eckerbrouck, Daniöl van
Emonts, Peter
Eynde, Aert van den
Eijnde, Jan '.Villemszn. van den
Gerarts, Philip Jan
(iielis, Jan
Goyarts, Gelden Hr.
Haen, Heyn de
Hall, Hr. Dirck van -priester-
Hall, Hr. Henrick van
Happen, Jan
Heer, Dirck de
Helmont, Peter van
Herberts, Jacop
Heynen, Jan
Hoeck, Gielis van den
Hoeek, Jan van den
Hooge, Houbrecht de

13
5-6
2
16
18

5
3
18-20-23
1
14 
12 
12 
16
6
19
4
23
23



Horens, Peter -Lieshout- 
Huesden, Jan van 
Jacops, Jan 
Liessel, Joest van 
Meyskens, Jan 
Molendycx, Jan
Molendijck, Katherijn van den 
Muls, Peter 
Opstaden, Elsbene van 
Otterdijck, Jan van 
Perre, Hr. Jan van 
Peterszn., Marten Gevart 
Peters, Rat 
Ponsuer, Goert

15
15
2-7- 18-22
4
18

1-4-11-19
4 
15
5
é-15 

5
25
1
4

Roefs, Dirck 
Roefs, TCreyn 
Roever, Albrecht die 
Roggel, Evert van 
Roggel, Jan van 
Rommen, Gerrit 
Ratte, 77illem en Peter 
Schonck, Chiel 
Schonck, Dirck 
Smet, Bertelmeus de 
Smolders, Jan Mathijs 
Thijs, Bruysten 
Veen, Hr. Jan de
Vercrushout, Claes —Lieshout-
Verdiesdonck, Thonis -erfgen-
Vereynseldonck, Art
Vereynseldonck, Tillem
Verheyen, Goyart
Verhoeve, Gerit
Verlijen, Goert
Vernebben, Art
Vernebben, Jan
Verrijt, Jan
Verrijt, Joert
Verscaut, Comelis
Verscaut, Peter
Verscuere, Peter

20

16

24 
2-8 

14 
5-6 
12 

12 
23
14 
20

25
15 
19 
18
7 
1 
I
8 

21 

1

16 

4 
14 
2

1
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Verweyen, Henrick of Heyn 5_9_l6_24

Vlercken, Jr. van 5-6
Vriens, Peter 5
Vrients, Art 16
Wagemakers, Jan 16
Wagemans, Jan Tfilm 12
Wiamoets, Goyart Dirck -Lieshout- 15
■ffillems, Peter Jan 25
Willen, Hanrick 6
Ysbouts, Katelijn 15
Ysbouts, Mercelis 21-23
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