P 12. 0 S/Cf

OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF

ASTEN

Schepenprotocol (inv.nr. 60)
1527 - 1539
Regesten, transcripties en indexen

A .F .N . van Asten

Streekarchivariaat
Peelland

Postbus 3
6750 AA Deurne
STREEKARCHIVARIAAT PEELLAND

DEURNE

1991

Schepenprotokol ASTEN R 60
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Dit omvangrijke zeer klein geschreven protokol van 178 folio* s
omvat de jaren 1527 t/m jan.1539.
Vanaf fol.167 zijn er een aantal weinig uitgebreide en niet be
langrijke testamenten in opgenomen uit de jaren 1535 tot 1538.
Na fol.170 komt er een gedeelte in i^kerkboek-formaat" aan vast
gehecht en loopt van aug.t/m 27 okt.1527.
Het geheel in resumés en regesten is samengesteld door de
Hr.A.F.N.van Asten in samenwerking met mevr.R.Wijnhof uit Helmond.
De vormgeving en uitgave geschiedde door het Streekarchivariaat
Peelland.
Er zijn ’n drietal klappers;
Klapper 1 bevat alle voorkomende namen,behalve:
Klapper 2 alleen toponiemen
Klapper 3 alleen persoonsnamen als bezitters of gebruikers
genoemd bij belendende percelen.

Deurne april *92.

Asten R 60
1527 - 1539
Anno vicesimo sept.
fol.1
Dirck van Kessel

-practisch onleesbaar-

fol.1vo
Voor ons is verschenen Lijsbeth Hanricken zuster
ze heeft opgedragen aan Bonaventura Henricks Verweyen wettige zoon
met een schepenbrief een erfcijns van 6 gld.te betalen op Purificationis dag,welke cijns Aert J a n ...... en Marie zijn zuster.......
van Lijsbeth ......... in zekere onderpanden,
de principale brief dat Bonaventura voorsr.geen wettige .....
........ of in een cloester ging ....
fol.lvo
13 aug.1527
Thonis van Otterdijck met zijn knd.belooft aan Joest Jan Thielen tot
behoef v a n ..... Aerts van Rut 20 st.jaarlijks op Lichtmisdag 10
jaar lang of daar binnen en dat laatste jaar alsdan met alle ver
schenen pachten mede te betalen.
Testes Verscaut en Daniel Willems.
-De rest van fol.lvo is blanco.fol.2 -blancofol.2vo
de 13de .... anno 27
.... Thonis van Otterdijck met zijn knd.heeft beloofd aan Joest Jan
Thielenzn.tot behoef van Alart Artszn.van Rut 20 st.alle jaar op
Lichtmisdag en zo 14 jaar lang of daar binnen;het laatste jaar sa
men met de verschenen pachten mede te betalen 20 gld.
fol.3
9 okt.1527
Lauwreys Lambrecht Lemmenzn.met Katharina zijn wijf natuurl.dr.Jans
van ••••..•• bekent vergenoegd te zijn van 3 vaten erfrog welke Dirol
Mercelis Weynenzn.schuldig was te gelden aan Laureyns of Katharina
zijn vrouw.
Testes Jan van Dael en Ceel Ysbouts.
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fol.3
9 okt.1527
Lauwreyns Lambrecht Lemmenszn.als man van Katharina zijn vrouw nat»
dr.Jans vzn Diesseldonck bekent dat hij betaald is van 3 vaten rog
erfpacht welke Jan van Doerren hem schuldig was*
fol.3
24 nov.1527
Ruthger Hubrecht Zwertszn.van Meyel verkoopt met de brieven die
Ruthger daarvan heeft aan Jan Jan Coesterszn.:
-een beempt op Luttelheze tot Asten 1 Jan CÖlen 2 Willem Coppijs knd.
3 de Aa 4 de gemeynt.
fol.3
Jan Janszn.Goesters belooft aan Ruthger voorsr.(over twee dagen)
nu Lichtmisdag a.s.107 gld.
fol.3
10 jan.1527 (*28 )
Jan Goertszn.van Nuwenhuys verkoopt aan Joest Ysbouts Artszn.:
-een schepenbrief van Asten over een beempt,die Scoerbeempt
-een brief van Asten over een stuk erf teynen den Nieuwen Camp.
fol.3vo
29 nov.1527
Gerit van Lier verkoopt aan Isabeele zijn zuster een brief uit:
-een hofstad in de Wolsberch 1 Jan van den Hoeck 2 Jan Theeus
3-4 de straat
-een stuk land,den Nuwen camp 1 Willem van Os 2 Jan Lemmen e.a.
3 Jan van den Hoeck 4 een weg
-een stuk land gelegen tussen 2 gemeyne wech. 1 Jan van den Hoeck
2 O.L.Vr.altaar
-een stuk land,den Heesacker met een halve camp teynden daaraan
gelegen 1 Jan v.d.Hoeck 2 Aert v.Otterdijck 3 Mercelis Ysbouts
4 een weg.
-een stuk land,op den Appert 1 Aert Vrients 2 Henrick Verweyen 3
gemein straat
-een stuk land,op die Cloten 1 Goert Gobbels e.a. 2 een weg daar
men gaat ter Stegen Waart
-een stuk land op Loverbos 1 Gevart Witten 2 Matheus Verlijnsdonc
3 Gevart Willen 4 Willem de Snijer
-een stuk land,op den Appert 1 Henrick Verweyen 2 Aert Vriens
3 Aert Vernebben 4 Aert Vriens
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-een stuk beempt,in de Haaeldonc 1 Aert Vernebben 2 Jan Theeus
3 Aert Vrients 4 de Aa
-een stuk beempt,in de Haseldonc 1-2 Mercelis Ysbouts 3 Joest Ysbouts 4 de Aa.
Gerit heeft dit met brieven opgedragen aan Isabela zijn zuster.
Item op dezelfde tijd is gekomen Evert Lemmen man van Margareta zijn
vrouw dr.Jan van Lier,hij heeft helmelinge vertegen op deze erfenis
tot behoef van Beelen voorn.
fol.4
29 nov.1527
Item Beel van Lier belooft aan Gerard haar broer nu Lichtmis a.s.
de som van 28 gld. schuldig te zijn.
fol.4
5 dec.1527
Sijmon Jan Dirck Chielenzn.verkoopt aan Joest Verrijt onze mede-schepen,een mud rog jaarl.op Lichtmisdag uit:
-de gehele hoeve toebeh.aan Sijmon voorn.met alle toebehoren en ge
legen in die Wolsberch.
Testes Cornelius Verscaut en Daniel Willemszn.
Item Simon mag lossen met 31 gld.,de philipsgld.voor 25 st.,de enke
le gld.voor 28 st.,de dobbelst.voor 2 st.
fol.4
15 dec.1527
Lambrecht Lauwrenszn.verkoopt aan Sijmon Jan Dirck Chielenzn.:
-stuk land in de Wolsberch 1-2-3 de koper 4 Boelken Bollen
-stuk land op die Duyngen 1-2-3-4 de koper.
-stuk land ook aldaar 1 de koper 2 Boelken Bollen.
Vrij behalve de cijns van een braspenn.en nog 3 vaten rog en 3 cop.
fol.4vo
25 dec.1527
Jan Theeuszn.verkoopt aan Joest Hermanszn.Verweyen een schepenbrief
van Deurnepver jaarl.3 malder rog,te betalen op Lichtmisdag.
fol.4vo
25 dec.1527
Jan Theeuszn.belooft als schuld.princ.dat men deze 3 malder op
Lichtmisdag lossen zal,dan zal hij Joesten aan Jan Theeus geven
42$ gld. 0n 4 st.
Testes Cornelis Verscaut en Joest Jan Heynen.
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fol.4vo
Henrick Merceliazn.ïerbeersdonck verkoopt aan Jan van den Dael on
ze mede-sohepen een cijns van jaarl*30 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis «hof en een camp daarbij int dorp 1 Cornelis Verscaut e.a.
2 Dirck Hey..• 3-4 de straat*
fol.4vo
25 dec.1527
Jan van den Dael consenteert Henricken voorsr.deze los van 30 st.
met 30 Peters.
fol.4vo
«Joest” Verrijt en Lysbeth zijn vriuw maken aan elkaar al hun goeden.
fol.5
Art Dirck Heynen en Joest ook zoon van Dirck Heynen en Gelis nat.
zn.van Berthout van Kessel hebben sa m e n ........
fol.5
28 dec.1527
Art Dirck Heynen en Gelis een zwager van Aert voorn.verkopen samen
aan Anthonis van Otterdijck en Henrick Jan Machielenzn.:
-stuk beempt te Someren 1 Wilm van Kessel e.a. 2 Dirck van Kessel
3 Wilm van Kessel 4 de Aa.
fol.5
28 dec.1527
Art Dirck Heynen verkoopt aan Gelis van Kessel:
-stuk beempt aan de Dijck -tot Bussel- 1 de verkoper 2 Dirck van
Kessel 3 de verkoper 4 de Aa
fol.5vo
22 jan.1527 (*28)
Joest Dirck Heynen verkoopt aan Anthonis van Otterdijck:
-de 1/2 van een beempt ,lMuysbroeckn te Someren 1 Wilm van Kessel
e.a. 2 Dirck van Kessel 3 Wilm van Kessel 4 de Aa
fol.5vo
2 jan.1527
Anthonis van Otterdijck belooft dat hij 100 gld.zal betalen aan Joest
Dirck Heynen.
Die erfenis had Joest voorsr.geworven tegen de wede.Heyn Geritszn.
De koop is voor dat buenre 100 gld.en voor dat half buenre 44 gld.
"teynen maet teynen geit."
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fol.5vo
3 jan.1527
Art Dirck Heynen verkoopt aan Katharina Willemsdr.van Hersel een
cijns van 5 gld.en 14- st.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-de gehele hoeve tot Bussel met al haar toebehoren.
fol.5vo
3 jan.1527
Katharina van Hersel met mbr.consenteert Arden Dirck Heynen dat
tweemaal af te leggen en met Kerstmis te voren op te zeggen.
fol.5vo
8 jan.1527 (=28)
Rolof van Milheese belooft onze schepenen vrij te houden aangaande
(Dee......) huysvrou tot Someren.
fol.6
3 jan.1527
Gerit Hanrick Anthonis Mennen nat.zoon verkoopt aan Art Dirck Hey
nen alzulk versterf als Gerit voorn.van zijn zuster gekocht heeft
en dat zijn zuster was aangestorven of nog mochte van (Doeilen)
Willem Anthonis Mennen huisvrouw.
fol.6
3 jan.1527 (=1528)
Art Dirck Heynen belooft als princ.schuldenaar aan Katharina Wil
lemsdr. van Hersel dat zij de 1/2 van alzulke penn.mag lossen als Art
voor Katherina gevest heeft.
Katharina zal op Kerstmis te voren opzeggen en desgelijks de ander
helft ook zo.
fol.6
3 jan.1527 («1528)
Katherina Willemsdr.van Hersel met mbr.bekent betaald te zijn van
alzulk 4 mud rog alé Goert haar zwager Katherinen gevest heeft;ze
scheldt Goert haar zwager daaraf vrij.
fol.6
10 dec.1527
Goert Poinsuer verkoopt aan Roelof van Milheese een schepenbrief
over een hofstad int dorp,in die Parstraat 1 Weyndel Honsnase 2 de
verkoper 3 Weyndel Honsnase 4 de straat.
Hiervan hebben Roelof en Mechteld zijn wett.vrouw hun tochte en de
knd.hun erfelijkheid,te weten Henrick,Peter en Jan.
Vrij behalve de cijns van de grond «Het geheel is 21 roeden groot.
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fol.êvo
9 jan,1527 (*28)
Hanrick Hanrick Batenzn.verkoopt aan Cornelus Anthonis Mennen:
-stuk land, aan die wijnmolen 1-2 Jan Vleming 3-4 de weg daar men te
Dijck waart gaat.
Dit land had hij eerder gekocht gehad van Mechtelt Hr.Wreyns dr.
fol.6vo
Art Dirck Heynen verkoopt aan Joest Peterszn.van Houbraken:
-stuk land aan den Dijck 1 Gielis van Kessel 2 Peter Seelen 3 de
hoeve tot Houbraken 4 de gemeynt.
Vrij behalve een blanck als heerencijns.
fol.6vo
-2 alinea's zijn regel voor regel doorgehaald.fol.7
12 jan.1527
Aert Goessenzn.van Best verkoopt aan Philip Berckers en Willem Jan
sBruynen als h.geestmeesters te Asten,tot behoef der armen een
jaarl. cijns van 3& gld.met Lichtmisdag uit:
-een huis,hof en schuur en erfenis 1 Jan van Lierop e.a. 2 Jan
Stoetbooms 3-4 de straat
-een stuk land van twee lopense gelegen aan die aw molen 1 Jan van
Otterdijck 2 Goert Gobbels 3 de gemeynen molenweg.
fol.7
De h.geestmrs.te Asten consenteren Goessen van Best deze cijns van
3$ gld. te lossen met 66 gld#
fol.7
17 jan.1527 (*1528)
Cornelis Rolof Scremertszn.verkoopt aan Philip Jan Berckers en Wilm
Jan Bruynen als h.geestmrs.4 vaten rog uit:
-stuk land in den Snijerscamp 1-3 Jan Cnoeps 2 Jan Peters 4 Jan Pefk
terszn.van den Bo^laer
-een huis,hoef en schuur en erfenis 1 Melis Lobkens 2 de kerk van
Asten 3 Goes Reynen e.a. 4 de straat.
Vrij behalve daaruit 11 vaten rog.
fol*7vo
De h.geestmrs.consenteren dat Cornelis mag lossen met 12 peters.
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fol.7vo
19 jan.1527 (=1528)
Art Jacop Bollen verkoopt aan Jan van Otterdijck 5 vaten rog op
Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hoef en eeusel daarbij in de Stegen 1-2 Jan Robijns 3 Hen
rick Sealvogels 4 de gemeynt.
fol.7vo
19 jan.
Jan van Otterdijck consenteert dat Art •Robijns voorn.die 5 vaten rog
mag lossen met 11 gld.
fol.7vo
Jan Ruelen Maeszn.verkoopt aan Frans Thijszn.van den Berge:
-een akker,op Loverbos 1 Heyn die Haen 2 Gevart Willen 3 Gevart
Willen 4 een weg.
Vrij behalve een mud rogge;hij heeft deze akker gekocht gehad van
Geefken Wittens.
fol.7vo
19 jan.1527 (*1528)
Art Janszn.Berckers belooft te betalen aan Aert Aertszn.van den
Eynde nu Lichtmisdag over een jaar de som van 18 peters,het stuk
van 18 st.
fol.8
20 jan.
Peter Gevart Dircks verkoopt aan Wouter Meuszn.:
-een huis,hof en erfenis in de Wolsberch 1 Peter Emonts 2 Geert v.
d.Graef 3 Willem Bruynen 4 de straat.
Vrij behalve 7 vaten rog en een mud rog.
fol.8
20 jan.1527 (*28)
Wouter Meus belooft als schuld.princ.aan Peter Gevart Dircks dat
hij die 7 vaten rog en dat mud,gekocht gehad van Reyn den Snyer,zal
betalen.
fol.8
20 jan.1527 (-28)
Art Goessenzn.van Best verkoopt aan Willem Jan Claeszn.3 malder rog
op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof,schuur en erfenis int dorp 1 Jan van Lierop 2 Jan
Stoetboem 3-4 de straat.
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fol.8
Willem Jan Claeszn.consenteert Arden voorsr.de los van die 3 malder met 42 gld.
fol.8vo
Jan Thoniszn.van de Cruys belooft als princ.schuldenaar aan Thijs
Huyben 20 st.alle jaar te betalen op Lichtmisdag 4 jaar lang du
rende en dat laatste jaar met alle verschenen pachten te betalen
18 gld.
Item Jan Drieszn.van den Zeylberch belooft een cijns van jaarl.30 st.
te lossen met 27 gld.
fol.8vo
31 jan.1527 (=1528)
Peter Arnden Molen(dijck) belooft aan Hanrick Scalvogels 27 gld.,
hiervoor zal Hanrick voorsr.hebben en gebruiken al datgene wat Pe
ter voorsr.toebehorend is in de Bleeck.
Hanrick zal die 27 gld.teruggeven en te Kerstmis op te zeggen als
hij dat geld op Lichtmisdag wil geven.
fol.8vo
31 jan.1527
Art die Porter verkoopt aan Jan Dirckszn.van Vlericken een cijns
van 20 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof,schuur en erfenis in de Wolsberch 1 Joest Ysbouts e.a
2 Dirck Slechszn. Joest Ysbouts 4 de straat
-een eeusel achter den Nyencamp 1 Lemmen Emons 2 Hanrick Verweyen
e.a. 3 Jan Theeus 4 Hanrick Peters.
fol.8vo
Item Jan voorsr.consenteert Arden voorsr.om te lossen met 19 gld.
fol.9
30 jan.1527 («1528)
Art Verhijnart verkoopt aan Thijs Jan Heynenzn.en Jan en Thomas alle
drie gebroeders en wett.knd.van Jan Heynen,een mud rog op Lichtmis
dag uit:
-zijn.huis en hof en erfenis daarbij 1 Jan Dirck Heynen 2 de gemeynte
-een beempt achter Onstaden en 7 sillen groot 1 die hoef int Roesven 2 Joest van Liessel 3 Joest van Liessel 4 Hr.Dirck van Hal
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fol.9
Mathijs voorsr.als gemachtigde dat Arden mag lossen met 32 gld.
fol*9
30 jan.1527 (=28)
Mathijs Jan Grotenzn.verkoopt aan Yden Deyn Goessensdr.een cijns van
18 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en schuur en erfenis 1 Joest Mennen e.a. 2 de straat
3 Jan Molendixs 4 een weg
-een stuk akker in de Locht 1 h.geest van Asten 2 Aert Vriens e.a.
3 Mercelis Isbouts 4 een weg.
fol.9
Yda voorn.consenteert Mathijsen den los van deze 18 st.met 18 peters.
fol.9vo
31 jan.1527 (=28)
Joest Dirck Geritszn.verkoopt aan Jan Dirckszn.van Ylericken een
jaarl.cijns van 18 st.op Lichtmisdag (Purificationes) uit:
-een beempt in die Papendonc 1 Hanrick die Haen 2 Bruysten Thijs e.a.
3 Jans van (Hersel) 4 Aeb Witten.
fol#9vo
Jan voorsr.consenteert dat Joet mag lossen met 17 peters.
fol.9vo
Dirck Dirckzn.van Vaerle verkoopt aan Deynen Janszn.van Eyck een
cijns van 2 peters op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en een akker daarbij int dorp 1 Heyn die Sceper 2-3-4
een weg.
fol.9vo
Deyn consenteert dat Dirck mag lossen met 38 peters gld.
fol.9vo
1 feb.1527 (=28)
Hr.Jan Jan Molendixs en Willem Heyneszn.als man van Ermgard Jans
van de Cruys wett.dr.verkopen samen aan Philip Janszn.Berckers en
Willem Jan sBruynen als h.geestmrs.een jaarl.cijns van 20 st.op Licht
misdag uit:
-de gehele hoeve tot Onstaden 1 Peter van Berckel e.a. 2-3-4 de
gemeynt.
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fol.9vo
De h.geestmrs.consenteren de los met 21 gld.
fol.10
Art Jan Ruelens verkoopt aan Dirck den Corten een malder rog jaarl»
op Lichtmisdag uit:
-huis,hof en hofstad aan den Dijck 1 Goert die Hemeler 2 Joest van
Houbraken 3 Jan sCoemekers e.a» 4 de gemeynt»
fol.10
Dirck consenteert de los met 16 peters»
fol.10
1 feb.1527 (*28)
Art Thonis Huyben verkoopt aan Dirck Henrick Deenenzn.een cijns van
20 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en een camp daarbij int dorp 1 Heyn die Sceper 2 de
straat 3 Wreyn Verscaut 4 (Seel) Hermans Wreynen.
-een stuk land aan de Samense heeg 1 Goert Gobbels 2 Cornelis Ver
scaut 3 de gemeyn molenweg.
fol.10
Dirck consenteert Arden die 20 st.te lossen met 19 gld.
fol.10
Gielis van Kessel
lijks te gelden op
-een gehele hoeve
1 Willem Willen 2

1 feb.15
verkoopt aan Dirck Deenen een cijns van .. st.jaar
Sint Jansbaptistendag uit:
met alle toebehoren gelegen aan den Dijck
Peeter Seelen 3-4 de straat

fol.10
Dirck voorsr.consenteert de los met 18 gld.
fol.10
12 mei 1528
Marten Gevart Peterszn.verkoopt aan Joest Verrijt een mud erfrog met
brieven daarover.Dit mud rog mag men lossen met 39 peters.
Verder verkoopt Marten nog aan Joest een jaarl.cijns van 25 st.op
Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof aan den Dijck.
Deze 25 st.cijns staan te lossen met 25 gld.
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fol.10vo
20 feb.1527
Vrancken Aertszn.Vervoert verkoopt aan Peter Janszn.Verh(o)ven:
-stuk beempt int Lielar 1 Mathijs v.d.Berch 2 Aert Vervoert 3 Han
rick Hanen 4 A»rt Vervoert
-een hoefken daarbij gelegen 1-3 Aert Vervoert 2 Bruysten Thijszn.
4 de weg.
Vrij behalve jaarl. 13 st.te gelden.
fol.10vo
15 sep.
Jan Meysen gelovende voor Heylwich zijn zuster,verkoopt aan Jan
Reynen Gruyterszn.:
-stuk beempt gelegen tot Hosden 1 Wouter Bolcx 2 Eyndel Hoesden
3 de koper 4 de Aa.
fol.10vo
5 feb.1527
Art Dirck Heynen verkoopt aan Joest Peterszn.van Houbraken:
-een erfenis aan den Dijck 1 Gielis van Kessel 2 Peter Seelen 3 Jan
WijfIets 4 de gemeynt.
Vrij behalve een blanc als sheeren cijns.
fol.10vo
5 feb.1527
Joest Peterszn.van Houbraken verkoopt aan Art Dirck Heynen 14 vaten
rog jaarl.op Lichtmisdag uit:
-stuk land aan den Dijck 1 Gielis van Kessel 2 Peter Seelen 3 Jan
Wijfiets 4 de gemeynt.
fol.11
5 feb.1527
Art Dirck Heynen verkoopt aan Joest zijn wettige broer:
-een beempt achter Onstaden 1 Joest van Liessel 2 de Aa 3-4 de koper
Vrij behalve een malder rog en een halve blanc als sheeren cijns.
fol.11
7 feb.1527
Peter Peterszn.als man en mbr.van Anna Deynen Coppen wett.dr.ver
koopt aan Jan Deynen Qoppenzn.zijn deel van:
-een beempt in die Leynsdonck 1 Jan Jacops 2 Goert Verstappen 3 het
convent van Bynderen 4 de gemeynt.
fol.11
Jan Deynen Coppenzn.belooft als princ.schuldenaar aan Peter Peters*.
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■

als man en mbr.van Deynen Coppendr.tot Pasen a.s.6 gld.en nog tot
Lichtmis a.s.8£ gld.
fol.11
Gerit Hanrick Huben "geheiten die Strijthoef” verkoopt aan Jan Artszn.van de Camp een cijns van 18 st. jaarl .op Lichtmisdag uit:
-een akker tot Omel 1 Mergriet Colen 2 Joest Snyers 3 Jan sGroten
4 Mergriet Colen.
fol.11
Jan Artszn.van de Camp consenteert de los met 18 gld.
fol.11
Jan Peter Dirckszn.verkoopt aan Aert Aertszn.van Bree een mud rog
jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn gehele hoeve met toebehoren aan Vosselen 1 Jan Heynen 2 Joest
van Liessel
fol.11
Aert consenteert de los met 36 gld.
fol.11vo
17 feb.1527
Jan Peter Dirckszn.verkoopt aan Thomas Danielszn.een cijns van 3 gld
min 5 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn gehele hoeve met toebehoren aan Vosselen •
fol.11vo
Thomas consenteert dat Jan mag lossen met 50 gld.
fol.11vo
17 feb.1527 («28)
Willem Thomas Froeyen belooft als princ.schuldenaar te betalen aan
Jan Drieszn.van den Zeylberch zoals Jan voorsr.in schepenbrieven
Thijs Huyben beloofd heeft.
fol.11vo
Peter die Cort belooft aan Bruysten Philips of Hanrick Nijszn.tot
Lichtmi sdag a *s.
-9 mud rog en 4 vat Helmondse maat en tot Helmond te leveren;
nog belooft Peter aan Bruysten:
r3 malder rog op Lichtmiadag en nog 9 pont vlas.
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Item des zal Peter die geheel schaar leveren op zijn kosten en Peter
zal die een helft van die schaar hebben en Bruysten de andere helft•
fol*11vo
20 feb.1527 (-28)
Thonis Jan Didmans huisvrouw bekent dat ze betaald is van alies wat
Dirck Claes Lemmenszn.haar schuldig is geweest,ze scheldt Dirck van
alle zaken kwijt en bedankt hem van zijn goed momberschap.
Jan Jacops en Daniel Willems als schepenen.
fol.11vo
20 feb.1527
Andries Jan Gobbelszn.verkoopt aan Mette Jan Ysboutsdr.een cijns
van 18 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof,schuur en erfenis aan Vorseldonc 1-3 Willem Verenseldonck 2 Melis Verleynseldonck e.za. 4 de straèt.
fol.11vo
Met voorsr.consenteert dat Andries mag lossen met 15 peters.
fol.12
20 feb.1527 (*28)
Gerit Lambr echt szn. van Os verkoopt aan Art van de Camp een cijns
van 20 st.op Lichtmisdag uit:
-een stuk land,aan dat Laerbroeck 1-3 Jan Colen 2 Art van Otterdijck
4 een weg.
fol.12
Art consenteert de los met 17 gld.
fol.12
20 feb.1527 (*28)
Willem Lambr echt szn. van Os verkoopt aan Art van de Camp cijns van
jaarl.4 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof,schuur en erfenis in de Wolsberch 1 Jan Lemmens 2 de
gemeynt 3 Jan Ruelens 4 de gemeynt.
-stuk land,op die Heesecker 2b lopense groot 1 Beel van Lier 2 Hen
rick Verweyen e.a. 3-4 een weg.
fol.12
Art voorsr.consenteert de los met 9 gouwen peters van 19 st.het
stuk.
fol.12
20 feb.1527 (-1528)
Willem Jan Claeszn.bekent dat hij ontvangen heeft van Antonis Goesen
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Wouters de som van 14 peters (het stuk voor 18 st*)
Deze som had Anthonis voorsr«geworven gehad tegen Claessen Jan
Claeszn*zoals dat in de brieven staat begrepen*Willem scheldt Anto—
nis of zijn nakomelingen hierover kwijt*
fol.12
20 feb.1527
Peter Gevart Dirckszn*verkoopt aan Reyner Ariaen Wijchmoetszn.:
-een stuk groese en land in die Hoeg Eeusel 1 Peter Emons 2 Gerit
van Os 3 Jan Theeus*
Vrij behalve de cijns van de grond en 2 mud rog min een cop.
fol.12vo
Reyner belooft aan Peter dat hij Lichtmisdag a.s.304 gld.zal betalen
en verder nog 14 gld.voor de pachten.
fol.12vo
25 feb.1527 (*1528)
Joest Peterszn.van Houbraken belooft als princ.schuldenaar aan Jan
Jacops onze mede-schepen 21 vaten rog jaarl.op Lichtmisdag en dat
4 jaar lang;het laatste jaar met alle verschenen pachten zijnde 58
keizer gld.
fol.12vo
(2)4 feb.1527
Jan Janszn. Robijns,Henrick Robijns en Aleyt Robijns met mbr.en Art Robijgs mede voor Joesten Robijns en Aleyt Robijns alle wett.knd.van Jan
Robijn,ze verkopen samen aan Rut Jans Robijns wett.zoon,hun broeder;
-een huis,hof en hofstad en erf in de Stegen 1 Jan van Otterdijck
2-3 Art Jacop Bollen 4 de gemeynt.
-Item alle erfenissen die Jan Robijns hun vader heeft nagelaten.
-nog een hofstad daarbij gelegen 1-2 Art Jacop Bollen met een eeuselken daar teynen aan gelegen 4 de gemeynt.
-een stuk land aan het hagelcruys geheten den Cruysecker 1 Art Ja
cop Bollen 2 Jan van Otterdijck 3-4 een weg.
Vrij behalve de cijns van de grond en 174 lopense rog jaarl.te gelden.
fol. 13
27 feb.1527
Hanrick Janszn.van Otterdijck verkoopt aan Bruystens van den Zeylberch een cijns van 5 gld. 15 st.op Lichtmisdag uit:
-een eeusel in de Stegen 1 Jan van de Cruys 2 Wreyn Roefen e.a.
3 Jan van Berkel 4 Dirck Deenen.
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-een akker,op den Oyversneest 1 Mercelis Ysbouts 2 Hr.van Asten 3 ,
Art Robijns 4 Melis Verscaut*
fol.13
28 feb.1527 (*1528)
Daniel Willemszn.van den Eynde verkoopt aan Anthonis Jan Didmans
huisvrouw was,een cijns van 3 gld.op Lichtmisdag uit*
-zijn huis,hof,schuur en erfenis daarbij tot Omel 1 Thonis......
2 Jan Scalvogels e.a, 3 Jan Verrijt 4 de straat.
fol.13
Anthonis voorsr.consenteert aan Daniel de los met 57 gld.
fol.13
2 maart 1527
Jan Faes verkoopt aan Joest Jan Molendicxzn.:
-stuk land aan den Notboem 1-2 Vranck Vervoert 3 Mergriet Rommen
4 de weg.
fol.13
28 feb.1527 (*1528 )
Willem Jan Ge var tszn. verkoopt aan Vranck Vervoert een mud erfrog
met de brief daarover.
fol.13
Item Heyn Scalvogels belooft Heylken Neelen jaarl.1 gld.jte Sint
Jansmisse te lossen met 17 gld.
fol.13vo
9
Mathijs Jan Grooten verkoopt aan Gelden den
jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en hofstad aan de kerk 1 Jan
3 Joest Mennen 4 de straat.
Gelden consenteert Mathijs te lossen met 40

maart 1527 (*28)
Mesmeker 14 vaten rog
Molendicx 2 een weg
peters.

fol.1 3 vo
7 maart 1527 (*28)
Willem Jan Bruynen verkoopt aan de h.geest van Asten tot behoef der
armen een schepenbrief van 1 mud erfrog.
fol.13vo
7 maart
Philip Jan Berckers als h.geestmr. bekent betaald te zijn van 2 gld.
wegens een mud rog dat de h.geestmrs.geldende hadden in:
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-een akker,die Wabbenbraeck..
Philip scheldt Willem daaraf kwijt.
fol.13 vo
7 maart 1527 (*28)
Jan Goert Vrancken belooft aan Hanrick van Kessel dat hij (Jan) die
3 bos-mud rog welke hij verkocht en gevest heeft aan Geritzn.van
Berckel zal betalen zodat de erfenis die Hanrick van Kessel gekocht
heeft van Goert Jan Vrancken daarvan onbelast zal blijven.
fol.13vo
7 maart 1527 (=28)
Art Dirck Heynen verkoopt aan Goert Jan Vrancken 14 vaten erfrog
die Joest Peterszn.van Houbraken aan Arden voorsr.gevest had in een
akker, den Hegecker.
fol.13vo
Goert voorsr.consenteert Arden om deze 14 vaten rog te lossen met
36 gld.
fol.14
-eerste alinea:9 regels doorgehaald.fol.14
Jan Goessenzn.begeert een vonnisbrief tegen Goesen Reynen erven.
De schout heeft Goesen d....... doendoen met de vorste. .
fol.14
Gelis Bert hout zn. van Kessel verkoopt aan Jan van den Dael een malder
rog op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof aan den Dijck.
Jan consenteert de los met 15 peters.
fol.14
30 maart 1527 (*1528)
Herman Danielszn.Verweyen belooft aan Philip Verrijt 5 vat rog op
Lichtmisdag en dat 6 jaar lang en het laatste jaar met al de paohten 13 peters te zullen betalen.
fol.14
Hubrecht Anthonis Mennen verkoopt aan Art Dirck Heynen een cijns van
14 st.jaarl.op Lichtmisdag uit:
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-huis en hof in de Stegen.
Art Direk Heynen oonsenteert de los met 21 gld.
fol.14
12 maart 1527 (*28)
-"Wilm de Bruyn heft in der prochien van Asten doen seggen oft yemant eenich toeseggen hadde tot Hanrick Keymps goet,die wolde hij
voldoen.”Anno 1528
pPasen 12 april 1528
fol.14
Schepenen:Joest Verrijt ,Heel Verwcaut,Jan van den Dael,Jan Jacops,
Daniël Willems,Joest Willems,Seel Ysbouts.
fol.14vo
12 maart 1527(*28)
Joest Peterszn.van Houbraken verkoopt aan Art den Haen:
-een heiveld op Diesdonc 1-2 Goert Deckers 3 Jan Heynen 4 de gemeynt
fol,14vo
3 april 1527 (428)
Everaert Jan Gobbels verkoopt aan Heer Antonis van Diesdonck 5 va
ten rog erfpacht op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en schuur,aan den Bos 1-3 Jan Jacops 2 Willem van de
Camp 4 Mercelis Artszn.van den Eynde.
fol.14vo
3 april 1527 (*28)
Gevart Janszn.Verhoeven belooft aan Joest Verrijt onze schepen,een
cijns van 20 st.op Lichtmisdag en dat 3 jaar lang,het laatste jaar
met al de pachten 17 gld.
fol.14vo
11 april 1527(*28)
Bruysten
belooft aan Henrick zijn broer 20 st.alle jaar op
Lichtmisdag en dat laatste jaar 20 peters met Kerstmis te voren op
te zeggen.
fol.14vo
13 juni 1528
Joest Willem Gevaerts wett.zoon heeft helmelinge vertegen tot behoef
van Willem Froeyen en dat op alzulk deel van groese en land hem aan
gestorven na dood van Willem Gevarts zijn wett.vader.
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fol.14vo
Willem Froeyen belooft aan Joest Willem Gevaerts te Lichtmis a,s.
50 gld.te geven;de pacht van deze 50* gld.is 2 gld.10 st.
fol.15
22 juli 1528
Gielis Melis man van Ratelina Tewen Duysendr.en Hadewich mede voor
Willem haar broer,zijnde alle wett.knd.van Tewen Duysen voorn.en
Mathijs Janszn.man van Heesken Thonis Maesdr.mede belovende voor
Jenneke zijn wijfs zuster, verkopen aan Jacop den Wyt alzulk versterf
als hen aangestorven is na de dood van Jans van Onstaden en ook nog
al het versterf dat komen zal na de dood van Elisabeth Maes huis
vrouw van Onstaden.
fol.15
23 juni 1528
Gerit Jan Jacops verkoopt aan Ardt van Bree een cijns van 30 st.op
Sint Jansbaptistendag uit:
-een erf,aan den Bos 1 Arts kynder van den Eynde 2 Joest Goeyarten
3 Art Willem Berckers 4 een weg.
fol.15
Art voorn.consenteert Gerit om met 27 gld.te lossen.
fol.15
18 okt.1528
Danel Willemszn.van den Eynde en Jacop die Wyt en Peter Thonis
Maeszn.verkopen samen aan Jan Peter Dirckszn.;
-een beempt achter Onstaden;deze beempt had Joest van Bussel ge
loofd gehad tegen Jan Goert Vrancken en Maes van Onstaden had die
gekocht tegen Joest van Bussel.
fol,15
18 okt.1528
Jacop die Wijt en Peter Thonis Maeszn.verkopen aan Danel Willemszn.
van den Eynde:
-stuk erf,den Vee ecker tot Omel 1-2 Jan de Soeper 3-4 Daniel de
koper.
fol.15vo
Jan Peter Dirckszn.belooft nu Lichtmisdag a.s. aan Jacop die Wijt
en Peter Thonis Maeszn.94 gld. te geven.
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fol.15vo
18 okt.1528
Dan el Willemszn. van den Eynde mede voor Deyn van Eyok en Lijske als
zijn zuster,verder voor Willem Jan Goertzn.en Jacop de Wijt en voor
alle Tewen Duysen kinderen en nog Peter Thonis Maeszn.en Gerit
Wilmszn.van Hoechten gelovende voor al zijn zusters en broers en ver
der Peter Peters van Onstaden mede voor al zijn broers en zusters,
hebben samen vertegen (afstand gedaan) op alzulk goed als Elisabeth
Maes huisvrouw van Onstayen heeft behouden van Jan van Onstaden en
Maes zijn zoon gelovende dat vertegen altijd etc*
Item Claes man en mbr.van Jennen Thonis Maesdr.heeft ook vertegen*
fol.15vo
18 okt.1528
Danel Willemszn.van den Eynde verkoopt aan Lijsbeth Maes huisvrouw
van Onstaden een cijns van 2 gld.op Lichtmisdag uit:
-huis en hof tot Omel•
Elisabeth consenteert Daniel dat hij mag lossen met 40 gld.
fol.15vo
Daniel voorn.verkoopt aan Jacop die Wyt een cijns van 3 gld. 13 st.
op Lichtmisdag uit:
-huis en hof enz.
Item Jacop consenteert dat Daniel mag lossen met 74 gld.
fol.16
18 okt-1528
Danel Willemszn.verkoopt aan Peter Thonis Maeszn.een cijns van 6 gl.
en 6 st.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.
fol.16
Peter consenteert dat Danel mag lossen met 126 gld.
fol.16
Danel Willems belooft aan Peter Thonis Maeszn.tot Kerstmis a.s.
15 gld.te geven.
fol.16
Jan Drieszn.van den Zeylberch verkoopt aan Hanrick Dirckszn.van
Meyel:
-heiveld tot Aastappen 1-3-4 de koper 2 Jan van Oolbraken.
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fol.16,16vo
6 mei 1528
Jut en Metten wett.drs.van Joest van Colbraken verkopen aan Gerard
hun broert
-een huis,hof,schuur en erf tot Omel 1-3 Willem van Eyck 2 Willem
van de Goer 4 Anthonis van de Goer.
-een stuk land tot Omel 1-3-4 Willem van Eyck 2 Willem van de Goer
-een stuk land,die Scerpdonc ook aldaar 1 Danel Willems 2 Dirck die
Cort 3 Jan Colen 4 de verkoper.
-een stuk land,den Haeck ook aldaar 1 Jan sGrooten 2 Daniel Willems
3 Jan van Reest 4 eem weg.
-een stuk land,ook den Haeck 1 Heyn Dirck Ohielen 2 een weg 3 Gerit
van Helmont 4 Henrick Nijs.
-een stuk land,den Graftecker 1-2-3 Henriok Nijs 4 Jan Jacops.
-een stuk land,die hoech Laeck 1 Dirck die Cort 2 Willem van Eyck
3 Jan Colen 4 een weg.
-een stuk land,den Wijtecker 1 Jan Verrijt 2-3 Danel Willems 4 Peter
van den Eynde.
-een stuk beempt int Goer gelegen 1 Danel Willems 2 Jan Colen 3 Jan
die Groot 4 Hanrick Nijs.
-een stuk eeusels,dat cleyn eeusel gelegen rondom erf Jan sGroeten.
Vrij behalve de cijns en 9 vaten rog.
fol.l6vo
6 mei 1528
Gerart Joestenzn.van Colbraecken verkoopt aan Jut zijn zuster 3 mud
rog en 3i vat jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hofstad en erfenis
Item Gerart heeft ook zijn zuster Marie gevest.
Item,Jut en Marie consenteren dat Gerard mag lossen (als zij dat
believen) dat mud voor 40 peters,te weten met drie vaten of zes va
ten alsdat Jut en Marie believen zal,na hun beider dood zal Gerard
mogen lossen "ad placatem."
fol.16vo
12 nov.1528
Hans (Crans) man van Margriet verkopen samen aan Jan van Lierop:
-stuk land van 4 lopense 1 Hr.van Asten 2 Art Nelen Verscaut 3 Jan
van Otterdijck 4 Art Thonis Huyben.
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Vrij behalve 3 bos-malder rog ten Bosoh te leveren en 3 st.aan cijns
die daar met reoht voor uit gaat.
fol.17
28 dec.1528
Herman Emans verkoopt aan Peter Emans zijn oom:
-stuk land,op den Hoefecker 1 de koper 2 Jan van Hoeck 3 Heyn Verweyen 4 een kerkweg.
Vrij behalve 1 st.cijns.
fol.17
10 dec.1528
Jan Stoetboem verkoopt aan Dirck van Kessel:
-een huis,hof stad etc.int dorp 1 Art v a n ...... 2 Hr.Wilm Vermeer
3 Willem Jan Olaes 4 de straat.
Vrij behalve een mud erfrog en 1 st.cijns en 3 gld.jaarlijks welke men
lossen mag met 50 gld.
fol.17
Item Dirck van Kessel belooft aan Jan Stoetboem op Lichtmisdag a.s.
49 gld.
fol.17vo
27 okt.1527
Met dr.van Hr.Weyns met Alet haar dr.verkopen samen aan Jan Stoet
boem:
-stuk land omtrent de molen 1 Art Vrienszn. 2 de gemeynt 3-4 de gemeynen molenwech.
Vrij behalve een pennink cijns.
fol.17vo
5 dec.1528
Hans Crans man van Margriet zijn wijf verkopen samen aan Maes Robben:
-een stuk land int dorp daar men tot Onstayen gaat 1 de vicarie van
Asten 2 de weg 3 Vranck Vervoert 4 erfgen.(Goelden) Hermans.
Vrij behalve 2 st.als cijns.
Hans voorsr.heeft Masen voorsr.tot,feenen weer geseet 20 vaeten erf
rog welke men Hanssen voorsr.geit tot Lierop en wel door een geheiten Eynsken Goert Vlemings.”
Item Maes Robben belooft Hansen voorsr.tot Lichtmisdag a.s.34 gld.
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fol.17vö ,18
15 dec*1528
De wede.Lijsbet Gelden Mesmekers met mbr .en Art haar zoon ten eenre
en
de knd.van Gelden voorsr,ten andere,delen.
A Lijsbet en haar zn.kregen:
-dat huis met alles erin,verder zullen ze hebben een malder rog,
dat geit Art die Mesmeker en dat men met 15 peters mag lossen.
B De knd.kregen:
Al het goed dat verder Gelden achtergelaten heeft.
Henrick Baten is voor hen gemachtigd.
fol.18
27 dec.1528
Hanrick Peter Arienszn.verkoopt aan Willem Jan sBruynen:
-stuk land,achter sMommerscamp 1 Seel Verhofstad 2 Katharien Mennen
3 Heyn Verweyen 4 sMommerscamp.
-een half beempt in die Hazeldonc 1 Jan Theeus2Beel van Lierop 3
Art Vrients 4 de Aa.
Het vierde deel van deze beempt zal Willem van nu af aan hebben en
dat ander vierde deel na de dood van Luyten Ysbouts de moeder van
Hanrick voorn.
fol.18
30 dec.1528
Nelis Noyts verkoopt aan Jan van de Cruys een cijns van 2b gld.en
3b st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en erf tot Omel 1 Jan Ooien 2 Dirck die Cort 3 Peter
Corten 4 de gemeynt.
fol.18
Jan van de Cruys consenteert Nelis te lossen met 48 gld.
2 jan.1528 (=1529)
fol.18vo
Goert Jacop (Josten) als man van Geertruyt zijn wijf wett.dr.van Han
rick Mennen verkopen samen aan Joest Anthonis Mennen:
-een stuk land omtrent die molen 1 Peter Verscaut erfgen. 2 de ge
meynt 3 Hanrick Peters 4 Hanrick die Haen.
2 jan.1528 (-1529)
fol.18vo
Goert Jacop (Jostenzn. )man van Geertruyt voorn, verkopen samen aan
Art Dirck Heynen 14 vaten rog welke men Goerden voorn, schuldig was

te gelden uit deze onderpanden volgens de brieven daarover.
4 jan.1528 (=1529)
fol.18vo
Heyn(Ysermanszn.) belooft aan Thijs Crakelaerts 30 st.jaarl.op
Lichtmisdag en dat acht jaren lang,het laatste jaar ook alle ver
schenen pachten erbij,totaal 25 gld.
17 feb.1528 («1529)
fol.19
Thijs Crakelaerts scheldt Jacop die Wyt en Peter Mickarts kwijt van
alzulke koop als Maes van
tegen Thijssen voorsr.gedaan hadde.
Item,Baet van den Borlaer met haar mbr.en Philip haar zoon met al
zijn zusters verkopen samen aan Metten Jan Ysboutsdr.:
-een stuk beempt in den Wynckel aan dat eeusel Verheyen in Asten
1 Dirck Vereyken 2 Rut Peterszn.van Roesven 3 Dirck Goerts erfgen.
4 Jan Vernebben.
Met alzulke erfwegen tot voorsr.beempt;vrij behalve een malder rog.
fol.19
12 jan.1528 (=1529)
Maes van den Zeylberch als man van Aleyt wett.dr.van Jan Janszn.
Berckers en Katherina ook Jans Berckers dr.verkopen samen aan Aerdt
hun oom en Willem Artszn.van den Camp hun zwager alzulk deel van
erfenis als hun toebehoorde en gelegen was aan den Bosch.
fol.19
Willem Artszn.van den Camp en Art Jans Berckers als princ.schulde
naar op hun deel aan Maes van den Zeylberch en Katharina Jans Berckersdr.beloven tot Sint Jansmisse a.s.acht dagen te voren 134 gld.
en ingeval zij die niet geven,blijven die staan met de pacht te weten
(2) peters.
fol.19
25 dec.1528
Joest Jan Molendicx verkoopt aan Jan Thonis van de Cruys een cijns
van 2 gld.op Lichtmisdag uit*
-zijn huis,hofstad enz.int dorp 1 Gelden Mesmekers 2-3-4 de gemeynt.
Item Jan consenteert Joosten de los met 36 gld.
fol.19vo
11 jan.1528 (=29)
Dely Jan Stoetboem zijn huisvrouw scheldt Peteren mijns Joncken diener kwijt van alles voor schepenen.

fol.19vo
13 jan.1528 (=29)
Jan Art Geliszn.van Hal en Thijs Crakelaerts als man van 9/oeyken
zijn wijf en Thonis Maes als man van Metten zijn wijf en Jan Peter Jan
Willemszn.als man van Heylwioh, zijnde alle wett.drs.van Art Geliszn.
van Hal,ze verkopen aan Jan Drieszn.van den Zeylberch een brief in
houdend 17 vaten rog.
fol.19vo
15 jan.1528 (=29)
Gelis Hanrdick Roefszn.verkoopt aan Art den Haen en Lucas Willemszn.
Verdoeyenbraeoken 2 gld.op Lichtmisdag uit;
-zijn huizing,schuur etc.tot Vlierden.
fol.19vo
Aert die Haen en Lucas consenteren Gielissen de los met 36 gld.
fol.20
17 jan.1528 (=29)
Peter Bmanszn.verkoopt aan Lijsbeth Peter Claes huisvrouw en Dirck
en Jan en Philips Thonis Mennenzn.als man van Mergriet zijn vrouw,
dat is te weten Lijsbeth tot haar tochte en de drie knd.voorn.ter
erfrecht, een cijns van 21 st.op Sint Laureynsdaah uit:
-zijn huis,schuur etc.in de Wolsberch 1 Heyn Verweyen en Willem die
Bruyn 2 de straat 3 Weltken Mewiszn. 4 Willem Bruynen en Peter Goloff.
fol.20
Lijsbeth met de drie knd.consenteert de los met 20 gld.
fol.20
17 jan.1528 («29)
Dirck Peter Claeszn.verkoopt aan Jan zijn wett.broeder een cijns van
18 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof etc.in de Wolsberch 1 Joest Verrijt 2 de straat 3 Seel
Dries 4 Seel Jordens.
fol.20
Jan consenteert dat Dirck mag lossen met 17 peters.
fol.20
25 jan.1528 («29)
Joest Molendijx belooft aan Goert Gobbels 6 gld.tot Sint Jansmisse a

fol.20
28 jan.1528
Willem Lambertzn.van Os verkoopt aan Jan Goort Vrancken een sche
penbrief van een malder rog en nog 3 vat.
fol.20
28 jan.
Jan Pauwels Colenzn.begeert een vonnisbrief.
fol.20vo
Cornelis Antonis Mennen verkoopt aan Art Jan Jacops:
-een beempt int Lanckhout 1 Art Dirck Heynen 2 de koper 3 de verko
per 4 de Aa.
-een stuk land,den Dycker 1-2 Willem van Aeyan 3 Art Dirck Heynen
4 Maes Brouwers.
Vrij behalve dat Art de kóper jaarlijks zal gelden aan de erfgen.van
Luyt van Hal emn mud rog en nog uit de akker een malder rog.
Er is recht van weg.
fol.20vo
28 jan.1528 (=29)
Art Jan Jacops belooft aan Cornelis Anthonis Mennen dat hij Art zal
betalen aan Jan Goert Vrancken twee mud rog dewelke Jan Vrancken
geldende is in Cornelis erfenis.
Item nog heeft Art Jan Jacops de verkoper,opgedragen aan Cornelis
Anths.Mennen een cijns van 8 gld.5 st.op Lichtmisdag uit:
-dezelfde beempt die Cornelis hem gevest heeft.
fol.20vo
Cornelis consenteert Arden te lossen met 150 gld.af te leggen met
50 gld.per keer.
fol.21
Heilwich Maes Brouwers huisvrouw en Art haar zwager ten eenre
en
Lenart Mercelis Maeszn.en Jan zijn broer ten andere
hebben geconsenteerd over de erfenis,den Dyokecker,dat indien die
meer is dan vier lopense dat dan de voorkynder van Mercelis Maes
daaraf die helft zullen hebben.
fol.21
Goert Philips Ponsuer verkoopt aan Joest Anthonis Mennen een erf25

cijns van jaarl.30 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof etc.int dorp 1 Wreyns Verscaut erfgen. 2 Melis Lobken 3 Peter Verscaut 4 een straat
-een beempt neven den Dijck daar men tot Someren gaat 1 de Aa 2 de
dijk naar Someren 3 Willem die Wagemeker 4 Jan sBruynen.
fol.21
10 feb.1528 (*29)
Joest Anthonis Mennen consenteert Goerden te lossen met 25 gld.
fol.21
1 feb.1528 (*29)
Willem Lemmen Claeszn.als man van Luyten Heynen Vrients wett.dr.
verkoopt aan Hanrick Hanrick Baten:
-een stuk land,achter die Doelen 1 Vrancken Vervoert 2 Goert Ponsuer 3 Peter Verscaut 4 een weg.
Vrij behalve een malder rog aan de h.geest tot Asten.
fol.21vo
1 feb.
Seel Baeskens verkoopt aan Jan van Luttel Meyel twee peters jaarl.
op Lichtmisdag uit een mud rog dat hem zijn vader had geloefd.
fol.21vo
Jan consenteert Seelen te lossen met 34 gld.
fol.21vo
1 feb.1528 (*29)
Gylis van Kessel verkoopt aan Willem van Aeyen een cijns van 2 gld.
4 st.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-een eeusel geheten den Heil aan den Dijck als men naar Lierop gaat.
Willem consenteert de los met 40 gld.
fol.21vo
Joest van Houbraken verkoopt aan Dirck van Bree een cijns van 2 gld.
4 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huls etc.op de Beeok.
fol.21vo
Dirok oonsenteert Joesten te lossen met 40 gld.Joest mag desgewenst
lossen met 10 gld.per keer.
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fol.21vo
1 feb.1528 (=29)
Joest Dirck Heynen verkoopt aan Jutten Heyn Gerits wijf 5 gld*op
Lichtmisdag uit:
-zijn gehele hoeve gelegen aan de windmolen.
Jut met mbr.consenteert dat Joest mag lossen met 100 gld.
fol.22
Joest van Houbraeken verkoopt aan Art Jan Ruelenszn.:
-een beempt op die Beeck.
Vrij behalve een oort als cijns.
fol.22
1 feb.1528 (*29)
Art Jan Ruelenszn.verkoopt aan Joest van Houbraken een mud rog
jaarl.op Lichtmisdag uit dezelfde beempt.
Item Joest consenteert dat Art dat mud rog mag lossen met 30 gld.
fol.22
Alijt Robijn heeft haar brief twee jaar verlengd;deze brief heeft
zij op Heyn Robijn en Jan Crabben.
fol.22
Jan Peter Dirckszn.verkoopt aan Joest Verrijt drie malder rog jaarl.
op Lichtmisdag uit:
-zijn gehele hoeve aan Vosselen.
fol.22
Joest consenteert Jannen te lossen met 50 gld.
fol.22
1 feb.1528 (=29)
Jan Deyn coppenzn.en Yda zijn zuster verkopen aan Mathijs (Meliszn.)
Verleynsdonck:
-een beempt,den Poetbeempt 1 Jan Jacops 2 Willem Verstappen 3 con
vent van Bynderen 4 de gemeynt.
Vrij behalve een cijns van 1 st.
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fol.22
Thijs belooft aan Jan en Yda op Lichtmis a.s.70 gld.te geven met 4
gld.en 2 st .pacht; te weten aan Jan twee delen en aan Yda dat derde
deel.
fol.22vo
Heyn Yeronimus verkoopt aan Goert Jan Vranckenzn.een malder rog op
Lichtmisdag uit:
-zijn hoeve en beesten enz.
fol.22 V©
Goert consenteert Heynen te lossen met 15 gld.
fol.22vo
1 feb.1528 (=29)
Art Dirck Heynen verkoopt aan Goert Jan Vranckenzn.8 vaten rog
jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn gehele hoeve tot Bussel.
fol.22vo
Goert consenteert Arden te lossen met 20 gld.
fol.22vo
25 feb.1528 (*29)
Thijs Jan Grooten verkoopt aan Dirck Deenen 8 vaten rog op Lichtmis
dag uit:
-zijn huis,hof en erfenis aan de kerk,
fol.22vo
Dirck consenteert Thijssen te lossen met 22 peters van 18 st.het
stuk.
fol.23
4 feb.1528 (*29)
(Seel Peter Seelen,Jan Wilm Maes als man van Aleyt verkopen aan....
Seel Peter Seelen en Jan zijn broer verkopen aan Art Peterszn.,Jan
Jan Happen als mbr.van Dirck Happen zijn zuster en Art Peter Seelen
als mbr.der knd.Hanrick Peter Seelen,samen hun kindsdeel,te weten
-haaf en erf,land enz.en wat hun verder aangestorven zal zijn na
dood van hun ouders.
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fol.23
De verkopers voorn.verkopen aan Seel hun broeder
Lichtmisdag uit al hun goeden.

gld.3 aarl.0p

fol.23
Ceel consenteert de los met 70 gld.
fol.23
De vier voorn.verkopen aan Jan hun broer 30 st.jaarl.te gelden op
Lichtmisdag uit de gehele hoeve.
fol.23
Jan consenteert de los met 30 gld.
fol.23vo
7 feb. 1528
Peter van den Molendljx verkoopt aan Dirck Deenen een cijns van 2 gld
op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,schuur,hof enz.
fol.23vo
7 feb.
Dirck consenteert Peteren de los met 34 gld.
fol.23vo
Danel Willemszn.belooft als princ.schuldenaar dat hij aan Merrie
Thijs Diddendr.100 gld.zal betalen,welke Joest van Bussel haar ge
vest heeft.
-nog 15 gld.aan de gasthuis Joffr.wede.van Jan Gerits fran Berkel.
-nog alzulke schulden als Peter Mickarts en Jacop die Wijt op zich
hadden genomen te betalen betreffend de wede«Maes van Onstaeyen en
de erfgen.van Jans van Onstaeyen.
Los blaadje A bij fol.24 gedateerd 1538.
Blaadje A
-erfgen.Henrick Jannis Henricxzn.verkoopt aan Joest ....... Jennekens een stuk land bij de molen gelegen,den Henxsteoker
-Henrick voorsr.verkoopt 2i mud rog uit onderpanden,den Henxst.
Anno 32 den 9 jan.

-Jan van de Cruys verkoopt de

£

Henxst etc.

-Jacob v.d.Molendyx verkoopt aan Jan Jan Vos een stuk land aan den
hageleyck.
15 april.
fol.24
Joest weduwe eer van Jan de Grootmet haar mbr.verkoopt qan Hanrick
haar wett.zoon 13 gld.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-haar gehele hoeve en toebeh.tot Omel al zolang als Hanrick leven
zal
-een camp land,een mudse groot wezende 1 Joest Verrijt 2 de verkoper
-een beempt van twee buenre 1 Peter Bruysten v.d.Eynde 2 Hanrick Nijs
ÏÏij_schepenen verklaren dat de pnderpanden goed genoeg zijn voor die
13 gld.
fol.24
10 feb.1528 (=29)
Cornelis Roefs verkoopt aan Dirck Mercelis Weynenzn.;
12 roeyen land bij het huis van de verkoper gelegen 1 Melis Lobkens
2-3 de verkoper 4 Goert Geldens.
Met een erfweg van acht voet breed van het erf des kopers tot de
straat.
fol.24
Dirck Gheenen man van Mette zijn vrouw verkopen aan Goert Gobbels:
-een huis,schuur,hof en hofstad en erf aan Voerseldonck 1 Goert Vereinseldonck 2 de gemeynt 3 Jan Jacops 4 Joest Willems.
Vrij behalve een mud erfrog en 9 vaten en £• st .geburencijns.
fol.24vo
11 feb.1528 (=29)
Daniël Willems belooft als princ.schuldenaar op zijn goed,dat hij zal
betalen aan Merrie Thijs Didden 100 gld.die Joesten van Bussel Mgevorven” had tegen Merrie voorsr.en verder alzulke 40 gld.als Joest
van Bussel "gevorven" had tegen die Gasthuis Joffr.met alle lasten
als ook Joost voorn.gevorven had, datter Jacop die Wijt
(er staat boven Joest van Bussel) en al goed en Peter Maeszn.en al
zijn goed ten eeuwige dage af onbelast zal blijven.
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fol.24vo
12 feb.1528 (=1529)
Joest Henrickszn.van den Liessel ten eenre
tegen
Jan Drieszn.van den Zeylberoh ten andere,hebben geërfwisseld.
1e Jan heeft van Joesten:
-een stuk land,den Kesseloamp 1 Henrick Dirck Heynen 2 Jan v.d.
Zeylberch 3 Joest voorsr. 4 de gemeynt.
"ende dat hoel van de graef sal bliven gelyck nu leet.”
2e Jost heeft van Jan:
-een akker,den Eesecker met een hoek erfs gelegen in den Boenhof.
Joest zal ook nog hebben rondom den Raeyeoker zonder de loop tot de
wal toe en Jan zal daaruit mogen gebruiken zijn hout;men zal er een
voetpad neven die hoge "hauwen.”
Verder beloven ze beiden hun kommer te zullen betalen enz.
fol.25
Cornelis Anthonis Mennen verkoopt aan Dirck van Kessel Bertholtszn.
24 mud rog jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hofstad en erfenis aan den Den 1 Art van Bussel 2 Marten
Gevart Peters 3 Art van Bussel 4 de gemeynt
fol.25
Dirck consenteert de los met 100 gld.
fol.25
19 jan.1528 (=1529)
Art Jan Jacops verkoopt aan Dirck Bertholtzn.van Kessel 2i mud erfrog op Lichtmisdag uit:
-een beempt,dat Lanckhout
-een erfenis,den Dyckecker.
fol.25
Dirck consenteert de los met 100 gld.
-Deze twee laatste teksten zijn doorgehaald.fol.25
Dirck van Kessel consenteert Neelen van Bussel dat hij de brief mag
doen breken alwaar Neel Dircken in gevest heeft met 64 mud rog.

I
I
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fol.25vo
21 feb.1528 (*1529)
Peter die Gort verkoopt aan Art Willem Berckers:
-stuk land tot Omel 1 Melis Noyts 2 de straat.
fol.25vo
21 feb.1528 (*1529)
Andries Gorsten Kuyvits verhuurt aan Art Willem Berckers:
-een stuk land tot Omel 1 Melis Noyts 2 de straat.
En dat voor een tijd van honderd jaren en vijftig dagen,dat een jaar
na den anderen vervolgende ï!
Andries gelooft deze voorsr.huring vast etc,te houden.
fol.25vo

21 feb.1528

Peter die Cort verhuurt aan Aert Willem Berckers:
-een stuk land tot Omel 1 Melis Noyts 2 de straat.
En dat voor een tijd van honderd jaren.
fol.25vo
22 feb.1528
Peter Peterszn.van den Borlaer heeft het versterf dat hem vanwege
zijn ouders was aangestorven overgedragen aan Jan zijn broer.
fol.26
25 feb.
Thonis Jan Didmans huisvrouw heeft gerekend met Dirck Claes Lemmens
"ende soe kent hoer Thonis wael betaelt van Dirck van alles dat hij
haer sculdich mocht wesen tot desen dage toe ende bedanck haer oock
van goeder mommerscappen van Dircken."fol.26,26vo
26 feb.1528
Herman Danelzn.Verweyen als man van Fijen zijn vrouw ten eenre
en
Mathijs Dirck Slechszn.mede voor zijn zusters ten andere.
Ze hebben geërfdeeldA Herman is in naam van Fijen ten deel' gevallen:
-de schuur,alwaar Boel woont zolang als die sohuur er staat en de
grond waar de schuur opstaat hoort toe aan Thijs met zijn zusters,
-een eeusel in die Rey neven den Dijck
-een beempt in die Rey 1-3 Seel Ysbouts 2 Mathijs voorn.4 een waterlaet
-een stuk land aldaar (drie maal een stuk land)
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-een halve akker aan dat hagelcruys 1 Peter van den Molendyx 2
Goert Gobbels
-een halve beempt,jaarlijks rijdende tegen Hilleke Hr.Dirck van Haldr.
B Mathijs kreeg:
-dat huis met hofstad en erfenis en met een eeusel 1 de Dijck 2-3
Herman Danelszn.Verweyen 4 de straat.
-een stuk land in die Rij etc.
fol.26vo
13 feb.1528
Willem Maesken Mae szn. verloopt aan Ardt Verscueren en Peter Verscueren en aan Dirck Heynen Verscueren huisvrouw zijn deel hem aangestor
ven na dood van zijn vrouws ouders.
fol.26vo
Ardt Verscueren en Peter Verscueren en Dirck whon geswij met haer
mbr.” verkopen aan Willem hun zwager voorn.3b gld.jaarl.op Licht
misdag te gelden uit:
-hun goed waarvan Peter de helft zal gelden en Ardt samen met de we
de, de andere helft.
fol.26vo
Willem consenteert de los met 70 gld.
fol.27
13 feb.1528 (=*1529)
Ardt Verscueren en Peter zijn broer en Dirck zijn "geswij” met haar
mbr.delen samen de goeden.
A Ardt kreeg:
-een akker, den Craenecker 1 Gielis van Kessel 2-3 Peter zijn broer
4 Dirck de geswij.
-een erfenis alwaar de schuur opstaat 1 Peter zijn broer 2 Dirck de
geswij "^Maesken Maes erf gen. 4 de straat.
-een akker,den Becker
-een beempt,Dijcker Broeck gelegen omtrent Vonderen 1 Ardt voorn.
2 de Aa.
-een half buenre beempt achter Houbraken 1 Hans Neelen 2 Jacop die
Wijt 3 Gielis van Kessel 4 de Aa.
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p
B Dircken die geswijen kreeg:
-een akker aan den Dijck 1 Art voorn. 2 Willem van Aeyen 3 de straat
4 Maesken Maes erfenis
-een akker,den Hegecker
-een akker,dat Kemken 1 Lijn Ysbouts 2 Willem van Aeyen 3-4 Peter
Verscueren
-een beempt 1 Jacop die Wijt 2 Melis Corstkens 3-4 de Aa.
C Peter kreeg:
-een huis met hofstad aan den Dijck
-een akker,die Cranenecker
-een akker 1-4 Gielis van Kessel 2 Willem Willen 3 Lijn Ysbouts.
-een akker,die Kemken
-een akker 1 den Dijck 2 die Wijhof 3-4 de straat
-een beempt neven den Dijck
-een beempt int Dijcker Broeck
-een eeusel 1 Willem Willen 2 Gielis van Kessel 3 Lijn Ysbouts
4 Willem van Aeyen
-een beempt,den Cranenbeempt
-een heiveld
A.Art voorn.zal gelden uit zijn deel 3 mud rog en een cop,nog 2£
gld.en 24 st.en aan heeren cijns drie st.min een oort,en in de geburencijns een half negenmanneke.
B.Dirck die geswij zal gelden haar deel 3 mud en een cop,nog 24 gld.
en 24 st.en aan heerencijns drie st.min een oort,en in de geburencijns een half negenmanneke.
C.Peter zal gelden uit zijn deel 6 mud rog en £ vat,nog 4 gld.en 5
st.en aan heerencijns 54 st.en in de geburencijns een negenmanneke.
fol.27vo
-Pasen op 28 maart 1529*Schepenen:Joest Verrijt,Jan van Dael,Cornelis Versoaut,Joest Willems,
Willem Verenseldonck,Seel Ysbouts,Art Vernebben.
fol.28
3 feb.1528 (-29)
Goert de Geldens mesmeker en Dries zijn broer en Griet hun zuster,
alle wett.knd.van Geldens Mesmekers,ze verkopen aan Maesen Danels
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14 vaten rog welke Thijs Jan Grooten geloofd heeft aan Gelden hun
vader.
fol.28
15 feb.1528 (=29)
Art Jan Jacops verkoopt aan Art Geldenszn.van Boesoot een malder
erfrog op Lichtmisdag uit:
-een beempt,dat Lanckhout.
fol.28
Art Geldens consenteert de los met 18£ gld.
fol.28
28 april 1529
Jan Peter Willems als man van Heylwig zijn vrouw verkopen aan Mathijs
Cornelis Graeckelarts nat.zoon een schepenbrief van 14 vaten rog
fol.28
29 april 1529
Hr.Anthonis van den Diesdonc priester verkoopt aan Mr.Willem van
den Eynde priester:
-een huis,hof en hofstad int dorp 1 Joest van Bussel 2 de straat
3 Jan Molendics 4 Hr.Dirks van Hal erfgen.
fol.28
Meester Willem belooft aan Hr.Anthonis nu Sint Jansmisse a.s.68 gld.
fol.28vo
Gerit Joestenzn.van Colbraken belooft aan Goert Gobbels tot Licht
misdag a.s.te geven 23 peters en 4& mud rog.
fol.28vo
6 mei 1529
Herman Danels Verweyen verkoopt aan Mathijs Dirck Slechszn.en Metken
en Lijsken zijn twee zusters:
-een stuk beempt achter Onstaden,dit stuk is jaarlijks rijdende tegen
Hilleke Hr.Dirck van Haldr.
fol.28vo
1 feb.1528 («29)
Jan Thoniszn.van de Cruys belooft aan Thijs Crakelaerts jaarlijks 2
gld.op Lichtmisdag en dat 6 jaar lang,dat laatste jaar met alle
pachten 34 gld.
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fol.28vo
8 juni 1529
Gielis Hanrick Roefszn.als man van Johanna hebben verkocht aan
Goert Gobbels een mud erfrog op Lichtmisdag uit een schepenbrief
van 2 mud rog.
Gielis en Jan zijn vrouw en Thijs de broer van Jan hebben helmelinge
vertegen.
fol.28vo
Goert consenteert Gielis te lossen met 32 gld.10 st.
fol.29
Jan Artszn.Vervoert als man van Geertruyt zijn wijf ten eenre
en
de erfgen.sran Jan Dirck Port er szn. ten andere, te weten Art Dirck
Porters en Jan die Wijt en Aeb sWitten hebben samen gedeeld.
A Jan en Geertruyt zijn vrouw zullen tot Lichtmisdag a.s.aan Ardt
den Porter 45 gld.geven,aan Jan die Wijt ook 45 gld.en aan Aeben
ook 45 gld.
Mocht iemand van dezen aan Geertruy iets schuldig zijn (groot of
klein),dat zal men korten aan die 45 gld.
fol.29
15 april 1529
Hr.Jan Molendix en Willem Heymkens verkopen aan Hanrick Jan Goessendr.een cijns van 18 st.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-de gehele hoeve met toebehoren tot Onstaden.
fol.29
Hanrick consenteert de los met 18 peters
fol.29
21 mei 1529
Jan en Matheus zonen van Aelbert Roevers hebben geloofd de zoen
gemaakt na de dood van hun vader te onderhouden en te achtervolgen,
zoals dit gemaakt is volgens de sohepenbrieven daarover.
Ze beloven dit ook voor Hanrick hun zuster.
fol.29vo
29 juli 1529
Hanrick Willems nat.zn.van Kessel verkoopt aan Dirck Bertholts
van Kessel natuurlijke zoon:
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-een huis met hofstad gelegen aan den Dijck int dorp van Asten
1 Jan Wijflaerts 2 de straat 3 Maesken Maes 4 de gemeynt
-een eeusel 1 Maesken Maes 2 de gemeynt
-een eeusel 1 Dirck Maes 2 Jan Wijflaerts 3 Dirck Maes 4 Joest Dirck
Heynen
-een beempt aldaar 1 Dirck Maes 2 Jan Colen 3 Gielis van Kessel
4 de Aa
-een stuk land 1 Gielis van Kessel.
Vrij behalve een mud rog min 1£ vat en een oort st.als heerencijns
en verder £ oort aan geburencijns van Asten
fol.29vo
Dirck van Kessel Bertholts nat.zoon heeft opgedragen aan Hanrick
van Kessel een schepenbrief van Asten met 2 mud rog en 6 vat jaarl.
op Lichtmisdag,welke 2b mud indertijd Art Jan Jacops gevest en ver
kocht had aan Dirck voorn.
fol.29vo
28 juli 1529
Dirck van Bree verkoopt aan Gerit,Henrickszn.van Bree een schepen
brief van Someren van 2 gld.15 st.jaarl.
fol.29vo
3 aug.1529
Daniel Willems belooft aan Hr.Thonis van Diesdonc tot Lichtmis a.s.
50 gld.en 20 st.voor de pacht op O.L.Vrouw Lichtmis avond goed tijds
om erfgeld mede te betalen.
fol.30
4 aug.1529
Peter Emonszn.verkoopt aan Joest Verrijt een mud erfrog op Lichtmis
dag uits
-huis,hof en eeusel gelegen achter Eerken Bollen.
fol.30
Joest consenteert Peteren te lossen met 31 gld.
Item Peter Emons heeft Joesten den los verkocht.
"Item alle alsuloken ploechreoht als Evert van Diesdono heeft tot
den erven op Diesdonc daer Mathijs Heynen ende Gerart van Lange
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questie om hebben ende Evert getoelt heeft dat dreget Evert op ende
geef over Arden Thonis Huyben."
fol.30
28 aug.1529
Jan Claes en Jan zijn zoon en alle broers en Jan voorn.gelooft ook
voor Neesken en Art die Porter en hun klocht (cloft);
Jan de Wyt zelf en voor zijn klooht;
Aeb Jan sWitten zelf en voor zijn klocht.
Zij allen hebben helmelinge vertegen op alzulk versterf wat hun-aan
gestorven is na dood van Jan die Porter.
fol.30
Jan Arts Vervoert met zijn vrouw en Jan die Wijt en Art de Porter
en A... beloven op Lichtmisdag a.s.te betalen elk van de drie,45gl»
fol.30
1 okt.1529
De wede.Glara Rut Robijn verkoopt aan Jan Thonis van de Cruys een
cijns van 4 gld.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof en de gehele erfenis dat Rut voorn.gekocht had van zijn
zusters en broers.
fol.30
1 okt.1529
Item Jan voorn.consenteert de los met 60 gld.
fol.30vo
Jan Thoniszn.van de Cruys verkoopt aan Alijt Jans Robijnsdr.en Michiel haar neef een cijns van jaar!.20 st.op Lichtmisdaag uit:
-een schepenbrief van 4 gld.jaarl.,die Jan gekocht had.
fol.30vo
4 okt.1529
Cornelis Verscaut en Joest Goessen Jennekenszn.hebben beloofd om
aan Jan Peter Claes en Agnes zijn zuster,op Lichtmisdag a.s.16 gld.
te betalen.
Item Joest Anthonis Mennen en Seel Gerit Smollerszn.hebben beloofd
om aan Hanrick Verbeersdonok knd.op Lichtmisdag a.s.23 gld.te be
talen.
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Item Joest Anthonis Mennen en Seel Gerits Smollers hebben beloofd
om aan Philip Anthonis Mennen 23 philip gld.te geven.
fol•30vo
Dirck Peter Claes belooft aan Cornelis Verscaut en Joest Goessen
Jennekens op Lichtmisdag a.s.21 gld.te betalen.
fol. 31
Dirck Peter Claes en Jan zijn broer beloven als princ.schuld.tot
Lichtmisdag a.s.34 gld.5 st.te betalen.
Actum ut supra.
fol.3 1 vo
Cornelis Verscaut en Joest Goessen Jennekenszn.gelovende voor Jan
Peter Claes en voor Agnes dr.van Peter Claes voorsr.,verder Joost
Anthonis Mennenzn.en Seel Gerarts Smollers ook voor Philip Anthonis
Mennen man van Margriet zijn wijf ook een dr.van Peter Claes voorsr.
verder Peter,Dries en Seel alle wett.knd.van Hanrick Verbeersdonck
hebben samen helmelinge vertegen op het goed dat aan Lijsbet Peter
Claes huisvrouw toebehoorde en gelegen was te Meyel en dat tot be
hoef van Dircken Peter Claeszn.en Jan zijn broer.
fol.31
7 okt.1529 of 14 okt.
Jan Cnoeps verkoopt aan Jan van den Dael onze mede-schepen een cijns
van 18 st.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof en erf.
fol.31
Jan van den Dael consenteert de los van deze 18 st.met 18 peters.
fol.31
14 okt.1529
Cornelis Verscaut en Dirck Peter Claes verkopen aan Merrie Thijs
Diddendr.een eitijns van 6 gld.op Lichtmisdag uit:
-een hoeve met toebehoren tot Heusden,toebehorend aan Hanrick Noutszn.en Peterke zijn vrouw;van hen hadden Cornelis en Dirck volkomen
procuratie om deze 6 gld.te vesten.
fol.31
Merrie met mbr.consenteert de los met 100 gld.
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fol.31
Daniel Willemszn,van den Eynde heeft beloofd deze oijns van 6 gld.
te betalen aan Merrie Thijs Diddenér.gelijk ze gevest zijn en binnen
10 jaar af te leggen zodat er Jan Colen erfgen. onbelast van blijven.
Datum 3 juli anno 30.
-Deze akte is later bijgeschreven. fol,3 1 vo
anno 29
Thijs Cornelis belooft om Mathijs Heynen en Jan Art szn. Vervoert te
ontheffen van de borgtooht die zij gedaan hadden voor Thijssen voorn,
als van (mij ,.•••. Jansken hoef)
fol,3 1 vo
12 nov.1529
Jan Jan Smeykenszn.die oudste en Jan zijn broer,verkopen aan Joeëtken wede.Goert van den Wynokel en haar knd.:
-een hofstad aan Voerseldonc 1 Seel van de Camp 2-3 de koperse
4 de gemeynt.
Item Joestke belooft aan Jan en Jan voorn.tot Kerstmis a.s.24 gld.
te geven.
fol.31vo,32
12 nov.1529
Jan Jan Smeykenszn.en Jan zijn broer voorn.verkopen aan Joest Verrijt
onze mede-schepen:
-stuk land op Loverbos 1 Goert Jan sMeyskens 2 de Aa 3 Joest Tripmekers 4 een weg.
-stuk erf,Mol emans kempke 1 Thonis van de Camp 2 Jan Verbeersdonck
3 Mercelis Jan sMeyskens 4 Henrick die Haen.
Er is als voorwaarde dat Jan Verbeersdonck en Mercelis Jan sMeysT
kens Joesten wegen zullen om tot zijn erf te komen.
fol.32
12 nov. 1529
Jan Jan sMeykenszn. die oudste en Jan zijn broer verkopen aan Chielen
Art Chielenszn.:
-een eeusel in den Braeckwijnckel te Asten 1 Aert die Haen 2 Merce
lis Jan sMeykens 3 Jan Verbeersdonck 4 een straat.
-een stuk land,die Smijssenstreep ook aldaar 1 Joest van den Wynokel
2 Art die Haen 3 Thijs van den Heytrack 4 een straat.
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fol.32
12 nov.1529
Jan Jan sMeyskens en Jan zijn broer verkopen aan Goert hun broer:
-een stuk land,die Hoef van Voerseldonc 1 Willem Verenseldonok 2 de
straat 3 strekkende rondom op die landweren van Asten.
Vrij behalve een mud en 4 vat daaruit gaande.
fol.32,32vo
12 nov.1529
Art Willem sBerckers verkoopt aan Dirck Jan Chielenzn.een cijns van
20 st.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof stad en erf tot Omel 1 Jan Colen e.a. 2-3-4 rondom de
gemeynt•
-een stuk eeusel in die Donck 1-3 Jan Jacops 2-4 Pauwel Colen.
fol.32vo
Item Dirck consenteert Arden te lossen met 17 gld.
fol.32vo
Art Danelszn.van Heersel en Lijsbeth zijn wett.zuster hebben geerfdeeld.
A Lijsbeth kreeg:
-de hof stad,huizing en erfenis in de Wolsberch 1 Hans Hermans 2
Margriet de wede. 3 de straat.
-stuk land daarbij.
fol.32vo
26 nov.1529
Art Danels van Hersel verkoopt aan Lijske zijn zuster alzulke huizing
en erf,land,eeusel etc.als zij hebben liggen in Asten en die Chielen
Jan Claeszn.nu tertijd in pachting heeft;Lijske zal daar jaar 1.uit
blijven gelden 3 mud rog en 14 vat rog.
fol.33
26 nov.1529
Art consenteert Lijsken te loosen en wel elk mud rog met 35 gld.ze
mag 1 mud per keer afleggen.
fol.33
Willem Maesken Maeszn.belooft aan Art Danelszn.van Hersel tot Lichtmisdag a.s.64 gld.te betalen.
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fol.33
29 dec.1529
Hr.Hanrick Jan Jacopszn.priester verkoopt aan Heilwig Artsdr.van
Rut 6 vaten rog jaar!.©p Lichtmisdag uit:
-zijn kindsgedeelte.
fol.33
Heilwich consenteert Hr.Henrick de los met 15 gld.
fol.33
5 dec.1529
Dirck Jan Jacops man van Jenneke verkoopt aan Jan Henrick Deenenzn.
een malder rog welke Bruysten Geerten schuldig is te gelden uit ze
kere onderpanden volgens de brieven daarvan.
fol.33vo
13 dec.1529
Jan Jacops verkoopt aan Mathijs Artszn. van den Berch elf vaten erfrog welke hem Thijs voorsr.zelf schuldig is te gelden uit:
-een beempt int Roet zoals dat de brief van Jan bevat.
fol.33.vo
Dirck van Kessel verkoopt aan Ardt Goessen van
-zijn huizing met hofstad en erfenis int dorp 1
e.a. 2 de koper 3 Jan Stoetbooms en Willem Jan
Vrij behalve een cijns van 1 st.en nog jaarl.een

Best:
Hr.Willem Vermeer
Claes 4 de gemeynt.
mud rog.

fol.34
22 dec.1529
Lijsbeth Danels van Hersel wett.dr.heeft helmelinge vertegen op het
goed dat haar na dood van haar vader was aangestorven.
fol.34
22 dec.1529
Art Danelszn.van Hersel verkoopt aan Lijsbeth zijn zuster een mud
rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof stad enz. in de Wolsberch.
fol.34
Lijsbeth consenteert de los met 35 gld.
fol.34
25 dec.1529
Katharina Jordens de oudste met mbr.heeft opgedragen aan Jan Artszn.
Vervoert haar zwager en Geertruy haar dochter,al haar goed te Asten
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en wel al zolang als Jan en Geertruy zullen leven,na hun dood komt
het goed weer aan de erfgen.van Katharina.
fol.34
10 jan.1529 (=1530)
Cornelis Roefs belooft aan Jan van den Dael 8 st.jaarl.op Lichtmis
dag en dat acht jaar lang,het laatste jaar met al de verschenen
pachten zijnde 7b gld.
fol.34vo
Dirck van Bree verkoopt aan Jan Hanrickzn.van Eynhouts de helft van
een erfenis.
2 feb.1529 (=1530)
Item Thomis Jan C..... belooft aan Heylwich van den Borlaer Licht
mis a.s.7i peters te geven,verder oogst naastkomend een malder rog.
fol.34vo
28 jan.1529 (=1530)
Willem Froeyen verkoopt aan Goert Gobbels een cijns van 2 peters
jaarl.op Lichtmisdag uits
-een huis,hof en hofstad
-een camp daarbij in de Wolsberch 1 Lemmen Emans 2 Peter Bollen
3 Jan Ruelens 4 de straat.
Goort consenteert de los met 33 peters.
fol.34vo
28 jan.1529 (=1530)
Aeb sWitten bekent betaald te zijn van 45 gld.welke Jan Arts Vervoert
en Geertruyt zijn vrouw aan Aben beloofd hadden in schepenbrieven.
fol.34vo
Art die Porter scheldt Jan Vervoert en Geertruy zijn vrouw kwijt van
45 gld.
fol.35
Jan die Wijt scheldt Jan Vervoert en Geertruy zijn vrouw kwijt van 45
gld.van wege Aeb sWitten.
fol.35
28 jan.1529 (=1530)
Art Verscueren en Peter Verscueren mede voor Dirck hun geswij beloven
aan H anriok (Me....)tot Sint Jansmisse a.s.34 gld.te betalen samen
met 34 st.pacht.
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31 jan.1529 (*1530)
fol.35
Hr.Jacop Schonck priester verkoopt aan Jacop Bollen een cijns van
32 st.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-een sesterse land,den Langecker gelegen aan gheen eynd in Someren
1 Meeuws sBloysen 2 Peter Verstraten 3 de Broeckstraat 4 een kerkweg.
Item Jacop consenteert de los met 32 peters.
31 jan.1529 (*1530)
fol.35
Neel Roefs heeft opgedragen aan Willem Verdijsseldonck 3 vaten erfrog die Goert Geldens aan Neelen gevest heeft volgens een brief.
fol.35
Clara wede.Rut Robijn verkoopt aan Hanrick Jacop sCosterszn.een cijnsbrief waarmee Rut Robben een huis etc.gekocht en verkregen heeft.
fol.35
4 feb.1529 (*1530)
Terzelfdertijd komt Hanrick Janszn.van Otterdijck en hij belooft voor
alle wett.knd.van Rut en Clara dit vertegen te brengen als zij mon
dig zullen zijn.
fol.35vo
4 feb.
Hanrick Jacop sCoesterszn.verkoopt aan Clara wilneer Rutten Robijn
huisvrouw:
-een huis,met hofstad en een kopse land daarbij 1 Dirck Deenen 2 de
verkoper.
Item Hanrick Jacop sCoesters verkoopt aan Clara Robijn 35 st.jaarl.
op Lichtmisdag uit:
-huis,hof en erfenis.
Item Clara consenteert Hanricken te lossen met 32 gld.
fol.35vo
4 feb.
Gelis van Kessel verkoopt aan Jan Jan Voszn.t
-een sesterse land achter Houbraken 1 Jan WJjflaerts 2-3 Dirck van
Kessel 4 de koper.
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fol.35vo
4 feb.
Willem Jan sBruynen verkoopt aan Ardt Janszn.van Otterdijck een sche
penbrief waarin Jan Janszn.van Otterdijck gevest heeft Willemen voornoemd in 13 vaten rog.
fol.36
1 feb.1529 (*1530)
Mathijs Jan Heynen verkoopt aan Hanrick Dirck Heynen:
-een erf,die Hoeydonck tot Aastappen.
Vrij behalve een kan wijn aan de kerk van Asten.
-een beempt.
fol.36
1 feb.1529 (*30)
Mathijs Jan Heynen verkoopt aan Hanrick Dirck Heynen een schepen
brief van 2 mud erfrog te gelden uit:
-een erfenis toebeh.de erfgen.van Jans van Colbraeken met 3 achter
stallige pachten.
fol36
Hanrick Dirck Heynen verkoopt aan Mathijs Jan Heynen een cijns van
12i gld.op Lichtmisdag uit al zijn goed te Asten.
Verder heeft Hanrick ook nog aan Mathijs voorsr.een brief van Lierop
opgedragen van .... gld.met jaarl.5 gld.pacht.
Item Mathijs consenteert Hanricken te lossen met 250 gld.,hij moet
jaarl.van deze penn.100 gld.lossen.
Item Joest Dirck Heynen verkoopt aan Jan Jan Heynen 2 mud erfrog
met schepenbrief uit het goed dat Jan Heynen toebehoorde en gele
gen was op Diesdonck.
Item Mathijs Jan Heynen verkoopt aan Joest Dirck Heynen een mud erf
rog met brieven te gelden uit:
-de hoeve aan de windmolen en eertijds toebehorend aan Peter Maes
sBrouwers volgens de brieven daarover.
Item Henrick Dirck Heynen belooft aan Joest zijn broer tot Lichtmis
a.s.70 gld.te gelden met 3ür gld.als pacht.
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fol.36vo
1 feb.1529
Dirck Bertholts nat.zoon van Kessel verkoopt aan Thonis Maes een
cijns van 25 st.op Lichtmisdag uit:
-een gelag met toebehoren aan den Dijck,dat Dirck in koop verkregen
had tegen Hanrick van Kessel.
Item Thomas Maes consenteert Dircken te lossen met 20 gld.
Item Seelken Maesken Maeszn.huurt van Dirck van Kessel zijn gelag
aan den Dijck acht jaar lang "ten vaeren af te staen soe wiet ge
lieft te corsmis op te seggen te weten des jaers voer sees r.gld.
ende 5 st.ende voer allen den pacht die daer wyt geet te weten twe
mud roggen min 1i vaet ende i blanc cijns ende tot half mey op ende
af te varen ende dat lant tot ooxt aen te veerden."
Act.1 feb.anno '29.
-sees r.gld. = 6 rijns gld.fol.36vo
1 feb.1529 (=1530)
Item Jan Neelen Roefs belooft aan Thonis Maes alle jaar op Licht
misdag te lossen met 8 peters.
fol.36vo
Item Seelken Maes mag dat laatste jaar die groese gebruiken tot
half mei toe,behalve de hooibeempt.
fol.37
Joest Jans Groeten huisvrouw was met haar mbr.en Willem haar zoon
en Heer Henrick haar zoon priester en Jan Joest Heynenszn.als man
van Marie zijn vrouw en Anna Joesten voorsr.dr.met mbr.en Lenart
haar zoon en Dirck haar zoon en Joest haar zoon,al deze voorn.als
erfgenamen van Willem Jan Groeten voorn.verkopen aan Mathijs Jan
Groeten,deze Mathijs is ook een wett.zoon van Joestken voorn.en broe
der der voorsr.kinderen:
-een stuk land van een mudse groot tot Omel 1 Henriok Dries 2 Joest
voorn.Jan Groeten huisvrouw was en de knd. 3 Peter van den Berge
4 de verkopers.
fol.37
Item Dirck Jan Groeten verkoopt alzulk versterf als hem aangestor
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ven was van zijn vader en van moeder nog aansterven zal en ook dat
hem aansterven zal vanwege zijn vrouw.
fol.37
Er is een voorwaarde:Als Mathijs Jan Groeten betaald is door Dirck
zijn broeder,zal deze akker in handen komen van alle erfgenamen voorn
fol.37vo
5 feb.1529 (*1530)
Art Jan Ruelens man van Joesten zijn wijf doet een erfdeling met
Joestkens voorkinderen die ze wettel.verkregen had bij Hanrick Rey
ner s.
A Art en Joestken kregen:
-de helft van het huis ”dat vorst eynde metten halven hoef neven
Goert Hemelers gelegen.”
-een stuk land,Heynenecker 1 de gemeynt 2 Joest van Houbraken 3 Jan
Mercelis Maes 4 de voorn.knd.
-een stuk land,den Cleynenecker 1-2 Jan Mercelis Maes 3 de gemeynt
4 Art en de knd.voorn.
-een stuk groese 1 Jan Mercelis Maes 2 Art enz. 3 op die Beeck
B De kinderen kregen:
-de andere helft van het huis,het achterste deel
-een stuk land in den Haps gelegen en geheten dat Kempken 1 Joost
van Houbraken 2 de gemeynt 3 Heyn Witten 4 Art Jan Ruelens
-een stuk groese ook aldaar.
Uit al deze erfenissen is men schuldig te gelden jaarl.een mud rog
en een vat,gelijk te betalen.
Item als er enige ongewone commer is gekomen die men nu niet weet,
die zullen partijen gelijk betalen.
N.B. Aert en Joestken voorn.kregen ook nog:
-een stuk land,aan den Bleeck 1 Roefs kynder 2-3 die heilich eyken
4 een weg.
fol.38
Art Jan Ruelens belooft aan de knd.Heyn Reynkens tot Lichtmis a.s.
154 gld.te geven.
fol.38
5 feb.1529 (*1530)
Het oonvent van Bynderen of haar gemachtigde bekent betaald te sijn
van 3 mud rog die zij geldende had uit een hoeve op Heusden en gehe
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ten die hoef van Rosendael;deze 3 mud had Ysbouts van den Doerne
gevest gehad.
fol.38

7 feb.1529 (*30)

Chielen Art Chielenzn.verkoopt aan Hanrick Verweyen een malder rog
op Lichtmisdag uit:

-zijm huis,hof en hofstad aan Voerseldonok 1 Joost van den Wynckel
2 de wede.Goerts van Wynkel 3-4 de gemeynt.
Item Henrick Verweyen consenteert de los met 17 peters.
fol.38
10 feb.1529 (*30)
Bruysten Bruystens Verheze belooft half te betalen 6 gld.binnen 2
weken en de andere helft tot Pasen a.s.
-Is doorgehaald.-

fol.38
Neel Roefs belooft aan Jan sCosters op Sint Peterdag a.s.over 8 da
gen 2 gld.te geven en nog 2 gld. "voer consyly na Paschen."
fol.38
14 maart 1529 (*30)
Item Hanrick Nijs man van Neelke zijn vrouw,bekent betaald te zijn van
een mud erfrog die Thijs Jan sGrooten hem schuldig was te gelden uit
-zijn huis,hof en hofstad aan de kerk gelegen.
fol.38vo
11 feb.1529
Gherit Joesten van Colbraeken verkoopt aan Hanrick Verweyen Bonaventura zoon 2 gld.en 1£ st.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.tot Omel 1 Jan Groeten erfgen. 2 Willem van de
Goor 3 Jan van de Goor 4 de gemeynt.
Item Hanrick Verweyen consenteert de los te lossen met 38 peters
en 9 st.
Item Teeuwen van Meyel belooft Gerard van de Goer te lossen en te
ontheffen "sonder veesten van dien" 2 gld.li st.
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I
fol.38vo
17 feb.1529 («30)
Aleyt Thonisdr.van Houbraken en Mathijs Hanrick van den Colbraken
man van Margriet hebben helmelinge vertegen op alzulk versterf als
hen was aangestorven na dood van Thonis van Houbraken en Metten Vlemix hun moei;de goeden zijn gelegen te Asten en Lierop.
fol.38vo
18 feb.
Aert Jan Jacops verkoopt aan Jan van den Dael onze mede-schepen 6
vat rog te gelden uit*
-een beempt,dat Lanckhout aan den Dijck 1 Art Dirck Heynen 2 de ver
koper 3 Willem Willen 4 de Aa.
Item Jan consenteert los te lossen met 34 gld.
Testes Joest Verrijt en Seel Ysbouts.
Item Lysbeth (Evertsdr.)Verscaut van Meyel en Dirck haar zwager en
Peter Peterszn.van Houbraken verkopen samen aan Thomas Daniel Slechs
zn.13 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-een beempt,den Cranenbeempt aan den Dijck 1 Willem van Aeyen 2 Lijn
Ysbouts 3 Art Verscueren 4 de Aa.
Item Dirck en Lijsbeth voorn, "veesten uyt eenen stuk lants gelegen
doer die moleneynd rontom in Seel Ysbouts erven,streckende op een
gemeyn molenwech."
fol.39
18 feb.1529 f*30)
Thomas consenteert Lysbeth en Dirck en Peter voorn.los te lossen
met 41 peters.
fol.39
Rut Dirck Maeszn.verkoopt aan Jan Jan Vossenzn.:
-zijn erfenis,dat hem Rutgher was aangestorven van zijn ouders.
Jan Jan Voszn.verkoopt aan Rut Dirck Maeszn.3 gld.4 st.op Lichtmis
dag uit:
-huis,hof enz «aan den Dijck 1 Willem Aeyen 2 Maes de Brouwer 3 Jan
Wijflet s 4 de gemeynt.
Rutger consenteert Jannen te lossen met 50 gld.
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fol.39
10 maart 1529 (*30)
Thonis Jan Didmans huisvrouw bekent betaald te zijn van alles wat
Dirck Claes Lemmenszn.haar schuldig was en bedankt hem voor zijn goed
momberschap.
fol.39
Er is een laast vonnis op 10 maart voor Geen van Lier,.... Herman
Emans,Bruysten Verheze.
fol.39
10 maart
Jenneke Schanen met haar mbr.herroept alzulke procuratie als eertijds
Arden haar zoon of iemand anders mocht
hebben.
fol.39
"Die Heer heeft Jenneken int goet van Jan van Nuwenhuys in al geset"
fol.39vo
-Er staat boven geschreven:
dat geloven zij op dobbel geld
Item Thijs en Maes geloven Jannen kosteloos te houden.
14 maart 1529
Jan Drieszn.van den Zeylberch verkoopt aan Bruysten van den Zeyl
berch 3 malder rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis enz.gelegen op Aastappen.
fol.39vo
Bruysten consenteert Jannen de los met 53 gld.
fol.39vo
15 maart 1529 (*30)
Jan Stoetboom en Dely zijn vrouw verkopen aan Anna Jansdr.van Omel
een cijns van 18 st.op Lichtmis uit:
-huis,hof en erfenis int dorp 1 Willem Loemans 2 Hr.Willem van de
Meer 3 Art van Best 4 de straat.
Anna met mbr.consenteert de los met 19 gld)Jan mag lossen i$ 2 of
3 keren.
fol.39vo,40
25 okt.(?)
Art Janszn.Vernebben en Neel Verscaut als mbr.van Merrie en Lijsken
delen de erfgoeden vanwege Weyn Verscaut aohtergelaten.
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A Art kreeg:
-dat eeusel int Roet 1 de Dijck daar men tot Someren gaat 2 Seel
Ysbouts*
-een akker aan die Doelen 1 Hr.van Asten 2 Peter Verscaut 3 Peter
Vrients 4 Seel Ysbouts.
-een stuk land in den Snijersoamp 1-3 Jan van Hoeok 2 de kerk van
Asten ?-4Hr.Dirck van Hal.
-stuk land in den Heeseoker 1 O.L.Vr.altaar 2 Seel Verhofstat 3-4
de weg .
-een camp int Lielder 1 Willem Lomans 2 Hanrick Keymp.
B Merrie en Lijsken kregen:
-dat eeusel int Lielder 1 Jan Lemmens 2 Jan die Moelder
-een eejisel met een camp int Lielder 1-3 Gevart Willen 2-4 Hanrick
Keymp •
-een akker aan "die au molen" :1 Gobbel van Liessel 2 Jan van Otterdijck 3 de Braken 4 een weg *
-een stuk land,aan die Lochten 1 Peter Verscaut 2 Art van den Doeren 3 Seel Ysbouts 4 Joest Ysbouts •
-de akker bij Geldens zal wezen half om half.
-een stuk land,op die Cloeten.
Hieruit moeten ze 2 vaten rog gelden.
Voort moet ieder zijn deel gelden aan Goerts kynder tot Antwerpen
en wel 1 malder rog en verder alle pachten ieder half.
fol.40
Merry en Lijske wett.drs.Wreyn Verscaut verkopen aan Ardt Vernebben:
-de hofstad met de erfenis daarbij alwaar Weyn gestorven was.
Ardt zal daar jaarl.uit gelden een malder rog aan het O.L.Vr.altaar
fol.40
18 maart 1529 (*30)
Jan Peterszn.van den Borlaer verkoopt aan Jan van Reest 3 gld.jaar
lijks op Lichtmis uit:
-een akker int Roet 1 Willem Wagemekers 2 de vioarie e.a. 3 Heyn
Verweyen 4 de straat.
Jan consenteert los te lossen met 54 gld.
fol.40
18 maart 1529 (-30)
Art Lucaszn.Verhynart verkoopt aan Jan van Reest een mud erfrog op
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Lichtmisdag,deze rog had Art gekocht gehad van Willem Rutten vol
gens de brieven.

fol.40vo
18 maart
Art Lucaszn. Verhynart verkoopt aan Hillegonda Hr.Dirckszdr.van Hal
een mud erfrog op Lichtmisdag;deze rog had Art gekocht gehad van
Willem Rutten*
fol.40vo

Joest Anthonis Mennen verkoopt aan Art Dirckzn.Heynen 3i gld.jaarl*
op Lichtmisdag uit:
-huis,hof en hofstad.
Item Art consenteert de los met 50 gld*
fol.40vo
ultima maart 1529
Dirck Bertholt van Kessel belooft aan Art Philips sBruynen dat hij
(Dirck) nimmermeer zal d'agen of croenen of klagen of enig recht
geven of doen geven aan Aerdt Philips voorsr.van een questie of aktie die Dirck voorn.op Arden mocht hebben en Dirck scheldt Arden
daaraf kwijt*
fol.40vo
12 april 1529 (*1530)
Danel Willems belooft aan Jan van Os tot Lichtmis a.s.25 gld. 10 st.
met 28 st.als pacht.
fol*40vo,41
Hanrick Jannes Hanricks verkoopt aan Dirck van Kessel Bertholtzn*:
-een huis,hof etc.int dorp.
Vrij behalve de cijns en 8 vaten rog*
fol.41
Dirck van Kessel heeft opgedragen aan Hanrick Jannes Hanrickszn*
een brief van 2b mud rog die Cornelis Anthonis Mennen aan Dircken
gevest had.
fol.41
12 april 1529 (*30)
Dirck Bertholt natuurl.zoon van Kessel verkoopt aan Hanrick Jannes
Hanrickszn*een cijns van 3 gld*op Lichtmis uit:
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-zijn huis,hofetad int dorp 1 Jan Gerith 3-4 de gemeynt.
Item Hanrick consenteert Dircken te lossen met 60 gld.
Op 12 april 1529 (=30) heeft Dirck van Kessel gepacht van Hanrick
Jannes Henrickszn.:
-zijn eeusel met de akker in den Appert gelegen en dat voor 12 jaar
"ten halven tij af te staen soe wiet berout tot Corsmis op te seggen
te weten des jaers voer 64 gld.ende dat yerste jaer voer 6 gld."
fol.41
Pasen is op 17 april 1530.
Schepenen zijn:Joest Verrijt,Jan van Dal,Cornelis Verscaut,Aert Vernebben,Marcelis Ysbouts,Joest Willems,Willem Vereuseldonck.
fol.41vo
25 april 1530
Jan Dries van den Zeylberch verkoopt aan Maes Geritszn.van Bree een
cijns van 10 gld. 10 st.jaarl.op Lichtmis uit:
-zijn hoeve met toebehoren tot Astappen en dat voor 54 mud welke Jan
voorsr.aan Maesen Jaarl.had te gelden volgens de brieven.
Item Maes consenteert Jannen te lossen met 175 gld.,een half jaar
van te voren op te zeggen.
fol.41vo
28 april 1530
Jen Joest Dries huisvrouw was met haar mbr.bekent dat Joest Dries
haar man zaliger 36 peters had ontvangen van Willem Jan sBruyn»n en
dat vanwege Meester Merten Maes als executeur van dezelfde Mr.Merten en Jen met haar mbr.beloven aan Willem voorsr.daar altijd goede
betalingen te doen voor Mr.Martens executeurs of anders aan Willem
voorsr.die 36 peters te restitueren.
fol.41vo
30 april 1530
Gevart Janszn.Verhoeven en Jan zijn wett.zoon em mede voor zijn broe
ders en zusters verkopen aan Mercelis Ysbouts:
-een stuk land aan die Locht 1 O.L.Vr.altaar 2-3 Mercelis de koper
4 land toebeh.aan Sint Aechten-altaar.
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fol.42
Bruysten Bruysten Geeratszn.verkoopt aan Jan Deenen:
-stukje land 1 Hr.Thonis van de Camp 2 de verkoper •
fol.42
2 mei 1530
Cornelis Roefs Cremerszn.verkoopt aan Mathijs Artszn.van den Berch:
-stuk land,in Snijerscamp 1-3 Jan Cnoeps 2 Jan Paes 4 Jan v.d.Borlaer
fol.42
Peterke de wed.van Henrick Noutzn.verkoopt aan Jan Colen een cijns
van 10 gld.10 st.op Lichtmisdag uit:
-haar hoeve met toebehoren op Hoesden.
Jan Colen consenteert Peterke los te lossen de pennink 18 met een
half jaar van te voren op te zeggen.
fol.42
15 mei 1530
Peterke wede.Henrick ïïouts verkoopt aan Jan Goert Vrancken 2 mud
en 6 vat rog op Lichtmisdag uit:
-haar hoeve op Hoesden.
Jan consenteert Peterke los te lossen met 84 gld.
..... Heylwich Artdr.van Rut een malder rog te lossen met 15 gld.
-is doorgehaald.fol.42vo
12 mei 1530
Bruysten Verheze belooft aan Jan(Coecks) 10 dagen 6 gld.en op Sint
Jansbaptistendag nog 14 gld.min .... st.
fol.42vo
12 mei 1530
Goert Ponsuer verkoopt aan Joest van Liessel:
-een beempt int Roet 1 Willem Wagemeker e.a. 2 Mathijs die Bruyn
3 de Aa 4 een dljok.
Vrij behalve een mud erfrog en 3i st «herenoijns.
"eest min of meer dat sullen sij maloanderen vervuellen ende gueden
na den 30e penninok."
Joest consenteert Goerden los te lossen met 82 gld.
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Als Goert die penningen aan Joest teruggeeft tot Lichtmis,dan zal
Goert zijn beempt van stonde af aan weer mogen aanvaarden.
fol.42vo
15 mei 1530
Lambrecht Lambrecht Hoelhoetszn.heeft afstad gedaan van al zijn
rechten ten opzichte van Goert Jacop Jcftenzn.man en mbr.van Geert
ruyt zijn wijf die een wett.dr.was van Hanrick Hennen.
fol.42vo
16 mei 1530
Nelis Hanrick Noytszn.verpacht aan Dirck Jan van Rosveen zijn gelag
tot Omel zoals het daar gelegen is en dat voor 6 jaar na datum van
deze en dat voor 3 gouden peters.Dirk zal de "huysinge in goede reparacien houwen,daeck ende wenden ende Dircks voorsr.tijt sal dueren
na desen sees jaren naestcomende alsoe lange can Nelis of sijn kynderen dat self willen toelen."
"Item noch geloft Nelis voorsr.Dircken of hij dit voorsr.gelaech wol«
de vercopen,dat dan Dirck voorsr.eenen r.gld.nader sal moegen hebbei
dan dat gelden mocht ende Nelis voorsr.sal hebben alles des geenen
dat besceyen is tusschen Art Willem sBerckerszn.ende hom."fol.43
15 mei 1530
Dirck Mercelis Weynen en Jan Jan Heynenzn.hebben geërfwisseld.
A Dirck zal hebben:
-"Sees gesway beemps gelegen soe sij daer gelegen tot Beyen in Dircks
voorsr.erffenisse" 3 Jan Jan Heynen 4 de Aa
B Jan Jan Heynen zal hebben:
-een beemtken,dat Broexken gelegen 1-2 de Aa 3-4 Jan Heynen
-een erf,dat straetken met het deel van Merten Vlemix.
fol.43
Bruysten Bruystenszn.Verheze verkoopt aan Henrick Jan Hanricks:
-een huis,hof etc.bij de kerk van Asten.
-N.B.verder nietsjhet was doorgehaald.fol.43
Dirck van Kessel belooft dat hij aan "scroeten sal laten staen 15
gld.totdat die h.geest betaelt is ende dat die h.geest binnen jaers
betaelt sal wesen."

fol.43
18 mei 1530
Bruysten Bruystenzn.Verheze verkoopt aan Hanriok Jan Hanrickszn.:
-een huis,hof en erfenis bij de kerk 1 Neel Roefs 2 de weg 3 Goert
Geldens 4 de muren van de kerkhof tot Asten
-een stuk land bij het Roet
-een stuk land ook aldaar 1 de hoeve int Roesven 2 de weg3Mercelis
Ysbouts 4 een weg.
Vrij behalve de cijns van de grond en een mud rog en 5 vat daar met
recht uitgaande.
Het laatste stuk land heeft Bruysten aan Hanrick verkocht zoals Goe
sen Reynen dat van Art Mews gekocht had.
fol.43vo
18 mei 1530
Hanrick Jan Hanricx belooft aan Bruysten op Sint Jansbaptistendag
20 gld.te betalen en tot Lichtmis a.s.180 gld.en nog 9 gld.tot
Lichtmis naastkomend.
fol.43vo
20 mei 1530
Hanrick Janszn.van Otterdijck belooft aan Hanrick Jan Henricxzn.alle
jaar tot Lichtmis te betalen 2 mud rog en 5 vat rog en wel zolang
als Hanrick leven zal,hiervoor zal Hanrick van Otterdijck de akker
aant hagelcruys met de beempt en de Wreysecker hebben en gebruiken
zolang Hanrick Jan Henricx leeft.
fol.43vo
10 juni 1530
Art Jan Jaoops verkoopt aan Hillegonda Hr.Dirck van Hal natuurl.dr.
een cijns van 20 st.op Sint Jansbapt.dag uit;
-een beempt,dat Lanckhout 1 Maes Brouwers 2 Art Dirck Heynan 3 Neel
Thonis Mennen 4 de Aa.
fol.43vo
Op 10 juni heeft Hanrick Rommen Peteren Willems vervolgt met een
laatste vonnis.
fol.44
20 juni 1530
Hr.Willem Vermeer verkoopt aan Jan Jan Alartszn.:
-een huis,hof etc.int dorp 1 de koper 2 de straat 3 Lijsbeth Peerkensdr. 4 de straat.
-een eeusel int Roet 1 Meroelis Ysbouts 2 de Dijck tot Someren 3 Me
lis Lobkens 4 Henrick Verbeersdonok.
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Vrij behalve een blank als cijns uit die hofstad en een mud rog jaarl.
ook uit het voorsr.huis en hofstad.
Op dezelfde tijd is gekomen Andries Geldens Mesmekerszn.en heeft ver
tegen op dit huis en eeusel.
Ook heeft Hr.Willem dit beloofd voor Peter Hr.Wilms voorsr.zoon en
voor allen die daar recht op hebben.
fol.44
Jan voorn.belooft aan Hr.Willem op Pasen a.s.80 gld.te betalen en
dan zal Jan het huis en de erven ook mogen aanvaarden.
fol.44
22 juni 1530
Art Jan Jacops verkoopt aan Marten Gevart Peterszn.een malder rog
jaarl.op Sint Jansbapt.dag uit:
-een beempt,dat Lanckhout gelegen aan de Dijck 1 Art van Bussel 2 de
verkoper 3 Neel Mennen 4 de Aa.
fol.44
Item Marten consenteert los te lossen met 19 gld.
fol.44vo
21 juli 1530
Jacop van Hal,schout tot Asten,verkoopt aan Jan Jan Jacopszn.:
-een huis,hof en hofstad int dorp 1 Jan van Lierop 2 Gerit Smollers
3 Gerit Dries Seelmans 4 de gemeynt.
Vrij behalve een oort stuiver cijns en 25 st.jaarl.aan Hanrick Baten.
fol.44vo
23 juli 1530
Hanrick Danelszn.Verweyen verkoopt aan Gerit Willemszn.van Os:
-stuk land in den Nyencamp 1 de koper 2 Peter Emans 3 Reyner 7/ijchmoets 4 Vreys Bollen.
fol.44vo,45
23 juli 1530
Jan Jan Vaeszn.en Peter meester Hanrickszn.maken een erfdeling.
A Jan kreeg:
-de gehele erfenis gelegen achter Houbraken alwaar Dirck Maes in
gestorven is,behalve een halve beempt. 1 Gielis van Kessel erfgen.
2 Jan voorn.
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-de twee delen van de hoef gelegen "op die aw hofstat" 1 Willem
Aeyen
-een akker op Brasel 1 Joest van Houbraken 2 Herman van Bottel 3
Jan WijfIets erfenis 4 Jacop die Wijt
-een stuk land 1 Jan Wijflets 2 Jan Heynen 3 Peter van Houbraken
4 Jan Heynen
-twee delen van een akker gelegen rondom in erfenis van Jan Peters
naast het huis van Jan Peters.
B Peter kreeg:
-het huis met de hofstad en dat derde deel van de hoef daaraan ge
legen •
-een akker,den Dijck 1 Joest van Houbraken 2 Willem van Aeyen 3 Wil^lem Willen 4 de weg.
-een heiveld 1 Willem van Aeyen 2 Jan van den Dael e.a.
-de helft van een beempt gelegen achter Houbraken 1 Dirck van Kes
sel 2-3 Jan Vos 4 Gielis van Kessel
-een akker,den Wyttenecker 1 Jan Wijflets 2 Jan Heynen 3 Jan Vos
4 Peeter Seelen ,
-het derde deel van een akker gelegen rondom in erfenis van Jan Pe
ters "dat veerste eynd’
!
Uit al deze erfenissen zal Jan gelden 2 st.cijns en Peter een st.
De voorste zal de achterste wegen.
Item Peter zal jaarl.gelden 144 vat rog aan Bruysten Thys den Coster,2 vat aan Art die Haen en een mud aan Jan....
Item Jan zal gelden aan Jan Wijflets 34 mud en 4 vat,aan de vicarie
5 vat en aan Mr.Jan Koensen 6 vat.
fol.45
' •
Gielis van Kessel belooft aan Gerart van Bree tot Lichtmis 17 gld.
17 st. Anno 20 nov.1530
-Deze akte is doorgehaald.fol.45
23 juli 1530
Peterken de weduwe van Hanriok Noutz met Goris hkar zoon en Katha
rina, Anna en Jenneke haar drs.met mbrs.verkopen aan Dirck Jan Chielenzn.een cijns van 6 gld.10 st.jaarl.opSint Jaoopsdag,die komt in
de hooimaand,uit:
-haar hoeve met toebeh.op Heusden.
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Dirck consenteert de wede.en knd.te lossen met 100 gld.
"Item in alle manieren boven gescreven hebben sij voorsr.oeck ge
vest Mathijs Bruysten Thijs oeck alsoe te lossen.”
fol.45
23 juli 1530
”Item eest voerwaert of Peterken oomt tot corsmis ende seet deze
penningen voorsr.op,soe sullen dese voorsr.die pemningen tot Lichtamis met halven pacht.(?)”
fol.45vo
27 juli 1530
Jan Janszn.van den Goer verkoopt aan Jan van Reest:
-een schepenbrief van Asten inhoudend 22 st.jaarl.te gelden
-een schepenbrief van Helmond inh.20 st.
fol.45vo
28 juli 1530
Joest Mercelis van den Hoeven verkoopt aan Joest Jan Groeten een
cijns van 20 st.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-een akker van 6 lopense,aan die Hoegh Ynd 1 Art Berckers 2-3 de
gemeynt 4 de Bosserweg.
Item dit voorsr.mag men lossen met 18 gld.
fol.45vo
Geertruyt wede.Joest Janszn.van Diesdonc en Hubrecht haar wett.zoon
verkopen aan Jan Mannerts:
-alzulke erfenis,land en groese als hem was toebedeeld van zijn ou
ders en gelegen was tot Bergelen 1 den Regensbeempt 2-4 de gemeynt
van Asten 3 de h.geest van Helmond.
Vrij behalve 5 st.cijns en elf vaten rog jaarl.en 2 gouden peters
jaarl.daaruit geldende.
Item Roloff belooft aan Jan Mannerts voorsr.dat deze erfenis aan
Geertruyt toegedeeld is.
Ook belooft Mercelis Alarts aan Jan Mannerts voorsr.alle oommer
die hier in staat.
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fol.45vo
Jan Mannarts verkoopt aan Geertruyt een cijns van 6 gld.jaarl.op
Lichtmisdag uit dit zelfde goed.
fol.46
Geertruy consenteert de los te lossen met 100 gld.
Item Geertruyt met haar zoon beloven Marcelis Alarts schadeloos te
houden.
fol.46
Item Jan Mannerts belooft voort tot Lichtmis 80 gld.en voort al het
geen dat haar toekomt.
fol.46
5 aug.1530
Art Jan Berckers verkoopt aan Maes Danels 6 vaten rog jaarl .op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof etc.aan den Bos 1 Philip Berckers 2 Art v.d.Eynde 3
Jan Jacops 4 de straat.
fol.46
Maes consenteert los te lossen deze rog met 16 gld.
fol. 46
5 aug.1530
Joest Peterszn.van Houbraken verkoopt aan Maes Danels jaarl.5 vaten
rog op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof enz.,aan die Beeck 1 Heyn Reynkens 2 Goert die Hemeler 3 de Beeck 4 de gemeynt.
Maes consenteert te lossen met 15i peters van 18 st.het stuk.
fol.46
Willem Jan Snabben en
Heynen 4 vaten rog op
-een schepenbrief uit
Joest Jan Heynen zelf
dere 6 vaten.

10 aug.1530
Jan Peter Dirckzn.verkopvn aan Joest Jan Jan
Lichtmisdag uit:
Asten van een mud rog;van dit mud rog geit
nog 6 vaten en Heylwioh van den Brant die an
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fol.46vo
Joest Anthonis Mennen verkoopt aan Dirck Peter Claeszn.:
-een eeusel int Lielder 1 Heyn sHaenen 2 Joest Verrijt 3 Art Danielszn.van Hersel 4 Jan Ruelens.
Vrij behalve een st.als cijns.
11 aug.1530
fol.46vo
Dirck voorsr.belooft aan Joest met Bamis a.s.29 gld.en met Kerstmis a.s.28 gld.
-de cijns met 30 penning? fol.46vo
Op 11 aug.1530 is die Heer en Peter die Corte van vonnis gewezen
op de voorste voet aangaande Dirck van Besseljdaar hebben de sche
penen een laatste vonnis gewezen en daar blijven ze bij.
Item de erfgen.van Goert Deckers en Goessen van Bree hebben gesub...... te achtervolgen op 10 karolus gld.
fol.46vo
12 aug.1530
Art Vernebben met Peter en Dirck zijn broers verkopen aan Joest Jan
Peterszn.een cijns van 30 st.op Lichtmisdag uit*
-geheel de erfenis die aan Peter Ceelen hun vader toebehoorde.
Dirck voorn.vest zijn erfenis int dorp die hij met zijn vrouw daar
heeft.
Joest consenteert deze los met 13 gld.
fol.46vo
18 aug.1530
Peter Emans verkoopt aan Joest Ysbouts en Vranck Vervoert een erfweg in den Appart acht voet wijd,te varen en te drijven met gekoppel
de of "gejoeckten" beesten,altijd als het hen believen zal en dat
door het Heesserixveen om te komen aan de erven toebehorend Gerits
van Rut.
-gejoeckten = met 'n juk? fol.47
Willem Willem Heymkens en Hr.Jan Jan Molendix verkopen aan Jen Da
nel Slechsdr.een cijns van 6 vaten erfrog op Lichtmisdag uit*
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-de gehelen hoeve met toebeh.tot Onstaden.
Jen consenteert los te lossen met 18 peters van 18 st.het stuk.
fol.47
H aug.1530
Joest Ysbouts,Vranck Vervoert en Art Vernebben hebben een erfdeling
gemaakt van alzulke erven als Jan Naetz jsran hun verkocht heeft;
deze erfenis is van Gerit van Rut afkomstig.
A Joest kreeg:
-stuk groese,den Nappert 1 Art Vrients 2 Vranck Vervoert 3 Art
Vrients 4 Seel Ysbouts e.a.
-stuk land, den Nappert 1-4 Art Vrients 2 Jan Ruelens 3 Heyn Ver
weyen.
B Vrank kreeg:
-stuk groese,den Nappart 1 Joest Ysbouts 2 Hanrick Jan Hanrickszn.
3 Art Emans 4 Seel Verhofstat e.a.
-stuk land "daer teynen aen" 1 Art Emans 2-3 Peter Emans 4 Vranck
Vervoert
-stuk land int Roet 1 de vicarie 2 Neel Roefs e.a. 3 Daniel Willems
zn. 4 een weg.
C Art kreeg:
-een beempt,in den Nappert 1 Peter Emans 2 de knd.van Lier 3 Heyn
Verweyen e.a. 4 de Aa.
-stuk land aldaar,den Veenhof 1 Art Vrients 2 Sijmon sJonckers.
De erven toebedeeld aan Joest en Vranck hebben een erfweg welke Pe
ter Emans aan hen volgens brief verkocht heeft.
Item Seel Ysbouts,Jan Thews,Peter Emans en Lijn Ysbouts hebben op de
ze erfenissen vertegen samen met Joest,Vrank en Art.
fol.47vo
2 sept.1530
Hanrick Janszn.van Otterdijck verkoopt aan Maes Danels een malder
rog op Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.in die Stegen.
Item Maes consenteert los te lossen met 18i peters.

f o l .4 7 v o

20 s e p t .1 5 3 0

Dirck Bertholts n a t u u r l • zoon van Kessel heeft al zijn goed in Asten
opgedragen aan zijn huisvrouw en zijn kinderen.
fol.47vo
Jenneke Dirck Heynendr.verkoopt aan Gielis haar zwager 4 mud rog
dewelke Gielis haar gilt tien jaar achtereenvolgende,elk mud van
2 peters.
fol.47vo
4 nov.1530
Op 4 nov. 1530 hebben Jan Jacopszn.die jongste en Hanrick zijn broer,
gepacht van Jan Jacops hun vader:
-zijn hoef of erf gelegen aan den Bos,dat hun ten deel was gevallen
en dat voor 6 jaar(met 3 jaar af te staan wie het belieft) en dan
met Kerstmis op te zeggen,te weten voor 10 mud rog en 14 gld.per
jaar.
-Item zullen ze jaarlijks schuldig zijn te dekken 4 vimmen schoofstro.
-Item bij alle timmeren aan het huis moeten zij de timmerlui de kost
geven.
-Item de twee gebroers hebben van hun vader de beesten,het hooi en
stro gekocht voor 80 gld.
-Item als Jan hun vader vertrekt^ moeten ze hem geven "6voyer torf sn
jaarlijks.
-Item zij zullen tot half mei op en af varen,dat laatste jaar mogen
ze de halve "scaer” af voeren zonder pacht te geven.
-Item tot Kerstmis a.s.zullen zij hun vader 25 gld.geven.
-Item ze zullen betalen voor hun vader de cijns en de commer en dat
in afkorting van de 14 gld.jaarlijks.
-Item ze zullen de hoef van stonde aanvaarden tot half mei en daar
voor wordt geen pacht gerekend.
fol.48
23 nov.1530
Jan Jan Jacopszn.die oudste,Gerit Jan Jaoops,Dirok Jan Jacops.
fol.48
Hr.Hanrick Jan Jacops heeft ten eeuwige dage vertegen op alzulk
goed als hem vanwege zijn ouders aangekomen is.
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Hr.Hanriok doet deze afstand tot behoef van al
ters.

zijn

broers en zus

fol.48
Al de broers en zusters van Hr.Hanriok beloven hem een cijns van 18
gld.jaarl.op Lichtmisdag uit al hun goed,en dat tot Lichtmis naastkomend over een jaar.
-Item Hr.Hanriok consenteert de los te lossen met 300 gld.en dat
in drie keren,ieder van 100 gld.
-Item al deze broers c.s.beloven aan Hr.Hanriok te geven de brie
ven van 3 mud rog en 1 vat welke Jan Jacops gekocht heeft van Mr.
Goessen van Hal en dat na de dood van Jan Jacops hun vader.
23 nov.
-Item al de broers c.s.hebben aan Hr.Hanriok opgedragen en overge
geven dat huis van den schout met de last die Hanrick Baten daarin
heeft en dat huis met de grond is met Pasen aanstaande te aanvaar
den.
fol.48vo,49
23 nov.1530
Gerit Jan Jacops,Jan Jan Jacops die oudste,Art Jan Jacops,Dirck
Jan Jacops,Jan de Koster man en mbr.van zijn wijf,Peter van Scuyl
ook als man,Jan Jan Jacops de jongste en Hanrick Jan Jacops hebben
samen gedeeld hun aangestorven goeden (vanwege hun moeder)
-dit laatste is doorgehaald.A Gerit,Jan de Koster,Dirck en Hanrick Jan Jacops kregen:
-die hoef tot Brouhuys met al haar toebehoren en al haar lasten.
-de oude schuur met de schaapskooi en dat in ”
huys alsoe dat verdympt is”
-den Brugecker en de Poetecker en de Breemecker met ”
laren”
-de Horrick met de Haseldonc en de halve hoef die "omtuynt is nu
tertijt ”
B Jan Jan Jacops de oudste en Jan de jongste en Art Jan Jacops en
Peter van Scuyl kregen:
-huis en hof en schuur en bakhuis,schop met de boomgaart ende ”
bey
die mort els”
-de andere helft van die hoef
-de Meerecker met het hoefken
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-de Veenecker,de Vortecker met Boesskens erfve
-de Donck,het (Houtbraeok)
-de hoef aan Voerseldonck met haar lasten.
Hieruit zullen ze gelden 17 vaten rog ^ a a r l .t o t Helmond;9 vaten
aan de h.geest en 8 vaten aan de kerk tot Xsten.
De cijns uit het goed aan den Bos zullen ze gelijk betalen,ook alle
pachten.
Mocht er op enige van deze erven ongewone commer komen die men van
te voren niet wist,die zullen ze samen betalen.

fol.49
25 nov. 1530
Goert Ponsuer verkoopt aan Hanrick Jan Hanrickszn.zijn los van het
eeusel dat Joosfc van Bussel aan Goert gegeven had.
Item Hanrick belooft binnen 14 dagen aan Goert te geven een mud
rog en tot Lichtmis a.s.ook een mud en tot Pasen a.s.14 gld*
fol.49
5 nov. 1530
Willem Heymkens belooft aan de kerkmrs.van Asten 17 st.tot Licht
mis en nog tot Lichtmis over een Jaar ook 17 st.
fol.49
8 nov.
Item Mercelis Ysbouts verkoopt aan Merrie en Jut drs.van Joest van
Colbrakens
-10 roeyen land aan zijn camp. 1 Thijs Crakelaerts 2-3 de verkoper
4 de straat.
fol.49
26 nov.1530
Golof van Milheze en Joest Ysbouts als kerkmrs.van Asten verhuren
aan de kinderen van Joest Verrijt:
-een stuk land van 4 roeyen aan de Langstraat.
Dat is te weten "hondert jaer ende daghe” en dat met consent van
Meester Wilm van den Eynde,kapelaan.
fol.49
20 nov.1530
Gylis van Kessel belooft aan Gerart van Bree tot Lichtmis a.s.17
gld.te geven zoals die Gelis van Hr.Jan ontvangen had.
fol.49vo
Jan Jan Jacops de oudste,Peter van Scuyl,Aert en Jan de jongste
delen hun deelj
65

A Jan Jan Jacops de oudste en Art Jacops kregent
-dat huis met toebehoren
B Jan Jan Jacops de jongste en Peter van Scuyl kregen:
-die hoef aan Voerseldonck met toebeh.zoals de laat nu in pachting
heeft.
fol.49vo
28 nov.
Jan Jan Jacops de oudste en Art Jacops verkopen aan Peter van Scuyl
als man en Jan Jan Jacops de jongste een cijns 27 gld.op Lichtmis
dag uit:
-hun goed aan den Bos.
fol.49vo
28 nov.
Peter van Scuyl en Jan de jongste consenteren Jannen en Arden los
te lossen met 450 gld.,mogen zo gewenst afleggen met 100 gld.per
keer en de pacht tegen 6%.
fol.49vo
Die 50 gld.mag men ook lossen in afkorting van 3 gld.van de pacht.
Deze rente voorsr.zal verschijnen tot Lichtmisdag a.s.over een jaar.
fol.50
Al de kind.van Jan Jacops met Peter van Scuyl en Jan die coster
beloven aan Jan Jacops hun vader jaarl.op Lichtmisdag 24 mud rog
-ad vitam- te betalen.
Item Jan zal heffen en beuren 12 mud rog in afkorting die men hem
"buyten geit"
Item als men van deze 12 mud rog lossen w i l 9zullen de knd.van Jan
Jacops tezamen ontvangen.
fol.50
28 nov.1530
Cornelis Verscaut en Philip Peterszn.Verrijt beloven aan Jan Jacops
dat ze alle Jan Jacops knd.zullen betalen.
Item Jan Jacops kiiideren beloven aan hun vader dat zij zullen geven
dat geld van het mud erfrog hetwelk Dirck die Corte daarvoor gilt
of 30 gld.daar voor en dat binnen een jaar en te korten aan die
24 mud.
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Item Jan zal nog beuren 2 g l d .van schout.
Item Jan Jacopszn.natuerlijk zal de helft hebben van de 30 gld.van
de rog van Dirck die Corte.
fol.50
Jan Willemszn.van den Eynde heeft opgedragen aan Art Geliszn.van
Hal een mud erfrog,deze rog had hij gekocht van Dirck Heyn Geritszn.van den Wynckel die men jaarlijks betaalt uit:
-drie lopense land op Loverbosch 1 Heyn die Haen 2 Melis .... .
3 Art Willen 4 een weg.
act...
Heyn die Haen,Joest van Nuwenhuys,Gylis van den Hoeck,Peter van
Roesven,Cornelis Crakelaerts,Jan van Otterdijck,Neel Verscaut.
fol.50vo
Alle erfgenamen van Anthonis Mennen kinderen,verkopen aan Cornelis
Anthonis Mennen en Joest Anthonis Mennen hun broeders,al het ver
sterf en goed dat hun aangestorven mocht of mag zijn na de dood van
Hanrick Anthonis Mennen of Hanrick die "seechsnijer” en Stijnen zijn
dochter.
fol.50vo
7 dec.1530
Hubrecht Anthonis Mennenzn.verkoopt aan Art Dirck Heynen een mud
rog jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn huizing en erf in de Stegen 1 Heyn van Otterdijck 2 Art van Ot
terdijck.
Art consenteert aan Huybert los te lossen met 30 peters.
fol.50vo

7 dec.1530

Jan de coster man en mbr.,Henrick Jan Jacops,Gerit Jan Jacops en
Dirck Jan Jacops delen goederen hen ten deel gevallen.
A Gerit en Dirck kregen:
-het nieuw huis met erfenis aan den Bos.
B Jan decoster als man en Henrick kregen:
-die hoef tot Brouhuys met toebehoren.
fol.50vo
Dirck Jan Jacops verkoopt aan Jan den coster en Hanriok Jan Jacops
een cijns van jaarl.6 gld .op Lichtmisdag uit:
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-Al

zijn

goed aan den Bos*

fol.51
Jan de ooster en Henrick consenteren Dirck los te lossen met 100
gld.
7 dec.1530
fol.51
Gerit Jan Jacops verkoopt aan Jan de coster en Henrick Jan Jacops
een cijns van 12 gld.uit:
-Al zijn goed aan den Bos.
Jan en Henrick consenteren de los met 200 gld.
fol.51
Gerit Jan Jacops verkoopt aan Hanrick Jan Jacops zijn broer een
cijjjjs van 2 gld.op Lichtmisdag uit:
-Zijn deel in goed aan den Bos.
Hanrick voorn.consenteert Gerit los te lossen met 37i gld.
Item Hr.Hanrick Jan Jacops verkoopt aan Jan den ooster zijn zwager,,
2 mud rog jaarl.op Lichtmisdag uit en van 3 mud rog en 1 vat,welke
rog Jan Jacops verkregen had tegen Mr.Goessen van Hal.
fol.51
7 dec.1530
Item Jan die coster consenteert Hr.Hanrick deze 2 mud rog voorn.te
lossen met 70 gld.
fol.51vo
28 dec.1530
Thielen Art Thielenszn.verkoopt aan Bruysten van den Zeylberch een
cijns van 3 gld.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof,schuur en hofstad en erfenis aan Voerseldonc 1 Joest
van den (Winckel) e.a. 2 Goert van den Winokel.
Bruysten consenteert los te lossen met 50 gld.
fol.51vo
28 dec.1530
Jan Ruelens verkoopt aan Heyn Jan Donokerszn.:
-een stuk land van 3 lopense gelegen aan die au molen 1 Heyn Baten
2 de verkoper 3-4 een weg.
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I
fol.51vo
10 jan.1530 (=1531)
Joest Meroelis Verhoeven verkoopt aan de Vrouwe van Bynderen,tot
behoef van dat klooster een jaarl.cijns van 3i vat rog op Lichtmis
dag uit:
-een stuk land tot Omel,aan die Hoeohijnde geheten 1-3 de knd.Jan
Berckers 2 de weg 4 de gemeynt.
-een beempt in die Vloet 1 Danel Willemszn. 2 Jan Bakermans 3-4 de
gemeynt.
fol.52
Gerit Jan jacops verkoopt aan Dirck Jan Jacops zijn broer:
-zijn geheel gedeelte in land en groese zoals dat aan Gerit was ten
deel gevallen,aan den Bos gelegen "geheeliok ende al sonder arch
of lyst.”
fol.52
Dirck Jan Jacops voorn.verkoopt aan Gerit zijn broer een cijns van
30 gld.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-al zijn goed aan den Bos.
Gerit consenteert Dirck zijn broer los te lossen met 500 gld.
fol.52
10 jan.1530 (*153D
Dirck Jan Jacops belooft aan Gerard Jan Jacops dat hij die 13 gld.
zal betalen welke Gerard voorsr.beloofd had te gelden aan Jan den
coster en aan Hanrick Jan Jacops volgens de schepenbrieven.
fol.52
14 jan.1530 (*1531)
Dirck Jan Colenzn.verkoopt aan Wouter Loyen 8 vaten rog jaarl.op
Lichtmis uit:
-een stuk beempt in Zomeren aant Scoet 1 Oop Thielen 2 de verkoper
3 Art Deenen 4 de gemeynt van Someren.
Wouter consenteert los te lossen met 25 peters.
fol.52
14 jan.1530 (-153D
Mathijs Cornelis Crakelaerts consenteert Joesten Dirck Geritszn.van
den Wynckel los te lossen een mud rog jaarlijks welk Joost voorn,
aan Mathijs gilt en dat met 34 peters.
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Item het is voorwaarde dat als Joest een andere losbrief vindt eer
tijds gemaakt geweest,dat die van nul en niet zal wezen.

fol.52vo
13 jan.1530 (*1531)
Jan Jan Jacops de jongste en Peter van Scuyl als man van Margriet
verkopen aan Art Geldens van Bosohit:
-een hoeve (huis,hof en land) gelegen aan Voerseldonck met al haar
toebehoren (huizing,land,groes) 1 Jan van Bussel 2 Dirck Geenen e.a.
3 Wilm Vereuseldonck 4 de gemeynt.
-Deze belending staat helemaal onder aan dit blad.Deze hoeve was hen beiden ten deel gevallen in een erfdeling van
alle Jan Jacops kinderen.
Vrij behalve 3 vat erfrog en de cijns van de grond.
Item Art Geldenszn.van Boschit (-Boescot) verkoopt aan Jan Jan Jacopszn.en Peter van Scuyl een cijns van 36 gld. 3aarl.0p Lichtmisdag
uit:
-dezelfde hoeve voorn.en uit zijn hoeve daarneven liggend.
Jan en Peter consenteren Arden los te lossen met 600 gld.en tot
Sint Driesmisse te voren op te zeggen,en ook te lossen met 100 gld.
of meer naargelang de pacht.
fol.52vo
15 jan.1530 (*1531)
Gerit Hanrick Huibertszn.verkoopt aan Rut Dirck Vaeszn.20 st.jaarl.
op Lichtmisdag uit:
-een akker,die Strijchoef gelegen tot Omel 1 Margriet Colen 2 Gerit
van Colbraken 3 Jan Groeten erfgen. 4 een weg.
Rut consenteert los te lossen met 18 gld.
fol.52vo
-Deze tekst die hier volgt hoort bij 52vo 1ste stuk.Jan Jan Jacops de jongste:
-nog een eeusel met een beempt erbij geheten den Poetbeempt 1-4 con
vent Bynderen 2 Thijs Neliszn.Verleysdonc 3 de gemeynt.
-een beempt daar omtrent 1 Lauwreyns Roefs 2 Goert Verlynden 3 de
gemeynt 4 convent Bynderen.
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14 jan.1530 (=1531)
Gelis w e t t .z o o n van Lijsbeth van Hoeck heeft ten eeuwige dage ver
tegen tot behoef van Art Thoniszn.van Otterdijck op een stuk land
gelegen omtrent des Mommerscampdoor welke akker een gemeynen weg
gaat neven de erfenis van Joest Ysbouts 1 Willem de Bruyn 2 Beel
van Lier e.a. 3 Heyn Verweyen 4 Art die Porter.
fol.53

fol.53
21 jan.
Jan Janszn.van Eisen als man van Jut verkoopt aan Art Geldenszn.van
Boschit:
-de helft van die hoeve op die Beeck met alle toebeh.zoals die hem
ten deel gevallen was in een erfdeling,uitgenomen de beempt tot
Werdingen.
fol.53
21 jan.1530 (=1531)
Aert die Ha en verkoopt aan Jan Janszn.van Eisen een cijns van 15
gld.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-dezelfde helft van de voorn.hoeve.
Jan consenteert Arden los te lossen met 250 gld.
fol.53vo
24 jan.1530 (=1531)
Jan Danel Smetszn.verkoopt aan Peter Janszn.Verhoeven:
-stuk beempt te Asten omtrent defc Vonderen tusschen Asten en Zome
ren 1 Wouter Smollers .2 de gemeynen Dijck 3 Evert Smollers 4 de ge
meynt.
Vrij behalve 5 vaten erfrog en een weg die Wouter die Moller daar
door heeft te varen en drijven neven de graef bij Everts Smollers.
fol.53vo
Hadewich sRoefs huisvrouw wa s yverkoopt aan Anna Geritsdr.van den
Brant een cijns van 12 peters van 18 stuk het stuk uit:
-de helft van het goed aan de Brant gelegen rondom in de gemeynt
van Asten.

fol.53vo
25 jan.1530 (=1531)
Chielen Art Chielenszn.verkoopt aan Katarina Jordens een cijns van
28 st.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof,schuur en erfenis aan Voerseldonc 1 Joest van den Wynckel.
Katharina consenteert los te lossen met 28 peters.
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f o l .5 3 v o
25 jan.1530 (= 31)
Peter meester H a n ric k x zn ♦a l s man van Merry zijn wijf een dr.van Dirck
Maes verkoopt aan Wilm van Aeyen:
-een heiveld gelegen achter Willems huis 1 de koper 2 Jan Vos e.a.
3 de verkoper 4 de gemeynt.
Met voorwaarde dat Hdie sij aen Jan Vos sij sal hebben drie voethoels
in den graf”
Vrij behalve met recht van weg.

Terzeldertijd zijn gekomen Lambrecht Vernebben en Willem zijn zoon,
ze beloven voor al de knd.van Mery die zij wettel.verkregen had bij
Art Lemmen Vernebben.
fol.54 -Ao3525 jan.1535 (=36)
Willem van Aeyen verkoopt aan Joest Dirck Heynenzn.6 vaten rog
jaarl«op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hoef,schuur en erfenis aan den Dijck 1 Jan Vos e.a. 2-4
de gemeynt 3 Jan Snijers.
Joest Dirck Heynen consenteert los te lossen met 15 gld.10 st.

fol.54
28 jan.15^0 (=3 1 )
Neel Verscaut verkoopt aan Art van Houbraken:
-een stuk land int dorp 1 Hr.van Asten 2 Jan Zemans 3 de koper
4 een weg.
Dirck Jan Drie szn. verkoopt aan Wouter Loeyen cijns 27 st.jaarl.op
Lichtmisdag uit:
-een huis,hof en erf te Someren 1 Henrick Coppen 2 Coen Roessen
3 Art Gefkensdr. 4 de gemeynt van Someren.
Wouter consenteert Dircken los te lossen met 20 gld.
fol.54
28 jan.1530 (-31)
Aelbert Jan sWittenzn.verkoopt aan Jan Lucas van Meyel en Geertruyt
Philipsdr.van den Borlaer en dat tot behoef van Philip Phylypsenzn.
van den Borlaer,een oijns van 2& gld.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.aan Voerseldono 1 Heyn die Haen 2 Geertruyt voorn
3 Stoeyshoef 4 de straat.
Jan en Geertruyt oonsenteren Aelbert los van Philips wegen te los
sen met 50 glfi.

fol.54vo
Mercelis Jan Claeszn.man van Jutte zijn wijf verkoopt aan Jan Willemszn van de Goer,al zijn goed dat Jut zijn vrouw toebehorend was en ge
legen tot Omel,hetzij huis,hoef,land of groes.
fol.54vo
1 feb.1530 («31)
Hanrick Seelenzn.Verbeersdonck man van Aiyt,Hanrick Janzn.van Colbraken,Gerit Janszn.van Colbraken,Willem Pellegroms man van Hillegonda,Lucas Mercelis man van Yken (alle kinderen van Jans van Col
braken) mede gelovende voor Jan en Maes hun broers of zwagers ver
kopen samen aan Hanrick Dirck Heynenzn.:
-hun huis,hof,schuur en hofstad tot Astappen.
Vrij behalve de cijns van de grond en 3 mud erfrog min 14 vat.
fol.54vo
Hanrick Dirck Heynen verkoopt aan Jan Janszn.van Colbraken en aan
de knd.van Maes Janszn.van Colbraken elk voor hun beiden een cijns
van 9 st.min een oort jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn geheel goed tot Astappen.
fol.54vo
Hanrick Dirck Heynen verkoopt aan Jan Janszn.van Colbraken en de
knd.Maessen Janszn.van Colbraken een cijns van 19 st.jaarl.op Licht
misdag uit:
-al zijn goed tot Astappen.
Deze voorn.Jan en Maes consenteren los te lossen met 18 gld.en 14
st.
foll55
1 feb.1530 (=31)
-Tot behoef Mercelis Alarts tot behoef GeertruytKatharina Hanrickxdr.van Rut met mbr.verkoopt aan Geertruy van Rut
haar zuster een cijns van 3 gld.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-haar hoeve op Heusden met toebeh.
fol.55
1 feb.1530 (*31)
Art Verscueren verkoopt aan Marten Gevaert Peterszn.een malder rog
op Lichtmisdag uit:
-huis,hof en erf aan den Dijck 1-3 Peter Verscueren 2 Gielis van
Kessel 4 de gemeynt.
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I
Men mag lossen met 20 peters.

1 feb.
fol.55
Jan Mercelis Maes verkoopt aan Joest Verrijt tot behoef van Mathijs
Artszn.Crakelarts een cijns van 25 st.jaarl.op Lichtmisdag üit:
-huis,hoef en erfenis op Diesdonc. 1 de gemeynt 2 de gemeyn Beeck
3 Art die Haen 4 Art Ruelens.
Mag lossen met 25 peters en te Kerstmis op te zeggen.
fol.55
1 feb.1530 (=31)
Willem Lambrechtszn.van Os heeft vertegen op 14 vaten rog min een
cop die Peter die Cort hem geit en dat tot behoef van Seelen zijn
zwager.

fol.55vo
3 feb.1530 (=31)
Bruysten Ambrosius Golen verkoopt aan Henrick zijn broer een cijns
van 22 st.op Lichtmisdag uit:
-een stuk beempt tot 0mel,in die Donck 1-2-3 Pauwel Colen 4 Daniel
Willems en Bruysten voorn.
Men mag lossen met 22 gld.
fol.55vo
Art Jan Jacops verkoopt aan Jan Jan Jacops die oudste zijn broer,
zijn gedeelte van de erfenis aan den Bos die hen beiden ten deel
was gevallen.
Jan Jan Jacops die oudste verkoopt aan Art zijn broer een cijns van
24 gld.op Lichtmisdag uit:
-het goed dat Art hem verkocht heeft.
Art consenteert Jannen los te lossen met 400 gld.
fol.55vo
Cornelis Anthonis Mennen verkoopt aan Hanrick Willemszn.van Kessel
8 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof,schuur en hofstad en erfenis aan den Dijck 1-3 Art
Dirck Heynen 2 Marten die Sceper e.a. 4 de gemeynt.
Hanrick oonsenteert los te lossen met 25 gld.
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fol. 55 vo
3 f e b . 1530 (* 3 1 )
Jan Jan Voszn.verkoopt aan Hanrick Wiilems van Kessel 8 vaten rog
op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en erfenis aan den Dijck. 1-4 Jan Wijflets 2 Maesken
Maes 3 Dirck van Kessel.
fol . 56
Hanrick consenteert Jannen los te lossen met 25 gld.
Hanrick van Kessel bekent ontvangen te hebben 50 gld.welke Art aan
Hanrick gevest heeft.
fol.55
3 feb.1530 (=31)
Anna van Omel had de akker opgewonnen 2 dec.1530.
Anna Jansdr.van Omel verkoopt aan Mathijs Art szn. van den Berch:
-een akker op Loverbos 1 de koper 2 Jan van den Hoeck 3 Peter Emans
4 Willem Vereuseldonck.
Vrij behalve jaarl. 2b vaten rog.
Uog heeft Anna aan Mathijs opgedragen en overgegeven:
-een vonnisbrief waarmee zij dezelfde akker opgewonnen had.
fol . 56
8 f e b . 1530 (= 3 1 )
Daniel Willemszn.van den Eynde verkoopt aan Mathijs Jans Groeten:
-een stuk land aant Roet.
Vrij behalve een half oort cijns.
Die laet op Hoesden belooft aan Willem de Bruyn 65 gld.
fol . 56
8 f e b . 1530 (=31)
Dirck die Corte verkoopt aan Dirck Deenen een brief waarin Art Jan
Ruelenszn.aan Dirck voorn.een malder erfrog had verkocht.
fol. 56vo
9 feb.
Willem van Aeyen belooft aan Jan den coster op Sint dansmisse a.s.
22 gld.3i st.te geven of zo veel min als Willem voorsr. "self af
gedragen can of gediengen of bevinden can van rechts wegen.”
fol. 56vo
10 feb . 1530 (*31)
Neel Roefs verkoopt aan Thijs Art szn. van den Berch:
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-een huis met hofstad daarbij 1 de koper 2 Melis Lobkens 3 Dirck
Mercelis Weynen 4 de straat*
Vrij behalve 3i vaten rog.
Op deselfde tijd heeft ook Jan wettige zoon van Cornelis voorn.ook
op dit huis en erf vertegen tot behoef van Mathijs.
Mathijs zal de weg over zijn erf behouden die Boesken van Neelken
gekocht heeft.
Thijs van den Berch belooft aan Cornelis Roefs dat hij die 3i vaten
rog betalen zal en de weg van Boesken behouden.
-"ende sijn erf alsoe heynen sal datter Neel ghenen scay afhebben
en salwfol.56vo
10 feb.1530 (=31)
Dirck van Kessel Bertholtszn.verkoopt aan Jacop van Hal:
-een schob en erfenis daarbij.
Vrij behalve dat die erffenis altijd water zal mogen halen uit Dircks
put "onbecroent van yemans."
Nog heeft Dirck aan Jacop beloofd dat hij de cijns en alle pacht zal
betalen.
fol.57
12 feb.
Waltger Claes Jacopszn.man en mbr.van Joestken zijn vrouw,verkoopt
aan Lenart Art Schanêngreef («Hanengreef) zijn deel dat hem was aan
gestorven na dood van Merrije Claes Jansdr.en dat gelegen is in So
meren.
fol.57
12 feb.
Claes Jan Ebbenzn.verkoopt aan Mathijs Jan Heynen een schepenbrief
van Asten inhoudend 6 mud erfrog welke Jan Moorkens van Helmond
verkocht had aan Hanrick Danielszn.van den Bosch en dat met 8 mud
achterstallige pacht.
fol.57
Art Geldenszn.van Boschit verkoopt aan Jaoop Dirck Witten:
-een huis,hoef,schuur en hofstad omtrent die Beeck
-een eeusel daarbij 1 de gemeyn Beeck 2 de hoeve van Bussel 3 Art
Ruelens 4 Joest Peterszn.van Houbraken.
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-een stuk land op Braesel 1 Joest van Liessel 2-3-4 de koper
-een stuk land aldaar 1 de kapel van Omel e.a. 2 Joest van Liessel
3 Jan Peters 4 de weg.
-een stuk land 1 Jan Peterszn.van den Borlaer 2 Hanriok van Rut
3 Joest van Liessel 4 een weg.
Vrij behalve de cijns van de grond en 20 vaten erfrog jaarl.op Liohtmisdag.
En is er iemand met recht over geweegd die zal zijn weg daarover
houden.
-Willem Danielszn.man van Katharina,Waltger Claes,Neel Verscaut,
Joest Heynen.fol.57,57vo
Jacop Dirck Witten heeft aan Art Geldenszn.van Boschit opgedragen
een schepenbrief van Asten gewag makende van 3 gld.13 st.jaarl«wel
ke Daniel Willemszn.aan Jacop verkocht en gevest had.
-Dit is betaald en gelost.
fol.57vo
Jacop voorn.belooft Arden tot Sint Jansmisse a.s.27 gld.te geven.
Jacop verkoopt aan Arden een cijns van 9 gld.op Lichtmisdag uit;
-hetzelfde goed dat Art aan hem verkocht heeft.
Art consenteert Jacop los te lossen met 150 gld.
fol.57vo
14 feb.1530 (=31)
Jacop Dirck sWitten verkoopt aan Joest Peterszn.van Houbraken:
-een erfweg om te varen en drijven door Jacops eeusel altijd als
Joest dat believen zal en dat neven Joestens erf van 7 voeten wijd.
fol.57vo
-”Soe wes penningen Jacop voorsr.geft voer Sint Jansmisse sullen
hom corten aen die twe hondert gld.sonder pacht.
Item dat land zal Jacop aanvaarden tot oogst naastkomend en de
groese tot half mei en eveneens zal Joest dat ook doen en Art zal
de korenpacht daaruit gelden tot Liohtmis a.s.
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15 feb.1530 (=31)
fol•57vo
Jan Jacops en Gerit zijn zoon hebben gepacht van Jan Jan Jacops die
oudste:
-zijn hoef aan den Bos en dat voor 6 jaar met 3 jaar op te zeggen
en dat voor 18 mud rog en 17 gld.
De huizing en de groese zal men met Pasen naastkomend aanvaarden
en met half mei wederom laten liggen in dat laatste jaar.
Het land tot de oogst met de halve schaar en de pacht betalen tot
Lichtmis als voorsr.is;dat laatste jaar met de halve schaar af te
varen zonder enige pacht te geven.
-"Gerit sal overste wesen over die beesten om te copen ende vercopenen ende sijnen vader goede rekenscap te doen."
fol.58
18 feb.1530 (=*31)
Lijsbeth Thewen Pijnappelsdr.met Jan en Tewen haar wettige kinderen,
hebben opgedragen aan Reyner Wijchmoets:
-een schepenbrief van een mud rog welke Lijsbeth gekocht had van
Dirck Gheenen en Mechtelt zijn vrouw.
fol.58
27 feb
Jan Gerits Geldenszn.verkoopt aan Maes Robben een vat jaarl.uit:
-zijn huis,hof en erf in de Wolsberch 1 Peter die Sceerre 2-3-4 de
gemeynt.
fol.58
1 maart 1530 (=*31)
Heylken sRoefs belooft Lichtmis a.s.te geven aan Thonis Sluyters
en Wreys Bollen tot behoef van Heylken van den Borlaer 14 peters
en 6 vaten rog.
Nog belooft zij te geven aan Thonis tot Geldrop-markt 7i vaten en
tot Bamis a.s. ook 7£ vaten.
Zij belooft dat allemaal ook aan Wreys te geven tot behoef van Heylke v.d.Borlaer**
fol.58
8 maart 1530 (-31)
Peter Philip szn. Verrijt heeft aan zijn zoon Philip opgedragen de
helft van 3 malder rog,deze 3 malder gilt Dirok Peter Claeszn.uit
zekere onderpanden volgens de brieven erover*
Peter draagt ook aan Philip zijn zoon al zijn goed zowel "haaffelijk
als erf olijk."
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Philip belooft zijn vader ”te houwen tot cost ende oleer gelyck Phi
lips dagelix met sijnen eetende ende drinckende is.11
fol.58vo
8 maart
Thijs Dirck sWitten heeft zijn broer Jacop kwijt gescholden van alle
aktien en toezeggen*
fol.58vo
11 maart 1530 (=31)
Thonis Peters Verscaut verkoopt aan Dirck Peter Seelen zijn zwager,
al zijn deel hem aangestorven van wege zijn vader.
fol.58vo
Dirck voorsr.verkoopt aan Thonis een cijns van 2 gld.5 st.jaarl.op
Lichtmisdag uit:
-hetzelfde goed en ook het gedeelte van zijn vrouw.
Thonis consenteert Dircken voorn.los te lossen met 45 gld.
fol.58vo
13 maart 1530 (=31)
Art Geldenszn.van Boschit verkoopt aan Jan Mercelis Maeszn.:
-een stuk land op de Diesdonc 1 Gerart van Lier 2 het goed geheten
den Strijker 3 de koper 4 de straat.
-een heiveld daarbij 1 Maes Jan Heynen 2 de gemeynt 3 de koper 4 Ge
rart van Lier.
Vrij behalve de cijns en nog een mud rog daaruit.
fol.58vo
13 maart
Jan Mercelis Maeszn.verkoopt aan Art Geldenszn.van Boschit een cijns
van 6 gld.jaarl.uit:
-zijn huis,hoef en erfenis.
Art consenteert Jannen los te lossen met 100 gld.
fol.59
13 maart
Art Geldenszn.van Boschit verkoopt aan Joest Peterszn.van Houbraken:
-een stuk land in die Beeck geheten den Beecs hoef 1 Jacop die Wyt
2-3 de koper 4 de gemeynt
-een stuk land daarbij 1 Heyn die Wyt 2-3 de koper 4 de gemeynt
-een stuk groese of beempt op Diesdonc 1-3 Wouter Heestermans 2
Jan Vos e.a. 4 de Aa.
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-een stuk groese in den Broexcamp aldaar 1 Jaoop die Wyt 2 Jan
van Reest 3 Jan Jacops e.a. 4 de Aa.
Vrij behalve 3 malder rog aan het convent van Bynderen en een mud
aan de h.geest tot Asten.
fol.59
13 maart 1530 (=31)
Joest Peterszn.van Houbraken verkoopt aan Art Geldenszn.van Boschit een cijns van 6 gld.uit:
-de voorn.erfenis.
fol.59
Art consenteert Joesten los te lossen met 100 gld.
fol.59
12 feb . 1530 (*31)
Henrick Baten verkoopt aan Art van Bree een mud rog jaarl.op Licht
mis uit:
-zijn huis etc .int dorp
Mag lossen met 36 gld.
fol.59vo
15 maart 1530 (=31)
Jan Gevart Drossatten en Willem zijn broer en Frans man en mbr.van
Luytgart zijn vrouw verkopen aan Jacop Bollen hun zwager:
-Alzulk goed in Asten gelegen en nog het goed dat hun aansterven
mag van wege hun moeder.
Jacop Bollen belooft hun moeder te onderhouden in kost- en kleren,
"in reelyke manieren gelyck een kynt sijn moeder sculdich is te hau
wen ende al sonder arch of lyst."
-Er staat boven:Jan,Willem en Frans bekennen betaald te zijn en
schelden Jacop kwijt .Jacop belooft aan Frans zijn zwager op Lichtmis a.s. 18 gld.te geven
Jacop belooft aan Jan en Willem op Lichtmis over een jaar elk 18
gld.te geven.
fol.59vo
16 maart
Willem Artszn.van den Oamp verkoopt aan Joest Artszn.van den Camp
zijn broer:
-al zijn goed in Someren.hetwelk hem van wege zijn ouders was aan

gestorven.
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21 april 1530 (=31)
Lysbeth eertijds weduwe van Art Corneliszn.Verscaut met Jacop haar
zoon mede voor zijn zusters en Heer Jan Jan Jordens verkopen samen
aan Dirck Peeter Seelenzn.i
-een beempt tot Onstaden 1 Jan van den Dael 2 Art van Otterdijck
3 Seel Alarts 4 Mercelis Ysbouts.
f o l .5 9 v o

fol.60
Pasen is op 9 april 1531•
Schepenen zijn:
Joest Verrijt,Jan van Dael,Neel Verscaut,Joest Jan Heynen,Seel Ys
bouts, Willem Vereuseldonc,Art Vernebben.
fol.60
18 april 1531
Engel Jan Gerits huisvrouw bekent betaald te zijn door Hendrick Ba
ten vanwege het huis met erfenis gelegen bij Joest van Bussel,het
welk Hanrick voorsr.van Jan Gerits haar man gekocht had.
fol.60
20 april 1531
Jan Vranck Crabbenzn.verkoopt aan (Wilm) van Beeck een cijns van
45 st.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis enz.tot Onstaden 1 Jan Peters 2 Margriet Rommen
-een camp,dat Nulant 3 lopense 1 Margriet Rommen 2-3 Jan van den
Dael.
fol.60
20 april
Willem Thomas Willemszn.heeft ten eeuwigen dage vertegen op alzulk
versterf hem aangestorven na dood van zijn moeder en dat nog gaat
komen vanwege Thomas zijn vader.
fol.60
Goert Gobbels consenteert Willemen Thomas Willems los te lossen
9$ vaten rog met 26 peters.
fol.60
20 april 1531
Thomas Willemszn.verkoopt aan Goert Gobbels een cijns van 9i vaten
rog met Lichtmis uit:
-zijn huis, hof enz «aan den Dljok.
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fol.60vo
Goert Ponsuer belooft aan Heyn Verhoeven tussen dit en de naaste
genechtdag 2 gld.124 st.
fol.60vo
21 april 1531
Art Dirck Heynen en Hanrick zijn broer als mbr.van Arts kinderen
die hij wettig verkregen had bij Anerrijken zijn wett.vrouw,verkopen
samen aan Daniel Willemszn.vqn den Eynde:
-een hoeve (met de schepenbrieven) en geheten Bussel:deze hoeve
had Art gekocht gehad van de erfgenamen van Dirck van Hersel.
Die hoeve is gelegen aan den Dijck te Asten 1 een gemeyn beeck en
voorts rondom van palen tot palen,zoals Art die verkregen had van
Dircks erfgen.,uitgezonderd:
-een akker,die Braeck.
Deze Braeck had Gielis van Kessel van Art gekocht en Gielis be
looft daar jaarlijks uit te gelden 2 Bos-mud rog ten Bos te leveren
met de gehele hoeve daar als onderpand voor.
Vrij behalve de cijns van de grond en
-17 Bos-mud rog ten Bos te leveren
-9 mud Astense maat tot Asten te leveren
-34 vaten rog jaarl.
-14 Bos-pond jaarl.ten Bos te leveren.
Terzeldertijd hebben de verkopers aan Daniel overgegeven een los
brief die Art op die hoeve "geworven ende heft";in afkortingen:
beesten 260 gld.voer dat land 32 gld.getou 32 gld.
item dat stroe 13 gld.
-Verrijt,Vernebben 21 april 1531“

fol.61
Daniel Willemszn.van den Eynde belooft aan Art Dirck Heynen en
zijn wett .knd. 1000 gld. en 25 gld. en dat met 58 gld. pacht tot Licht
mis a.s.te geven op hom.
Daniel Willems belooft aan Art c.s.tot Lichtmis naastkomend 500
gld.met de pacht (a 6%)
Item nog tot Lichtmis 500 gld.met de pacht en die 500 gld.zullen
blijven staan,de helft daarvan een jaar en de ander helft nog een
jaar langer met de pacht.
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Daniel belooft gereet te geven 3 H i gld.en nog tot Kerstmis a.s.
121* gld.
fol.6l,6lvo
Lysbeth weduwe eertijds van Art Cornelis natuurl.zn.Verscaut met
haar knd.delen.
A Lysbeth kreeg:
-dat huis int dorp met de hof daarbij 1 M e r c e l i s .... 2 Lijsbeths
knd. 3-4 de gemeynt.
-een eeusel met een erfenis daaraan int Lielder 1 Hanrick Tewens
2 Lysbeths knd. 3 Sint Joris-altaar 4 Willem die Bruyn.
-de helft van een akker gelegen aan die aw molen 1 Hr.Dirck van
Hal 2 Peter Verscaut 3-4 Hanrick Peters.
B De knd.kregen:
-de schuur bij dat huis met de erfenis daarbij
-een halve beempt bij Onstaden 1 Jan van den Dael 2 Art van Otterdijck 3 Grièt Rommen 4 Mercelis Ysbouts
-een akker int Lielder 1 Geertruyt van den Borlaer 2 de wede.voorsr.
3 Sint Joris-altaar 4 Heyn Tewens.
(De voorsten zullen de achtersten wegen)
-een kempken int Lielder 1 Jan die Mesmaker 2 de straat
-de helft van een akker aan die aw molen 1 Hr.Dirck van Hal 2 Pe
ter Verscaut.
Lijsbeth zal gelden 1 st.cijns en een smal hoen aan de kerk tot As
ten.
fol.élvo
25 april 1531.
Reyner Wijchmoets belooft aan Thijs Vervlaesen tot behoef van Gerit
Art Craklart jaarlijks te geven 32 st.en dat 6 jaar lang,het laat
ste jaar samen met alle verschenen paohten 30 gld.te betalen.
fol.6lvo
8 mei 1531
Art Bollen Bantszn. (of Boutszn.) heeft vertegen op zijn moedershuis int dorp.
fol.61vo
Hr.Henrick Jan Jacopszn priester verkoopt aan A3?t Thoniszn.van Qtterdijck 3 mud erfrog en een vat welke Henrick ten deel was gevallen
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bij een erfdeling en die Jan Jacops gekocht had van Meester Qoessen
van H a l ,ja a r l ijk s te gelden uit onderpanden int Roet aldus de brief
erover*
fol*6lvo
De erfgen.van Marten Maes hadden de vonnisbrief van Eertken Mews
huis en landt5 juni 1530.
De vier knd.van Henrick Maes zijn Goert van Eertber man fran Belien*
Henrick Dirck Leuskenszn.man van Dircken en Mergriet en Geertruyt,
alle wett.knd.van Henrick Maes en de erfgen.Marten Maes,was coepm an.* . | | •
fol.62
25 mei 1531
Lijsken Arts met mbr*verkoopt aan Joest den Moller van Meyel:
-een huis,hof en hofstad int dorp 1 Mercelis Ysbouts 2 de straat
3 haar knd. 4 de gemeynt.
-een eeusel met een erfenis daarbij gelegen aan dander rueren int
Lielder 1 Hanrick Tewens 2 Lijsbeths knd. 3 Sint Joris-altaar 4 Wil
lem sBruynen*
-een stuk land aan die aw molen tot Asten 1 Hr.Dirck van Hal 2 Lijs
betten knd. 3-4 Hanrick Peters.
Vrij behalve een st. cijns aan de Heer van Asten en 2 vaten erf rog
aan de vicarie tot Asten en een smael hoen aan de kerk tot Asten
en 7 oort st.vanwege bos-panden jaarlijks te gelden.
Ook is gekomen Jorden Jan Jordenszn.,hij belooft voor alle knd.van
Lijske die ze heeft of nog mag krijgen bij enen geheiten Jacop die
Cuyper,dat die knd.nimmer op dit goed zullen spreken.
Joest M o l l e r ........

59 gld.

fol.62
15 mei 1531
Jan Jacops draagt over aan Gerit zijn z o o m
-"de helft van sijnen gedeelte van Persoens tyenden alleen dat jaer
lanck met alsulker voerwarden dat Gherit die heel tiend die Jannen
sijnen vader toehoert van Persoens weghen in sal vueren ende voert
vrechtighen tot honder beyder profijt ende oerber etc."84

fol.62vo
Danel Willemszn.van den Eynde verkoopt aan Joest Jan Groeten huis
vrouw :
-een beempt,dat Zwartbroeck tot Omel 1 Gerit van Coibbraeoken 2 Pe
ter van den Eynde 3 de koper 4 Jan Colen.
-"ende eenen gemeynen loe(p) meddes doer desen beempt voert heeft
Danel vertegen."
fol.62vo
Joest Jan Groeten huisvrouw verkoopt aan Daniel Willemszn.een cijns
van 6 gld.jaarl.op Lichtmisdag u i t :
-haar goed tot Omel.
Danel consenteert Joesten los te lossen met 100 gld.
Nog belooft Joest aan Danel te geven tot Lichtmis a.s.50 gld.met
3 gld.pacht.
fol.62vo
Danel Willemszn.van den Eynde verkoopt aan Dirck Claes Lemmenszn.:
-een beempt,den Eyndelbeempt tot Omel 1 Jan Didmans 2 de koper 3 de
gemeynt 4 de Aa.
-een hofstad met den Papenecker 1 de koper 2 Peter van den Eynde
3 Jan Didmans 4 Herman Vereept.
-een stuk land,den Veenecker tot Omel 1 Jan Didmans 2 Jan die Sceper 3 de verkoper 4 Herman Vereept.
-een akker,den Cromecker aldaar 1-3 Peter van den Eynde 2 Heyn
sJonck.ers4 Herman Vereept.
Vrij behalve 3 mud rog en 2 vat jaarl.
fol.62vo,63
Dirck Claes Lemmenszn.verkoopt aan Daniel Willemszn.van den Eynde
een cijns van 12 gld. jaarl.op Lichtmisdag en dat drie jaar lang uit
alle voorn.onderpanden.
fol.63

Danel consenteert Dircken los te lossen met 200 gld.
fol.63
Daniel Willemszn.van den Eynde verkoopt aan Mathijs Jans Groeten:
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-een beempt,die Vloet of Luttel Heze gelegen bij Beergelen in Asten
1 Jan Colen 2 Joest Verhoeven 3 die gemeynt van Asten 4 de Aa.
fol.63
Mathijs Jan Groetenzn.verkoopt aan Danel Willemszn.van den Eynde een
schepenbrief van Asten inhoudende 3 peters jaarl.te gelden.
Daniel Willemszn.van den Eynde verkoopt aan Jan van Reest:
-een stuk land,den Wytfanck 3 lopense groot tot Omel 1 Heyn sJonckers 2 de gemeynt 3 Mathijs Hanrix 4 de gemeynt.
Vrij behalve de cijns en 7 vaten erfrog jaarl.aan de kapel tot Omel.
fol.63
Jan van Reest verkoopt aan Danel voorsr.een cijns van 1 gld.jaarl.
uit:
-zijn huis,hof stad tot Omel.
fol.63vo
Daniel consenteert Jannen los te lossen met 17 gld.
fol.63vo
Danel Willemszn.van den E y n d e verkoopt aan Merry Jans huisvrouw
Verrijt was en haar knd.:
-een stuk land,den Wytecker tot Omel 1 de koper 2 Philip Verrijt
3 Peter v.d.Eynde 4 Jan Groeten.
-een heiveld 1 Jan Colen 2 Margriet Philips.
fol.63vo
Merijke Jans Verrijt huisvrouw met Jan haar zoon verkopen aan Danel
voorn.een cijns van 2 gld.op Lichtmisdag uit:
-haar huis enz.
Danel consenteert los te lossen met 35 gld.
fol.63vo
Danel Willemszn.van den Eynde verkoopt aan Art Wilm sBerckers:
-een akker,die Hoeghe Loen 1 Jan Colen 2 Mathijs Hanricks 3 de ge
meynt 4 een weg.
Vrij behalve 2 vaten erfrog en jaarl .een blanc aan de kosterij van
Asten.
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fol.63vo,64
Art Willems sBerckers verkoopt aan Danel Willemszn*een oljns van 4
gld*op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,haf enz.tot Omel.
f 0I .64
Danel consenteert los te lossen met 67 gld*
fol.64
13 mei 1531
Bruysten Thijs heeft "verleynt" Mathijs van den Berch een schepen
brief van 3 gld.jaarl*die Thijs Bruystens geldende was een tijd van
8 jaren of daar binnen te mogen lossen.
fol.64
Thijs Artzn.van den Berch verkoopt aan Geerlick Aelbert Rovers:
-een stuk land in Snijersoamp 1 Jan Paes 2 Jan Cnoep 3 Art Thonis
4 Jan van den Borlaer.
fol.64
17 mei 1531
Dirck Jan Thijs Smollerszn.verkoopt aan Art Thoniszn.van Otterdijck:
-een halve akker omtrent den molen van Asten 1 Heer van Asten 2
Joest van Bussel 3 Heyn'Verweyen 4 Jan van de Cruys.

Heyn Verhoeven heeft gekend dat hij betaald was aangezien dat hij die
(hop) weder had.
fol.64
24 juni 1531
Joest van Bussel en Jan Cnoep beloven aan Pouwel van Liessel tot
Lichtmis a.s. 34 mud rog en hiervoor staat borg Art Verhynert voor
Joest van Bussel en Reyner Wijchmoets voor Jan Cnoep.

fol.64vo
28 mei 1531
Dirck Bertholtszn.van Kessel cum uxore verkoopt aan Art Dirck Heynenzn.een cijns van 2 gld.jaarl.op Pinksterdag uit:
-zijn h u i s ,hof en hofstad met het bakhuis int dorp
-zijn gelag met toebeh.aan den Dijck
Voort heeft Dirok met Aleyt zijn vrouw deze 2 gld*beloofd te vrijen
en ook mede beloven zij weersoap op alzulk versterf als Alydis
Dircks huisvrouw aansterven mag na de dood van Maesken Maes haar
vader.
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Art consenteert Dircken los te lossen met 32
f o l .6 4 v o

g ld.

8 ju n i 1531

Goert Ponsuer en Margriet zijn vrouw hebben aan Philip hun zoon op
gedragen al het versterf dat Goert en Margriet voorn.aangestorven
is tot Antwerpen*
10 juni 1531
Hanrick Merceliszn.Verbeersdonck bekent betaald te zijn van alzulk
mud rog als Jan die Groot aan Hanrick had te gelden.
fo l .6 4 v o

fol.64vo
13 juni 1531
Jan die coster en Gerit Jan Jacops hebben "scay ende commer gehadt
als dat sij hebben gegeven Jan Snoex Colen zwager van Hr.Hanriok en
dat vanwege een mud rog elk vat gerekend voor 74 st.en nog 25 st.
van "scay ende commer” en nog de schout van Doerne omdat Jan Snoex
borg was geworden voor Hr.Hanriok (ende verder oeck te voldoen)"
fol.64vo
15 juni 1531
Hanrick Jannes Hanrickszn.heeft aan Goert Ponsuer overgegeven de
los die Goert voor Henrick voorsr.verkocht had.
Deze los had Joest van Bussel geconsenteerd aan Goert en dat van
een eeusel gelegen int Roet.
Goert Ponsuer heeft aan Jan van Lierop dezelfde los overgegeven,
"ende dat ewsel sal sonder (cijns) wesen voert Joest Verrijt."
fol.65
27 juni 1531
Maesken Willem Maeszn.verkoopt aan Anthonis zijn zoon een mud rog
jaarl.te gelden op Lichtmisdag uit:
-zijn huis etc .aan den Dijck.
Thonis consenteert los te lossen met 18 gld.
fol.65
3 juli 1531
Joost Gosen Jennekenszn.verkoopt aan Jan van Luttel Meyl 7 vaten
rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.int dorp 1 Joest Tripmekers 2 Art van den Dooren
3-4 de weg.
Jan consenteert los te lossen met 21 gld.
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fol.65
14 juni 1531
Bruysten Ambrosiuszn.Verheze is gewezen met vonnis en recht te
richten aan:
-een huis,hof en hofstad
-een stuk land neven,den Roetsenweg boven en beneden.

1 juli 1531
Voort was dezelfde Ambrosius gericht mits gebrek van zijn aangericht
en betaling aan 2 mud rog en een malder,deze rog gilt Neel van Bus
sel*
fol.65
5 juli 1531
Joest Goessen Jennekenszn.belooft aan Jacop Art Neelenzn.en zijn
zuster dat hij ten eeuwige dage zal betalen aan Jan Jacops 41 pe
ters met 3 peters min 2 st.als pacht.
fol.65
Joest belooft nog aan Hr.Dirck 30 gld.met 30 st.als pacht en 2 va
ten rog aan de vicarie;
nog 2 st.min een oort en nog 1 st.cijns
nog een smael hoen aan de kerk.
Joest zal ervoor zorgen dat Jacop en zijn zuster onbelast zullen
blijven.
fol. 65vo
5 juli 1531
Joest Goessen Jennekenszn.verkoopt aan Jacop Artzn.Verscaut en zijn
zuster een cijns van 2 gld.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.
Jacop eonsenteert Joesten los te lossen met 33 gld.
fol. 65vo
Jacop Artszn.Verscaut belooft aan Joest Goessen Jennekenszn.dat hij
Jacop met zijm zuster aan Bruysten den cremer tot den Bos zullen be
talen 106 gld.met 6 gld.pacht.
Jacop en zijn zuster beloven dat Joest er onbelast van zal blijven.
Jorden Jan Jordenszn.en Jacop Artszn. Verscaut beloven aan Joest
alle commer die er uitgaat te vold&en.
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I
juli 1531
Joest Goessen Jennekenszn.belooft aan Lij eken Arts Neelendr.te L ic h t 
mis a . s . 2 3 g l d .t e betalen met de paoht van 100 gld.die is 6 gld.
f o l .6 5 v o

5

fol.65vo

5 juli 1531

(Heyn) Verhoeven belooft aan Goert van Gerwen voor de geneohtdag
3 gld.te geven.
Dries Boellen belooft aan Seel Rommen tot .... naastkomend 20 va
ten rog.
Actum prima septembris.
fol.65vo

27 aug.1531
Goert Jan Vranckenzn.en Gerrit Jan Vranckenzn.hebben vertegen op
al het goed dat Jan Vranoken nu toebehorenè is;uitgenomen alzulk
goed als Jan voorsr.aan Goert en Gerrit in zijn testament gemaakt
had.
fol.66
14 sept.1531
Seegher van Driel als man en mbr.van Joffr.Arnoldi wett.dr.was van
Joest van Eynhouts,verkoopt aan Ambrosius van den Zeylberch een
cijns van 3 m a l d e r rog en 14 vat rog;hierover toonde Seegher aan
ons schepenen een losbrief inhoudende 3 mud rog en 3 vat rog Astense maat.Deze rog was volgens de inhoud van de brief afkomstig van
Mews van Beeck en gedateerd Ao 1455•
Op 29 sep.1531 heeft Goert Gobbels de vonnisbrief .......
fol.66

-"Hanrick Jannes Hanrixszn.heft gepresenteert voer die soepen al
len dat Bruysten Verheze solde nennen twe soepen van Asten ende
Hanrick voersr.twe scepen van Eyndoven ende sullen vergaderen tot
Geldrop ende soe wes sij tractere tusschen hon beyden dat (.... )
hij Hanrick volghen ende in gevalle sij nyt en connen accorderen dat
sij soepen gelijckerhant sullen nennen den scoutet van Geldrop tot
eenen overman ende soe wes die overman seet dat wil hij Hanrick
voersr.oeck achtervolghen ende dyt is gesciet voer ende eer hij
Hanrick heft geantwort op die aensp(raeok) van Bruysten gedaen"90

■

fol.66
3 okt.1531
Willem Jan Soeperszn.belooft aan de schout te geven 2 gld.1 st*
fol.66
3 okt
Herman Emans belooft aan Hanriok Rommen binnen een maand 4i gld.
fol.66
6 okt.1531
Jacop Dirck sWitten verkoopt aan Dirck van Bree een cijns van 22 st.
jaarl.op Sint Jansbaptistendag die in juni koqit,uit:
-zijn huizing en erfenis aan Vosselen 1-3 Joest van Liesel 2 de ka
pel van Omel 4 de gemeynt.
Dirck consenteert los te lossen met 20 gld.
14 okt.1531
Art Dirck Porterszn.verkoopt aan Dirck (Jan) Claeszn.een cijns van
8 vaten rog op Lichtmisdag uits
-zijn huis,hof,schuur en erf in de Wolsberch 1 Herman Emans 2-3
Joest Ysbouts 4 de straat.
Dirck consenteert Arden los te lossen met 28 gld.
fol.66vo

fol.66vo
14 okt.1531
Jan Jan Wouterszn.en Lambrecht Smeets als man van Goyart zijn wijf
met Dirck Wouterszn.gelovende voor Anna zijn zuster en verder Wilm
Maes Pfroyen als mbr.van Lijn (metten Gisken d.d.)alle erfgenamen
van Jan Wouterszn.van Eyck,verkopen samen aan Art Dirck Porterszns
-een huis,hof enz.in de Wolsberch 1-3 Art de koper 2 Goert Verberschit 4 de straat*
-een stuk land,in de Rij 1 *de koper 2 Joest Ysbouts 3 Peter Emans
4 Mathijs Dirck Slechszn.
Vrij behalve 3 vaten erf rog.
fol.66vo
Jan Jan Wouterszn.belooft voor alle anderen die spreken of toezeg
gen hierin hebben.
fol* 66vo
Herman Stael man van Alyt heeft opgedragen aan Mercelis Gerit Smollerszn.20 vaten erfrog die Herman en Alyt zijn vrouw geldende hebben
te Someren in zekere onderpanden volgens de brieven.
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Herman heeft ook machi en procuratie aan Mercelis gegeven in enig
geding dat Alyt,Hermans huisvrouw,nu heeft tegen Anthonis Cortsmet.
fol.67
10 nov.1531
Dirck Dirckszn.van den Hovel verkoopt aan Jan Thoniszn.van de Cruys
een cijns van 2 mud rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en erf in de Stegen 1 Lauwreyns Roefs 2 Jan van Boschit erfgen. 3 Dirck Deenen 4 de gemeynt.
Jan consenteert Dircken los te lossen met 60 peters.
-"eest oeck voerwaert dat Dirck alle jaer dat een mud sal mogen
betalen met 2 gld.van 20 st.of den rog te meeten ende daer heft
Dirck sijnen cuer in ende Jan nyt."fol.67
18 nov.1531
Peter Dirck belooft aan Hanrick Jannes Hanrickszn.te geven jaarl.
op Lichtmisdag 8 st.en dat laatste jaar met alle verschenen pach
ten te betalen 8 gld. (met 4 glè.af te leggen)
fol.67
15 dec.1531
Weyn Jan Corstenszn.en Dirck (Peter of Jan) Claeszn.man van Heylwich zijnde een dr.van Jan Corstens,verkopen aan Peter Peterszn.van
Houbraken:
-een stuk land en groese aan den Dijck 1 erf gen. Peter van Houbraken
2 Maesken Maes erfgen. 3 de gemeynt 4 de Aa.
Vrij behalve 2 st.als herencijns en 2 mud rog min 1£ vat rog.
fol.67
-Hanrick Jannes Hanrickszn.heeft de koop van Goesen Reynen etc.
-Die casteleyn heeft de koop van Willem Lucas
-Die casteleyn van Grietken Roefs
-Heyn Baten van den Cauwenberghen
-Die casteleyn van Art Vernebben.
fol.67vo
20 dec.1531
Peter Peterszn.van Houbraken belooft aan Wrijssen en Dirck te geven
tot Lichtmis a.s.100 gld.of tot Lichtmis over een jaar met 6 gld.
te pacht en Peter (mag) tot Sint Jansmisbaptist of hij wil geven
deze 100 gld.met halve pacht als voorsr.is.

Nog belooft Peter te geven tot Lichtmis a.s.te geven 35 gld.zon
der enige pacht.
fol.67vo
Hanrick Thonisdr.van de Cruys met mbr.en Gerart haar wett.zoon en
Seelken en Ermgard en Katherina met mbrs.alle wett.knd.Hanrick
voorsr.verkopen samen aan Jan Thoniszn.van de Cruys:
-een huis,hof,schuur en hofstad en erfenis bij dat Laerbroeck 1 Hr.
van Asten 2 Art Verhynert 3 het Laerbroeck 4 een weg.
-een stuk land aldaar 1 de koper 2 Joest Dirck Heynen 3 Hr.van As
ten 4 een weg.
-een stuk erf daarbij
-een beempt 1 Persoens van Asten 2 ....... 3 Joest Dirck Heynen
4 het Laerbroeck.
Vrij behalve 4 mud rog en 3i vat rog.
De verkopers beloven aan Jan dat zij zullen tot vertijen brengen die
andere vijf onm.knd.van Hanrick voorsr.en zolang mag Jan 150 gld.
"onderhauwen metten te gelden." (=het geld zolang houden)
fol.68
Jan van de Cruys verkoopt aan Hanrick Thonis van de Cruys met al
haar knd.een cijns van 9 gld.op Lichtmisdag uit:
-«zijn gehele goed.
Hanrick met haar kinderen en mbr.consenteren los te lossen met
150 gld.
fol.68
18 dec.1531
Jan Thoniszn.van de Cruys verkoopt aan Hanrick voorsr.en al haar
knd.een cijns van 4i gld.uit al deze goeden.
Jan zal de penningen daaraf altijd moeten geven als Hanricken en
haar knd.dat believen.
De eerste pacht zal verschijnen tot Lichtmis naastkomend over een
ja a r .

fol.68
2 jan.1531 (-1532)
Willem Peter Sceerderszn.verkoopt aan Jan Deenen:
-stuk land,aan den Pas 1 Hr.van Asten 2 Art van Best 3 Art Thonis
van den Otterdijck 4 de weg.
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fol.68
10 jan. 1531 (-32)
Thomas Bobben verkoopt aan Gerit Jan Vranckenzn.ï
-een stuk land achter den Cauberch te Asten 1 die Cauberch 2 de
verkoper.
fol.68
20 nov.1531
W ü l e m Goert belooft aan Alart te geven tot Pasen a.s.2 gld.min
2i st.
fol.68vo
12 jan.1531 (-32)
Dirck Maes Froeyen man van Heylwig verkoopt aan Willem Maes Froeyen zijn broer:
-een beempt op die Colken te Someren 1 Goeyen Boellen 2 Aert van
Stockveen 3 Goessen Truyen 4 de Aa.
fol.68vo
17 jan.1531 (-32)
Hanrick sJonckers verkoopt aan Dirck zijn broer een cijns van 1 gld.
op Lichtmis uit:
-al zijn goed tot Omel.
Dirck consenteert los te lossen met 18 gld.
fol.68vo
21 jan.
"Heyn Verhoeven heft Hanrick Jannes Hanrickzn.verdragen den eedt
hou(dend) questien ende hebben malcanderen qwijt geslagen van allen
saken sonder h..«. of tijt."
fol.60vo
25 jan.1531 (-32)
Herman Emans verkoopt aan Mathijs Dirck Slechszn.:
-de helft van een akker (de andere helft heeft de k p p e r ) ,gelegen
bij dat hagelcruys in Asten 1 Goert Gobbels 2 Peter van den Molendick 3 Jan Deenen 4 Hanrick Jan Hanrickszn.
Herman belooft alle commer zelf te voldoen.
fol.68vo
25 jan.1531 (-32)
Seel ArtBzn.van den Eynde verkoopt aan Jan Peter sBoetszn.een cijns
van 3$ gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn deel aan den Bosch.
Dit mag men lossen met 58 gld.
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fol.69
27 jan.1531 (=32)
Cornelis Anthonis Mennen belooft aan Art Jan Jacops,dat hij dat
mud rog betalen zal welk de erf gen. van Luyten van Hall geldende
hebben in Arts voorn.erfenis,geheten dat Lanckhout.
"Cornelis seet Arden tot eenen erflycken weer van deze mud rog":
-Zijn huis,hof,schuur en hofstad aan den Dijck met al het land en
groese Nelis toebehorend.
fol.69
"Goert Gobbels heft vercoft Neelen Anthonis Mennenzn.:
-een stuck lants gelegen bij die heylich eyken in der prochien van
Asten,geheyten den Wolecker neven die gemeint deen sijde streckende van eenen gemeynen voetpat op eenen gemeynen wech die (totter
molen van Asten toe) doer die heylich eycken geet."fol.69
27 jan.1531 (=32)
Cornelis Anthonis Mennen verkoopt aan Goert Gobbels een cijns van
9 st.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-dezelfde voorn.akker.
Goert consenteert los te lossen met 8 gld.
fol.69vo,70
27 jan.1531 (=32)
Al de erf gen. van Jan van Otterdijck en Johanna zijn vrouw hebben de
achtergelaten goeden van Jan en Jen gedeeld.
A Art kreeg:
-den auwen camp half en de groes daar teynen aan tot de groese van
Art Heynens broeder toe.
B Heyn kreeg:
-de andere helft van den auwen camp tot de palen toe met de groese
daar teynen aan tot de loop.
C Claes kreeg:
-dat oude huis met de hofstad en erfenis tot de loop
-de akker van Hyb die Hoge 1 Heyn van Otterdijck 2 Seel Ysbouts
3 Heyn voorn.4 een weg.
-een stuk land,den Haerecker 3 Hr.van Asten 4 Jan van Berkel erfg.
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Jan van de Cruys k r e e g :
-den Cloet tot de palen toe 1 Gerit van Berkel 2 Jan Jansen van
Otterdijck 3 Hanrick Jannes Henricks 4 een weg.
-die groese,dat Zwartbroeck
-dat Kemken in de Stegen 1-3 Heyn van Otterdijck 2 Hanrick Coffermans 4 de gemeynt.
D

E Jan Janse van Otterdijck kreeg:
-stuk land in die Cloten 1 Jan van de Cruys 2 de vicarie van Asten
3 Hanrick Jannes Henricks 4 een weg
-stuk land achter den camp 1 Dirck Deenen 2-3-4 de gemeynt.
-stuk land
-een beempt achter het groot eeusel langs erffenis van Huyb die
Hoghe e.a.
F Jan van den Hoeck kreeg:
-den Cruyecker 1 Hanrick Coffermans 2-3-4 de gemeynt
-stuk land,den Molenecker 1 Art van Best 2 Heyn Verbeersdonck
-stuk land in Snijerscamp 1 de kerk van Asten 2 Seel Jorden
-een beempt in den Haseldonck 1 Reyn Wychmoets.
fol.70
27 jan.1531 (=32)
Jan van de Cruys heeft geerfwisseld met Art Jan van Otterdijck.
Jan zal van Arden hebben:
-een stuk land op die Cloeten.
Art zal van Jan hebben:
-een stuk groese,welke Jan gekocht had van Neel Verscaut,aldus
de brief erover.
fol.70
Jan van den Hoeck belooft aan Art en Claes z ijl zwagers tot Licht
mis a.s.te geven 61 peters met de pacht.
fol.70vo
zie bladz.96

fol.70vo
,!Een compromis is gemaect tussen Arden van Beringen ter eender
ende
Weyn Papendonck ter andere
ende hebben hom gesubmitteert ende verbonden in goede ende eersame arbiters ende mannen te weten Goert Colen ende Jan Cnoep ende
soe wes die twe ordineren of tracteren van allen verscil of twyst
dese Art ende Weyn voorsr.te doen hadden groot of cleyn,dat sij
hen partijen dat halden sullen op eenen peen van drie rosen nobel
goet van gou ende van gewicht ende in geval die twe arbiters of
segsluyden voorsr.die nyt en connen accorderen of eensgeworden soe
sullen sij mogen nemen eenen overman om van dien verschil een wytspraeck te doen ende soe wie van deen partijen die wytspraeck nyt
en achtervolget dat die brueken sal die drie rosen nobels voorsr.
half voer den heer ende half voer den cleger.
Item soe en sijn die voorsr.arbiters nyt geaccordeert ende hebben
gecoren eenen overman te weten Cornelis van den Bogart die welck
die wytspraeck heft gedaen aldus luidende:
Dat Art van Beringen sal van stoenden aen die penningen die Weyn
heft staende onder Meester Gerart tot Doeren sal Weynen doen vol
gen ende Meester Gerart tevredeh stellen als van eenen weer of
weerpant die Meester Gerart voorsr.op
Weynen eyschende is ende
daer sal Art voorsr.noch Weynen toegeven vijf K(arolus) gld.stuck
van XX st.of die werde daer naer ende al noch sal Art van Bering
en Weynen gevel* bynnen ach dage een mud rogge ende tot Paschen
naestcomende oeck een mud roggen of veertyen daghe na den selven
Paschen onbeheept,noch sal Art voorsr.geven voer die arbiters ende
ander goede mannen XX st.int gelach of voer dat geselscap ende die
XX st.sal Weyn Arden half corten aen die vijf K(arolus)gld.voorsr.
ende alle dynck sonder argelyst.
Actum negen ende twyntich daghe january Anno XXXI voer scepenen
Cornelis Verscaut,Jan van den Dael,Cornelis Baten,Willem Goerts.
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fol.71
31 dan.1531 (=32)
Dirck Bertholtszn.van Kessel bekent dat hij betaald is door Corne
lis Anthonis Mennen van alles wat Cornelis van hem gekocht had
"groot of sleyn haeflick of erffelyck."
fol.71
1 feb.1531 (=32)
Willem van Aelst en Beel zijn vrouw verkopen aan Reyner Ariaen
Wijchmoets:
-stuk land,aan den Pas 1 Seel Ysbouts 2 Daniel van den Doeren 3
Hr.van Asten 4 een weg.
Vrij behalve 4 vaten rog jaarl.te gelden aan het Kapittel van Roy.
fol.71
Goert Geldens verkoopt aan Wilm Maes Froeyen 3 vaten rog jaarl.op
Lichtmis uit:
-huis,hof etc.
Willem consenteert los te lossen met (17) gld.
fol.71
1 feb.1531 (=32)
Art Willem Slechszn.verkoopt aan Luytgart Gerarts Verhoeven vrouw
een cijns van 2 gld.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.tot Omel.
Luytgart consenteert Arden los te lossen met 35 gld.
fol.71
Goert Gobbels verkoopt aan Gielis Hanrick Roefszn.(van den Moesdijck:is doorgestreept)
-een huis,hof enz.int dorp 1 Heyn Verbeersdonck 2 de straat 3 Hr.
Anthoni Deenen e.a. 4 een weg.
Deze brief is veranderd:Joanna Jan Thijsdr.wettige vrouw was Gieliss
voorsr.zal 2 gld.jaarl.gelden van dat mud rog van Lenart Jan Groe
ten. -Deze laatste alinea is doorgehaald.fol.71vo
Goert Gobbels heeft vertegen op dit huis enz.behalve op een mud
rog jaarl.daarin staande.
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fol.71vo
Goert consenteert Gielis los te lossen met 26 peters.
Gielis belooft aan Goert Gobbels tot oogst a.s.14i peters te geven.
fol.71vo
1 feb.1531 (“32)
Art Hanrickszn.van den Camp verkoopt aan Merry Thijs Diddendr.een
cijns van 3 gld .op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof, schuur enz .in de Wolsberch
-een stuk land,op den Appart 1-3 Joest Ysbouts 2-4 Peter Emons.
fol.71vo
Merry met mbr.consenteert los te lossen met 50 gld.
fol.71vo
Gielis Hanricks Roefszn.verkoopt aan Goert Gobbels een cijns van
een mud rog op Lichtmis uit:
-hetzelfde huis,hof etc.voorn.
fol.71vo
Marten Willem sBruynen verkoopt aan Dirck Peter Claeszn.:
-een beempt tot Heusden geheten,eynde Hoesden,jaarl.rijdend aan een
beempt omtrent 3 buenre groot.
Item desgelijks Dirck Jan Raymekerszn.ook in dat zelfde stuk als
Marten voorn.
fol.72
3 feb.1531 (-32)
Jan Alartszn.en Jan Cnoep verkopen aan Gevart Vranckenzn.van den
Berch cijns van 3 malder rog jaarl.op Lichtmisdag uit:
-een huis met een camp land bij de kerk 1 de vicarie 2-4 eien weg
3 Marten Maes
-een huis,hof en erf int dorp 1 Hr.Willem Vermeer 2-4 de straat
3 Lijs Peerkensdr.
-een eeusel int Roet 1-4 Heyn Verbeersdonck 2 de Dijck 3 Melis Lobkens.
Gevart consenteert los te lossen met 51 gld.
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fol.72
3 feb.1531 (=32)
Jan Alartszn.belooft Jan Cnoep loa en vrij te houden van deze veste.
fol.72
Art Dirck Heynen en zijn knd.delen.
A Art kreeg:
-de hoeve tot Bussel met al haar toebehoren,met al de beesten "en
de getou ende met alder have ende huisraet."
B De knd.kregen:
-500 gld.die Danel Willems schuldig is te gelden
-200 gld.die Hanrick Dirck Heynen schuldig is volgens een schepen
brief.
fol.72
14 april 1531 (=32 )
Jacop Dirck sWitten verkoopt aan Haywych Thewensdr. van Onstaden
tot behoef van Willem haar broer een cijns van 5 st.jaarl.op Licht
misdag uit:
-zijn huis,hof aan den Dijck.
Te lossen met 4 gld.
fol.72vo
10 feb.1531 (=32)
Hr.Willm Vermeer verkoopt aan Lijsken Jansdr.van Eyck:
-een huis,hd>f, hof stad etc.int dorp,al zolang als Lijsken leven zal.
Dries belooft op hem en al zijn goed dat hij samen met Peter nu of
nimmer,alleen als Hr.Willem dood is,gezamenlijk zullen delen alwat
Hr.Willem achtergelaten heeft,behoudelijk dat Dries die drie malder
rog zal beuren die Hr.Willem aan hem beloofd had zolang Hr.Wilm
zou leven en Lijske zal er het huis hebben.
fol.72vo
10 feb.
Item Hr.Wilm Vermeer heeft aan Peter zijn zoon en Andries zijn zwa
ger verkocht:
-een huis,hof,hofstad en erfenis int dorp.
N.B.-Er stond eerst Dries Geldens Mesmaker,dat was doorgehaald,
in de plaats staat "Andries zijn zwager"99

fol.72vo
7 feb . 1531 (=32)
Mathijs Jan Heynen verkoopt aan Seelen Dirck Weynenzn.een mud erfrog welke Mathijs geldende had in de erfenis van Dirck Weynen voorn.
fol.72vo
12 feb.
Truy Philipsdr.van den Berlaer verkoopt aan Marten Jan Claessen
haar zwager,haar gedeelte van land en groese als Truy toegedeeld
was in een erfdeling met zusters en broers.
fol.72vo
Marten zal hiervoor aan Truy geven 128 gld.tot Lichtmis a.s.;Marten zal het land aanvaarden tot oogst naastkomend en de groese zul
len zij gelijk verhuren.
-"ende Marten sal met "Jannen” bewerden van der peelingen sonder
Truyen last.”fol.73
Art Ruelens met zijn vrouw Joestken verkopen aan Heyn Reynkens knd.
die hij wettel.verkregen had bij Joesten zijn vrouw,alzulk deel als
Art met dezelfde knd.gedeeld heeft.
Item nog hebben zij (Art en Joestken) aan hen verkocht:
-een beempt omtrent de Beeck.
Deze beempt had Art verkoper,verkregen tegen Joest van Houbraken
met de commer daar op zijnde,behalve - ”die 30 gld.aen Joest van Hou
braken eens 30 gld.eens ende aan Dirck die Cort dat sal Arden corten aan zijn penningen ende Art voorsr.geloft alle voercommer af te
doen op hom."fol.73
8 feb.
Peter en Hanrick knd.van Heyn Reynkens,belovend mede voor hun V.
broers Thonis en Jan,verkopen aan Art Ruelens:
-een hofstad omtrent de Beeck zoals afgepaeld.
Art Ruelens belooft die hofstad nimmer te verkopen;alleen met con
sent van Heyn Reynkens kinderen.
fol.73
Peter en Hanrick knd .van Heyn Reynkens beloven aan Art te geven tot
Pasen a.s.100 gld.min 14"ende soe wes pachten Art Ruelens sculdich
is die sullen dese Peter en Hanrick met Arden ...betalen ende dat
sal Ardeh oorten aen sijn penningen.
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fol.73
10 feb.1531 (=32)
Willem Jan Groetenzn.verkoopt aan Dirck Deenen een jaarl.cijns van
2 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn gedeelte tot Omel
Dirck consenteert los te lossen met 33 gld.4 st.
fol.73
10 feb.1531 (»32)
Hanrick Baten verkoopt aan Dirck Deenen een schepenbrief van 2 gld.
jaarlijks uit:
-de hoeve tot Liessel
fol.73vo
-"Item dyt is den datum van der carten van Zomeren anno 1352>
ende luyt aldus van Sinte Wylberts put op Amstel van Amstel na
Hoechten ten Ray van daer toe Hees den ray"-"Anno 1531 den 11de juni op eenen sondach na der Etoechmissen is
gepubliceert een mandamente van den leengoeyen etc.ende die copy
op ter kerckdeuren geslagen in presency Gerart van Berkel Janszn.
ende Vranck Vervoert als leenmannen ende Jan van Dael ende Art
Vernebben als scepenen et schoutetet et egolfJoest Molder van Meyel heeft gegeven 20 gld.en 14 st.
fol.73vo
- nDen 18de sept.1531 op een dynjjdach heeft Mathijs Jan Heynen ge
presenteert voor scoutet ende scepenen allen soe weshij of sijn brueders gedaen mochten hebben als aengaende den erffenis tusschen Ge
rart van Lier cum suis ende Mathijsen voorsr.als gemechticht van
sijnder moeder ende brueders dat hij dat gedaen heft na wijtwijsen sijnen hoeft vonnissen etc. ende heft hij of sijn brueders daer yet aen
misdaen of gebruect soe willen sij mijnen Joncker van Breeroy of sij—
nen stathalder daer af subject wesen ende in sijnen handen comen tot
dese vijf daghen soe als boven gescreven.”fol.73vo
Op 20 nov.1531 heeft Joest van Geel afgerekerd met Lijske Arts,hij
blijft haar schuldig 10 gld.min 5 st.en daarop betaalt hij 6 vaten
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rog waarbij voor ieder vat 7 st «wordt berekend.
Testes L..... Seel B.... Art van Bussel.
fol.73vo
4 feb.1531 («32)
Peter Emanszn.belooft aan Joest van Bussel tot Lichtmis a.s.12 gld.
te zullen geven.
fol.74
Dirck Bertholtzn.van Kessel verkoopt aan Jan Jans Voszn.:
-zijn huis,hofstad,land en groese zoals dat Dirck voorn.van Hanrick
Willems van Kessel gekocht had.
fol.74
13 feb.1531 (*32)
Jan Vos verkoopt aan Art. Dirck Heynen 2 gld.jaarl.op Pinksterdag
uit al zijn goed dat Jan Vos van Dirck Bertholt szn. van Kessel ge
kocht had.
Art consenteert Jannen los te lossen met 32 gld.
Jan Vos belooft aan Dirck 48 gld.te zullen geven.
Jan Vos bekent dat hij aan Thonis Maes 27 ••• zal betalen die Dirck
van Kessel aan Thonis Maes gevest heeft.
fol.74
14 feb.1531 (=32)
Jacop die Wijt verkoopt aan Marten den Sceper 8 vaten rog jaarlijks
op Sint Jans-misse uit:
-zijn huis, hof, hof stad enz.
Marten consenteert los te lossen met 24 gld.
fol.74
13 feb.1531(*32)
Joest van Bussel belooft aan Henrick Baten op Lichtmisdag 2£ gld.
te geven en dat twee jaar lang.
fol.74
17 feb.
Art Peter Seelen en Peter Peter Seelen en Jan ..... verkopen aan
Maes Danielszn......... jaarl.op Lichtmisdag te betalen uit:
-een mudtse land aan den Dijck 1 Willem Ayen 2 Maesken Maes.
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Maes consenteert los te lossen met 21 gld.
-Deze laatste alinea is zowat onleesbaar.fol.74vo
Peter Peter Seelenzn.verkoopt aan Maes Daniels een cijns van 24 st.
jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en hofstad enz.
Maes consenteert los te lossen met 20 gld.
fol.74vo
17 feb.1531 (=32)
Joest van Geel verkoopt aan Art Dirck Heynen:
-een huis en hof int dorp 1-3 Seel Ysbouts 2 Art Nelen 4 de gemeynt
-een eeusel met een halve akker int Lielder 1 Heyn Tewen 2 Art Ne
len 3 Willem de Bruyn 4 Sint Joris-altaar
-een halve akker aan "die aw muien" van Asten gelegen.Deze gehele
akker ligt: 1 erf.Hr.Dirck van Hal 2 Peter Verscaut.
Vrij behalve 1 st.cijns en 2 vaten rog en een smael hoen en 2 st.
en 1 oort.
Joest heeft hierop vertegen en heeft het aan Arden opgedragen zo
als Joest voorn.dat van Lysken Art Neelen huisvrouw gekocht had.
fol.74vo
17 feb.1531 (=32)
Art Dirck Heynen belooft aan Joest Goessen Jennekenszn.dat hij Art
voorn.jaarl.2 gld.zal betalen welke Joest voorn.gevest heeft Jacop
Art Nelen en zijn zusters en zo dat Joest en zijn goed daaraf onbe
last zal blijven.
fol.74vo
22 feb.1531 (=32)
Art Vrients verkoopt aan Thijs Mathijszn.van den Beroh:
-een stuk land aan de Lochten 1 Thijs Groeten 2 Ceel Ysbouts 3
Truyn Baten 4 een weg.
Vrij behalve een fcst. cijns.
fol.74vo
25 feb.1531 (-32)
Art van Beringen bekent dat hij aan Goert zijn zoon sohuldig is 30
gld. welke men na de dood van Art voorn .en Katharina zijn vrouw be
talen zal.
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fol.75
10 aept.1531
Philip Anthonis Mennen en Mergriet zijn vrouw bekennen dat Dirck
Peter Claeszn.hun alles betaald heeft wat zij eisende waren.
fol.75
22 feb.1531 (*32)
Hanrick Verlorenzn.verkoopt aan Heyn Scalvogels al de rog die Heyn
voorn.hem schuldig was;het vat voor 4 st.en wel zolang jaarlijks
als zij beiden leven zullen.
Heyn zal ook nog 4 jaar beuren 9 vaten rog welke Hanrick hem zal
wijzen,elk vat voor 4 st.
De penn.van deze rog zal Heyn jaarl.tot Eindhoven betalen met ver
der nog twee smael hoender.
fol.75
>
Roelof van Milheze belooft aan Bernard Verheyen en Henrick van Milheze tot Lichtmis a.s. aam elk van hen beiden te geven 103 gld.of
het p a y m e n t dat daar goed voor is.
fol.75
*
17 feb.1531 (=32)
Bernard Verheyen heeft vertegen op al het goed dat Franciaca Swe(ger) zijn vrouw aangestorven was na de dood van Belyken haar moe
der en ook op al het goed dat Bernard of zijn knd.die hij wettelijk
verwekt heeft bij Prancisca zijn vrouw zaliger,aansterven mochten na
de dood van Roelof van Milheeze.
fol.75vo
Mercelis Alaerts als mbr.van de knd.Jan Goert Vrancken,verkoopt
aan Goert Jan Goert Vrancken een mud rog jaarl.op Lichtmisdag uit:
-de hoeve met toebeh.tot Onstaeden
Goert consenteert los te lossen met 30 gld.
fol.75vo
-3de alinea is vaag en niet te lezen.fol.75vo
10 maart 1531 (=32)
Jan Paes verkoopt aan Mercelis Gerarts Smollerszn.:
-een atuk land in Snijeracamp 1 Jan Cnoep 2 Geerlick Aelbera 3
Art Thonia 4 Jan Petera.
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fol.75vo
11 maart 1531 (=32)
Jen Costers en Meester Dirck haar zoon hebben aan Goert Gobbels
beloofd dat ze op Lichtmisdag a.s.17 gld.zullen geven.
11 maart
Peter die Cort als mbr.van Jut zijn vrouw,Jan Lucas als mbr.van
Philips zijn vrouw en Jan Jan Wyntkens alle wettige erfgenamen van
Maes Tripmekers mede belovend voor Jan Maes Tripmekers,verko
pen aan Hr.Dirck van Milheeze,priester:
-een stuk land in de Wolsberch 1 Peter Scerders 2 Hanrick Vrients
3 Jan Thews 4 de gemeynt.
Vrij behalve 3 vaten rog aan het O.L.Vrouw-altaar te Asten.
fol.76
12 maart 1531 (=32)
Maesken Maes en Willem zijn zoon beloven aan Seel Werts tot Palmen
naastkomend te geven 9 gld. e n H st.en indien dat niet het geval V
isdan zal Willem die 30 gld.beuren die zijn vader aan hem schuldig
is en die mag Mercelis dan aanvaarden.
fol-.76
14 maart
Peter Heyn Reyntkens met Hanrick Heyn Reynkens en Thonis Heyn
Reynkens verkopen aan Dirck Hanrick Deenen 13 vaten rog jaarl.op
Lichtmis uit:
-hun huis,hof enz.op die Beeck 1 Jacop die Wit 2 de gemeynt.
Dirck consenteert los te lossen met 34 gld.
fol.76
Willem Proyen belooft aan Thijs Vervlasen 30 st.jaarl.te zullen
geven op Lichtmisdag vijf jaar lang of daar binnen,met 27 gld.te
lossen.
fol.76
26 maart 1531 (=32)
Jan die Gruyter Janszn.verkoopt aan Dirck Hanrick Deernen een mud
rog jaarl.op Lichtmisdag uit:
-de gehele hoeve tot Heusden.
Dirck consenteert los te lossen met 34 gld.
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fol.76
Jan Jan Voszn.verkoopt aan Thomaes Jan Heynen:
-een stuk land met een groesveld daar "teyen aen” gelegen,den Langenecker 1 Joest van Houbraken 2 Herman van Bottel 3 Jaoop die Wyt
4 Jan Wijff let s •
fol.76vo
26 maart 1531 (=32)
Goert Roefs Cremersdr.heeft opgedragen aan Lauwreyns Hanrick Roefszn.haar neef:
-een kist met toebehoren
-een bed met toebehoren
Lauwrens zal buiten de deling blijven en wel door hem 2 gld.eens te
geven.
Ze geeft Jennen haar "grawe foyck” te weten Jennen Jan Lijsen huisr
vrouw.De broers en zusters staan in de plaats van hun vader.
fol.76vo
27 maart 1531 (*32)
Willem Maesken Maeszn.belooft aan Art Verscueren en Peter en Dirck
zijn zwagers ze te ontheffen van alzulke veste en gelofte aan Joest
Jan Peters gedaan,,zijnde 30 st.jaarlijks volgens inhoud der veste.
fol.76vo
27 maart 1531 (*32)
Hr.Dirck van Milheese priester heeft geconstitueerd en machtig ge
maakt Hr.Jacop Sconck in al zijn zaken o.a.de penningen die Roelof
van Milheeze schuldig is te geven om die tot Lichtmis a.s.tot erfrenten te stellen en uit te zetten tot behoef van Hr.Dirck.
Reyner Kreyl vernadert alzulke 13i vaten rog welke Zeger van Driel
aan Brosius van den Zeylberch verkocht had voor de som van 66 gld.
Dit is geschied twee dagen voor Lichtmis Anno 1531»met 28 st.voor
lijooop.
fol.76vo
Pasen 31 maart 1532
Pascha ultima marei 1532.
Schepenen:
Joest Verrijt,Jan van den Dael,Cornelis Verscaut.Mercelis Ysbouts,
Art Vernebben,Art van Best en Willem die Bruyn.
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|ol,77
Mercelis Stevenszn.van Hoechten verkoopt aan Peter Hanrick Ver
beersdonck:
-een huis,hof,land enz.op Heusden 1-3 Philip Berrljt 2-4 de gemeynt.
Vrij behalve £ st.als geburenoijns.
Item Peter zal Goerden zijn huringe houden en van Goert die pacht
beuren die vallen zal na Lichtmis a.s.en Mercelis zal die beide be
talen tussen dit en Lichtmis naastkomend.
fol.77
5 april 1532
Peter Hanrick Verbeersdonck belooft aan Marcelis Stevenszn.van
Hoechten 24& st.jaarlijks 8 jaar lang en jaarl.24i st.en dat laat
ste jaar met alle verschenen pachten mede betalen zal 22£ gld.
fol.77
Peter Hanrick Verbeersdonck belooft aan Marcelis van Hoechten tot
Lichtmis a.s. 22& gld.te geven.
fol.77
6 april 1532
Goert Ponsuer verkoopt aan Art Dirck Heynen:
-een huis,hof enz.met een akker 1 Melis Lobkens e.a. 2 Weyndel Honsnaes 3-4 de weg.
Vrij behalve een vat erf rog aan de vicarie van Asten,
fol.77,77vo
Art Dirck Heynen verkoopt aan Goert Ponsuer:
-een huis,hof en hofstad int do»p 1 Mercelis Ysbouts 2 de gemeynt.
fol.78

Hr.Anthonis Claes Willem Dirckszn.priester verkoopt aan Goert Jan
Roefs:
-een huis,hof enz.int dorp 1 Art Thonis 2 (Gielis) van de Moesdijck
3 Art van Otterdijck 4 de straat.
fol.78
9 april 1532
Katharina Roef (Eemendr.) verkoopt aan Hr.Anthonis Claes Willem
Dirckszn.een cijns van 21 st.jaarl.op Lichtmisdag uit:
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-een huizing met hof enz.in de Stegen 1-3 Jan van Berkel 2 de
straat 4 de verkoopster.
Hr.Anthonis consenteert los te lossen met 22 gld.met Allrheiligen
op te zeggen.
Hanrick Dirck Heynen verkoopt aan Art zijn broer een ci^ns van 12 gl.
jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn goed tot Aastappen.
Art consenteert los te lossen met 200 gld.
fol.78vo
12 april 1532
Hanrick Dirck Heynen verkoopt aan Dirck Jan Claeszn.een cijns van £
8 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-zijn geheel goed op Aastappen.
Dirck consenteert los te lossen met 28 gld.
Willem Jan Claeszn.belooft aan Seel Baekers 2 peters.
fol.78vo
12 april 1532
Gerit Jan Goert Vranckenzn.verkoopt aan Jan Colen 2 mud erfrog en
6 vat welke door zijn vader Jan Vrancken in een testament aan hem
vermaakt zijn en die Jan Yrancken gekocht had van Peterke Hanrick
Noutz huisvrouw.
Neel Roefs belooft aan Heyn Scalvogels tussen dit en Kerstmis a.s.
9 gld.te geven.
12 april 1532
Hanrick Dirck Heynen verkoopt aan Metten Dirok Heynendr.een cijns
van 3 gld.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn geheel goed tot Aastappen.
fol.78vo

Met consenteert los te lossen met 52 gld.
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fol.78vo
Jan Lamfereebtszn.man van Katharina zijn vrouw wett.dr.van Roelof
van Milheze heeft vertegen op alzulk goed als dezelfde Katharina
aangestorven was na de dood van Belyke haar moeder en ook vertegen
op alle goed dat Katharina zijn vrouw nog mag aansterven vanwege
Roelof van Milheze haar vader.
fol.79
12 april
Roelof van Milheze belooft aan Jan Lambrechtszn.Lichtmis a.s.50
gld.te geven of op Lichtmis daarna 50 gld.met 3 gld.pacht.
Verder heeft Roelof vertegen op alzulke vijfvierdel rog (maat van
Weert) als Katharina Roèofs moeder voorsr.aan dezelfde Roelof ge
maakt had in haar testament.
fol.79
16 april 1532
Geerlick Aelbertszn.heeft opgedragen aan Meester Dirck:
-een stuk land in Snijerscamp van Thijs van Heytrack en Neel Roefs.
fol.79
26 april 1532
Jan Jan Neelenzn.van Lierop verkoopt aan Mercelis Alarts tot behoef
van Geertruyt van Rut een cijns van 6 gld.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en erf int dorp 1 Art van Best 2 Hr.Hanriok Jacops
-een akker aan Samensehegge.
Mercelis als gemachtigde consenteert los te lossen met 100 gld.
fol.79
Joost van Bussel heeft van Gijsbert Back casteleyn de biercijns ge
pacht 6 jaar en dat voor 13 gld.per jaar.
Voor de schepenen Art Vernebben,Seel Ysbouts en Aert van Best.
Anno 1532.
fol.79
25 april 1532
Jan van den Hoeck verkoopt aan Anna Geritsdr. van den Brand een
cijns van 14 st. jaarl .op Lichtmisdag uit:
-zijn huis, enz «in de Wolsberch.
Staat te lossen met 12 gld.
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fol.79,79vo
25 april 1532
Hr.Anthonis van de Camp priester heeft opgedragen aan Jen Hr.Jansdr.van Hersel en Heylwich haar doohter:
-een huis met hoef en hofstad int dorp 1 Jan Deenen 2 Bruysten
Gerits. Jen kreeg het huis voor haar lijfpacht en Heylwich voor de
erfelijkheid.
Heylwich kreeg ook nog:
-«een coets met eenen besten bedde ende met der toebehoerten,noch
vijf tinnen scotelen ende een groet tafel met twe pellen lakens en
de sees servetten,noch een triesoor.”fol.79vo
25 april
Hr.Anthonis van de Camp priester verkoopt aan de rector van het
Sint Joris-altaar in Asten gefundeerd,die nu is en namaals wezende,
een cijns van 3 gld.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en erf aan de Langhstraat 1 Art die Mesmeker 2 Jacop
Bollen e.a. 3 de gemeynt 4 een weg.
De voorsr.rector consenteert los te lossen met 60 peters "ende dat
metten consente ende oorlof die die voorsr.rectoer hadde van mijnsheeren (gemey) van Luyck . n
fol.79vo
25 april
Lijs Jansdr.van den Camp met mbr.en Jan haar zoon en Fij haar doch
ter verkopen aan Joest Verrijt een cijns van 4 vaten rog jaarl.uit:
•een stuk beempt op die (Rij) 1 Jan Thewa 2 Willem Froyen 3 Heyn
Verweyen 4 Sijmon Jonckers.
Joest Verrijt consenteert los te lossen met 12 peters van 18 st.het
stuk.
fol.79vo
Claes van de Cruys verkoopt aan Joest Verrijt een cijns van 10 st.
jaarl.uit:
-huis,hof en erfenis tot Omel 1 Jan van Reest 2 de straat 3 ^an
Colen 4 Mergriet Colen.
Joest consenteert los te lossen met 9 peters.
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fol.80
26 april 1532
Hanrick Dirck Heynen verkoopt aan Mathijs Oornelis Crakelartszn.
een cijns van 3 malder rog jaarl.uit:
-zijn geheel goed,huis enz.tot Astappen.
Mathijs consenteert los te lossen met 50 gld.
fol.80
6 mei 1532
Wiiblem Peter Bakermanszn.verkoopt aan Jan van den Dael onze mede
schepen een j a a r l .cijns van 30 st.uit:
-huis,hof,hofstad en erfenis tot Someren 1 Goessen Lenarts 2-4
Dirck van Eckerbroeck 3 Peter Bakermans.
Jan consenteert los te lossen met 24 gld.
fol.80
6 mei
Willem van Aelst verkoopt aan Reyner Ariaen Wychmoetszn.cijns van
4 vaten rog jaarl.uit:
-zijn huis,hof en hofstad en erfenis aan die moleneynde te Asten
1-3 Reyner Wijchjfloets 2-4 de gemeynt.
Reyner consenteert los te lossen met 12 peters.
fol.80
7 mei 1532
Olaes Janszn.van Otterdijck verkoopt aan Jan Jennen van Elsenzn.
een jaarl.cijns van 2 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.in de Steegen.
Claes belooft aan Jan het binnen vier Jaar niet af te lossen.
Jan consenteert los te lossen met 33 gld.
fol.80
7 mei 1532
Jan Jan Vo szn. verkoopt aan Jan van den Dael onze schepen, een mal*
der rog jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn huls,hof enz.aan den Dijck
Jan van den Dael oonsenteert los te lossen met 18 peters.
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fol.80vo
25 mei 1532
Art Hanrickzn.van den Camp verkoopt aan Mercelis Gerartszn•Smolders:
-een stuk land bij den Lochtenecker 1 Hr.van Asten 2 Art van Houbra
ken 3 Joost Ysbouts 4 een weg.
Vrij behalve een half blanok als sheerencijns.
Jan Jan Heynen belooft op Sint Jansbaptistdag 10 gld.5 st.te beta
len en verder voor Lichtmis a.s.25 gld.en Neel Verscaut belooft
aan Jan een schepenbrief van een mud rog te geven.
fol.80vo
14 juni 1532
Peter Peterszn.van Helmond en Geertruy zijn vrouw hebben opgedragen
en overgegeven al hun deel dat ze hebben in erf el. goeden; alles is
voor de langstlevende en dat volgens ons bankenreoht.
fol.80vo,81
15 juni 1532
Voor ons schepenen zijn gestaan:
Jan Wijfleth Janszn.en Pauwel Hanrick van Duppen als man en mbr.
van Joffr.Beelen.
Ze hebben opgedragen aan Heer Goert Daems priester en dat tot be
hoef van Jan van Kessel schout tot Boxtel een jaarl.rente of lijf—
pacht van 5 mud rog op Lichtmisdag (zolang als Jan leven zal) uit:
-een tiende tot Asten welke aan Jan Wyfleth en Pauwel voorsr.toe
behoren en geheten is,die Par-tiende.
Jan van Kessel moet wel alle betreffende brieven over die tiende
aan hun geven en ook die betrekking hebben op de goeden van wijlen
Gerart van Kessel,
fol.81
17 juni 1532
WilleA Heymkens en Geertruy Jan Molendijcks huisvrouw verkopen aan
Alyt Jan Robijnsdr.een jaarl.cijns van 16 st.op Lichtmisdag uit:
-een huis enz.int dorp 1 Thijs Jan Groeten 2 de straat
Alyt consenteert los te lossen met 15 gld.
fol.81
25 juni 1532
Jan Lambrecht Cremerszn.verkoopt aan Alart Lambrecht tot behoef der
weduwe Jans van Berkel een jaarl.cijns van 3 vaten rog op Lichtmis
dag uit:
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-zijn huis,hof enz.in de Wolsberch 1 Jan Peter Claes 2 Willem van
Os 3 Jan Ruelens 4 de gemeynt
-een stuk land en groese daar teynen aan gelegen int Lielder 1-3
Art van Best e.a. 2 Art Dirck Heynen 4 een weg.
Alart consenteert los te lossen met 10 gld.
fol.81 vo
28 juni 15,32
Willem Heymkens belooft aan Joest Jan Molendijck dat hij (Willem)
zal betalen jaarl.op Lichtmisdag 30 st.welke Joest voorn.verkocht
en gevest heeft aan Mercelis Alarts volgens een schepenbrief.
fol.81vo
Joest Jan Molendixs verkoopt aan Goert Gobbels een jaarl.cijns van
20 st.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.bij de kerk.
Goert consenteert los te lossen met 17 gld.
fol.81vo
1 juli 1532
Everaert Janszn.van der Hoeven verkoopt aan Gevardt zijn broer alzulk goed als hem aangestorven mocht zijn vanwege zijn moeder en van
Eymken zijn moei en Mathijs zijn oom.
Mathijs Hanrickszn.verkoopt aan Hr.Mercelis van den Eynde priester
een jaarl.cijns van een malder rog uit:
-zijn huis, hof enz .tot Omel.
Marcelis consenteert los te lossen met 15 gld.
fol.81vo
Hanrick Jannes Hanricxszn.heeft een vonnisbrief begeerd 5 dagen
in september Ao 1532.Mercelis Alarts was .......
N.B.-De laatste alinea is onleesbaar voor mij.fol.82
20 aug.1532
Daniel Willemszn.van den Eynde verkoopt aan Hr.Mercelis van den
Eynde*pr.een jaarl.cijns van een malder rog uit:
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-zijn huis,hof enz.tot Omel 1 Thomas die Smeet 2 Mery van Heest
3 Jan Verrijt 4 de straat.
Hr.Mercelis consenteert los te lossen met 15 gld.
fol.82
20 aug.1532
Jacop van Hal verkoopt aan Art Dirck Heynen een ,1aarl. cijns van 22
st.op Sint J a c obidag die in die we maand komt,uit:
-zijn huis en hof int dorp 1 Dirck van Kessel 2 Jan Gerits.
üf.B. die we m a a nd = juni
Art consenteert los te lossen met 20 gld.
fol.82
23 aug . 1532
Anthonis P e t e r s zn.Verscaut heeft vertegen (afstand gedaan) op het
goed dat h e m is aangekomen vanwege de dood van zijn vader en dat
tot behoef van Dirck Verscueren.
Hij heeft ook vertegen op wat h em nog mag aankomen van Elisabeth
zijn moe d e r en dat tot behoef van Elisabeth zijn zuster en Peter zijn
moeders zoon.
fol.82
Art flirck Heyn e n belooft aan Jan Jan Voszn. ,?scay,commer,hynder die
Jannen voor c o e m e n ..... sullen als van der erffenis wegen van Dircken van Kessel Bertholtszn.was soe aen den Dijck gelegen of int
d o r p ."
fol.82
23 aug . 1532
Daniel W i l l e m s z n.van den Eynde verkoopt aan Joest Anthonis .....
een jaarl. cijns van 6 gld.uit:
-geheel de hoeve tot Bussel met land en groese.
Joest consenteert los te lossen met 100 gld.
fol.82vo
5 sept.1532
De erfgen.van Yken Honsnase geven procuratie aan Jacop van Hal
schout tot Asten en aan Mercelis Alarts.
Item nog zetten dezelfde erfgen.ig. handen van Alart een mud rog
dat Aert van Best en Aert Vernebben gilt («moeten betalen)en dat
voor alle schrijfkosten als het nodig is.
I
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fol.82vo
7 sept.1532
Jan Willem -JaGopszn.heeft aan Hr.Hanriok zijn zoon opgedragen het
toohtrecht (=vruchtgebruik) van 7 vaten rog die aan Hr.Hanriok
voorsr.toebedeeld waren voor de erfelijkheid en dat na de dood van
Jan Jacops zijn vader («Jan Willem J a c o p s )
fol.82vo
7 sept.1532
Hr.Hanriok Jan Jacopszn.priester verkoopt aan Ardt Thonis Heynen
een jaarl.cijns van 7 vaten rog welke hem is toebedeeld in een erfdeling na de dood van zijn vader en die Jan Jacops (zijn vader) ge
kocht had van M e e s t e r Goesen van Hall met de brieven ervan inhou
dend 4 m u d rog uit zeker onderpand int Roet gelegen.
fol.82vo
26 sept.1532
Walraven Han r i c k szn.van Thoer als man en mbr.van Lijske zijn vrouw
een w ett.dr.van Goert Hagen(s) verkoopt aan Aert Thonis Huyben een
jaarl.cijns van een m u d rog die men schuldig is te gelden uit een er
fenis toebehorend aan Goert die Hemeler volgens de brieven daarover
en die aan Goert Hagens heeft toebehoord.
fol.82vo
25 sept.1532
Neel Roefs verkoopt aan Goert Seel Ruelenzn.:
-het 1/3 deel van een huis,hof en hofstad int dorp 1 (Jen) Zemans
2-3 Art fran Houbraken 4 de straat.
Vrij behalve een blanck als cijns.
Terze]|der tijd is ook gekomen Jan Neelenzn.hij heeft mede vertegen
op dit 1/3 deel.
fol.83
24 sept.1532
Hanrick Mathijs Jacopszn.heeft opgedragen aan Jut de vrouw van Pe
ter Janszn.Verhoeven een schepenbrief van Asten welke Hanrick voor
sr «gekocht had in een huis,hof enz.
fol.83
4 okt.1532
Op Sint Franciscusdag heeft Art Eynssen van Millis beloofd aan
Aert Dirck Heynen binnen 3 jaar de som van 18 gld.te zullen betalen
fol.83
5 okt.1532
Dirck weduwe Hanrick Versoueren met mbr.bekent wel betaald te zijn

115

van 2 Bos-ponden welke Joest van Liessel haar sohuldig ls te gel
den; van deze ponden heeft Art Versoueren de schepenbrief inhoudend
4 ponden.
Goert Seel Ruelens belooft aan Mathijs Cornelis Crakelarts met Licht
mis a . s . 13 g ld.en 5 at.te zullen betalen.
fol.83
16 okt.1532
Gielis Bertholtszn.van Kessel verkoopt aan Aert Dickszn.een jaarl.
cijns van 3 gld.op Lichtmisdag uit:
-h u i s , h o f ,schuur en hofstad enz. aan den Dijck rondom in de gemeynt
van Asten.
Art consenteert Gielis los te lossen met 50 gld.
fol.83
21 okt.1532
Katharina W o y t k e n s heeft haar testament herroepen.
Katharina maakt nu m a chtig Gosen en Loywick Thonis Wo(ytkens) om
voor haar alle schulden enz'.te beuren.
Hanrick van Otterdijck belooft aan Art Dirck Heynen
Goert Ruelens belooft aan Mathijs Crakelarts tot Lichtmis a.s.te
betalen 13 g l d . m i n 5 st.
fol.83vo
18 n o v . 1532
Mercelis G e r i t ..... verkoopt aan Joest Verrijt onze mede-schepen
een jaarl.cijns van 6 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis en hof
-een stuk land bij die Lochten 1 Hr.van Asten 2 Art (van) Doeren 3
Joest Ysbouts 4 een weg.
Joest consenteert los te lossen met 20 gld.
fol.83vo
27 n o v . 1532
Hr.Jan Arts Bruynenzn.priester verkoopt mat alle schepenbrieven,
aan Hr.Lauwreyns van den Veen priester en dat tot behoef der Ed.
Vrouwe Adriana van Wijlick weduwe van Hr.Jan Bax ridder zaliger m e 
morie :
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-een huis,hof en hofstad en erfenis daarbij gelegen aan de kerk
van Asten 1 Goert Geldens 2 de muren van het kerkhof 3 Cornelis
Roefs 4 een weg.
fol.83vo
12 deo.1532
Art Tho(nis)zn.van Otterdijck verkoopt aan Yken Jan Deenen huisvrouw
wast
-een halve akker die Art gekocht had van Dirck Jan Mathijs Smollerszn.en gelegen omtrent den molen. 1 Hr.van Asten 2 Jooste van Bussel
3 Heyn Verweyen 4 Jan van Cruys.
fol.83vo
12 dec.1532
Dirck Peeter Seelenzn.verkoopt aan Maes Danels 13 vaten rog jaar
lijks uit:
-de halve hoeve int dorp.zoals hij die nu in teulinge heeft.
Maes consenteert los te lossen met 41 peters en 15 st.;de peter g e 
rekend tot 18 st.en de philipsgld.tot 25 st.
fol.84
Nog heeft Dirck aan Maes verkocht ....... uit dezelfde onderpanden,
Maes consenteert los te lossen met 20 gld.
Item het is voorwaarde dat Dirck die 24 st.en die zes vaten van de
dertien samen ineens lossen zal en die zeven vaten alleen.
fol.84
Hanrick Wi l l e m s z n.van Kessel heeft opgedragen aan Danel Willemszn.
van den Eyndet
-15 vaten rog welke Art Jan Jacopszn.beloofd had aan Hanrick voor»rt
te gelden
-8 vaten rog welke Jan Jan Voszn.beloofd had te gelden.
-8 vaten rog welke Geen Jan Jacopszn.schuldig is te gelden.
fol.84
9 jan.1532 (*33)
Daniel Willemszn.van den Eynde belooft aan Hanrick van Kessel dat
hij zal betalen jaarl.6 gld.welke Hanrick voorsr.verkocht had aan
Joerden Steenbeckers.
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Hanrick van Kessel belooft aan Daniel de los te lossen met 100 g l .
fol.84
10 jan.1532 (-33)
Hanriok J a n n e s Hanrickszn.heeft opgedragen aan Art Heynent
-24 m u d ro g die Cornelis Anthonis Mennen hem sohuldig is te gelden
-een a k k e r « d e n H e mptecker omtrent de molen gelegen 1 Hanriok die
Haenc.s. 2 de vioarie
-8 *•••• jaarlijks die Peter Janszn.Verhoeven aan Hanrick gevest
heeft
-3 g l d . j a a r l . d i e Dirck van Kessel aan Hanrick had gevest.
Dit alles v o l g e n s de schepenbrieven en ook volgens het uitwijzen
der k o o p ^ c e l e n tussen H a n r i c k en Art gemaakt.
fol.84
14 j a n . 1532 (=33)
Hanrick V e r b e e r s d o n c k en Jan Peter Claeszn.beloven aan Hans H e r 
mans tot b e h o e f van Alijt zijn dochter "dat sij dat kynt sullen h a u 
wen, h a f f e n e n , c l e d e n etc." hetw e l k Peter Hanrickszn.Verbeersdonok
verwekt h a d bij Alyt Hans Hermans dochter,zodat Alyt voorsr.er geen
last van zal hebben.
N . B . h a f f e n e n = verzorgen.
"-Hans scilt P e t e r e n qwijt van Alyt w e gen van maechdom van craem
ende van a l l e s eto.ende geloft dat qwijt scelden te hauwen op hom
etc.-"
fol.84vo
28 j a n . 1532 (=33)
Joest Dirck G e r i t s z n . v a n den Wynckel verkoopt aan Bruysten Thijs
tot behoef van M a r y Thijs Diddendr.een jaarl.cijns van 2 gld.op Licht
m isdag uit:
-een beempt in die P a pendonc 1 Bruysten Thijs 2 Heyn Haenen 3 Aeb
Witten 4 J a n va n Berkel e.a.
Bruysten c o n s e n teert los te lossen met 35 gld.
fol.84vo
28 jan.
Vranck A r t s z n . V ervoert verkoopt aan Jan Thewsj
-een stuk land op den Nappart 1 Peter Emans 2 Art Emans 3 Peter
Emans 4 Vranok Vervoert.
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Samen met een erfweg die Vranck Vervoert gekooht had van Peter Emans v o o r sr.en dat door Peters veen geheten Heserioksveen.
Vrij behalve een cijns van i st.
N.B.Boven deze akte staat bijgeschreven:
-Jannen en L u y t g a r d zijn vrouw tot haren lijftocht ende die erfelyckheyt den drie k y nde r e n bij Luytgard vercregen”fol.84vo
31 j a n . 1532 («33)
Vranck V e rvoert verkoopt aan Jan Thews een losbrief van 2 mud erf
rog, te lossen aa n Jan Vervoert tot Gemert.
Jan Thews belo o f t aan Vrancken dat hij dat mud rog aan Jan Vervoert
gelden en b e t a l e n zal zodat Vranck en zijn erfgen.daar onbelast van
zullen zijn.
fol.84vo
31 j a n . 1532 (*33)
Dirck Ja n s R a y m e k e r s z n . v e r k o o p t aan Jan Dirck Kyevoetszn.;
-een stuk l a n d in de g e m e y n eckers van Zomeren 1 de koper 2-4 He r 
man M e e u s z n . v a n W e r d i n g e n 3 Will e m Deenen
-een stuk la n d o ok a l d a a r 1 Hanrick Hanrick Smeet szn. 2-4 Herman
voorsr. 3 W i l l e m Deenen.
fol.84vo
31 j a n . 1532 (*33)
Jan van d en R . . s verkoopt aan Barbara Mar t e n Artszn.dr.een jaarl.
cijns van 24 st.op Li c h t m i s d a g uit:
-zijn h u i s , h o f e n z. i n de Steegen 1 Jan van Berkel 2 Dirck Deenen
Berber c o n s e n t e e r t los te lossen met 20 gld.
Jan zal altijd aan B arbara het wedergeven en afleggen als zij dat
b elieft;Jan mo e t we l te Kerstmis opzeggen.
fol.84vo
31 jan . 1532 (*33)
Heyken sRoefs belooft aan Heylken van den Borlaer jaarl.op Liohtmisdag 2 st.te geven en dat twee jaar lang,het laatste jaar 7 pe
ters van 17 st.het stuk.
fol.85
1 f e b . 1532 (*33)
Hanrick Ja n Ja c o pszn.verkoopt aan Jan den Coster:
-de helft van de hoeve op Bruhuys gelegen.
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Jan den Cost e r verkoopt aan Hanrick Jan Jacops een jaarl.cijns van
12 gld.op L i c h t misdag uit:
-dezelfde h o eve,de helft ervan.
fol.85
Jan de C o s t e r heeft opgedragen aan Hanrick Jan Jacops de helft van
19 gld.die D irck Ja n J a c o p s z n . s c h u l d i g is te gelden volgens de
brieven daaraf.
fol.85
M ercelis D i r c k W e y n e n verkoopt aan J an Janszn.van Eisen een jaarl.
cijns van 3 gld. 10 st.op Lichtm i s d a g uit:
-al zijn g o e d dat M e r c e l i s binnen A s t e n bezit.
Ook stelt M e r c e l i s twee b rieven van A s t e n in handen van Jan Eisen,
gewag m a k e n d v a n een m u d erfrog.
Verder b elooft Frans H a n r i c k P e t e r s z n . o o k voor Mercelis op die cijns
van 3 g l d . 10 st.
fol.85
J an c o n s e n t e e r t los te lossen met 58 gld.,met Kerstmis op te zeg
gen en dan zal J a n aan M e r c e l i s de twee schepenbrieven teruggeven
!lo n g e c a n c e l l e e r t . ”
Me r celis v o o r n . b e l o o f t Frans voorsr . s c h a d e l o o s te houden.
fol.85
Art Jan J a c o p s z n . b e l o o f t aan Seel A l a r t s tot Lichtmis a.s.53i gld.
fol.85
3 f e b . 1532 (=33)
-"Item W a l r a v e n H a n r i c k s z n . v a n Thoer heft geseet tot eenen weerpant Jan J an B o e l e n ende Seelen van Vosholen een mud erfrogge het
welck gilt J oest op die beeck ter (tijt) ende wijlen toe dan Hanrick
Walravenszn.tot zijnen m ondige dage is comen ende dat selve Hanrick
vertijen sal op een m ud erf rog h e t w e l o k die voorsr. Seel e n d e .. ...met
zijnder suster gecoft hadde tegen W a l r a v e n voersr.ende Walraven
voersr.geloft dat m u d rogge nyt te vercopen of afhendich te maken
voor ende eer die selve v(este) ghesciet en is ende Walraven sal
alle jaer zijnen pacht leveren van Joesten m ud rogge ende al sonder
arch of l y s t . M-
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fol.85
3 f e b . 1532 (*33)
Willem van A y e n heeft opgedragen aan Jan den Coster een brief van
Asten i nhoudend 2 gld.en 4 s t .en die Gielis van ..... schuldig is
te gelden .
Verder hebb e n Seel en Willem^Wi l l e m s z n * van Ayen kynderen gelovend
voor Jan V r a n c k e n en H anrick van Kessel,Willems van Ayen zwager ver
tegen op die brief.
Ze beloven J an de koper schadeloos te houden.
fol.85
3 f e b . 1532 (*33)
W illem W i l l e m s z n . v a n Ayen bekent dat hij van zijn vader heeft gehad
25 g l d.en 22 g l d . j W i l l e m die jonge belooft dit te korten aan zijn
kindsgedeelte.
fol.85vo
3 f e b . 1532 (*33)
Jan die C o s t e r belooft aan W i l l e m vqn Ayen te geven tot Lichtmis
a.s.58 g l d . 14 st.min met 20 st.voor de pacht.
fol.85vo
4 f e b . 1532 (=33)
Art J a n s z n . v a n Otterdijck belooft aan Maes Jan Heynen tot jaardag
na a s t k o m e n d 112 gld.
fol.85vo
4 feb.
Hanrick J a c o p C osters verkoopt aan Mathijs Jans Groeten met de brie
ven daaraf:
-een h u i s , h o f , h o f s t a d enz.in de Stegen zoals dat Hanrick gekocht
had van Clara Robijns wede.
Vrij behalve een blank cijns en 3 mud rog en £ vat en 4 gld. jte lossem met 60 gld.
fol.85vo
14 f e b . 1532 (*33)
Daniels W i l l e m s verkoopt aan Clara Rut Robijns huisvrouw was een
jaarl.cijns van 9 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-de gehele h oeve tot Bussel.
Ook is er v o o rwaarde dat als Clara belieft Daniel die penn.van de
ze rog altijd w e d e r o m zal moeten geven.Ze moet dat met Kerstmis te
voren zeggen.
Clara consenteert los te lossen met 27 gld.
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fol. 85 vo
7 maart 1532 (=33)
Margriet Jans Witten huisvrouw,DirckWillem,Henrick,Gevart en Dirck
voorsr «mede voor Jan zijn broer, verder Lambert die Cort als man van
Jenneke en Margriet en Lijske alle wettige knd.van Jans Witten ver**
kopen met schepenbrieven,verkopen samen (aan wie?) een jaarl*cijns
van 3 vaten rog te gelden uit:
-een akker,den Heeseoker.
fol. 85 vo
7 maart
Aeb Jans Wittenzn.verkoopt aan Gerart Lucas een jaarl.cijns van 3
vaten rog op Lichtmisdag uit:
•zijn huis,hof e n z •aan Voerseldonck 1 Marten Jan Claeszn. 2 de straat
3 Heyn die Hae n 4 de straat.
f o l . 86
13 maart 1532 (*33)
Jan Jan Jacopszn.die oudste verkoopt aan Joest Verrijt een jaarl.
cijns van een m u d rog op Lichtmisdag uit:
-zijn gehele h o e ve,land enz.
Joest consenteert los te lossen met 35 gld.
f o l . 86
13 maart 1532 (* 3 3 )
Art Jan J a c o p s z n.bekent betaald te zijn door Jan Jacops van 100 gld.
en dat in a f k orting van 400 gld.die Jan voorsr.aan Arden gevesthad.
f o l . 86
Aert Lucaszn.Verhijnart verkoopt aan Willem zijn wett.zoon:
-een stuk land bij dat Laarbroeok 1 Sint Achten-altaar 2 Jan Thonis
van de Cruys 3 een weg 4 dat Laarbroeck.
Vrij behalve de cijns van de grond en 25 vaten rog jaarl.aan Sint
Achten-altaar.
Aert belooft alle andere commer af te doen en nog 3 gld.en 14 st.
f o l . 86
17 maart
Willem Aert szn. Verhynart belooft dat hij aan Aert zijn vader jaarl.
betalen zal 3 gld.en 14 st.welke Aert voorsr.vertegen heeft en ge
vest.
f o l . 86
18 maart
Jan die Sceper tot Omel verkoopt aan Jan Henriokszn.van Heest een
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cijns van t ... s t .jaarl.op Sint Baptist endag die in ...... komt uit*
-zijn huis,hof enz.tot Omel 1-3 Willem Vereyken 2-4 de gemeynt.
Jan van Reest consenteert los te lossen met 18 gld.
fol.86
18 maart
Henrick Yeronimuszn.verkoopt aan Jacop Verrijt een malder rog en
dat ses jaar lang op Lichtmisdag of daar binnen en dat laatste jaar
met alle verschenen pachten;zal betalen 16 gld.
fol.86
23 maart
Jan Thews verkoopt aan Lysbeth en Mechtelt wett.drs.van Dirck
Slechszn.een jaarl.cij ns van 20 st.op Lichtmis uit:
-zijn huis,hof enz.in de Wolsberch 1 Evert Lemmen 2 Wreys Bollen
3 Jan van Hoeck 4 de straat
Lijsbeth en Mechtelt consenteren los te lossen met 16& gld.
fol.86vo
23 maart 1532 («33)
Jan Vranck Grabben verkoopt aan Jan Driess Peterszn.:
-een stuk land omtrent den Becker 1 Jan Peterszn.van den Borlaer
2 Mercelis Verbeeck.
Jan de verkoper belooft aan Jan de koper dat hij altijd zal wegen
op dit stuk land.
fol.86vo
23 maart
Goert Philips Ponsuer wettige zoon verkoopt aan Jan Jan Thielen:
-een stuk land achter die Doelen 1 Hr.van Asten 2 Henrick Baten
3 Peter Verscaut 4 een weg.
Vrij behalve een blank cijns.
Jan consenteert Goerden los te lossen met 25 gld.-den los verooftfol.86vo
28 maart 1532 (*33)
Jan Alartszn.verkoopt aan Jan Cnoep:
-een eeusel int Roet 1-4 Henrick Verbeersdonck 2 de gemeynen Dijok
3 Katharina Melis
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I
fo l.B 6 v o
28 maart 1532 (=33)
Joest Jan M o l e ndyxs verkoopt aan Hanriok Gerart szn. Verhoeven;
-een huis,hof enz.bij de kerk van Asten 1 Dirok Jan Molendyx dr.e.a
2-3-4 de gemeynt
-een stuk land bij den Noetboem 1-2 Vranok Vervoert 3 Mercelis
Alarts 4 een voetpad.
Vrij behalve jaarl.... st.aan heerencijns uit het huis,met alle brie
ven:te weten aan Jan van de Cruys 2 gld.jaarl.en aan Goert Gobbels
jaarl 1 gld.
Item op 30 maart hebben Joest Anthonis Mennen en Mercelis Gerart
Smollers afgegeven en opgezegd de borchtocht die ze voor Hanrick
Jannes H a n r i ckszn.gedaan hadden aangaande de h .....

fol.87
4 april 1532
Thomas Willemszn . verkoopt aan Joest van Bussel:
- ”alle die ger e e s cap die van den erfe van Dircken van Kessel afgevuert ende w a s , c l e y n ende groot sonder argelyst.
Item no c h heft Thomas voorsr.geloft Joesten voersr.,of Joest voersr.eenige scaij of commer gecrech van den Heer aengaende dese saken
voer die scay of commer,daer setten Maes Joesten voer in handen of
tot eenen weer p a n t dat kynsgedeelte van Alyt dochter ende dat aen
te veerden na doet van Thomas voersr.of sijnder huysvrouw die scay
bewijsselick is of ander geit of goet dat Joest Alytden leenden of
(wat) ende Jacop Thomas soen geloft oeck met sijnder vader al son
der argelyst ende sal soe lang st(il)staen van hoeren kynsgedeelte
soe lange dat Joest alk sijn scay (of) geleent geit betaelt heft-r”
Act.4 april 153%*
N.B. "daer setten Maes Joesten voer in handen”
Deze tekst betekent:dat M a e s (=Thomas) aan Joest daarvoor een weer
pand zal in handen stellen.
fol.87
4 april 1532
Willem Anthoniszn.van Diessedonck verkoopt aan Joost Verrijt een
jaarl .cijns van een mud rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof,schuur en hofstad
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-een camp land daarbij,gelegen bij de kerk en groot zijnde 10 lopense
1 Mercelis ...... 2 de weg tot Someren 3 de straat 4 Neel Roefs.
5 april 1532
fol.87
Hr.Jacop Schonck priester als gemachtigde van Henderick van Milheese bekent betaald te zijn van 103 gld.welke Rolof van Milheese
beloofd had en gevest had Hendericken van Milheese zijn zoon en Hr.
Jacop als gemachtigde scheldt Rolof daaraf kwijt.
5 april
fol.87
Marcelis Hoffermans heeft laten beslaan dat goed van Wouter Heeselmans als voor ........
7 april 1532
fol.87
Art Dirck Heyn e n verkoopt aan Joest zijn broer een schepenbrief in
houdend een m u d erfrog.
Deze brief heeft Art gekocht gehad van Daniel Willemszn.van den
Eynde en m e n w a s die jaarl.schuldig te gelden uit:
-een huis , h o f , h o f s tad en erfenis daarbij gelegen in die Vorck.
fol.87
7 april 1532
Jan Janszn.van Otterdijck verkoopt aan Jan Peter Claeszn.die jong
ste een jaarl.cijns van ... st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hd>f, schuur enz.tot Omel.
-een stuk land op die Cloeten 1 Jan Anthonis van de Cruys 2 de vicarie 3 Hanrick J annes Hanrickszn. 4 een weg.
Jan consenteert los te lossen met 17 gld.
fol.87
12 maart 1532
Hr.Hanrick Jan Jacopszn.verkoopt aan Joest Verrijt een jaail.cijns
van 6 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis, hof enz «int dorp.
Nog uit 3 mud erfrog en 1 vat van Mr.Goessen van Hal.
Joest consenteert los te lossen met 17 gld.
fol.87vo

Pasen 13 april 1533
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Schepenen;
Joest Verrijt,Jan van Dael,Cornelis Verscaut,Mercelis Ysbouts,Art
Vernebben,Willem die Bruyn en Art van Best.
fol.87vo
19 april
Op 19 april 1533 heeft Joest Anthonis Mennenzn.begeerd dat leen
te ontvangen dat dezelfde Joest gekocht had van Hanrick Jannes
Hanrickszn.of van Art Dirck Heynen.
Dit is geschied voor de leenmannen van Heer Jonker Van Breeroy,
Heer tot Asten,tot Cloetinge van Vosholen etc.te weten voor:
Jacop van Hal en Vranck Vervoert.
Ook voor de schepenen tot Asten:Mercelis Ysbouts,Art van Best,Cor
nelis Verscaut en Art Vernebben.
Terzeldertijd "heft Joest voersr.oeck geseet ingeval hom die veest
nyet gedaen en w o rde op den dach boven gescreven soe en wilde hij,
Joest,den coep nyet hebben of den coep nyt gestaen.
Item op éen selven dach boven gescreven soe heft Art Dirck Heynenzn.voer die voe r s r . leenmannen Joesten voersr.geveest ende geerff
in dat voer s r . l e e n het welck Joest voersr.eertijts gecoft hadde met
allen m a n i e r e n ende voegen gelyck men leengoet sculdich is te ves
ten ende daer heft Hanrick Kannes Handrickszn.voorsr.bij ende aengestaen daer toe consent gevende ende hant ende mont daertoe ver
lenende voer scepenen V e r s c a u t ,Vernebben."
N.B.”ende hant ende mont daertoe verlenende voer scepenen Verscaut,
Vernebben."
Deze twee laatste regels met hand en mond worden gebruikt bij en als
middel bij het a f leggen van een plechtige belofte- hier dus voor dat
leengoed zweren.
fol.87vo
24 april 1533
Peter Peter Ceelenzn.verkoopt aan Willem van Aeyen:
-een heiveld aan den Dijck 1 Art Jan Jacopszn. 2 Willem die Bruyn
fol.87vo
27 april 1533
Danel Willemszn.van den Eynde verkoopt aan Art Dirck Heynen een
;jaarl.cijns van 9 gld.op Lichtmisdag uit:
-de hoeve tot Bussel met al haar toebehoren als land,groes,heiveld
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Art consenteert los te lossen met 150 gld.
f o l «88
27 april 1533
Hanrick The w e n szn. van O nstaden verkoopt aan Wouter Loyenzn.een jaar
lijkse cijns van 7 vat e n rog op Pinksterdag uit:
-zijn huis, hof en erf in de Koestraat 1 Jan Art szn. Vervoert 2 Peter
Janszn.Verhoeven 3 de Koestraat 4 een weg.
Wouter c o n s e n t e e r t los te lossen met 20 gld.
fol.88
7 mei 1533
Jacop Ma e s W i l l e m s z n . a l s m a n van Lijsbeth zijn vrouw verkoopt aan
Goert Gobbels e en jaarl.cijns van 6 vaten rog op Lichtmis uit:
-een s c h e p enbrief v a n A s t e n inhoudend een mu d rog,dat m ud rog had
Art D a n i e l s z n . v a n H e r s e l b e l o o f d gehad te gelden volgens de brief
daarvan.
Goort c o n s e n t e e r t los te lossen met 17 gld.en 10 st.
fol.88
9 mei 1533
Peterke w e d u w e H a n r i c k Goris Noutz met Goris haar wett.zoon,deze
Goris heeft bij h e m een brief van de stad Breda die toebehoort aan
Katharina,Anna en J e n n e k e zijn zusters ook wett.drs.Peterke voorsr.
Ze verkopen s amen aa n Jan Colen:
-hun hoeve g e l e g e n op H e u s d e n met alle land,groese en heiveld zo 
als Peter C l a e s en Dir c k zijn zoon die hoeve nu in toeling en huur
hebben.
Vrij behalve 6 v a t e n r og en een kan wijn jaarlijks.
Jan Colen v e r k o o pt aa n Peterke c.s.een jaarl.cijns van 12 gld.op
Lichtmisdag uit:
-de voorn.hoeve op Heusden.
Peterke en Goris h a a r zoon e.a«consenteren Jannen los te lossen
met 200 gld.
fol.88vo
9 mei 1533
Danel W i l l e m s z n . v a n den Eynde heeft opgedragen aan Ambrosius van
den Zeylberch:
-een schepenbrief van Asten inhoudend een jaarl«cijns van 6 gld.die
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■
joest Janszn.Groten zijn huisvrouw met haar mbr.aan Daniel voorsr.
verkocht had.
fol.88vo
12 mei 1533
Danel Willemszn.heeft aan Art Dirck Heynen opgedragen een schepen
brief van jaarl.3 peters welke Jan Janszn.van Otterdijck jaarl,schul
dig is te gelden.
fol.88vo
20 mei 1533
Anthonis Jan Didmans huisvrouw was,bekent betaald te zijn van alles
dat Dirck Claes Lemmenszn.haar schuldig was tot deze dag toe en van
alle voorleden jaren en bedankt Dircken voorsr.voor zijn goed m o m 
berschap.
fol.88vo
Op de 23ste m e i een laatst vonnis gewezen ...........
Hr.Handrick J a c o p s ••••• Alijt die
(alles d o o r g e h a a l d - o n l e e s b a a r . )
fol.88vo
6 mei 1533
Op alzulk recht en toezeggen als Mercelis Jan Heestermans heeft
tot het goed van W o u t e r Heestermans en Katharina (de vrouw van W o u 
ter), daar heeft M e r c e l i s op vertegen tot behoef van Roever van
Geenswynckel zo w a a r dat goed gelegen is enz.;en Mercelis belooft
....... zijn twee knd.tot vertegen te brengen als Roever dat begeert.
fol.88vo
9 juni 1533
Goert Seel Ru e l e n s verkoopt aan Wilm Hanrick Leewenzn.een jaarl.
cijns van I6i st.op Pinksterdag uit:
-dat 1/3 deel van een huis, hof, hof stad enz. int dorp welk Goert
voorsr.gekocht h ad van Cornelis Roefs. 1 Art van Houbraken.
Willem consenteert los te lossen met 12 gld.
fol.89
Hanrick Dirck Heynen verkoopt aan Dirck Jan Chielenzn.een jaarl.
cijns van 6 gld,op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof,schuur en uit al zijn erfenis geheten,die Hoydonok
en gelegen tot Astappen.
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Dirck consenteert los te lossen met 100 gld.
fol.89
25 juli 1533
Wilmken Goerts huisvrouw Verlijnen was,heeft met haar knd.de goeden
gedéeld van Goert haar man.
A Wilmke kreeg ten deel gevallen:
-dat huis met de erfenis daarbij 1 Jans Thijs van den Berch 2 Willem
Vereuseldonck 3-4 de gemeynt.
-den Poetbeempt 1 Thijs Loefken 2 Art die Haen 3 convent Bynderen
4 de gemeynt.
Hieruit'heef t Wilmke jaarl. te gelden 3 pond was en 4i st.cijns.
B De 3 knd.kregen:
-een akker,die Hoef 1 Willem Vereuseldonck 2 Joest Willems c.s.
3 Thijs van Eelsbroeck 4 de gemeynt.
Met als voorwaarde dat elk van de 3 knd.te weten Mercelis,Willem
en Thonis hun m o e d er jaarlijks zullen gelden (elk van hen) 2 vat rog.
De 3 knd.hebben de akker gedeeld waarbij aan Thonis de dochter ten
deel is gevallen:
-de zijde neven Joest Willems.
Mercelis kreeg:
-het middelste deel.
Willem kreeg:
-de zijde neven W i l l e m s .......
fol.89
7 aug.1533
Art Jan Heestermans en Luytgart Jan Heestermansdr.hebben vertegen
op al alzulk recht als zij hebben aan de goeden van Wouter Heester
mans of Katharina zijn vrouw en dat tot behoef van Roef Art Roeverszn. (van Geenswinckel stond er eerst,is doorgehaald.)
fol.89
7 aug.1533
Lambrecht Mechiel Loukenszn.verkoopt aan Willem Maes Proeyen een
jaarl .cijns van ... st.op Pasen uit:
-zijn huis,hof enz.in de Wolsberch,rondom in die gemeynt.
Lambrecht mag altijd lossen met 3 k.gld.van 20 st.tstuk.
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fol.89vo
18 aug.1533
Hanrick Dirck Heynen verkoopt aan Jan Dirck Heynen een jaarl.cijns
van 10 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huizing,hofstad enz.
-al het land en groese,die Dungge gelegen op Astappen.
Jan consenteert los te lossen met 200 gld.
fol.89vo
18 aug.1533
Rutgher Hubkenszn.van Meyel verkoopt aan Tryn Art Lucas huisvrouw:
-een beempt,den Berchbeempt gelegen bij Meyel 1 Goessen Huybkens
van Meyel 2 de gemeynt van Asten 3 Verscueren eeusel 4 de koopster.
Vrij behalve een st.aan de gebuerencijns tot Asten.
fol.89vo
10 sept.1533
Mathijs Art szn «van den Berch enMergriet wede «Philip Art szn. van den
Berch delen samen het goed dat hen aangestorven is van Mathijs voor
sr. zijn vader en moeder.
A Mathijs kreeg:
-stuk land aan die Lochten 1 Hr.van Asten 2 Art van den Doeren
-stuk land op Loverbosch 1 Joest Verrijt 2 Jan Lemmen
-de 1/2 van een beempt int Lielder 1 Peter Janszn.Verhoeven 2 Ja
cop Boellen.
Mathijs moet altijd geweegd zijn over de andere helft van de beempt
en dat met een weg van 8 voeten te varen.
-een beempt,in die Papendonck 1 Bruysten Thijs 2 Lauwreyns Roefs.
B Margriet is ten deel gevallen:
-een hofstad gelegen aan die Langstraat met een erfenis daarbij
1 Joest Verrijt 2 Bruysten Thijs
-een stuk land int Lielder,Molemans kempken 1 Hr.Tonis van den
Camp 2 Jacop Boellen.
-een halve beempt int Lielder 1 Peter Janszn.Verhoeven 2 Jacop
Boellen.
Margriet heeft met Philip en Frans haar wett.knd.die ze verkregen
had bij Philips haar wett .man, vertegen op de erfenis die Mathijs ten
deel is gevallen,behoudens dat Mathijs uit zijn deel jaarlijks gelden
zal de cijns van de grond en een mauwer rog en 25 st.jaarlijks en i
braspennink jaarl .die men geit van Bos-ponden;nog 2 vaten rog aan
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de vlcarie van Asten.
Mathijs heeft vertegen op de erfenis die Margriet met haar knd.ten
deel is gevallen,behoudens dat Margriet en de knd.uit haar deel
jaarl.zal gelden een mud rog aan de h.gaest van Asten en 8 vaten
rog.Van de 25 st.en de 4 braspennink zal Margriet met haar knd.
jaarlijks betalen 13 st.min een oort st.en Mathijs zal betalen 13
st.min een half oort stuiver.
fol.90
23 sept.1533
Peter Peterszn.als m a n en mbr.van Alijt Jutten Lobkensdr.en Peter
mede gelovende voor A riaen Rutten als man en mbr.van Isabeel ook
Jutten L o b k e n s d r . ,deze Peter heeft vertegen op alzulk deel van een
mauwer erf rog als h e m aangestorven is van Jan Melis zijn oom en dat
tot behoef van M e l i s Goort Meliszn.en tot behoef van Jan Mercelis
Maeszn.
Dit mauwer rog is m e n jaarl.geldend uit zeker onderpand te Asten.
fol.90
8 okt.1533
Geertruy H a n r i c k s d r.van R u t h heeft opgedragen aan Cornelis Verscaut
alzulke erfenis als haa r Katharina Willem Drossitten huisvrouw was,
haar (Geertruy) h a d overgegeven met schepenbrieven van Triecht.
Deze erfenis is int Lielder gelegen. 1 Willem die Bruyn 2 Art van
Otterdijck.
fol.90vo
4 okt.1533
Op 4 okt.1533 heeft Hanrick Jannes Hanrixzn."begeert voer de scepenen aen de schout dat hij (dat) verbieden Jan Cnoep den aenvanok
van den landt daer Bruysten Verheze ende hij questie om hebben gehad
ende oeck Jan van Eelsbroeck des gelycken ende dat nae uitwijsen den
vonnis van den graef ende sijnen scepenenbrief dat Bruysten hom vol
doe hij sal h om oeck voldoe ende al na uitwijsen den vonnis van den
graef."
fol.90vo
12 okt.1533
Goert Philips Ponsuerzn.bekent dat Cornelis Verscaut hem betaald
heeft van alzulk mud erfrog als Goert geldende had uit zeker erfe
nis en onderpand toebehorend aan Cornelis Verscaut voorsr.en
scheldt hem daaraf kwijt.
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fol.90vo
14 okt.1533
Jan Cnoep heeft beloofd aan de kastelen tot LichtmiB a.s.24 gld.
met de pacht na landkoop.
fol.90vo
13 okt.1533
Op 13 okt.hebben de schepenen vonnis gewezen tussen Mercelis L
Alarts als gemachtigde en Roelof van Milhese;Roelof zal aan Geertruy of haar gemachtigde moeten betalen.
fol.90vo
21 okt.1533
Item Hanrick ....... heeft "geloft te betalen Anthonis Wouters
zoenen 20 gl d . b i n n en jaers na datum."
fol.90vo
7 nov.
Op 7 n o v . 1533 "heeft Art Dirck Heynen den schoutet den aenfanck
doen verbijen van sijnen huysing ende erfenis ende die schouteth
heft daer dach van reoht tegen begeert."
Item Jenneke P e t e r Scepersdr.met mbr.heeft vertegen op al haar va
ders goed dat hij n u heeft of namaals verkrijgen mag en dat tot be
hoef van P eter h a a r vader voorsr.
fol.90vo en 91
18 n o v . 1533
Peter Henrick Sceperszn.heeft beloofd aan Jen zijn dochter die hij
wett. verkregen h a d bij Anna Vranck Vervoertdr.,alle jaar te beta
len op Lichtmisdag 27 st.uit:
-zijn huis,hof enz.op Heusden.
Met deze 27 st.is Jenneke van haar vader uitgekocht en heeft met
haar gedeeld.
fol.91
18 n o v . 1533
Jen met mbr .consenteert los te lossen met 22 gld.

fol.91

10 dec.1533

Thomas Willems verkoopt aan Mathijs Jan Heynenzn.s
-stuk land,aan den Becker 1 Roef Emmen knd. 2 Heyn Reynkens.

fol.91

13 dec.1533

Dirck Hr.Jans van Heersel natuurlijke zoon heeft vertegen op alzulk

versterf als h e m (Dirck) aangestorven is na dood van Hr.Jans zijn
vader.Dirck heeft vertegen tot behoef van Jennen Hr.Jans van Heersel natuurl.dr.
fol.91
13 dec.
Jen Hr.Jans van Heersel nat.dr.belooft aan Dirck Hr.Jans van Heerselzn.tot Lichtmis a . s . 31 g l d . 10 st.te betalen.
Mocht er iemand zijn die ook rechten op Hr.Jans goed meende te heb
ben, Dirck voorsr.blijft daar steeds onbelast van.
fol.91
28 jan.1533 (*34)
Jan Jans Mathijs Smollerszn.verkoopt aan Ardt Anthonis Huybensoen;
-stuk land achter die Cauberch 1 de vicarie 2-3 een weg 4 een kerkpad.
fol.91
2 jan.1533 (=34)
Jan Jan Heynenzn. bekent ontvangen te hebben van Thomas zijn broeder
de som van 112 g l d . e n dat in afkorting van de hoeve van Esp.
fol.91
Art Janszn.van Otterdijck bekent schuldig te zijn aan Jan Jan Heynen
25 gld. tot L i c h t mis 1533 (na ons stijl).
fol.91vo
8 jan.1533 (=34)
Jan Jan V o szn.verkoopt aan Mercelis Maes Willemszn.:
-een huis,hof enz. aan den Dijck 1 Jan WijfIets 2 Maes Willemszn.
3 Maes Willemszn. 4 de gemeynt.
Vrij behalve een half oort gebuurcijns en 5 vaten rog jaarl.en nog
jaarl.25 st.aan Thonis Maes.
fol.91 vo
Cornelis Verscaut onze mede-schepen verkoopt aan Wilm Jans Bruynen ook onze mede-schepen:
-stuk erf,land en groese int Lielder 1 Dirck Peter Claeszn. 2 de
koper 3 Jan Ruelens 4 Joest Goesen Jennekenszn.
Vrij behalve jaarl. 10 vaten rog.
Cornelis heeft voorts gezet tot een weerpand en voor alle cournier
die op dit stuk erfs komen mag:
-een eeusel,die Spoerckt gelegen bij de Ommelse voetpad
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1 Hr. van Asten 2 Mercelis yan Best 3 Jan van Lierop 4 Hanrick Janzn. van Otterdijck.
Vrij behalve "wytgesceyen" 34 vat rog jaarl.
fol.91vo
17 jan.1533 (-34)
Willem Lambrechtzn.man van Luytgard en Heylwich Daniel Emansdr.
verkopen aan Jan Thews:
-stuk beempt in de Haseldonck 1 de koper 2 Jan van Hoeck 3 Joest
Ysbouts 4 de Aa.
De kopers zijn Jan en Luytgard zijn vrouw tot hun lijftocht en Wilbert,Peter en Katharina zijnde knd.van Jan en Luytgard tot de erfe
lijkheid.
Vrij behalve 1/2 oort als cijns.
Heylwich voorsr.met haar mbr.belooft mede voor haar knd.die ze ver
kregen had bij Ha n r ick Peter Vrients "haeren echte man."
fol.91vo
17 jan.1533 (-34)
Jan Thews maakt aan zijn knd.die hij verkregen had bij Katharina Hanricksdr.van den Zeylberch een oude grooten of een stooter daarvoor
voor alle re c h t e n die zij mochten hebben aan het goed van Jan voorn,
ook maakt Jan voorsr.aan Luytgard zijn huisvrouws voorkynderen die
zij verkregen had eer zij met Jan Thews trouwde,een oude grooten of
een stooter voor alle rechten die zij mochten hebben tot "Jans goy"
(-goed)
fol.92
17 jan.1533 (-34)
Mers... Jan Gobbels verkoopt aan Art Willem Berckerszn.een jaarl.
cijns van 7 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis en hof aan den Bosch 1 Dirck Jan Jacops 2 Willem Berckers
3 Philip (H)eytken 4 de straat.
Art consenteert los te lossen met 20 gld.
fol,92
17 jan.1533 («34)
Willem Lambrecht szn. van Os verkoopt aan Hanrick Hanrickszn.:
-9 roeyen land in de Wolsberch.
Hanrick en zijn nakomelingen zullen altijd water mogen halen aan Wil
lems put.
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fol.92
20 jan.
Gerart Jan Lucas man van Katharina heeft opgedragen aan Jan Jan
Lucas zijn broer alzulk goed zoals Katharina Gerarts voorn.huis
vrouw dat was aangekomen van wege haar ouders.
fol.92
23 jan.1533 (=34)
Willem Heymkens als man en mbr.verkoopt aan Ardt van Bree een jaar
lijkse cijns van een mud rog op Lichtmisdag uit:
-de helft van een hoeve op Onstaden.
Art consenteert los te lossen met 38 gld.en tot Bamis op te zeggen.
fol.92,92vo
24 jan.1533 (=34)
Cornelis Anthonis Mennenzn.verkoopt aan Joest Goesen Scoemekerzn.:
-een stuk land bij de heylich eyken en geheten,den Wolecker 1 de
gemeynt 2 een voetpad 3 een weg die door die heylich eyken gaat.
Joest Goesens Scoemekers verkoopt aan Cornelis voorsr.een jaarl.
cijns van 17i st.op Lichtmisdag uit:
-een huis en hofstad en een akker,den Wolecker.
Cornelis consenteert Joesten los te lossen met 14 gld.en tot twee
maal toe te lossen.
fol.92vo
Jan Lucas verkoopt aan Ardt Willems Vereuseldonck een jaarl.cijns
van 3 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz. 1 Marten Jans Claeszn. 2 de straat 3 Aeb Witten
4 een weg.
fol.92vo
25 jan.1533 (=34)
Art voorn.consenteert los te lossen met 50 gld.
Jan mag tot tweemaal toe aflossen en tot Allerheiligen op te zeg
gen.
fol.92vo
27 jan.1533 (-34)
Jan Drieszn.van den Zeylberch verkoopt aan Lambert Maes:
-een stuk land tot Werdingen in Asten,den Broexs camp.
Deze beempt is jaarlijks rijdende met een vier buynre beempt daar
aan gelegen 1 Joest van Beesel 3 de gemeynt 4 de Aa.
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Lambrecht zal jaarlijks hebben dat vierde deel van de vier buynre
voorsr.
Dit stuk mag Lambrecht "meyen ende bruycken" met Jan Beeck tot
Doerr.en met meer anderen,te weten Lijsbeth Coesters en erfgeni,
voorts heeft Jan de verkoper vertegen enz.belovende een halve braspennink als cijns.
fol.92vo
27 jan.1533 (=34)
Mathijs Jans Grotenzn.verkoopt aan Wilm Maes Froyenzn.:
-een eeusel,achter Snijerscamp 1 Heyn Verweyen 2 Snijerscamp 3 Han
rick Verweyen 4 Peter Verscaut.
Vrij behalve een blank als cijns;het eeusel zal door Jan Cnoeps eeu
sel geweegd zijn met 6 voet breed; verder nog een weg door dat Heeserixveen tot het voorn.eeusel.
-N.B.fol.93j * 93vo is per abuis als nummering overgeslagen.fol.94
Mathijs Jan Grotenzn.verkoopt aan Jan Jan Jacopszn.die oudste:
-een huis,hof,schop en schuur met een camp land daaraan int dorp
1 Joest Anthonis Mennen 2 de straat 3 Jan Molendix 4 een weg.
Vrij behalve een blank als cijns en 20 st.jaarl*

fol. 94,
Jan Jan Jacopszn.verkoopt aan Mercelis Alartszn.:
-een stuk erf van twee roeyen breed en zes roeyen lang met daarop
staande een schop en gelegen bij de kerk 1 Hr.Dirck van Hal 2-3 de
verkoper 4 de straat.
Mercelis Alartszn.verkoopt aan Jan Jacops die oudste een jaarl.
cijns van 15 st.op Lichtmisdag uit:
-dat voorn.erf met de schop enz.
Jan consenteert los te lossen met 12 gld.

fol.94

3 feb.1533 (*34)

Katharina Henricksdr.van Ruth verkoopt aan Mathijs Jans Grotenzn.:
-een hoeve gelegen op Heusden met huizing,land enz.zoals de laten
dat altijd in huring hebben gehad.
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Vrij behalve 5 B os-mud jaarl.ten Bosch te leveren en 10 mud Astense maat tot A s t e n te leveren,nog 14 vat rog aan de h.geest tot As 
ten en de cijns van de grond en de dorpscommer.
Verder u i t g e n o m e n een erfweg.die Joest Verrijt daar met recht in
die hoeve h e e f t ; v e r d e r heeft Katharina aan Mathijs overgegeven een
schepenbrief die ha a r zusters haar mede hebben verkocht zijnde hun
aandeel in die hoeve.
Er is u i t g e s c h e i d e n dat Katharina zal hebben haar tochtrecht van
de beesten op die hoeve.
Terzelfdertijd is versc h e n e n Mercelis Aarts als gemachtigde van
Geertruy H a n r i c k s d r . v a n Rut en.Hubrecht haar zoon?
fol.94vo
3 f e b . 1533 (=34)
Katharina H a n r i c k s d r . v a n R u t h verkoopt aan Joest Verrijt onze m e d e 
schepen:
-een b e e m p t , d e n Aa beempt op Huesden 1 Hr.van Asten 2 de gebruiker
3 de k oper 4 de c l e y n Aa.
-een stukje b e e m p t g e l e g e n teynen aan deze beempt 1 Art Emans 2-3
Willem Ma e s F r o e y e n 4 de Aa.
Vrij behalve de cijns van de gro n d en een "pont awts."
fol.94vo
28 jan.
Rolof van M i l h e z e verkoopt aan Jut Peters huisvrouw Verhoeven was
een jaarl.cijns van 44 gld.op Lichtmis uit:
-zijn h u i s , h o f enz.int dorp 1 Aert Birck Heynen 2-3 Weyndel Honsnase 4 de straat
-nog uit 14 v a t e n erf rog die de erf gen. van Wouter Heest ermans hebbem te gelden.
Jut v o o r n . c o n s e nteert los te lossen met 76 gld.
fol.94vo
28 jan.1533 (-34)
Mathijs Jans Groten verkoopt aan Joest Verrijt:
-stuk land v an 14 lopense aan die Lochten. 1-3 Mercelis Ysbouts
en Hanrick B a t e n 2 Art Emans 4 een weg.

fol.95

30 jan.1533 (*34)

Hanrick J a n s z n . van Otterdijck verkoopt aan Jen Danel Slechsdr.een
jaarl .cijns van een malder rog op Liohtmis uit:
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-zijn huis,hof enz*in de Stegen 1 Rut Robijns 2 Huyb Anthonis Men
nen 3 Art Robijns 4 de gemeynt.
Jen met mbr.consenteert los te lossen met 18 peters.

fol.95
30 jan.1533 (*34)
Jan Jan Jacopszn.die oudste verkoopt aan Katharina Hanricksdr.van
Rut een jaarl.cijns van 10 gld.op Lichtmisdag al zolang als Katha
rina leeft uit:
-zijn hoeve,aan den Bosch met toebeh.
Katharina consenteert los te lossen met 100 gld.

fol.95
Joest Anthonis M e n n en verkoopt ook aan Katharina als voorsr.staat:
-uit zijn huis, h o f , s chuur enz.
-en nog uit een akker,aan die oude molen 1 Jan Deenen 2 Hr.Dirck
van Hal.

fol.95

30 jan.1533 (*34)

Reyner Ariaen Wic h m oets verkoopt aan Katharina voorn.uit:

-zijn huis,hof, h of stad en erf
-een eeusel,die Eeggelsvoert 1 Sint Aechten-altaar 2 Jan
fol.95
14 april 1 5 3 ^ 1
Jan Mathijs Smollerszn.verkoopt aan Gerart Jan V r a n c k e *
-stuk land,achter die Cauberch 1 Art Vernebben 2 een V
Otterdijck 4 een pad.

fol.95vo
Willem Maes Proyen verkoopt aan Katharina Hanricksdr.van Ruth
jaarl.cijns van 7 gld. 10 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.in de Wolsberch 1 Lemmen Emans 2 Jan Scepers
3 Jan Ruelens 4 de straat.
-een eeusel achter Snijerscamp 1 Hanrick Verweyen 2 Snijerscamp 3
Hanrick Verweyen 4 Peter Verscaut.
Katharina consenteert los te lossen met 125 gld.

138

fol.95vo
8 feb.1533 (=34)
Gerart Jan Jacopszn.verkoopt aan Katharina van Ruth een jaarl.
cijns van 6 gld.op Lichtmisdag uit:
-stuk land tot Omel 1 Willem sBerckers 2 Hanrick MTijs 3 de Donok
4 een weg.
Katharina consenteert los te lossen met 100 gld.
fol.95vo
8 feb.1533 (=34)
Mathijs Jan Groten verkoopt aan Jan Jan Thielen:
-stuk land,bij het Roet.
Vrij behalve £ oort als cijns in het boek van Kessel jaarlijks te
gelden.
N.B. "van Kessel" = Heer van Kessel uit Someren,
fol.96
Art Dirck Hey n e n heeft opgedragen aan zijn vier knd.die hij wett.
verkregen h a d bij M a r y Anthonis Mennendr.:
-200 gld.als H e n r i c k Dirck Heynen aan Art voorn.schuldig is te
gelden
-nog 200 g l d . a l s Gielis van Kessel aan Art voorn.schuldig is te
gelden.

fol.96

8 feb.1533 (=34)

Art Dirck Heynen verkoopt aan zijn vier knd.een jaarl.cijns van 6
gld.uit:
zijn hui8,hof enz .int dorp 1 Rolof van Milheze 2 Melis Lobkens 3
een weg 4 de gemeynt.
-een eeusel int Lielder 1 Heyn Berten 2 Art Verscaut 3 Sint Aechten-altaar 4 W i l l e m Bruynen.

fol.96

8 feb.

Hanrick Dirck Heynen als mbr.van die knd.consenteert los te lossen
met 100 gld.

fol.96

88 feb.1533 (»34)

Jan Lambrechts man van Katharina Rolofls van Milhese wett.dr.en
Lijsbeth zijn dr.met hem en dezelfde Jan als mbr.van zijn andere knd.
bekennen betaald te zijn van 50 gld.zoals Rolof van Milhese die aan
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Jan voorn,beloofd had in Astense schepenbrieven;met deze 50 gld*
had Rolof voorsr.Jannen uitgekocht gehad wat betreft zijn kindsge
deelte •
fol.96
8 feb
Mathijs Jans Groten verkoopt aan Katharina Hanricksdr.van Ruth een
jaarl.cijns van 9 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn hoeve op Heusden.
Katharina consenteert los te lossen met 150 gld.
fol.96vo
8 feb.
Joest Verrijt onze mede-schepen belooft aan Katharina Hanricksdr.
van Ruth dat hij aan Henrick Verweyen of zijn erfgen.126 gld.zal be
talen; ook nog aan de erf gen. van Dirck Hanricksdr .van Ruth 75 gld.
zo dat K a t h a r i n a fs goed onbelast blijft.
fol.96vo
10 f eb.1533 (=34)
Peter Emantszn.van der Weyen en Prans zijn zoon hebben beloofd Jan
van Luttel M eyel kosteloos enz«te houden inzake de borgtocht die
Jan voor dezelfde Prans gedaan heeft aan Mijnvrou van Goer,als voor
haar molen tot Meyel.
fol.96vo
Cornelis Peter Goesenszn.met procuratie van zijn knd.verkoopt aan
Joest Anthonis M e n nen een jaarl.cijns van 3 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn erfenis in de Steegen.
Joest consenteert los te lossen met 50 gld.
fol.96vo
11 feb.1533 (-34)
Cornelis Peter Goesens belooft aan Joest Anthonis Mennen dat hij
de groese en het land zolang zal gebruiken als Cornelis het weer
teruggegeven en met 50 gld.betaald heeft,behoudelijk dat Joest zijn
huur van groese en land het jaar naastkomend behouden zal.
fol.97
11 feb.
Joest Verrijt verkoopt aan Cornelis Peter Goesens een jaarl.cijns
van een malder rog,dat mauwer rog was Cornelis schuldig te gelden
uit zijn erfenis in de Steegen.
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f ol.97
11 feb.
Jan die G ruyter Janszn.verkoopt aan Mercelis Alartzn.tot behoef
van Geertruyt H a n r i c k s d r . v a n Ruth een jaarl.cijns van 5 gld.en 5st.
op Lichtmisdag te b etalen uit 4 mud erfrog die Jan voorn.geldende
had uit:
-een hoeve op H e u s d e n , J a n s Gruyters hoef.
Terzelfeer tijd is g e k o m e n Gerart Lambrecht van Os en heeft dezelf
de 5 g l d . 5 st.ook gevest in:
-een stuk land a an dat Laerbroeek 1 Jan Colen 2 Art Janszn.van Ot
terdijck 3 een w e g 4 het Laerbroeck.

fol.97

12 feb.1533 (=34)

Item M e r c e l i s als gemachtigde van Geertruy consenteert los te los
sen met 87 g l d . e n "eenen halven stuck van 20 st."
Jan die G r u y t e r belooft dat hij Gerart Lambrecht van Os kosteloos
zal houden van een veste van 5 0 rgld.en 5 st.aan Mercelis Alarts
die Gerart v o o r s r . v o o r J an en met Jan gedaan heeft.

fol.97
Roever Art R o v e r szn. als m a n van Luytgart zijn vrouw en Hanrick
Yeronimuszn.als m a n van Luytgarden hebben gedeeld goeden hen aan
gestorven na de dood van W o u t e r Heestermans en Katharina zijn vrouw.
A Hanrick kreeg:
-dat huis met de h of en erfenis alwaar het huis opstaat.
B Roever kreeg:
-de schuur me t de erfenis w a a r de schuur opstaat en een erfenis
daarbij. 1-3 J an van Lier 2-4 Strijkershof.
A Hanrick k reeg ook nog:
-een erfenis , " d e n Donck metten hoelen van den grave"
-land,den W i l l i c h e c k e r 1 Jan van Lier 2 Mathijs Heynen 3 de Qwikstraat.
-stuk land,den N e ren c a m p 1 Jan van Os 2 Math.Jan Heynen
-een stuk groese 1 de gemeyn Beeck 2-3-4 Mathijs Jan Heynen
Met een erfweg te varen en drijven van de zomer tot half mei toe en
dan voort tot Sinte Jacopsmisse tot Allerheiligen.

141

-een beempt,die Weert 1 de Aa 2 Beckervelt en Math.Jan Heynen
-een eeusel,dat Vorsteeusel 1 Joest van Houbraken 2 Mathijs Heynen
-dat voorste heiveld 1 Gerart van Lier 2 Mathijs Heynen
-een stuk blancofol.97vo
Mathijs Jan Heynen is ten deel gevallen:
-de schuur met de erfenis 1 de Qwickstraat 2 de gemeynt
-een sester land,den Sluysdries
-land,dat Hoefken
-land,den Streep
-een akker,dat (Manderse) metten hogenecker
-een stuk land,den Neerencamp
-een beempt,den Dijckbeempt,hiervan behoort de helft aan Heyn die
Wit.
Item het is voorwaarde dat men dat land van Heynen en Mathijsen me 
ten zal en even groot maken "metten hoelen van de gr ave,| en als
er iets aan ontbreekt,dan met malkanderen bijleggen van den Reerencamp voor drie roeyen dan twee te geven.
Mathijs kreeg ook nog:
-een beempt,den Weert 1 de Aa 2 Heyn Jeronimus
Dit deel zal zes voet breder zijn dan het gedeelte van Heynen beempt.
fol.98
Jan van Boeschii Janszn.en Willem Jan Groten als man van Barbara
hebben gedeeld een beemt en heiveld afkomstig van Jan en Berbera’
s
vader.
A Jan is ten deel gevallen:
-een beempt,dat Groot Broeck 1 de zijde naast een weg waar men uit
de Stegen naar Voerseldonck gaat 2-3 Willem Jan Grooten 4 het con
vent van Bynderen.
-een stuk heiveld daaromtrent 1 Maes Anthonis van de Cruys 2 Wil
lem Jan Grooten 3-4 convent van Bynderen.
B Willem is ten deel gevallen:
-een beempt voorn.en wel de zijde van de beempt met het heiveld
daar teynen aan.
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1 Maes Anth.van de Cruys 2—3 Jan van Boschit 4 convent van Bynde
ren.
Er is bepaald dat Willem Jannen altijd zal laten wegen,ook om in
zijn heiveld te komen over den Dijck langs de grote wetering;deze

beide wegen zullen 10 voet breed zijn.
Verder is ook bepaald dat Willem altijd Jan zal helpen graven als
Jan dat belieft en hij het tevoren tegen Willem zegt:een dag of
een halve dag;Willem zal zorgen dat Jan geen last van water op zijn
veld zal hebben.
Item Roever voorn.is ten deel gevallen:
-de schuur met erfenis gelegen bij de Qwickstraat en de gemeynt.
-Hoort bij fo l . 97-?
fol.98vo
15 febr.1533 (=34)
Merselis Ysbouts onze mede-schepen verkoopt aan Jan Anthonis van
de Cruys:
-een stuk land in dat Laarbroeck 1 Hr.van Asten 2 de koper 3 de
weg 4 dat Laarbroeck.
fol.98vo
16 febr.
Cornelis Anthonis M ennen verkoopt aan Art Dirck Heynen een jaarl.
cijns van een m a l d e r rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.aan den Dijck 1-3 de hoeve van Bussel 2 Marten de
Sceper 4 de gemeynt.
Art consenteert los te lossen met 17 peters van 18 st.tstuk.
fol.98vo
Cornelis Anthonis M ennen belooft aan Thomas Jan Heynen tot Bamis
a.s.18 gld.en 18 st.te betalen.
fol.98vo
16 feb.1533 (-34)
Thomas Willemszn.verkoopt aan Thomas Jan Heynen:
-een stuk land,den Wittenberch gelegen achter Houbraken 1-2-3 de
koper 4 Hans Neelen.
Vrij behalve een penning als cijns.

f0 1 . 9 8 ^ 0
Jen Hr.Jans van Herseldr.metmbr.belooft aan Jan Alartszn.goedtijds
voor O.Vr.Lichtmisdag a.s . 51 gld.te betalen met nog 3 malder rog
als pacht.
fol.99
28 feb.1533 (=34)
Lambert Art szn. Vernebben verkoopt aan Jan van Reest een jaarl. cijns
van 25 st.op L i chtmisdag uit:
•zijn huis,hof enz.tot Omel 1 Philip Berckers 2 Jan van Reest 3 de
straat 4 het Laerbroeck.
Jan consenteert los te lossen met 22 gld.en Jan is tevrede met 5st
jaarlijks aan W i l l e m Lambert szn. Vernebben te geven in afkorting van
de 25 st.zolang tot m e n deze penn.zal afleggen.
fol.99
4 maart 1533 (=34)
Jacop Artszn.Verscaut,Belyken,Mary en Arnolda alle wett.knd.van
Aerts Verscaut verkopen aan Ardt Anthonis van Otterdijck:
-de helft van een beempt tot Onstaden 1 Jan van Dael 2 Sint Aghata
altaar 3 Gerart Rommen 4 Merselis Ysbouts.
fol.99
Art Anthonis van Otterdijck verkoopt aan Belyke,Mary en Arnolda Art
drs.Verscaut een jaarl.cijns van 35 st.uit:
-zijn huis,hof enz.
Deze los te lossen met 30 gld.
fol.99
Jacop Artszn.Verscaut met zijn 3 zusters verkopen aan Art Dirck Hey
nen:
-een stuk erfenis int dorp 1 Goert Ponsuer 2 Mathijs Crakelaerts
-een kempken int Lielder 1 Jan Aert szn. Vervoert 2 de straat
-een stuk land int Lielder 1 de koper 2 Mercelis v.d.Borlaer
-een stuk land,aan die oude molen 1 de koper 2 Peter Verscaut.
Vrij behalve 2 vaten erfrog en 1/4 deel van een Bos-pond.
fol.99vo
4 maart 1533 (=34)
Art Dirck Heynen verkoopt aan Belyken,Mary en Arnolda drs.Art Ver
scaut een jaarl.cijns van 2 gld.op Lichtmisdag uit:
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-zijn
-een
-een
Deze

huis,hof enz.int dorp 1 Rolof van Milhese 2 Melis Lobkens
kempken int Lielder 1 Jan Art szn. Vervoert 2 de straat
akker int Lielder 1 Willem die Bruyn 2 Mercelis v.d.Borlaer.
los te lossen met 33 gld.

fol.99vo
4 maart
Art Dirck Heynen belooft aan Ardt Anthonis van Otterdijck dat hij
(Art) zal betalen en jaarl.gelden aan Bruysten den Cremer ten Bosch
een cijns va* van 6 gld.met de brieven erover en wel zo dat Art An
thonis van Otterdijck er altijd onbelast van zal blijven.
fol.99vo
9 maart 1533 (=34)
Jan Janszn.van Boeschit verkoopt aan Mercelis Alarts tot behoef van
Katharina Hanricksdr.van Ruth een jaarl.cijns van 20 st.op Lichtmis
dag u i t :
-zijn huis,hof enz.in de Stegen.
Mercelis als gemachtigde consenteert los te lossen met 16 gld.
fol.99vo
Peter Peter Seelenzn.verkoopt aan Maes Danelszn.een jaarl.cijns van
14 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.aan den Dijck 1 Maesken Maes 2 Art Peter Seelen
3 de gemeynt 4 de Aa.
Maes consenteert los te lossen met 40 gld.
fol.99vo
22 maart 1533 (=34)
Peter Peter Seelenzn.verkoopt aan Weyn Jan Corstens een jaarl.cijns
van 3 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis enz.
-een beempt teynen aan gelegen,aan den Dijck.
Weyn consenteert los te lossen met 50 gld.
fol.100
22 maart
Hr.Hanrick Jan Jacopszn.verkoopt aan Art Anthonis van Otterdijck
een jaarl .cijns van 8 mud rog alzo lang als Hr.Hanrick leven zal en
na de dood van Hr.Hanrick is de koop van nul en niet.
Item voor deze rog zal Art als koper geven en betalen jaarl.voor
elk vat rog 4 st.en wel tot Sint Jans-misse naast Lichtmisdag.
Hr.Hanrick zal aan de koper de schepenbrief van deze 8 mud over
handigen.
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fol.100

3 a p r i l 1533 («34)

Op 3 april hebben Jacop en Goesen Hanrick Seelenzn.voor hun zuster
Margriet beloofd
"als voer een oorvee te weten dat Margriet huer zuster nyet en sal
spreken off nim m ermeer daeraf eenichsyns doen of doen spreken nim—
meren of doen doen in enich manieren (calingneren den recht of buy
ten recht) op mijner Joncker van Breeroy of op Jan van Kessel sijnen
casteleyn of op eenich van sijnen dienders groet of cleyn.;sonder
fraude of list ende oeck op Dirck Colen of sijn vrienden ende magen
gelyck voersr. staet ende al sonder argelyst op hon ende op allen hen
goet hebbende ende vercrigende."
N.B. oorvee = ruzie hebben?
Item Margriet Hanrick Ceelendr.belooft Jacop en Goesen voor alle
schade en "commer die hon van dese geloefte mochte geselen."
fol.100
5 mei 1534
Joest Verrijt onze mede-schepen verkoopt aan Ardt Artszn.van Bree
een jaarl.cijns van 4 gld.5 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis» hof enz .aan de Langstraat 1 Philip van den Berch 2 Fe ter
Ysermans 3 Hr.van Asten 4 de gemeynt.
Art consenteert los te lossen met 70 gld.
fol.100vo
Op 6 maart 1533 (-34)
"hebben gekent Joffr. Suermont ende Joffr.Aelsvoert wonende tot Byn
deren soe wes pachten of renten dat sij halen tot Lenart Bottelman
ende tot Melis Verleynsdonck dat sij dat gedaen hebben tegen consent
ende wfl Lenarts ende Melis voersr. ende dat sij dat gedaen hebben doer
groet gebreck van honger ende commer ende nyet in eenich prejudicy
van den K.M. -voer scepenen Best,Ysbouts."
N.B. K.M. = Keizerlijke Majesteit.
""Item 12 maart 1533 (= 34) op een dinsdag zu is een laatst vonnis
gemaent ende op den selven dach was Daniel Willems gewesen tot sij—
&en eedt etc«tusschen Jannen Dries en Daniel Willems voorsr.en na
dat laatste vonnis gegeven was doen heft Danel dat vonnis becopen
Bent hoeff dezer bancken en die scepenen en hebben daar nyet toe
gedaen etc."146

fol.100vo
14 maart 1533 (*34)
Jenneke Dirck Heynendr.belooft aan Cornelis Verscaut onze mede-schepen een jaarl.cijns van 18 gld.te betalen Lichtmisavond naastkomend.
Item Jenneke Dirck Heynendr.verkoopt aan Jan haar zoon,een jaarl.
cijns van 8 gld.op Lichtmisdag uit:
-haar huis,hof etc.en een camp lands daarbij int dorp 1 Joost Antho
nis Mennen 2 een weg.
Item op 13 april 1534 heeft Roelof van Milheese beloofd aan de schout
en schepenen ze schadeloos en kosteloos te houden als van "den dach
nemen tegen die h e ltenis nu leestmael gedaen van Mercelys Alarts als
gemechticht e t c . ”
fol.100vo
Pasen 5 april 1534
Schepenen:
Joest Verrijt,Jan van Dael,Cornelis Verscaut,Mercelis Ysbouts,Art
Vernebben,Willem die Bruyn en Art van Best.
fol.100vo
27 april 1534
Berber Jans Verscaut natuurl.dr.verkoopt aan Ardt Anthonis Huiberts:
-een stuk land van 21 roeyen in Snijerscamp 1 Jan Cnoep 2 de kerk van
Asten 3 Hr.Dirck van Hal 4 Jan van Hoeck.
Dit land had Jan Verscaut in zijn testament aan Berber vermaakt gehad.
fol.101
Op 12 nov. 1534 is voor ons verschenen Cornelis Verscaut onze mede
schepen. Hij heeft gemaakt en overgegeven aan Heylwich zijn vrouw al
le huisraad en goed dat m en na zijn dood zal aantreffen;Heylwich kan
er mee doen wat ze wil.
Ook heeft Cornelis aan Heylwig gemaakt:
-het huis,hof, hof stad, schuur en bakhuis met de dries en de hof zo
als Cornelis daar nu in woont en dat een jaar na Cornelis dood du
rend en niet langer.
Hij vermaakt haar ook zolang ze leeft:
-een akker neven die Wranden aan die Samense hegghe.
Na Heylwichs dood komt de akker aan Jenneke Cornelisdr.voor de toch*
te en haar knd .voor de erfelijkheid.

J

Indien Art T h onis Huybbenzn.het hier niet mee eens is dan krijgt hij
van Cornelis een oude grooten met twee stuiver te betalen zodat
Art hierdoor u i t g e g o e d blijft.
Heylwich moet alle schulden van Cornelis voldoen.
Cornelis vermaakt ook n og aan Jenneke zijn dr.met haar knd.:
-een akker van 1£ lopense gelegen naast Jans van Lierop akker.
fol.101
2 mei 1534
Hanrick Goert Gerits h u i s v r o u w aant Laerbroeck heeft met haar wett.
knd.die ze bij Goert g e h a d heeft,gescheiden en gedeeld alzulke pen
ningen als J a n va n de Cruys aan Hanricken en haar knd.beloof de voor
hun huizing en e r f e n i s gelegen aant Laerbroeck waaraf Henricken
voorn.100 g l d . e n 13 st.was ten deel gevallen.Hieraf zal Henricken
Jannen van de Cruys k o r t e n met 75 gld.die ze reeds van Jan heeft
ontvangen.
Verder is ook n o g a a n He n r i c k e n ten deel gevallen het gedeelte van
Jan haar zoon die t en B o s c h wa s gestorven,te weten 14 gld.
Ermgart,K a t h a r i n a , S eel,Ha n r i c k , W i l m k e n , A n n a en Heylke alle wett.
knd.van Goert en H e n r i c k e n voersr.is ten deel gevallen:
Ieder van h e n 13 g l d.w e l k e Jan van de Cruys aan hen schuldig is
volgens de s chepenbrieven.
fol.101vo
Gerit broer va n de knd . v o o r n o e m d heeft zijn deel eerder gehad.
fol.101vo
8 mei 1534
Jan van Dael onze m e d e - s c h e p e n verkoopt aan Willem van Aeyen:
-een heiveld aa n den Dijck r o n d o m in Willems erf.
fol.101vo
15 mei 1534
Hanrick G e r a r t s z n . V erhoeven man van Hanricken verkopen samen aan
Goert Gobbels 52 g l d.welke Jan Thoniszn.van de Cruys aan Hanrick
schuldig is v olgens de schepenbrieven.
fol.101vo
12 mei 1534
Willem Artszn.Verhijnart verkoopt aan Gelis Jacop Zenderszn.een jaar
lijkse cijns van 2 gld.op Paasdag uit:
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-sijn h u i s,hof e n z.en een akker daarbij van 9 lopense bij dat Laer
broeck 1 J an van de Cruys 2 St. Acht en—altaar 3 het Laerbroeck 4
een weg.
Vrij behalve 25 va t e n rog en 3 gld.en 14 st. jaarlijks.
Gelis consenteert los te lossen met 36 gld.tot Kerstmis op te zeg
gen en in twee k e e r af te lossen.
fol.101vo
1 3 mei 1534
Joest Verrijt "heft verlenget" aan Peter van den Molendick een sche
penbrief vi e r jaar van een m a l d e r rog,te lossen met 16 peters.
fol.101vo
16 mei 1534
Jan Peter Claesz n . d e oudste heeft opgedragen aan Joest Ysbouts en
Art van Bree als h . g e e s t m r s . v a n Asten en tot behoef der armen van
Asten:
-een huis, hof stad, h o f , schuur en erf in die Scildmeer 1 Ceel Ysbouts
2 Jan Lemmens 3 J a n R uel e n s 4 de gemeynt.
fol.101vo
24 mei 1534
Joest Ysb o u t s en Art van Bree als h.geestmrs.
"hebben geloft bij consent cappelaen,scepenen,kerckmeesteren etc.
Jannen P e e t e r C l a e s z n . d e n awsten dat sij den selven Jannen voorsr.
sullen hauw e n of doen hauwen in cost in cleer lijnen ende wulen
scoen hoesen e t c « i n reeli c k e r manieren gelijck men eenen goeden
huisman s cu l d i c h is te hauwen soe wael in sieckheyt als gesontheyt
alsoe lang als J a n voorsr. l e v e n sal in menslijker formen ende nyt
langer,voert h e b b e n Joest ende Art voersr.gelooft Jannen voersr.dese voerwarden v o o rsr.vast ende stedich te h a u w e n . *
fol.102
12 juni 1534
Danel W i l l e m s z n . v a n den Eynde heeft opgedragen een schepenbrief van
Asten aan Dirck ...... waar i n Art Willem Berckers Daniels voorsr.
gevest heeft.
fol.102
11 juni 1534
Cornelis Anthonis M enn e n heeft voor de sohepenen bekend dat hij Hanriok Jannes Hanrickszn.jaarl«geldende is 2£ mud rog waaraf Ambrosius Verheze recht heeft»
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-ende Art Artszn* van den Berch. man ende mbr •Dircken

f ol.102

13 ju n i 1534

Art Peter Ceelenzn*en Peter Peter Ceelen verkopen samen aan Joest
Jan Peterszn*een jaarl.cijns van 3 gld.op Lichtmis uit:
-hun huis en al hun goed aan den Dijck.
Joost consenteert los te lossen met 60 gld.
Item op 10 juni 1534 hebben de schepenen
"gekent dat Cornelis Roefs Cremerszn.is metten heer ingeset ende
met scepenen in die erffenis daer Geertruy sijn suster wyt g^torven
is als voer dat derde deel van den huys ende erfenis."
i
fol.102
26 juni 1534
Goert Jan VIeminxzn.belooft aan Meester Dirck onze coster tot Licht
mis a.s.te betalen 9 g l d . 12 st.
fol.102
7 juli 1534
Hr.Hanrick Jan Jacopszn.verkoopt aan Jan den Coester zijn zwager een
jaarl.cijns van 2b m u d rog weltte Hr.Hanrick aangekomen is van wege
zijn zusters en broers en welke erfrog Jan Willem Jacopszn.gekocht
had van Meester Goessen van Hal.
Hr.Hanrick Jan Jacopszn.verkoopt aan Jan zijn broeder de oudste een
cijns van 18 gld .volgens een schepenbrief die hij daaraf had.
fol.102
27 juli 1534
Jan Jan Jacopszn.de oudste belooft aan Hr.Hanrick Jan Jacopszn.zijn
broeder op Lichtmis a.s.te betalen 300 gld.
fol*102vo
3 aug*1534
Art Artszn.van den Eynde verkoopt aan Gevart Vranckenzn.een jaarl.
cijns van 6 vaten rog op Lichtmisdag "tot half oext scatvrij en beevrij,

uit:
-zijn huis,hof enz.aan den Bos 1 Philip Verrijt 2 Art Jan Berokerszn.
3 Art Berkers 4 een straat.
Terzelfdertijd heeft Philip Peterszn.Verrijt ook beloofd voor deze 6
vaten rog.
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Item Gevart consenteert los te lossen met I6gld.
fol.1Q2vo
12 aug.1534
Neel Roefs belooft aan Art Willem Berckers 8 dagen voor Lichtmis
a.s.34 gld.en 8 st.te betalen.
fol.102vo
25 aug.1534
Art Jan Jacopszn.(met Heylken Brouwers) verpacht zijn hoeve aan den
Dijck 12 jaar lang en dat voor 14 mud jaarl.en 16 gld.,met Kerstmis
op te zeggen.
fol. 102 vo

25 aug.1534
Heylwich wijlen Thomas sBrouwers met Art Jan Jacopszn.verpachten aan
Jan Mercelis Maeszn.:
-hun hoeve g e legen aan den Dijck en dat voor 12 jaar "ten halven int
afstaen so wiet b e l i e f t " ,jaarlijks voor 14 mud rog en 14 gld. (er
stond eerst 16 gld.)
Jan de laet (=de huurder) zal jaarlijks 3 vimmen stro dekken en de
huizing in goede reparatie houden zoals ze aanvaard is,hij moet de
werklieden de kost toegeven en •.*••••
fol.102vo
-"Item oft geviel dat
desen tyen so sal J a n
geven 16 gld.ende des
laet corten alle jaer

Heylwich aflivich worde binnen middelen van
die laet voorsr.na der doot voorsr. ,des jaers
sal elck van Heylwichs kynderen Jannen den
10 st."-

Item nog heeft Jan Mercelis Maes tegen Art Jan Jacopszn.een akker
gehuurd voor 3 m u d rog en die 3 m ud zal men jaarlijks korten aan die
14 mud voorsr.
Ook nog heeft Jan die laet van Art voorn, een beempt dat Lanckhout
gehuurd en dat voor 8 gld.jaarl.zo lanjj| hij (Jan) die hoeve hebben
zal.
Als Art Jan Jacopszn.of zijn vrouw dood gaan voor Pinksteren a.s.
zal de pachting te niet zijn.
fol.103
25 aug.1534
Jan Mercelis Maeszn.verpacht aan Jan Lambertszn.Vernebben:
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-zijn gelag op de Beeck gelegen en dat voor 12 jaar en hierbij jaar
lijks betalen
m u d en 1£ vat rog en ook "twe dage te meyen of te
tymmeren" en voor de groes jaarl. 13 gld.en twee vimmen stro te dek
ken te landsrecht en het huis etc.in goede reparatie te houden.
Terzelfder tijd heeft Lambrecht Vernebben "geloft super omnia voer
dese pechtinge voorsr." (hij is borg.)
Op 27 aug.heeft Art Vernebben geconsenteerd Art van Best te ver
wachten en achtervolgen sentencie van het vonnis tussen hem en die
van Antwerpen.
Op 27 aug.is een hof vonnis gewezen tussen de partijen van Antwer
pen en Art van Best en Art Vernebben.
fol.103
Op 7 september 1534 hebben Hubrecht ....mans en Adriaen Spruyt
"verborcht dat hoff vonnis tusschen hon ende Arden Vernebbefc ende
Arden van Best ende hebbent verborcht gelyck dat vonnis dai geleert
ende gewijst heeft te weten met twijntich karolus gld.noch een half
scaep,noch een canneken ende voer alle actien ende interesse aen
gaende desen sijn borg geworden Mercelis Alarts ende Reyner Wijchmoets gelovende (een voer al) die selve borgen den schout et Jannen
van Kessel te voldoen oft van noode wesen sal binnen 8 dagen na
dat vonnis van den heren van den grave opgebroken sal wezen al son
der fraude etc."
Op 9 sept.1534 hebben Art Vernebben en Art van Best "dat hoff von
nis verborcht gelyck boven behoudelyck dat sijt hebben verborcht met
silver ende gout ende banden.Ende hebben borge^ gestelt Joesten Joesten Verdysseldonck ende Art Vernebben gelyck boven gespecificeert
staet."
Art van Best en Art Vernebben beloven hun borgen schadeloos te
houden.
fol.103
25 sept.1534
Hr.Anthonis van den Camp priester belooft aan Roelof van Milhese
en Bruysten Thijs tot behoef der kerk van Asten tot Lichtmis a.s.
16 gld.of wel met Lichtmis daarna dezelfde 16 gld.met de pacht
volgens penning achttien.
15*

fol.103vo

25 sept . 1534
Vijf
Gerart Hanrick Huyken koopt van zijn zuster en broers "de beterscap
van twe eckers tot O m e l ” voor 50 gld.tot Lichtmis a.s. ”ende sal
hom den licop corten te weten 15 st.ende des heft Peter zijn zwager
zijn part daeraen behouwen dat sal hom oeck corten."
fol.103vo
26 sept.1534
Hr.Goert Janszn.van Nuwenhuys priester verkoopt een schepenbrief
aan Ambrosius van den Zeylberch bevattend een cijns of rente van 4£
gld. jaarl. welke Art Anthoni szn. van Otterdijck aan Jan van Nuwenhuys
verkocht had uit zekere onderpanden.
Item op 7 okt.hebben Jan van Dael en Cornelis Verscaut "gebrecht11
dat Hanrick die Wit de rog gezet heeft tot des geens behoef die
daer toe gerecht is.
fol.103vo
8 okt.1534
Lambert Danel E m o n t s z n . ,Herman Hanrick Gerit Bottelmans als man
van Merie en H e y l w i c h dr.Danel Emans met mbr.en Danel Artszn.van
den Berch g e lovend mede voor zijn broers en zusters,verkopen samen
aan Willem Jan Bruynenzn.onze mede-schepen:
-een stuk land,den W illichecker bij dat Lielder 1 Joest Tripmekers
2 Gevart W i l l e n . .
-een stuk land,den Hogencamp 1 Hanrick Verweyen 2 de weg
-een stuk land op den Nappert gelegen 1 Jan Theus 2 Willem de koper
-een beempt,die Wijskensdonck 1 Art van Doeren 2 Ceel Verhofstat.
Vrij behalve de cijns van de grond en 2 vaten rog jaarl.uit den Hogen
camp.
fol.103vo,104
8 okt.
Peter Emanszn.Verweyen en al de knd.van Danel Emants,verder Danel
Artszn.van den Berch mede voor zijn broers en zusters hebben gedeeld
alzulk goed als hen aangestorven is vanwege Art Emans hun oom.
A Peter kreeg:
-een sesterse land op Loverbosch 1 Hr.van Asten 2 Thijs van den Berch
-de huizing met de hofstad en erfenis 1 Jan van Hoeck 2 Peter Ysermans.
15:3

-een stuk land op die Rij 1 Hr.van Asten 2 Peter Emans
-een stuk b e e m p t ,Scoerbeemptken 1 Joest Verrijt 2 Joest Ysbouts.
Peter zal hieruit jaarl.gelden de cijns van de grond en 8 vaten rog.
B Danel Emants knd.kregen:
-den W i l l i c h e c k e r ,den Hogencamp
-den Nappert,de Wijskensdonck.
Hieruit jaarl.de cijns en 2 vaten rog,
fol.104
8 okt . 1534
Willem Jan Bruy n e n verkoopt aan Heylwich Danel Emantsdr.een jaarl.
cijns van 6 vaten r o g op Lichtmisdag uit:
-een stuk land int Lielder.
Heylwich c o n s enteert los te lossen met 18 gld.
1

fol.104
Willem Jan B r u y n e n verkoopt aan Gerart Willemszn.van Os een jaarl.
cijns van 10 v aten rog op Lichtmisdag uit:
-een stuk land op den Nappert 1 Jan Theeus 2 Willem de verkoper
Gerart consenteert Wilm e n los te lossen met 27 gld.
Ook is voorwaarde dat W i l l e m ”teynen drie jaeren1’aan Gerart altijd
mag teruggeven alst h em belieft,maar dan wel tot Sint Remeysmisse
te voren zeggen.
fol.104
15 okt . 1534
Gevart Gevarts s Brauwerszn.verkoopt aan Hanrick Janszn.van O t t e r 
dijck een jaarl.cijns van 6 vaten rog maat van Zomeren,op Lichtmisdag
uit:
-twee g e d e elten van zijn huis,hof enz.tot Zomeren gelegen aan die
Vlasmeer 1 Art P e t e r Mae s 2 Cop Thielen 3 de gemeynt 4 den kerkweg.
Gevart belooft dat hij binnen 8 jaar lossen en afleggen zal volgens
de brief met 17 gld.
Hanrick consenteert los te lossen met 17 gld.
fol.l04vo
15 okt . 1534
Jan Jan Alartszn.van Thoer verkoopt aan Anna Hanrick Heynselmansdr.
een jaarl.cijns van 30 st.uit:
-zijn huis enz.int dorp 1 Hr.Willem Vermeer 2-4 de straat 3 Lijsbeth
Peetersdr.
Anna consenteert los te lossen met 27 gld.

154

fol.104vo

23 okt.1534

Art Dirck Heynen belooft aan Joest van Bussel tot Kerstmis a.s.39
gld.te betalen.
fol.104vo
23 okt.1534
Art van Bussel (=Heynen) belooft aan Hanrick Jannes Hanrickszn.dat
z$j samen zullen overeenkomen met Hr.Laureyns aangaande "den sake
van de leen'1 met Heer Jonker van Breeroy,
Mochten ze met Heer Laureyns niet overeenkomen dan gaan ze naar Oissterwijck bij Joffr.van Breeroy inzake de kwestie van het leen en wel
voor Sint Andriesmisse a.s.
fol.104vo
28 okt.1534
Goert Jan Vranckenzn,verkoopt aan Willem Jan Bruynen een jaarl.cijns
van 6 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz .tot Onstaden 1 Jan van Dael 2 Peter van Berkel
-een sesterse land op Braesel gelegen 1-2 de hoeve van Rut
-anderhalf lopense land tot Onstaden,
Vrij behalve i blank als cijns en 2 mud rog en 6 vat daaruit geldend.
Willem consenteert los te lossen met 15 gld.
fol,104vo
2 nov. 1534
Willem Jan Bruynen heeft opgedragen aan Joest Anthonis Mennen een
brief van een malder rog welk Goest Jan Vrancken aan Willem verkocht
had uit zekere onderpanden.
N.B. 1 malder rog = 6 vaten rog,

fol,105

2 nov.1534

Peter Emants Verweyen belooft aan Herman Emans tot Lichtmis a.s. 4
gld.en tot Jansmisse naastkomend 2 gld.

fol. 105

12 nov.1534

Jan Jan Scoetmanszn.belooft aan Lenart sHanengreef te betalen met
Lichtmis a.s.over twee jaar de som van 124 gld.

fol.105
Jan Peter Slaetszn.belooft aan Lenart Strijbosch te betalen tot Sint
Martensmisse over twee jaar de helft van 17 gld.en een jaar daarna
nog de helft van 17 gld.en ingeval Jut Jans
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voorsr. moe der binnen deze 3 jaar sterft, zijn die 17 gld. voor Jan en
wel "soe haest als Jut van leven ter doet is."
Actum op Sint Mertensdag 1534.
fol.105
25 nov.1534
Gerit Jan Vrancken verkoopt aan Jan Peter Drieszn.:
-een stuk beempt tot Onstaden 1 Joest van Liessel 2 Jan PeterB
3 Art Verhynart 4 de Heerstraat.
Jan consenteert de los vier jaar lang met 15 gld.en als Gerart bin
nen deze vier jaar niet lost dan zal Jan aan het einde van die 4
jaar aan Gerart nog geven 3 gld.
fol.105
25 nov.1534
Gerart Jan Vranckenzn. verkoopt aan Jan Jan Mathijs Smollerszn.een
jaarl «cijns van 7 st.op Lichtmisdag uit:
-een stuk land,achter die Cauberch "voert seet Gerart dat voersr.
stuck lants Jannen tot eenen erfpand."
Jan consenteert Gerarden los te lossen met 5 gld.10 st.
fol.105
7 dec.1534
Joest Anthonis M e n n e n belooft aan Art Jan Jacopszn.op Lichtmis a.s.
over een jaar 15 gld.met 6 vaten rog als pacht.
fol.105
7 dec.
Jan Jans Mathijs Smollerszn.heeft vertegen op alzulk goed dat Jan
voorn.mag aansterven na de dood van Haywig zijn moeder en dat tot
behoef van Gerart Joest Tripmekerszn.
fol.105vo
8 dec.1534
"Item eest voerwaert dat Maes Willemss.ende Goert Gobbels ende Joest
van Bussel als voer Wilmken zijn moeder sullen malcanderen helpen
scay ende vaet dragen aengaende den goy Katharina hoerder nichte.
Actum VIII decembris anno XXXIIII."
fol.105vo
17 deo.1534
Art Vranckenzn.Vervoert heeft opgedragen aan Joest Anthonis Mennenzn.50 gld.uit een schepenbrief van 100 gld.die Art voorn.geldende
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had in de hoeve van Bussel van Katharina van Heersel zijnder huis
vrouw wegen en dat met de pachten volgens dèe brief van 100 gld.;
voort heeft Art v o o r n.beloofd dat opdragen etc.
Item Maes W i l l e m s z n . e n Joest Anthonis Mennen hebben vertegen op al
zulk goed " h a effelick ende erflick als Arden Vranckenzn.Vervoert
bleven ende a e n c o m e n is van der doet Katharina Willems dochter van
Hersel sijnder h u y s ^ r o u w was ende die self Maes ende Joest voersr.
geloeven voer (gesa m ender hant ende een voer al) alle anderen par
tijen die met recht op spreken mochten,voert geloven Maes ende Joest
voersr.dat vertijen ende geloefte voorsr. altijt vast etc.”
Item Maes W i l l e m s z n . e n Joest Anthonis Mennen en Goert Gobbels he b 
ben deling b e g e e r d van Art Vranckenzn.Vervoert en dezelfde Maes,
Joest ende Goert h e b b e n aan meka a r beloofd dat ze even diep in dat
goed zullen delen.
-«ende die selve Goert Gobbels voersr.heft geloft Maesen ende Joesten voorsr.dat hij W i l l e m Cuypers kynderen met recht ende met scepe
nen brieven uy t den g o y van Katharina van Hersel (keren) sal of hij
sal daer selver v o e r goet voer sijn ende staen ende dat sij dit eens
waren.”
Actum 17 dec. 1534» V e r s c a u t ,Vernebben.
N.B. De laatste vijf reg e l s w a ren doorgehaald,doorgestreept.
fol.105vo
23 dec.1534
Anthonia J an D i d m a n s hu i s v r o u w was bekent betaald te zijn van alles
wat Dirck Claes L a m b r e c h t s haar schuldig was en ook van alles dat
hij haar schuldig w o r d e n zal tot Lichtmis a.s.en scheldt Dirk daar
af kwijt van al deze jaren en bedankt hem voor zijn goede momberschap.
fol.105vo
17 n o v . 1534
"Item eender cond e n heft Danel Willems gedragen aen Joest Verrijt,
Cornelis Verscaut ende Henrick Baten als seoretaris tot Asten,
dat hon kenlick is ende daer bij ende aen sijt geweest daer Art Dirck
Heynenzn.ende Daniel Willems gerekent hebben van alles des sij te
doen hadden aengaende der hoeve tot Bussel ende dat Danel Arden eculdich bleef 23i gld «van alles des sij te doen hadden ende te rekenen
hadden.”
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Die getuegen (bevolent) den scrijf f daeraff.
Actum 17 n o v - 1534 in gebannen vierscaeren voer schoutet ende scepe
nen allen.
fol.106
Mercelis Dirck W e y n e n wett .zoon verkoopt,mede voor Marie zijn moe
der en Jan zijn w e t t .broer,aan Hanrick Peter Sijmenszn.:
-een huis,hof enz.bij de kerk 1 Keel Roefs 2 Melis Lobkens 3 Goert
Geldens.
Item Prans v o o r s r . (?) belooft dat hij jaarl.3 gld.zal betalen;deze
3 gld.had Dirck Mercelis Weynen aan Bruysten Thijs verkocht gehad.
Dirck voorn, of zijn erf gen. zullen hiervan onbelast blijven.
fol.106
7 jan.1534 (=35)
Jan Hanrickszn.van den Wasberch verkoopt aan Goert Jan Smeykens:
-de helft van een huis met land.
Dit gehele huis was Jan en Goert ten deel gevallen tegen zuster en
broer.
Goert Jan Smeykenszn.verkoopt aan Jan Hanrickszn.van den Wasberch
een jaarl «cijns van 6 gld. en 6 st.op Lichtmisdag uit:
-een huis en erfenis aan VUerseldonck 1 Jan Verbeersdonck 2 de Wit
-een beempt gelegen tot Afterbosch 1 convent Bynderen 2 Bruysten
Thijs 3 Aert die Haen.
Jan conêenteert los te lossen met 109 gld.en 10 st.,in tweemaal af
te leggen.
fol.106
9 jan.1534 (*35)
Art Dirck Heynen verkoopt aan Joest Anthonis Mennen een jaarl.cijns
van 2 gld.welke Jan Jan Voszn.aan Art verkocht had volgens brief,te
gelden op Pinksterdag.
fol.106
11 jan.1534 (*35)
Gerit Lambrecht szn. van Os verkoopt aan Mathijs Jan Groetenzn.:
-een heiveld op Heusden 1 erfenis Goetscalck 2-4 de gemeynt 3 Mer
celis Ysbouts.
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fol.106vo
10 nov.1534
Hanrick Nijs als man van Cornelis verkoopt aan Geertruy Philipsdr.
van den Borlaer een jaarl .cijns van een mud rog, volgens de brief gel
dend uit zekere onderpanden*
fol.106vo
12 jan.1534 (=35)
Jan Peter Dirckszn.verkoopt aan Heer Benedictus Heer Anthonis zoon
van Heersel een jaarl.cijns van 3 gld.uit:
-zijn hoeve gelegen op Brasel.
Hr.Benedictus consenteert los te lossen met 52 gld.
fol.106vo
1 7 jan.1534 (=35)
Jan Jan Jacops de oudste verkoopt aan Meester Dirck Joesten Drieszn:
-een stuk land van 41£ roeyen gelegen bij de kerk 1 Joest Anthonis
Mennen 2 de v e rkoper 3 W illem Heymkens 4 Hilleke Hr.Dircksdr.van
Hal en Mercelis Alarts.
Met een w eg van een half roey breed en 6 roey lang neven en langs
het erf van M e r c e l i s Alarts.
fol.106vo
16 jan.
Hanrick Y s e r m a n s z n . m a n van Luytgart verkopen aan Mathijs Jan Heynen
een jaarl.cijns van 2 m u d rog,deze 2 mud had Wouter Heestermans ver
kocht gehad aan Luytgart.
fol.106vo
16 jan.1534 (*35)
Thomas Jan H eynen belooft dat hij tot Kerstmis a.s.aan Mathijs Art
Crakelaers 53 gld.zal betalen.
Item Mathijs Jan Heynen bekent van Thomas zijn broer 100 gld.ontvan
gen te hebben en dat in afkorting van de 250 gld.die Thomas aan Ma
thijs met brieven van den Bosch beloofd had.
fol.107
16 jan.1534 (=35)
Jan Gerit s z n . ,Eymbert en Thewen zijn zonen, verkopen aan Cornelis Cor
nelis Coesterszn.:
-een huis,hof enz.in de Wolsberch 1-2-4 de gemeynt 3 Peeter Scerders
Vrij behalve een half blanck als cijns.
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fol.107
16 jan.1534 (=35)
Jan Artszn.van den Camp,Aert,Heylken en Lijsbeth. alle wett.knd.van
Arts van aen Camp h e b b e n vertegen op alzulke erfenis als huis,land
enz.zoals h en dat is aangekomen na dood van hun ouders.
fol.107
23 jan.1534 (=35)
Hr.Dirck V e r m e e r bekent betaald te zijn van alzulke 6 vaten rog als
Melis (...) Thijszn.van den Boom aan hem had te gelden uit zekere
onderpanden.
Hanrick Nijs als m a n v an Cornelia verkoopt aan Lieven van Geylick
en Hilleke zijn v r o u w een jaarl.cijns van 6 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn gehele h o e v e , l a n d enz.zoals Joest Verhoeven die nu in teuling
heeft.
Lieven consenteert los te lossen met 100 gld.
fol.107
30 jan . 1534 (=35)
Art Janszn.van Otterdijck verkoopt aan Geertruy Jan Wijnkensdr.een
jaarl.cijns van 30 st.uit:
-zijn huis,hof e n z . i n de Stegen.
Geertruy c o n s e n t e e r t los te lossen met 30 peters.
Item Jen H r . J a n s v an Herseldr.verkoopt aan Gevart Vrancken een
jaarl.cijns va n 3 m a u w e r rog op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof enz.bij de kerk
-een schepenbrief v an 4£ gld.uit de hoeve van Bussel.
Hr.Anthonis van de Camp priester heeft deze vest goed gemaakt en
consenteert los te lossen met 51 gld.
fol.107vo
1 feb . 1534 (=35)
Art van Best onze m e d e - s c h e p e n verkoopt aan Willem die Bruyn onze
mede-schepen een jaarl .cijns van 20 st.op Lichtmis uit:
-een stuk land bij de oude molen 1 Jan van Hoeok 2 Goert Gobbels
3 de gemeynt 4 een weg.
Willem consenteert los te lossen met 16 gld.
Item Mathijs M e l i s z n .belooft aan Yda Deynen 30 gld.met een pacht van
36 st.
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fol.;1;.07vo
*1 feb.1534 («35)
Jan Jan Jacopszn.de oudste verkoopt aan Willem Artszn.van den Camp:
-een stuk land en heiveld aan den Bosch 1 Everart Jan Goebbels 2-3
de koper 4 de weg.
Item Willem Artszn.van den Camp verkoopt aan Dirck Jan Chielenzn.
een jaarl.cijns van 3 gld.uit:
-zijn huis,hof en uit den Venecker.
Dirck consenteert los te lossen met 50 gld.
fol.107vo

1 feb.

Art Anthoni szn. van Otterdijck verkoopt aan Jan van Diepenbeeck een
jaarl.cijns van 14 g l d . 5 st.op Lichtmisdag uit:
-een huis,schop enz.en uit zijn deel dat Art gekocht had van >Jan
Verhagen zijn zwager en dat gelegen is tot Lierop.
-zijn huis hof enz.tot ftsten 1 Cornelis Verscaut 2 Gielis v.d.Moesdijck.
Jan consenteert los te lossen met 250 gld.
Item Art Thoniszn.van Otterdijck belooft aan Jan van Diepenbeeck tot
Lichtmis a.s.250 gld.met 14 g l d . 5 st.als pacht.
Item Gerart Joesten van Colbraken verkoopt aan Jan van Diepenbeeck
een jaarl.cijns van 3 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.tot Omel.
Jan consenteert los te lossen met 50 gld.
fol.107vo
1 feb.1534 (=35)
Gerart Lambrechtszn.van Os verkoppt aan Gerart Joestenzn.van Colbraeken een jaarl.cijns uit:
-zijn land bij dat Laerbroeck.
Gerart consenteert los te lossen met 25 gld.
fol.108
4 feb.
Peeter Hanrick H u y b e n z n . ,Peter Theuszn.als man van Lijsbeth,Art Jan
Ruelens als man van Joesten zijn vrouw en Cornelis Verscaut geloven
de voor Huybrecht en Alet alle wett.knd.van Hanrick Huyben en Jut
zijn vrouw,verkopen samen aan Gerart hun broer:
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-twee stukken land tot Omel 1 - 3 Danel Willemszn. 2 Gerart van Colbraken 4 een weg
-een stuk land 1 den capelecker 2 Jan van Reest 3 Claes van den
(Cruys) 4 een weg.
Vrij behalve 5 vaten rog.
fol.108
6 feb.
Hanrick Peter Bakermanszn.verkoopt aan Jan van Dael een jaarl.cijns
van 28 st.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof en erf tot Zomeren 1 Jan Slegers 2 de gemeynt 3 de straat.
Jan consenteert los te lossen met 20 gld.
Art van Best verkoopt aan Hr,Hanrick Jan Jacopszn.een jaarl.cijns
van 2 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof schuur enz.int dorp
-een stuk land int Lielder van 4 lopense.
Hr.Hanrick consenteert los te lossen met 30 gld.
fol.108
10 feb.
Jan Jan Jacopszn.de oudste verkoopt aan Art Willem Berckerszn.:
-een beempt,den Mortel aan den Bosch 1 Jan van Boescot 2 de verkoper
3 de koper 4 den Bosserdijck.
fol.108
11 feb.
Jan Jan Jacopszn.de oudste belooft aan Ermgart Jans Grootendr.een
jaarl.cijns van 19 st.op Lichtmisdag zolang als Ermgart leven zal.
fol.108
12 feb.
Mathijs Melis Verleynsdonck verkoopt aan Jan Willemszn.Vereuseldonck
een jaarl.cijns van 30 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.aant Rinckvelt.
Item Lijsbeth Hanrick Mennendr.met mbr.belooft mede voor deze veste.
Jan consenteert los te lossen met 24 gld.
-Jan van Dael brief 2 gld.te lossen 33 gld.fol,108vo
Op 17 dec. 1534 hebben Meester Willem van den Eynde,Joest Verrijt,

Cornelis Verscaut en Henrick Baten als arbiters tussen Hr.Hanriok
Jan Jacopszn.ten eender
en
Art Jan Jacopszn.als gemachtigde ten andere gesproken over een ver
schil dat de partijen voor de bank van ABten in een geding gehad heb
ben waarbij ze naderhand zich "gesubmitteert" hebben voor schout en
schepenen van Asten, "ende voer die selve verpeent op eenen peen
van 25 gld.te achtervolgen."
De arbiters doen uitspraak en zeggen dat Art Jan Jacops als gemach
tigde aan Hr.Hanriok,zijn broeder,zal geven en betalen de helft van
28 gld.en de andere helft ervan tot Lichtmis a.s.,verder zal Art
als gemachtigde nog aan de waard betalen 2 gld.en Hr.Hanriok zal
hem daarvoor 1 gld.korten.
fol.108vo
8 feb.1534 (*35)
Agnes w e d e .Cornelis Anthonis Mennen verpacht aan Art Jan Jacopszn.:
-een eeusel int Lanckhout en dat voor 6 jaar met 3 jaar af te gaan
en tot Kerstmis op te zeggen wie het belieft,jaarlijks voor 4 gld.
-De Groten camp,dat lopense voor jaarl.6 vaten rog en voor de
schuur jaarl.6 vaten rog en Art zal dat land aanvaarden tot oogst
aan de stoppelen.

Hierbij zijn geweest:Thomas Willemszn.,Mercelis zijn zoon,Hans Seelen,
Huyb van Bussel,Jan Janszn.,Dirck Huyben.
"Dat oeft datter wesen sal half ende half."
fol.108vo
15 feb.1534 («35)
Mercelis Gerarts Smollerszn.verkoopt aan Dirck Peter Claeszn.:

-een stuk land aan Snijersoamp met de brief erover.
Item Mercelis Dirck Weynen als mbr.der knd.van Dirck Heyn Huybenzn.
heeft vertegen op alzulk deel van twee stukken land als hen aange
storven is van dood Jutten Hanrick Huyben huisvrouw was en dat tot
behoef van Gerart Hanrick Huybenzn.
"ende des sal Gerart na Pasen als men eedt doen mach sijnen eedt
doen dat Jut zijn moeder daer op gestorven is" dat Dirck haar zoon
15 peters vooruit gehad heeft enz.met Peter zijn broer.
N.B. Heyn=Hanrick.

fol.lOÖvo

27 feb.

Jan Hanrick (Cll)mans verkoopt aan Jan van Reest:
-stuk land tot Omel 1-3 Dirck Claes Lemmenszn. 2 Joest Goeyens
4 Danel Willems.
fol.Töövo
4 maart
Item Peteke van Breda heeft gekent voor schepenen,
«Willem Diesseldonok en Jacop zijn broer hebben van hueren man hout
gecoft tot 20 stucken toe ende des steter noch twe te houwen voer
scepenen. ”
fol.109
25 feb.1534 (=35
Hanrick Janszn.van den Vosch en Jenneke zijn vrouw maken aan de drie
knd. te weten Thonis,Jacop en Hanrick die Jenneke voorsr.wettel.ver
kregen had bij Dirck Heyn Huybenzn.,12 gld.vooruit te hebben na de
dood van Jenneke voorn.
-Bij sterven van een der knd.komt het op de andere knd.fol.109
4 maart 1534 (=35)
Jan Cornelis Roef szn. beloof t op al zijn goed aan Hanrick Baten te ge
ven en betalen jaarl.op Lichtmis 4 gld.en wel zolang als Jan leven
zal en dat met 70 gld.af te leggen (den philipsgld.voor 25 st. en
de coervorster voor 28 st.)
Met voorwaarde dat Jan Hanricken voorn.op zal zeggen met Kerstmis
te voren wil hij met LichtmiB daarna afleggen (=aflossen)
Item Willem Jan Claeszn.verkoopt aan Ambrosius van den Zeylberch
een schepenbrief "me ncy11 makend («vermeldend) van 3 mauwer rog jaar
lijks welke Art Goessenszn.van Best aan Willem verkocht had.
Terzelfder tijd hebben Aert Vernebben en Aert Goessenszn.van Best
aan Ambrosius beloofd,dat zij - ”tot genen dagen en sullen eenigen
weerscap begeren doen.-”
fol.109
5 maart 1534 (*35)
Jan Ruelen Mae szn «verkoopt aan Art Anthoni szn .van Otterdijck:
-een klein stuk beempt int Lielder 1 Art van Otterdijck 2 een dijok
3 Hanrick Peterszn. 4 Jan Ruelen Maeszn.

164

Art Goessenzn. van Best belooft aan Hanrick Jan Jacopszn.tot Licht
mis a.s. 35 gld.te betalen.
Gerit Jan Jacopszn.verkoopt aan Jan Peter Claeszn.een jaarl.cijns
van 20 ... op Lichtmisdag uit:
-een stuk land aan den .......
Item Gielis van Kessel Berthouts natuurl.zoon belooft aan Langen
Aert 5 gld «min 2 s t .en dat voor naaste dinsdag te betalen van een
half vim stroes.
fol.109vo
12 maart 1534 (=35)
.Peter Gevartszn.van Doeren als man van Katharina,Willem Emans gelo
vende voor hem zelf en voor Jan zijn broer, (mede gelovend voor Merce
lis Hanrick van den Colck als man van Margriet) en voor Berber en
Geertruy zijn zusters en Joest Michiel Art szn. als man van Margriet
en Dirck die Becker als man van Ermgart en Mechtelt Goertsdr.Ver
beersdonck en Peterke haar zuster,verkopen samen aan Dirck Claes
Lemmenszn.al h un versterf en deel dat hen is aangekomen vanwege Jan
Didmans en Thonis zijn vrouw en van Art de broeder van Jan Didmans.
Dat goed is in A sten gelegen.
Dirck Claes Lemmenszn.belooft aan de erfgen.voorn.tot Lichtmis a.s.
te betalen 122i gld.met de pacht te weten 6 gld. 10 st.
Dirck Claes L emmenszn.heeft vertegen op de helft van 5 vaten erfrog
(maat Deurne) welke Jan Scoetman tot Doeren uit zijn erfenis schul
dig is te gelden.
fol.109vo
14 maart 1534 (=35)
Hanrick Dirck Heynen verkoopt aan Thijs Cornelis Crakelartszn.een
jaarl.cijns van 3i gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis.hof enz.op Astappen.
Thijs consenteert los te lossen met 58 gld.
fol,109vo
14 maart
Jennek« Dirck Heynendr.en Heer Jan haar zoon verkopen aan Jan Peter
Claeszn.de jongste een jaarl.cijns van 20 st.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof en een camp land int dorp 1 Joest van Bussel 2 de weg.
Jan consenteert los te lossen met 18 gld.
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fol#110
14 maart
Jan Jan Mathijs Smollerszn.verkoopt aan Mercelis Dirck Weynen:
-8 roeyen land in die Cauberch 1 Jan de verkoper 2 Art van Otter
dijck.
Met voorwaarde dat Mercelis Men sal mer twe hoender mogen hauwen
smaels sonder argelist •11
fol.110
16 maart 1534 (=35)
Danel Willemszn.van den Eynde verkoopt aan Art Vrancken Vervoert
een jaarl «cijns van 2 gld. op Lichtmisdag uit:
-zijn hoeve tot Bussel "gehellick ende al landt ende groese."
Art consenteert los te lossen met 50 gld.
fol.110
16 maart
Thomas Claeszn.van den Cruys verkoopt aan Jacop zijn broer zijn aan
deel dat hem is aangestorven door de dood van zijn vader en dat ge
legen is aan de kapel van Omel.
Jacop Claeszn.van den Cruys verkoopt aan Thomas zijn broer:
-een huis,hof en ho f stad
”
met eenen eyken boe m daer den oyversneest op steet,gelegen bij de
capel tot Omel" 1 Jan Colen 2-3-4 Jacop de verkoper.
Met als voorwaarde dat Jacop jaarl. 10 st.zal gelden die Thomas ge
worven had aan Joest Verrijt;nog 18 st.die Mathijs Hanricks geldende
heeft in de erfenis van Claes van den Cruys;
"ook ma c h Thomas altijt water mogen halen aen den put onbecroent.M
fol.110
17 maart
Agnes wede.Cornelis Mennen met Pauwel haar zoon en deze Pauwel mede
voor zijn broers en zusters,verkopen aan Marten Gevart Peterszn.:
-een stuk heiveld aan den Dijck 1 Art Jan Jacopszn. 2 de verkopers
3 de hoeve van Bussel 4 de koper.
Marten Gevart Peterszn.belooft op Lichtmisdag a.s.over een jaar
18 gld.te betalen met de pacht -6 gld.van de 100 gld.fol.110vo
23 maart 1534 (“34)
Art Janszn.van Otterdijck en Jan zijn broer beloven aan Mathijs Jans
Grotenzn.dat zij zullen gelden en betalen jaarl.4 gld.5 st.welke
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Mathijs voorn.b e l o o f d ha d te gelden aan Fijken Hanricksdr.van Rut en
wel zo dat de erf gen. van Mathijs daar onbelast van zullen blijven.
fol.110vo
De erfgenamen van Ja n Didmans tot 6 cloohten, verkopen aan Jan Jans
zn. van Otterdijck:
-de helft van het g o e d dat hen na de dood van Jan Didmans is aange
storven.
Deze helft h e b b e n de erfgenamen gedeeld met de erfgen.van Thonis
Jan Didmans h u i s v r o u w was;a l l e s gelegen te Asten:een beempt op Werdinge gelegen blijft er buiten.
N.B. clochten;zijn takken van afstamming.
fol.110vo
25 maart 1534 (*35)
Gevart V r a n c k e n z n . v e rkoopt aan Dirck Claes Lemmenszn.alzulk versterf
als Gevart a a n g e k o m e n is van wege Jan Didmans en Art zijn broer,goe
den te Asten gelegen.
fol.110vo
Jan Janszn.van Otterdijck en Jan Thoniszn.van den Cruys beloven aan
de erfgen.van Ja n D i dmans en Art Didmans 230 gld.tot Lichtmisdag
a.s.met de pacht te w e t e n 6 gld.ten 100 gld.
De erfgen.van J an D i dmans verkopen aan Vranck Willem Vranckenzn.:
-een zil beempt g e l e g e n tot Werdingen aldaar in die "vier buynre
jaerlix rijdende"
Vranck belooft aan de erfgen.te betalen tot Lichtmis 25 gld.met de
pacht te w e t e n van 100 g l d . 6 gld.
Item die e r fgenamen voorsr.zijn Dirck Claes Lemmenszn.voor Gevart
Vrancken,drie k i n d e r e n van Will e m Vrancken,vier knd.van Art van den
Berch,twee knd. v a n Hermen Vissers en 5 knd.van Sanna van den Berch
en drie erfgen.van Herman Vereept.
fol.111
25 maart 1534 (*35)
De erfgen.van Jan en Art Didmans hebben gedeeld tegen de erfgen.
van Anthonia Jan Didmans huisvrouw was,de goeden hen aangest&r?9n
wegens de dood van Jan en Art Didmans en die van Antonia de vrouw
van Jan voorn.
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A De erfgen.van Jan en Art Didmans kregen toebedeeld:
-de schuur met de halve h e f sted*behalve de heel: eIvteet de scLse-ckooi op staat
-een akker,den Cromecker 1 Jan die Groot 2 Thijs Hanricks e.a.
-een stuk land,dat Cloetken 1 Jan die Groot 2 Danel Willems
-een stuk land,die Cloeten 1 Danel Willems 2 Hanrick Jan Chielenszn
-een akker,den V e e n ecker 1 Dirck Claes Lemmenszn. 2 Peter v.d.Eynde
-een stuk land,dat Veenneken 1 Dirck Claes Lemmenszn. 2 de gemeynt
-een stuk beempt,die Voesterhout 1-2 Goort Gobbels.
Hieruit zullen deze erfgen.jaarl.gelden 4 st.min een negenmanneke
als cijns,een halve braspenning als geburencijns,4 mud rog min 1 vat;
aan Jan Colen 2b m u d rog,aan Y/reys Roefs een malder,aan het h.geest
altaar tot -^sten 9 vaten,aan de kerk 2 vaten.
B De erfgen.van Anthonia Jan Didmans vrouw is ten deel gevallen:
-het huis met de halve camp en de hoek met de schaapskooi erop
-een stuk land,in die Hoef 1 Dirck Claes Lemmens 2 Willem Smollers
-een beempt,Scoppenvelt 1 Danel Willems 2 Dirck Claes Lemmens
-een beempt,dat Streepken 1-2 Dirck Claes Lemmens.
-een eusel,gelegen in die Synéelbeempt 1 Danel: M l l e m s 2 Vreys.
Roefs 3 Peter van den Molendijck 4 de gemeynt.
Hieruit zal men jaarlijks gelden 4 st.min een negenmanneke als cijns,
nog een halve bras p e n ning als geburencijns,aan Jan Colen 2b mud rog,
aan het h . geest-altaar 9 vaten,de h.geest tot Asten 1 malder rog
en aan de kerk 2 vaten rog.
f ol.111vo

5 maart 1534 (=35)
"Item sijn oever comen van vrijnden ende arbiters ende magen als van
den ongeval m i s b r u y e k ende misval Jans Claessen van den Cruys saliger ter eender
ende
Peeter Hr.Willemszn.van der Meer misdedige ten anderen.
In den iersten soe hebben die vrienden Peteren misdediger den doot
ende ongeval vergeven behoudelljken ende met voerwaerden:
-dat Peter ten eewygen dagen tot Omel geen verkeringe en sal hebben
-noch een jaer naest comende uyt Asten te blijven ten gast gewljs
-noch sal die misdedige doen doen hondert zielmissen.
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-noch vier keer s s e n ellick van eenen pond,twe tot Asten in die
kerck ende twe tot Omel voer den cruys te setten,eenen philips gld.,
eèn bevart tot Sinten Ariaens binnen jaers ende goet be^ceet te
brengen.
-noch sal die misdedige geven na soen recht vier ende dertich soen
gulden.
-noch sal die m i s d e d i g e r den vrienden ten deerden bede toe,die stra
ten,wegen, steden ende plaetsen herberge scouwen ende ruymen ende al
op soen ende op soenen recht.
-oeck met voerwart toe gedaen of yemant van allen desen vrienden
voorsr.quamen in die herberch daer Peter dese misdediger saet soe
sal Peter m i s d e d i g e r die herberge sculdich zijn te ruymen den vrien
den soe verre die vrienden dat begeren.
-item voer die onmundige kynder van den doden voersr. sallen voer
geloeven Thomas ende Jacop Claes kynder van den Cruys ende Gerart
Jan Vranckenzn. ende Hanrick Gerart szn. Verhoeven als die onmundige
kynder tot vertijen te brengen (den austen soen alleen)
-item die vrien d e n van den doden begeren hier eenen scepenenbrief
af gelijck voorsr.is.
-item Heer M e r t e n J an Huerokmans geloft voer dese soen te volbren
gen gelijck v o e r sr.is,al sonder argelyst ende op soen ende soenrecht.
Actum 5 marei anno 1534.
-U.B. De oude abdij van St.Adriaan in Geeraardsbergen (0.V1.)-Pasen 28 maart 1535fol.111vo
10 sept.1535
Hr.Hanriok Jan Jacopszn.priester verkoopt aan Hanrick Baten een jaar
lijkse cijns van 25 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.int dorp.
Hanrick consenteert los te lossen met 18 peters.
Hr.Hanriok m a g afleggen met twee of vier peters of meer.
fol.112
10 sept.1535
Hr.Hanriok Jan Jacopszn.belooft aan Aelbert Hanrickszn. "voer soenenM een mud erfrog en 30 gld.
Hr.Hanriok zal aan Aelbert tot Pinksteren a.s.25 gld.geven en de
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andere penn.tot Lichtmis a.s.zonder pacht.
Item het is ook voorwaarde dat Hr.Henrick de pacht tot Lichtmis a.s.
heffen en beuren zal.
Hr.Hanrick mag bij betalen ook allerlei "ongevalueert geld geven.11
Hanrick Jan Jacopszn.belooft dat hij voor Hr.Hanrick die penn.zal
betalen.
fol.112
10 april 1535
Jan van Dael onze m ede-schepen bekent betaald te zijn van een mud
rog door Haywich Scoeks huisvrouw,uit een brief over twee mud wel
ke Jan geldende heeft in Heywichs erfenis.
fol.112
10 april 1535
Gevart Vrancken bekent betaald te zijn van 13 gld. 10 st.die Dirck
Claes Lemmenszn.hem had beloofd inzake zijn deel dat hem aangestor
ven was vanwege Jan Didmans.
fol.112
13 april 1535
Gielis van Kessel Berthoutszn.verkoopt aan Goert van den Goer een
jaarl «cijns van een m ud rog op Lichtmisdag uit:
-al zijn land,groes enz.dat Gielis in Asten heeft.
Terzelder tijd staan Hanrick Dirck Heynen en Danel Willems borg voor
dat goed van Gielis.
Goert consenteert de los te lossen met 36 gld.
Gielis belooft Hanrick en Danel te ontheffen.
fol.112vo
15 april 1535
Jan Joest Hanrickszn.en Dries zijn broer verkopen aan Gevart Vrancken
een jaarl.cijns van een mud rog,half april te betalen uit:
-zijn vaders huis,hof enz.aan Voerseldonck 1 ..... Alitten 2 Lenart
Bottelmans.
Gevart consenteert los te lossen met 30 gld. 10 st.
fo l . H 2 v o
19 april 1535
Art Dirck Heynen belooft aan Gielis van Kessel te geven en betalen
binnen een maand 9 gld.
fol.1 12 vo
23 april 1535
Bruysten Ambrosiuszn.Verhese verkoopt aan Dirck Peter Claeszn.:
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-2 stukken land bij dat Roet «welke twee stukken Bruysten opgewonnen
had niet vonnis en reoht Mons soepenen wael kennelick" 1 Cornelis
Roefs 2 de weg 3 Vrancken Vervoert 4 Willem Wagemekers.
Vrij behalve een oort èt.als cijns en jaerl.5 vaten rog.
fol.112 vo
30 april 1535
Gielis Bertho u t s z n . van Kessel belooft aan Hanrick Jan Heynen te be
talen met Lic h t m i s a .s.over twee jaar de som van 18 gld.
fol.112vo
30 april 1535
Cornelis Bajftholomeus gelovende voor Anna en Prancisca zusters van
Hanrick en alle w e t t . k n d . v a n Danel Coexs hebben vertegen op;
-een huis,hof enz.tot Omel 1 Joest Goeyens 2 Jan v.d.Goer
-een stuk land en g r o e s e fdie Hoef 1 erf gen. Jan Didmans 2 de gemeynt
en dat tot behoef van W i l l e m Dries Willen.
fol.113
Hubrecht (Tuere)mans en Adriaen Spruyt als mannen en mbrs.en erfge
namen van Yda H o n s n a s e met Arden Vernebben en Arden van Best als
erfgenamen van W e y n d e l Honsnase hebben gedeeld de goeden die Weyn
del en Ida a c h t e r g e l a t e n hebben.
A Huybrecht en A d r i a a n kregen:
-het voorst eind van het huis waa r Yken Deenen inwoont,met de erfe
nis neven B r u y s t e n ...... erfgen.zoals afgepaald.
-een eusel int L i e l d e r 1 de straat 2 Joest Verrijt e.a.
Met de last v an een w e g die daar door gaat.
-een stuk land,bij het huis van Rolof van Milhese
-een stuk land, den Heesa k k e r 1 Ons Vrouwen-altaar 3-4-een weg 2 Art
en Art voorn.
Hieruit zullen Huyb ert c.s.jaarl.gelden de cijns van de grond en uit
het huis jaarl.de helft van 5 vaten rog.
B Art Vernebben en Art van Best kregen:
-twee beempden int Roet,neven den dijck
-een stuk land, dat Cloetken 1 Neel Verscaut 2 Jan Deenen erf gen.
-een stuk land bij het huis van Rolof van Milhese 1 Reyner Wijchmoets
2 Hubrecht c.s.
Hieruit zullen Art en Art jaarl.gelden de cijns van de grond en een
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malder rog jaarl*aan Hubrecht en Adriaen,nog jaarl.uit den CloetIcen 2 vaten rog.
fol.113

18 juni 152i

Jan Hanrick Colen bekent ontvangen te hebben van Mercelis Ysbouts
32 peters op een schepenbrief van Asten inhoudend 64 peters.
fol.H3vo
11 mei 1521
Andries Willem Drie szn .heeft vertegen op alzulk goed als Heylwich
de moeder van Andries achtergelaten heeft en dat tot behoef van Jan
zijn broer die jongste.
-Jan voorn.belooft aan Dries Mtot half pril" a.s.15 gld.
Act.11 mei 1535—
N.B. Deze twee regels zijn doorgestreept.
fol.113vo
11 mei 1535
Jan Peter Slaetszn.verkoopt aan Hr.Dirck van Milheese priester een
brief van Asten groot 3i gld. jaarl.welke Mercelis Artszn.van den
Synde verkocht heeft.
Hr.Dirck consenteert los te lossen met 58 gld.
fol.113vo

12 mei 1535

Joest Goesen Jennekenszn.belooft met Sint Martensmisse a.s.over een
jaar aan Hubrecht (Tuere)mans en Adriaen Spruyt 18 gld. te zullen
betalen.
fol.113vo
28 mei 1535
Meester Dirck Joest Drie szn .verkoopt aan Ambrosius van den Zeylberch
een schepenbrief van Den Bosch'nvan jaarl.3 gld.5 st.uit onderpanden
te Asten.
fol.1l3vo
28 mei
Gerart Jan Jacopszn.bekent ontvangen te hebben van Dirok zijn broer
de som van 100 gld.en dat in afkorting van 30 gld.jaarl.welke Dirck
aan Gerart verkocht had.
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fol.113vo
9 junl 1535
Melis Verleynsdonck belooft aan Hanrick Jannes Hanrickszn*een jaarl.
cijns van 164 vat rog op Lichtmisdag en dat 10 jaar lang.
fol.1 1 3 vo
9 juni
Jan Verbeersdonck heeft ook beloofd als voor 10 vaten rog min 1 cop*
Margriet Jan Scepers huisvrouw was heeft ook beloofd als voor 10 va
ten min een cop uit een akker.
Ingeval dat Hanrick de akker wil verkopen, zal die pachtigg uit zijn;
zij zullen hun ploegrecht hebben.
fol.1 1 3 vo
12 okt. 1535
Art Anthoniszn.van Otterdijok heeft gepacht twee akkers van Hanrick
Jannes Hanrickszn.:
-een akker gelegen bij die oude molen
-een akker bij Joest Tripmekers.
Hij pacht die voor 7 jaar,.jaarlijks 22 vaten rog en aan de stoppels
laten liggen.
fol.114
Christina wede «Anthonis Joesten Hanrickszn. van Lieselxheeft verte
gen op het goed dat Joest Hanrickszn.van Liesel en Jut zijn vrouw
achtergelaten hebben en dat tot behoef van Joesten en Francissen
zijnde knd.van Joesten van Liesel voorn.
Na de dood van een dezer knd.komt het goed op de andere;zijn ze bei
den dood zonder wett.geboorte aohter te laten,dan komen de goeden
op de erfgen.van Joest Hanricks van Liessel en Jut zijn vrouw.
Ingeval Christina meer knd.zou krijgen dan de twee van Anthonis voorsr.dan zullen die even diep delen.
"Noch eest oeck voerwaert dat Christina voorsr.huer guede die sij nu
heft nyt verergeren of verminderen en sal ten sij sake dat huer noot
doet aen hueren lijve."
fol.H4 ,ii4 vo
18 juni 1535
Joest en Frans Joesten van Liessel kinderen als mbrs.der twee knd*
van Anthonis Joestenzn.van Liessel hebben beloofd alle jaar te ge
ven en betalen aan Christina wede.Anthonis Joestenzn*van Liessel
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18 mud rog op Lichtmisdag uit:
-twee hoeven gelegen te Asten:
een hoef geheten die Dysseldonck,de ander hoef geheten Veldecker,
beiden met al hun toebehoren.
Dit alles tot behoef der 2 knd.van Anthonis Joestenzn.van Lieseel
en dat zo lang totdat die 2 knd.tot hun mondige dagen en tot hun
verstand gekomen zijnjmochten ze„hier niet mee tevrede zijn,dan zul
len ze niet delen in al dat goed dat Joest van Liessel en Jut zijn
vrouw achtergelaten hebben.
Ook is er voorwaarde,dat Christina's naknd.met de twee knd.samen
even diep zullen delen.
Al deze voorwaarden zijn geschied door de wijze mannen:
Meester Willem van den Eynde de kapelaan en Hr.Peter van Eckerbroeck
priester,Hr.Peter van den Dael,Jan Colen,Joost Verrijt,Abrosius van
den Zeylberch en Henrick van den Eynde.
fol. 1 1 4 vo
Mocht er ongewone commer (belasting) op een van deze hoeven of op
beide rusten, "dat zullen ze samen dragen en betalen van den gelderse brant etc.tot dat die kynder tot hueren mundigen dagen comensijn,,
fol.1 1 4 vo
Christina consenteert los te lossen als deze twee knd.mondig gewor
den zijn;Frans of Joest mogen lossen elk mud rog met 40 gld.
"Item of dese weduwe houde ende die kynderen met den man van Chris
tina nyt tevreden ende weren soe sal die mbr.van den knd.voorsr.na
hom mogen nemen die kynderen voorsr.metten goy ende van den goy der
knd.goede rekenscap bewijs ende reliqua doen,
fol,1 1 4 vo
11 juni 1535
Hanrick Dirck Heynen verkoopt aan Marten Gevart Peters een jaarl.
cijns van 6 vaten rog op Sint Jansbaptistendag "die in die wee-maent
oomt" uit:
-zijn huis,hof enz.tot Astappen.
Marten consenteert los te lossen met 18 gld.
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fol* 1 14 vo
10 juni
jan van Diepenbeeck heeft vertegen op alzulk goed als dezelfde Jan
aangestorven was of nog mocht komen van zijn ouders en Rut ten zijn
broer en dat tot behoef van Jan Vos en Pee ter Meester Hanrickszn.
Jan Vos en Peter voorsr.hebben beloofd tot Sint Martens-misse aan
Jan 8 gld. 10 st.te zullen betalen.
fol.115
17 juni 1535
Sijmon Claes Zeelmekerszn.heeft opgedragen aan Jan Colen vier sche
penbrieven tot Zomeren:een brief van 134 vat,twee van ieder 9 vaten
en een brief van 8 vaten rog,allemaal maat Someren uit onderpanden
aldaar aant Slyven 1 Goert Buellen 2 Lamb.Genen 3 *t Ronsel 4 de
straat.
Jan Colen consenteert los te lossen deze vier brieven met 30 gld.
Jan Colen zal wederom "heffen en bueren 28 vaten rog die also lang
sculdich waren te staen."
Simon consenteert en bekent dat als hij deze 4 brieven gelost heeft,
dat Jan Colen dan wederom beuren zal 28 vaten rog volgens inhoud
van zijn brief.
fol.115
17 juni 1535
Gommer Wouter Gerart szn. verkoopt aan Jan den Coester een mud rog
welk Gommer met brief verkregen had van Aelbert Aelbrecht Zeebenzn.
en welke men jaarl.heeft te gelden uit onderpanden tot Omel zoals
die Beien Jans Corten huisvrouw met haar mbr.verkocht had.
fol, 115
20 juni
Hanrick Baten heeft opgedragen aan Rolof van Milheese en Bruysten
Thijs tot behoef der kerk van Asten een brief van 2i gld.jaarl.die
Jacop Dirck sWittenzn.aan Hanrick Baten verkocht had.
fol,1 1 5 vo
20 juni 1535
Jan Peters verkoopt aan Heylwich Artsdr.van Rut een jaarl.cijns van
2 gld.op Lichtmisdag uit:
~zijn hoeve gelegen aan Voshoelen met al haar toebehoren.
Heylwich consenteert los te lossen met 33 gld.
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fol.H5vo
25 juni
Art Artszn. van den Berch heeft vertegen op alzulk goed als Art zijn
vader verkocht heeft aan Mathijs Art szn. van den Berch zijn broeder.
fol.115vo

25 juni

Hanrisk Janszn.van den Bosch mede voor Dirck zijn zoon,heeft verte
gen op alzulk goed als Jenneke zijn vrouw heeft achtergelaten en dat
tot behoef der drie knd.die Jenneke verkregen had bij Dirck Hanrick
Huyben.Met voorwaarde dat Hanricks kinderen die hij bij Jenneke ver
kregen had, zullen staan in hun gedeelte van Jacops sWitten en zijn
vrouws goed.
fol.115vo

26 juni 1535

Jan Jan Costerszn.verkoopt aan Jan Jan Danelszn.een jaarl.cijns van
2 gld.uit:
-een hoeve op Brouhuys en geheten die Weyer,gelegen in de parochie
van Vlierden.
Jan Danels consenteert los te lossen met 30 gld.1 oort.
fol.115 vo
Jan Jan Jacopszn.de oudste bekent ontvangen te hebben van Jan Jan
Costerszn.de som van 37& gld.die Jan voorn, schuldig was te gelden
aan Hr.Hanrick Jan Jacops.
fol.1 1 5 vo
| juli
Jacop Thomas Willems man van Lisbeth verkoopt aan Goert Gobbels een
jaarl.cijns van een mud rog op Lichtmis,dit mud rog had Art Danels
van Beessel beloofd te zullen gelden en betalen aan Jacop voorn.
fol,115 vo
16 juni
Willem Verbraken als man van Heylwig van Craendonck heeft vertegen
op alzulk goed als Heylwich van Craendonck zijn vrouw in Asten heeft
en dat tot behoef van de h.geestmrs.in Asten.
fol.H5 vo, 116
16 juni 1535
Terzelder tijd zijn verschenen Art van Bree en Dirck Deenen als h.
geestmrs.en hebben opgedragen aan Meroelis Janszn.van den Goer al
zulk goed te weten:
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*kuis*k°f enz,tot Qmel met alle roerende goederen die Heylwich van ft

Craendonck achterlaten zal en dat voor zekere diensten "ende arbeit
ende voer nootdruft hueren lijfs die Mercelis voor er,hadde geloft
geylwxgen te doen ende doen doen so lange als Heylwich leven sal in
fflenslyker na tueren,welck huys etc «Heylwich gemaect en gegeven hadde
den h*geest tot Asten,"
De h.geestmrs, hebben op dit huis etc.vertegen en wel met toestem ming van Meert en W i l l e m kapelaan en de kerkmrs.en naburen van Asten.

rol.116
25 juli
Peter Joesten Verrijt belooft aan Joest Jacop sWitten tot behoef van
Heylke Peters voorn,dr,die Peter verwekt had bij Saelden Jacop sWittendr.de som van 16 peters en wel als Heylke mondig is geworden, tot
die tijd,zal Peter haar (Heylke) "houwen of doen houwen in cost ende
cleer etc."
fol,116
Jan Jannyszn,verkoopt aan Gevart Vrancken een jaarl.cijns van

6

va

ten rog tot half oogst te betalen uit:

-een schepenbrief van A s ten groot 15 gld.die
schit aan Jan verkocht had.
Gevart consenteert los te loseen met 17 gld.

Art Geldenszn, van

Boe-

fol.116
3 juli
Willem Jan Claeszn,belooft aan Joest van Bussel 8 gld.tot Bamis a.s.
Peter van den Molendyck belooft aan Jan van de Cruys 15 gld, tot Geldrop-markt a.s,
fol,116
26 juli
Jan Hanrickszn,belooft aan Jen Costers te geven 3 gld.min 1 i st.
fol.116
1 sept.1535
Art Vrients bekent dat hij aan Art van Best c.s.betaald heeft 20 gld.
negens achterstallige pacht verder nog een jaarl.pacht van 3& mud
rog en nog een pacht van 3 i mud.
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fol.116
11 juni 1535
Jan Peter Slaets belooft aan Danel van Gerwen te betalen nu Sint
Jansbaptist over een jaar de som van 100 gld.met 12 gld.als pacht.
fol,116vo

10 sept. 1535

Lysbeïfch Arts huisvrouw Vervoert heeft met haar knd.gedeeld.

A Lijsbeth kreeg:
-het klein huis met land daarbij
-een akker 1 Bruysten Thijs 2 Roefs erfgen.
-de halve Langenecker 1 Aben en Bruysten 2 haar knd.
-de voorste hof met het voorste eusel.
Hieruit zal Lijsbeth jaarl.gelden 3 vaten rog tot Doeren,
5 vaten rog aan de vicarie tot Asten
8 vaten rog aan de kerk tot Asten
2 vaten rog aan Hubert van den Borlaer
3 vaten rog en 24 st.min een oort aan Met Alitten
7 st.en 4 oort van den Bos-ponden en de halve cijns van de grond.
Lijsbeth belooft aan haar knd.het recht van weg.
B De knd.kregen:
-alle andere huizingen op de erfenis staande
-de halve akker bij dat huis
-drie copse land 1 Jacop Bollen 2 Aeb Witten
-de halve Langenecker
-het achterste eusel met twee hoefkens 1 Jan Ruelen 2 Jan Slaets.
Hieruit zullen de knd.jaarl.gelden:
8 vaten rog ten Bos
1 malder rog aan de h.geest tot Asten
2 vaten rog aan de koster
2 vaten aan Huybrecht van den Borlaer
3 vaten rog en 24 st.min 1 oort aan Met Alitten
7 st .f oort aan die Bos-ponden en de halve cijns van de grond.
fol.116vo
20 sept.1535
Jan Jan Heynen belooft aan Thonis Meliszn.van nu tot Allerheiligen
a.s.over een jaar 30 gld.
fol.116vo
Cornelis Roefs bekent schuldig te zijn aan de knd.iran Merrie zijn
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vrouw de aom van 18 gld*
fol.H6vo
Joeet van Bussel belooft
borg van •••*•••*•
Hanrick
Hanrick

6 juli 1535
Lenart Bottelmans schadeloos te houden als

die Smet scheldt Lenart Bottelmans lcwijt als borg etc.
die Smet bekent dat Joest van Bussel al voldaan heeft.

fol.117
Philip Peterszn.Verrijt en Pauwel Philips Colen verkopen aan Mathijs
Claeszn.van Vlierden een jaarl.cijns van 15 vaten rog op Bamisdag
uit:

hun goed aan den Bos in Omel.
Mathijs consenteert los te lossen met 43 gld.
-al

fol.117
28 sept.1535
Art Dirck Heynen verkoopt aan Willem van Goerle:
-een huis,hof enz.op den Poel int dorp 1 Art Heynen 2 de Poel 3-4
de straat.
Dit huis had Art gekocht gehad van Hanrick Jannes Henrickszn.en de
ze Hanrick had het opgewonnen met vonnis en recht voor ons schepenen
Vrij behalve een st.als cijns en jaarl.3 vaten rog en 3 gld.
Willem van Goerle verkoopt aan Art voorn.een jaarl.cijns van 3 gld.
uit dit huis.
Art consenteert los te lossen met 50 gld.
fol. 1 1 7
12 okt.1535
Peter Emantszn.Verweyen belooft aan Gerard Willems van Os dat hij
(Peter) jaarl.zal gelden de cijns die staat in:
-den nyencamp,die aan Emant Verweyen toebehoord had.

fol,117v o
24 okt.1535
Jacop Goertszn.man van Jen heeft vertegen op alzulk goed als Jacop
en Jen of haar moeder aangestorven is van Henrick Verweyen of Jut
Verweyen en ook op alle testamenten en op al het goed dat Hanrick
Verweyen of zijn ouders achtergelaten hadden.
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fol.H7vo
26 okt. 1535
Heylwich Jan Fa es huisvrouw was met Jen haar dr.en Faes Jan Faeszn.hebben gedeeld met de kinderen van Jan Faes.
en Jen de dr.met Faes kregen:
-het huis met hofstad enz.
-de akker daarbij tot Onstaden.1 Jan van Dael 2 de gemeynt.
Hieruit zullen Heylwich c.s.jaarl.gelden de cijns van de grond en
1 mud rog aan Hr.Tilman.
A

Heylwich

De knd.van Jan Faes,te weten Peter Willem Jans van de Goer als
man van Haywich, Gerart Jan Gerarts als man van Hanricken en Jan Jan
Faes kregen:
-stuk land,den Langenecker aan die Bosch met een groes daarbij
1 Peter Hanrick Peters 2 de Hr.van Asten.
Hieruit zullen deze knd. jaarl.gelden 1 mauwer rog aan Hr.Tilman.
B

fol.1 1 7 vo
2 nov.1535
Claes Henrick Roeffs belooft aan Art Scalvogels dat hij (ölaes)jaarlijks zal betalen (3 jaar lang),de pacht die Art beloofd had aan Ka
tharina Robijns.
fol.1 1 7 vo
Op 10 nov.1535 heeft Gerart van Lier "verborcht” een vonnis tassen
hem en Hanrick Jan Heynen
-"ende heft geloft met ter banckenrecht oft der hoffbancken te behel
pen ende nyt verder ende heft geloft den schoutet of hij daer ennich
coste omme dede als dat process te doeii scriven of andersints dat hij
die coste betalen sal etc.ende heft daer voer borch gestelt Evert
Jan Diesdonck ende noch heft den schoutet geveest twee peeters oeck
voer sij borch ende heft noch ge set siver ende gout te weten een
k(arolus) gld.4 st.Mfol.118

10 nov.1535

Jan Pauwels Colen verkoopt aan Frans Mathijszn.van den Berch;
-stuk land op Loverbosch 1 Hr.van Asten 2 Peter Emans 3 Joest Ver
rijt 4 een weg.
fol. 118

10

nov.1535

Art Eynseen van Millis als man van Katharina verkoopt aan Joest
180

Anthonis Mennen alzulk versterf als Arden of Katharina zijn vrouw
aansterven mag van wege de dood van Wilmken Anthonis Mennen huis
vrouw was*
fol.118
11 nov.1535
Jan Theus verkoopt aan Joost Verrijt onze mede-sohepen en Willem
Thomas Froyen en Tijssen Jansdr.van den Camp en Hilleke Dircksdr.
van Kali een schepenbrief betreffend:

-een erfweg door een eusel gelegen in die Papendonck 1 Reyner Wychmoets 2 Jan Theus.
Deze weg is om te varen en drijven en is een roy wijd.
Is voorwaarde dat Jan de verkoper "sal hauwen die voornst ynd weel
hangende,Willem Thomas Proeyen die achterste ijnd weel hangende."
fol.118
20 nov. 1535
Hanrick Hanrick Baten verkoopt aan Henrick Gevarts Verhoeven:
-een stuk land van 6 lopense omtrent de molen 1 - 2 een weg daar men
ten dijck waart gaat 3 Goert Gobbels 4 de gemeynt.
Henrick Gevarts Verhoeven verkoopt aan Henrick Baten een jaarl.cijns
van 20 st.uit dezelde akker.
Hanrick Baten consenteert los te lossen met 17 gld.
fol.118
6 dec.1535
Hanrick Geldenszn. van Boeschit en Willem Jan Groot en
"sullen malcanderen goede veest doen ende malcanderen wael bewaren
van den genen dat sij met malcanderen geconnenscap hebben binnen een
maent tijts off sees weken (goet tijts voer Lichtmis naestcomende)
sonder eenich berou daeraff te mogen hebben.
dat is te weten dat Hanrick voorsr.heft gecoft van Wilmen voorsr.
sijn gelaech tot Boschot liggende:huysinge,landt,groes sonder argelist,noch drie hondert gld.ende die te geven ende betalen tot Licht
mis naestcomende oever een jaer sonder eenige pacht te geven.
Act. 6 dec«anno 35.
Willem sal die half scuer los vrij aff vueren ende Hanrick sal voer
die ander half scuer den pacht betalen sonder argelist ende des sal
Willem noch van Heynen bueren vijf gld.al tot dien Lichmis voersr.""Item noch geloeft Henrick voersr.dat hij sal betalen jaerlics die
2 gld.aan Dirck Deenen gelijck Willem die geworven heeft."
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fol.118vo
31 maart 1535
Art Geldens van Boeschit verkoopt aan Jan Drieszn.van den Zeylberch:
-de helft van een beempt tot Weerdingen in Asten 1 Gevart Deckers
2 de gemeynt 3 Jan Hoerenvoets 4 de Aa.
trij behalve een £ braspenning als cijns.
Jan de koper consenteert los te lossen met 60 gld.
Jan heeft ”verleet 20 st.die sal Art half corten ende wil Art los
sen soe sal Art voorsr.die 20 st.Jannen wedergeven.”
fol.118vo
13 dec.1535
Jan Janszn.Coesters verkoopt aan Jan Anthonis van de Cruys:
-een beempt op die Vloet in die Luttel Heze gelegen tot Asten
1 Jan Colen 2 Willem Copis 3 de gemeynt 4 de Aa.
fol.118vo,119
12 dec.1535
Jan Thonis van de Cruys en Hanrick Janszn.van Otterdijck hebben geerfwisseld.
A Jan zal van Hanriiak hebben:
-een beempt in die Papendonck 1 Jan Anthonis van de Cruys 2 de
Bleeck 3 Jan van Berkel 4 Dirck Deenen
-een stuk land, in den Camp bij dat Lauwreysen cruys te Asten
1-3 Art van Otterdijck 2 Claes Janszn.van Otterdijck 4 een weg.
B Hanrick zal van Jan hebben:
-een stuk land in de Steegen 1-3 Hanrick Janss.van Otterdijck 2 Mat
hijs Jan Groten 4 de gemeynt
-een beempt int Zwartbroeck 1 Hr.van Asten 2 Art Jans van Otterdijck
en Hanrick zijn broer 3 Huyb die Hoge 4 Jan Janszn.van Otterdijck.
Jan belooft dat Hanrick vier jaar zal mogen wegen.De cijnsen die er
zijn zullen ze malkaar betalen.
fol.119
13 dec.1535
Jan Anthoniszn.van de Cruys verkoopt aan Hanrick Jan Jacopszn.een
jaarl «cijns van 6 gld. op Lichtmisdag uit:
-een beempt op die Vloet in die Luttel Heze 1 Jan Colen 2 Wilm Co
pis 3 de gemeynt 4 de Aa.
Hanrick consenteert los te lossen met 100 gld.
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fol.119
18 dec.1535
Janszn.van Otterdijck verkoopt aan Jacop Thomas Willemszn.:
-een stuk land,omtrent Laarbroeck 1 Wreys Roefs 2 Geen van Os 3 het
Laarbroeck 4 een weg.

Art

Jacop Thomas Willems verkoopt aan Art Janszn.van Otterdijck een cijns
van een mud rog uit het land voorn,
Jacop Thomas Willemszn.verkoopt aan Art Janszn.van Otterdijck een
jaarl.cijns van 2 mud rog op Lichtmis uit:
-een huis,hof enz.en een stuk land int Laerbroeck 1-3 Laureyns
Roefs 2 Gerart van Os 4 een weg.
Art consenteert los te lossen met 68 gld.
Jacop zal niet eerder pacht betalen dan met Lichtmis a.B.over twee
jaar.
fol.119
Mercelis Janszn.van de Goer verkoopt aan Hanrick zijn broer:
-een huis,hof enz.tot Omel 1 Dirck Olaes Lemmens 2 Goert Gobbels.
Dit huis had Mercelis verkregen van de h.geestmrs.te Asten.
fol.119vo
31 dec.1535
Hanrick Janszn.van de Goer verkoopt aan Mercelis van de Goer,zijn
broer,alzulk goed (roerend en onroerend) als Hanrick aangestorven
was wegens de dood van Jan van de Goer zijn vader en ook het goed
dat nog komt na de dood van zijn moeder.
Op dezelfde manier heeft Hanrick Jacop Coffermans man en mbr.van
Aleyt Jansdr.van de Goer het voorsr.goed ook vertegen tot behoef
van Mercelis.
fol,1 1 9 vo
3 maart 1535 (=3 6 )
Art Dirck Heynen verkoopt aan Art Jan Jacopszn.een schepenbrief
waarin Cornelis Anthonis Mennen een mauwer rog had verkocht en ge
vest,
fol,119vo,120
3 januari 1535 (=3 6 )
De knd.van Jacop Dirck sWitten en Alyt zijn vrouw hebben de goeden
van hun ouders gedeeld.
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A

Dirck de zoon kreeg:

-het huis "aen die ijnd met den ecker daer dat huis opstet gelegen
neven den weg."
-een stuk land,op Veldecker 1 Jan Peters 2 Sophia van Rut
-een beempt tot Werdingen in Asten 1-3 Ceel Verbeersdonck 2 Joost
van Houbraken
-een stukje groese aan den Dijck 1 Jan Neelen Roeffs 2 Thomas Wil
lems.
Hieruit zal Dirck jaarl.gelden de cijns van de grond en 54 vaten
rog aan Art de Haen en nog 5 st.
B Joesten is ten deel gevallen:
-de grote schuur met de halve camp waar de schuur op staat
-de helft van de erfenis afkomstig van Heyn Baten zoals afgepaald
-de helft van de groese aan den Dijck en vier sillen groot.
Hieruit zal Joest jaarl.gelden de cijns,een mauwer aan Ruelen,2 va
ten rog aan de h.geest en 25 st.aan de kerk.
C De vier knd.van Jenneke kregen:
-de oude schuur onder den nootboem met de halve camp 1 Joest van
Liessel
-de helft van erfenis Heyn Baten,de zijde tot den Dijck.

Met voorwaarde dat ze malkanderen zullen wegen.
-de helft van de vier sillen.
Hieruit zullen de knd.jaarl.gelden 6 vaten rog aan Ruelen,de cijns
van de grond, 2 vaten aan de h.geest en 25 st.aan de kerk.
Deze 2. knd.zullen samen de put gebruiken.
-"ende dat men die grote scuer oeperen sal onbecroent."D Salden is ten deel gevallen:
-het woonhuis op de Beeck met het voorste eind van de camp en de
hof en de helft van het eusel en de halve akker. 1 Maes Brouwers
2 Joest van Liessel.
Hieruit zal Saelden jaarl .gelden 6 vaten rog aan de kapel tot Omel,
de cijns van de grond, 3 vaten aan de h.geest en 3 vaten aan de vicarie,aan de kerk een vat,aan de koster een vat rog en nog 4 gld.
aan Art de Haen.
£ Jacop is ten deel gevallen:
-de sohuur op de Beeck staande "op den wijtfank met dat afferste
eynde van den camp" en de helft van dat eusel aldaar.
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-de halve akker o p .....dat hoogste eind 1-2 Joost van Liessel.
zal Jacop jearl.gelden de ci*ns,verder aan de kapel tot
Omel 6 vaten rog,aan Marten den Sceper 3 vaten en aan Aert den
Haen 4 gld.
Mocht er ongewone cournier voorkomen dan zullen ze dat samen betalen.
Jacop zal geweegd zijn neven Danels heiveld.
Actum 3 jan. 1535.

Hieruit

fol.120vo
28 dec.1535
Willem Lambrecht szn. van Os verkoopt aan Dirck Goesen Pruymenzn.:
-een hofstad in de Wolsberch 1 Jan Ruelens 2 Jan Lemmens.
Vrij behalve 3 penning aan geburencijns en jaarl. een mauwer erfrog.
Deze hofstad is voor Dirck en Lijsbeth zijn vrouw ter lijftocht en
daarna voor Yken Dircks voorsr.wett.dr.ter erfelijkheid.
Willem belooft alle voorcommer te zullen voldoen.
Dirck belooft aan Willem tot Lichtmis a.s.6 gld.en tot Vastenavond
a.s.3 gld.en 5 st.
fol.120vo
7 januari 1535 (=36)
De knd.van Jan Faes verkopen aan llathijs Art Crakelaers:
-een stuk land met een groesveld ••teynen” aan tot Onstaden
1 Hr.van Asten 2 Hanrick Peters 3 Mercelis Verhofstat 4 een kerkpad.
Vrij behalve jaarl.6 vaten rog.
fol.120vo
10 jan.1535 (=36)
Peter Peterszn.van Helmont verkoopt aan Hr.Jan Art Bruynenzn.:
-een stuk land int dorp 1 de koper 2-3 Mercelis Gerart Smollerszn.
4 de straat.
Vrij behalve jaarl.3i vat rog.
Ket voorwaarde dat Hr.Jan en zijn nakomelingen nsullen altijt den
deecker mogen oeperen op Peters sij onbecroent."
Item Hr.Jan belooft aan Peter die 3i vat rog altijd te zullen beta
len.
fol.120vo
10 jan.1535 (=36)
Hanrick Janszn.van den Bosch heeft vertegen op alzulk goed (roer.
en onr.) als hem is aangestorven vanwege Jaoop Dirok sWitten en
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Aleit zijn vrouw "als voer sijnen persoen ende sijn kynt blijft ver
wachten sijn gedeelte,ntot behoef der drie kynderen.
Item Art»Jacop en Agnes beloven dat als het gebeuren zou dat er
cijns in dit goed staat,zij dat volgens de 30ste penning zullen re
gelen,
fol.121
12 feb.1535 (=36)
Art Jan Jacopszn.en Agnes weduwe Cornelis Anthonis Mennen hebben
geërfwisseld

A

Art Jan Jacops zal hebben van Agnes:
-een eeusel met de erfenis daarbij aan den Dijck 1 de hoeve van Bus
sel 2-3 Art Jan Jacops 4 Willem Willen.
B Agnes zal van Art hebben:
-een eeusel aan den Dijck 1 Willem Willen 2 den Dijck 3 de kerk ven
Asten 4 een eeusel geheten die Heel en toebehorend aan Gielis van
Kessel,
Agnes met mbr.en met Thonis en Pauwel haar zonen heeft op dit eeu
sel vertegen,ook Art heeft dat gedaan.
fol.121
24 jan.1535 (=36)
Cornelis Roefs bekent schuldig te zijn aan de erf gen. van Jan Melis

2 mauwer rog en heeft dat een mauwer gekocht voor 4 st.het vat en
tot half vasten te betalen}er zijn drie pachten.
fol.121
24 jan.
Rolof van Milheese deelt met de knd.van Ruelen zijn broer.
A

Rolof is ten deel gevallen:

-7 gld.die Crijn Wouters gilt (moet betalen)
-5 gld,die gilt Ariaen Dirck Slaets
-5 gld.die gilt Willem Jan Vervoert
-4 gld.en 4i st.die gilt Peter Wouters
-2 gld. 10 st.die gilt Sijmon Jonokers
-een beempt bij Joest Verdysseldonok gelegen en geheten,den Sijnabeempt
-een beempt achter die Donck en geheten,den Cuylenbeempt.
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B

De kinderen van Ro3a£ van Milheese de oudste is ten deel geval

len:

-6 gld.die gilt Jan van Liesel of Bakermans
-3 gld*die gilt Wilm Jan Vervoert
-254 st.die gilt Bruysten Mathijs Me tt er szn.
-een akker op Veltorn van 14 lopense
-een stuk land gelegen tot Someren.
Rolof voorsr.en Henrick zoon van Rolof van Milheeze die oudste
als gemachtigde van zijn broers en zusters hebben op dit alles ver
tegen.
fol.121vo

24 jan.1535 (=36)

Rolof van Milheeze verkoopt aan de knd. van Rolof zijn broer, een jaar
lijkse cijns van 20 st.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof eic.int dorp 1 Weyndel Honsnase 2 Art Dirck Heynen.
Deze gulden mag men lossen met 18 gld.
fol.121vo
25 jan.1535 (=36)
Everart Lambrechtszn.van Diesdonck en Ysabel Jansdr.van Lier ver
kopen samen aan Art Anthonis van Otterdijck:
-stuk land,Qp die Cloetten 1-3 Dirck Deenen e.a. 2 een weg
-stuk land,op Heesacker 3 copsen groot 1 de koper 2 de verkoper
3 Art Porters 4 een weg.
Vrij behalve een cijns van 4 st.
fol.121vo
25 jan.
Art Anthonis van Otterdijck verkoopt aan Mathijs Ambrosiuszn.van
den Zeylberch een jaarl.cijns van 3 gld.op Lichtmisdag uit:
-een beempt int Lielder 1 Dirck Peters 2 Jan Ruelen Maeszn.
Deze cijns is te lossen met 50 gld.
fol.121vo

25 jan.

Thomas Claeszn.van den Cruys verkoopt aan Jacop zijn broer:
-een huis,hof enz.gelegen aan de kapel van Omel zoals Thomas dat
eerder van Jacop gekocht had.
Item Jacobus —
purificatia(m)

— - Thomas
14 gld.5 st.

et Pasche propre IA gld*5 st.
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fol. 1 2 1 vo

3

feb#

Item Jan Drie szn. belooft aan Mercelis Dirck Weynenzn.te geven bin
nen 14 dagen de som van 2 gld. 24 st.en dat tot behoef van Gerart
van Lier.
fol .

122

Veris Hanrick Corstens als man van Jut verkopen samen aan Thomas
Claeszn.van den Cruys:
-de helft van een huis en erfenis,te weten het voorste eind ten
straten waert.Dat huis etc.is dezelfdeverkoper aangestorven van
wege Peter Peterszn.van Helmont en is gelegen int dorp 1 Hr.Jan
Arts Bruynen 2 de straat.
fol .

122

8

feb.

Joest Anthonis Mennen verkoopt aan Hillegonda Hanrick Batendr.een
jaarl.cijns van

2

gld.op Pinksterdag uit:

-het goed dat Joest voorn.in koop had verkregen van Art Dirck Hey
nen en Jan Jan Voszn.volgens brief.
fol . 122

26

jan.

Joest Anthonis Mennen verkoopt aan Mercelis Alartszn een malder
rog dat hij (Joest) gekocht had van Willem Jan sBruynen en Goert
Jan Vrancken.
fol.122
10 feb.1535 (=36 )
Dirck Peter Claeszn.en Philip Anthonis Mennen verkopen aan Jan Pe
ter Claeszn.de jongste,hun deel van een brief waarin Peter Emanszn.
Verweyen beloofd heeft jaarl.op Sint Laureysdag 21 st.te gelden.
fol . 122

13

feb.

Gerart Jan Vranckenzn.heeft vertegen op elzulk goed en versterf
als Gerart aan mag sterven of komen vanwege Katherina Thomas Brou-

wersdr.en Mathijs haar man en op alle testamenten die gemaakt moch
ten zijn en dat tot behoef van Art Jan Jaoopszn.
fol. 122 vo
Willem Thomas Froeyen verkoopt aan Jan Geliszn.van den Hoeck:
-een eeusel gelegen achter Snijerscamp 1 Hanrick Verweyen 2 Snijers
camp 3 Hanrick Verweyen 4 Peter Verscaut.
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Vrij behalve een blank als cijns en jaarl.20 st.
Jan van den Hoeck belooft aan Willem 3 jaar lang 21 st.en het
laatste jaar 21 gld.met alle verschenen pachten.

Dirck Verscueren belooft aan Willem tot Lichtmis a.s.103 gld.en
aan Jan van den Hoeck 22 gld.
fol.122vo

13 feb.

Peter Hr.Willem Vermeer en Lijsbeth Jansdr.van Eyck,Peter gelovend
voor Martijnen Willemsdr.,verkopen samen aan Jan Hanrick Heynselmans:
-een huis,hóf enz.int dorp 1 Jan Alarts 2 Jan Stoetboem 3 Lijsbeth
Peetkensdr. 4 de straat.
Vrij behalve 3 vaten erf rog jaarl.
fol.122vo

13 feb.

Mathijs Meliszn.Verleynsdonck en Lijsbeth Hanrick Mennen huisvrouw,
verkopen samen aan Gevart Vranckenzn.een jaarl.cijns van 3 mauwer
rog op Lichtmis uit:
-zijn huis enz.aan dat Rincvelt 1-2 de gemeynt 3-4 Margriet Deynen
Vrij behalve de cijns en jaarl.6 mud rog en 94 gld.
Gevart consenteert los te lossen met 51 gld.
fol.122vo

13 feb.

Dirck Jan Jacopszn.verkoopt aan Gevart Vrancken een jaarl.cijns van
3 mauwer rog op half maart uit;
-zijn hoeve met toebehoren aan den Bosch.
Gevart consenteert los te lossen met 51 gld.
fol.123 (zie foto-copie)
13 feb.1535 (-36)
"Item Claes Hanrick Roef szn. en Heylwich zijn zuster cum tutoreThonis Weyndelen ende Petra Claes Snoecx-ende Rolof ende Claes
Franssen Roefs kynder - Hanrick Veraelsvoert man en mbr.Joesten Marie Claes - Ceel (Keymster) - Johanna Jan (Scoefs)ör. - Jenneke
Vrancken Claes huisvrouw,zijnde alle wett.knd.en erfgen.van Hanrick
Roeffszn.verkopen samen aan Jan Anthoniszn.van den Cruys:
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-een stuk groese in die Steghen 1 Jan de koper e.a. 2 Roefs knd.
3 Sint Joris-altaar 4 de straat
-de hof in de camp gelegen,groot drie copse
| Jan van Berekel.

1 - 2-3

erfgen.Roefs

Jan de koper zal geweegd zijn tot de hof.
-een vijfde deel,in de Bleeck 1 Jan van Berekel

e.a. 2 Hanrick

Janszn.van Otterdijck e.a. 3 Jan van Berkel 4 Hanrick die Haen
-een stuk land van drie copse gelegen bij den Becker 1 Roefs knd.

2

de gemeipt 3-4 de weg.

Vrij van alle commer behalve een cijns van 1 st.
De mbr s. van de onm. knd .beloven hen tot vertijen te brengen.
-N.B. Door de ingewikkelde zinsconstructie,is het me niet duide
lijk wie bij wie hoort.
Het zijn wel allemaal knd.en erfgen.van Hanrick Roefs!
Daarom volgt er hiernaast een foto-copie.en kunt u het zelf uitzoekgn!

(bid. 151')

fol.123
13 feb.1535 (=36)
Jan Anthoni szn. van den Cruys belooft aan al deze erfgen. tot Licht
mis a.s. 1*12 gld.met de pacht.
fol.123
13 feb.
Jan Jan Jacopszn.de oudste verkoopt aan Thomas Anthoni szn. van den
Cruys:
-een huis, hof, hof stad en erfenis daarbij 1-3 Meester Dircks 2 Jan
de verkoper

4

de gemeynt.

fol.123

15 feb.1535 (=36)

Dirck Jacop sWittenzn.belooft aan Mercelis Dirck Weynenzn.te zul
len betalen van Lichtmis a.s.over drie jaar goed tijds of op Lichtmi savond

10

gld .min

8

st.

fol.123 ,123 vo
Joest Jacop sV/ittenan.verkoopt aan Mercelis Dirck Weynenzn.tot be
hoef der knd.van Jenneke Jacop sWittendr.een erf el. cijns van een
mud rog op Lichtmisdag uit:
-een camp land op Veldecker 1-3 Joest Hanrickszn.van Liessel 2
Dirck sWitten erfgen. 4 de gemeynt.
Mercelis als mbr.consenteert los te lossen met 33 gld.
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Art Jan Ruelens belooft aan Mercelis Dirck Weynenzn.tot half vas
ten a.s.te geven 3 gld.2 st.
Joest Jacop sWittenzn.belooft aan Mercelis te geven 5 gld.tot
Lichtmis a.s.en dat "voer Saelden zijn zuster."
fol.123vo
14 feb.
Prans Hanrick Peterszn.belooft aan Mercelis voorn.tot Pasen a.s.
te betalen 5i gld.
fol.123vo
Art Dirck Heynen belooft aan Merselis voorn.te betalen tot Licht
mis a.s.14 gld.min 6 st.
fol.123vo
15 feb.
Art Eynssen van Millis belooft aan Art Dirck Heynen met Lichtmis
a.s.binnen 2 jaar te betalen 4 gld.met jaarl.5 st.als pacht.
Joest Anthonis Mennen belooft aan Art Dirck Heynen dat hij (Joest)
aan Hanrick Jannes Hanrickszn.9 gld.zal betalen zodat Art onbelast
blijft.
fol.123vo
20 feb.1...
Peter Hanrickszn.Verscueren en Joest zijn broeder gelovend voor....
..... verkopen aan Art Artszn.van den Berch alzulk goed (roer.en
onr.) als de knd.voorn.binnen Asten en Someren hebben als land,
groe8,hei.
Art voorsr.en Dirck zijn vrouw beloven om aan deze knd.na de dood
van Dirck voorn*20 gld.te betalen "ende des en sullen" deze knd.
Arden uitbedelen zolang als Art leeft.
fol.123vo
Art Artszn.van den Berch verkoopt aan Art Peterszn.Verscueren:
-een stuk land aan den Dijck 1 Willem Ayen 2 de koper 3 Thomas Willeme 4 de gemeynt.
Vrij behalve een st.als cijns en jaarl .een mud rog.
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fol.123vo
20 feb.
Art Verscueren belooft aan Art Artszn,van den Beroh 35 gld.met
37i st.als pacht.
fol.124
20 feb.
Jan Jan Heynen verkoopt aan Mercelis Dirck Weynenzn.tot behoef der
knd.van Jenneke Jacop sWittendr.een jaarl.cijns van 2 peters op
Lichtmisdag uit:
-hetzelfde huis enz.als Jan van de knd.gekocht heeft.
Mercelis als mbr,consenteert los te lossen met 30 gld.
Met voorw.dat als Jan deze huizing etc.binnen 4 jaar aflost,dat
Jenneke dan 14 gld.zal teruggeven en zal de brief van nul en niet
wezen.
fol.124
20 feb.
Jan Anthoni szn. van den Cruys verkoopt aan Peter Peterszn. van den
Berch een jaarl.cijns van 3 gld.met Lichtmisdag uit:
-een stuk land in de Stegen 1-3 Art Janszn.van Otterdijck 2 Claes
Janszn.van Otterdijck 4 een weg.
Peter consenteert los te lossen met 50 gld.
fol.124
Jan Jan Jacopszn.de oudste,Peter van Scuyl als man,Dirck Jan Jacops
zn.,Jan die Coster als man en Jan Jan Jacopszn.de jongste en Han
rick Jan Jacopszn.hebben samen opgedragen aan Art Jan Jacopszn.
hunbroer,hun deel van 4 mud rog:
hieraf gilt Philip die Bruyn 3 mud en Dirck die Cort een mud.
Art Jan Jacops heeft opgedragen aan Jan den Coster zijn zwager,een
jaarl.cijns van een mud rog welk Dirck die Cort jaarl.sohuldig is
te gelden.
Jan Jan Jacopszn.de oudste en Dirck zijn broer verkopen aan Hr.Han
rick Jan Jacopszn.een jaarl.cijns van 6 gld.op Lichtmisdag uit:
-hun beider hoeve,aan den Bosch gelegen.
Hr.Hanrick consenteert los te lossen met 100 gld.
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fol.124,124vo
Jan Jan Costerszn.en Hanriok Jan Jacopszn «verkopen aan Hr.Hanriok
Jan Jacopszn. (hun) broeder een jaarl.cijns van 10 gld.op Lichtmis
dag en wel zolang als Hr.Hanriok leven zal en dat uit een rente
van 19 gld.die Dirck Jacopszn.schuldig is aan Hanrick voorn.en die
Jan die Coster gevest heeft in zijn hoeve tot Bruhuys.
fol.124vo
21 feb.
Jan Jan Jacopszn.de oudste heeft aan Dirck zijn broer opgedragen ,
drie gedeelten van 18 gld.welke alle knd.van Jan Jacops beloofd
hadden te gelden aan Hr.Hanrick Jan Jacops uit hun goed.
fol.124vo
25 feb.
Jan Janszn.van Otterdijck verkoopt aan Jan Anthonis van den Cruys
een jaarl .cijns van 7 gld. 5 st.op Lichtmisdag uit:
-de erfenis van land en groese zoals Jan Janszn.van Otterdijck die
gekocht had van de erfgen. Jan Didmans met v.w.dat Jan Janszn. van
Otterdijck dit voorsr.af zal moeten leggen vanaf Lichtmis a.s.bin
nen drie jaar en ingeval Jan dat niet doet,zal Jan Anthonis van
den Cruys "sijn hant mogen slaen aen allen Jans van Otterdijck erffenis ende mogen vercopen als soe lang dan Jan zijn penningen weder
heft."
Jan Anthonis van den Cruys consenteert los te lossen met 120 gld.
fol.124vo
Mercelis Dirck Weynen als mbr.verkoopt aan Joest Janszn.sWitten:
-de helft van vier sillen beempt aan den Dijck;deze vier sillen wa
ren bij een erfdeling ten deel gevallen aan de knd.van Jenneke Ja
cop sWittendr.
Vrij behalve de cijns van de grond en 25 st.jaarl.
fol,124vo
Joest Jacop sWittenzn.verkoopt aan Mercelis Dirck Weynen tot be
hoef der knd.van Dirck Henrick Huyben een jaarl.cijns van 30 st.op
Lichtmisdag uit:
-een vier sillen beempt.
fol.124vo,125
Mercelis Dirck Weynen als mbr.verkoopt aan Joest Peterszn.van Hou
braken:
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-een stuk land op Braesel 1 Thomas Jan Heynen 2 Joest Jaoop sWitten. Vrij behalve 2 vaten erfrog.
Joest consenteert los te lossen met 25 gld.
fol.125
28 feb.
Joest Peterszn.van Houbraken verkoopt aan Mercelis Dirck Weynen
tot behoef der knd.een jaarl.cijns van 30 st.op Lichtmis:
-het zelfde stuk land op Braesel.
Mercelis consenteert los te lossen met 25 gld.
fol.125
3 maart 1535 (*36)
Thijs Mathijszn. van den Berch en Frans zijn broer en Wilm Daniel szn.
van den Eynde als man van Katharina zijn vrouw,zijnde alle wett.knd.
van Mathijs Art szn .van den Berch, verkopen aan Prans Hanrick Peters
zn. :
-een huis,hof en hofstad int dorp 1 Cornelis Roefs 2 Melis Lobkens 3 Frans de koper 4 de straat.
Met v.w.dat Frans als koper jaarlijks gelden zal 3^vat erfrog en
tevens met de last ven een erfweg;Frans voorsr.zal zijn erfenis
"heymen” zodat Cornelis Roefs erfenis onbelast zal blijven.
Frans Hanrick Peterszn.belooft dat hij deze 3i vat rog jaarl.zal
betalen en wel aldaar waar Cornelis hem zal wijzen zodat de erfe
nis van Mathijs Artszn.van den Berch er altijd onbelast van zal blij
ven.
fol.125
9 maart
Danel Willemszn.van den Eynde en Mathijs Hanrickszn.verkopen aan
Hr.Mercelis Willemszn.van den Eynde een jaarl.cijns van 3 gld.op
Lichtmisdag en die te leveren tot Herentals alwaar Hr.Mercelis
wonende is en dat uit:
-twee huizingen met hun hofsteden en uit een erfenis daarbij tot
Omel 1 Joest Goeyens 2 ... Jan Verrijt.
Hr.Mercelis consenteert los te lossen met 60 gld.
fol.125vo
9 maart 1535 (=36)
Danel Willemszn.van den Eynde en Mathijs Henriokszn.beloven aan Hr.
Mercelis Willemszn.te geven en betalen alle jaar op Lichtmisdag
15 gld. en dat voor 10 mud rogge lijfpacht die zij beloofd hadden
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aan Hr.Mercelis jaarl.te gelden en wel 20 jaar lang
-‘•ende soe wanneer oft gebuerde dat Hr.Mercelis voorsr.aflivich
worde binnen dese middelen tijden voorsr.dat als dan die geloefte
van den 15 gld.oeck gemortificeert is ende van nul ende myt sal
wesen ende oft gebeurde dat Hr.Mercelis dese 15 gld.voorsr.nyet
betaelt en worden totten voersr.dagen of ten langsten tot Pinxten
naestcomende den taal dagen voersr.dat Danel ende Mathijs voersr.
sullen vervallen sijn ende verbuert hebben tot elcken dage die alsoe na den hoechtijt van Pinxten solde geleden sijn twe stuiver den
eenen voer den schouthet tot Asten die als dan wesen sal ende den
anderen stuiver voer der kercken tot Asten verbijndende dese voersr.
hon ende allen hon gueden hebbende ende vercrijgende dese voersr.
voorwarden vast ende stedich te hauwen."fol.125vo
11 maart
Hanrick Dirck Heynen verkoopt aan Margriet de weduwe een jaarl.
cijns van 2 peters op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.tot Astappen.
Item deze 2 peters mag men lossen met 30 gld.
fol.125vo
17 maart
Jan Peterszn.Verhoeven belooft aan Merten Ceel Ysbouts 18 gld.op
Lichtmis a.s.over een jaar.
fol.125vo
23 maart 1535 (=36)
Art Dirck Heynen verkoopt aan Peter Janszn,van Berkel (een jaarl.
cijns van) 3 peters met Lichtmis betalen samen met een achterstal
lige pacht.
fol.125vo
Item 29 maart heeft geconsenteert’uxor e t ....
scap begeert van Joest van Bussel •....M

"ende heft reken-

fol. 126
22 maart
Weyndel Hanrick Bollen huisvrouw was met mbr.bekent dat zij betaald
is van wat Mathijs Artszn.van den Berch en Hanriok haar man te doen
hebben gehad,hetzij in erfkoop of andere koop, in grote of kleine,*
hoe dat gelegen mocht zijn en ze soheldt Mathijs daaraf kwijt*
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fol.126

23 maart

Jan Jan Voszn.en Peter Meester Hanriokszn.hebben opgedragen aan
Danel Willemszn.van den Eynde een brief van jaarl.20 st.die Gerit
Hanriok Huybenzn.verkooht had aan Rut Maes.

fol.126
23 maart
Willem Goert Claeszn.als man van Agata heeft overgegeven alzulk
goed en deel als Willem of zijn vrouw aansterven mocht na de dood
van Jan Melis en Katharina Melis zijn zuster en dat tot behoef van
Jan Mercelis Maeszn.
fol.126
29 maart
Jan Mercelis Mae szn. verkoopt aan Willem Goert Olaeszn.een jaarl.
cijns van 20 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz .op de Beeck met een camp land daarbij.
Willem consenteert los te lossen met 18 gld.
30 maart 1535 (=3 6 )
Mercelis Dirck Weynen en Marten Art szn. van Helmont en Hanrick Henrickszn.van den Zeylberch hebben samen beloofd aan Mercelis Alartszn.te geven en betalen 54i gld.tot Lichtmis a.s.
Mercelis Weynen zal hiervan betalen
18 gld.5 st.
Marten zal betalen
12 gld.5 st.
Henrick zal betalen
21 gld.5 st.
Henrick Artszn.van Helmont
15 st.
fol... 1.26vo

Het is v.w.dat als Mercelis of Marten of Henriok "sijnen coot niet
betaalt tot Lichtmis voorsr.dat op den genen daer gebreok in weet,
mach Mercelis Alarts voorsr.of iemand van sijnent wege leysen alle
dagen 2 st."
fol.126vo
5 april 1535 (-36)
Mathijs Jan Grootenzn. verkoopt aan Mathijs Art Crakelaertszn.:
-huis,hof en groese in de Stegen 1 Henriok Jans van Otterdijck 2
Art Robijns
-een stuk land bij dat hagelcruys 1 Art Robijns 2 Jan van den Hoeck.
Mathijs de koper zal hieruit jaarl .gelden een blank als cijns en 3
malder rog min een half vat en jaarl.4 gld.die men met 60 gld.los
sen mag.
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fol.126vo
5 april
Jan Ruttenzn.,Peter Emans als man van Sophie en Jan voorn.geloven
de voor Katharina en Merrie zijn zusters,verkopen aan Willem Thomas
Froyen:
-een beempt op die Donok 1 de koper 2 Jan Theus 3 Bonaventura
4 Joost Ysbouts.
Vrij behalve een erfweg en verder heeft Willem beloofd dat hij jaarl
zal gelden 4 vaten rog;de los is 20 gld.
fol.126vo
12 april 1535 (=36)
Danel Willemszn.van den Eynde verkoopt aan Heylwich Aertdr.van Rut
een jaarl.cijns van 45 st.op Sint Baptist dag die in 11die we maent”
komtj uit:
-een huizing met erf tot Omel 1 Thomas die Smet 2 Jan Scalvogels.
Heylwich consenteert los te lossen met 35 gld.
N.B. De ”we maent11 = de maand juni.
Eodem geveest Yda Deynen - 12 april.
24 april 1536
fol.127
Item het is v.w.dat Willem Jan sBruynen niet meer cijns zal gelden
uit de erfenis die Willem gekocht heeft van de erfgen.Art Emans
dan 2i st.en £ oort zoals dat in een boek staat met meer cijnsen
en die Peter Emanszn.Verweyen schuldig is te gelden.
Pasen is op 17 april 1536
25 april 1536
Goessen Goert szn. van Best belooft aan Goert zijn broer dat hij schul
dich zal zijn de veste die Goert voorn.gedaan heeft aan Willem Jan
sBruynenzn.en dat betreffend;
-een stuk land dat afkomstig was van Aert van Best zijn oom, en gele
gen int Lielder.

fol.127

fol.127
27 april 1536
De knd.van Gelden van Boescot hebben gedèeld hun goed.
Art Geldenszn.van Boescot verkoopt aan Hanrick zijn broer:
-huis,hof en hofstad in de Stegen met de erfenis daarbij 1 Jan van
Boescot e.a. 2 Jan van Eisen
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-de helft van den Grooten Broeck 1 Jan van Boesoot 2 Jan vsJSlsen
-een eeusel eelesen in den Creyenstert 1 Thijs Hanricks 2 Dirck
Deenen
-een beempt in die Vloet welke jaarlijks rijdende is tegen erfenis
Margriet Colen
-een stuk land,gelegen bij Dirck Deenen 1 Jan van Boescot 2 Dirck
Deenen.

Hieruit zal Hanrick jaarl.gelden:
-de helft van (2) mud rog tot Helmont te leveren
-de helft van het derde deel van 2 Bos mud rog ten Bosch te leve»
ren

-de helft van een mud rog aan Luydt van Weert
-de helft van 7 vaten rog Sto Spiritu:
= Sancto Spiritu = aan de h.geest te Asten.
-de helft van 3 vaten rog
-de helft van de cijns.
fol.127
Hanrick Geldenszn.van Boescot verkoopt aan Art zijn broer een jaarl.
cijns van 144 gld.op Lichtmisdag uit:
-dezelfde erfenis als voor.
Deze rente mag men lossen met 106 gld.tot Sint Andries-misse op
te zeggen.
fol.127vo
Hanrick Geldenszn.van Boescot verkoopt aan Goert zijn broer:
-een huis,hof,schuur: en hofstad aan Voerseldonck 1-3 Mathijs van
den Berch 2 de straat
-een eusel,dat Hooch eeusel 1 Joost van Wynkel 2 Aelbrecht sWitten
-een eusel,dat Vorsteeusel 1 Michiel Art Gielenszn. 2 Aelbert sWit
ten
-een beempt op Braessel 1 Joest van Bussel 2 de hoeve int Roesven
-de helft van een camp in Voerseldonck 1 Aeb sWitten 2 de Koe
straat
-een klein stuk land, in den Braeck WJjnckel gelegen 1 Mathijs Melis
2 Aeb sWitten
-een stuk land,ook aldaar 1 Jan Lucas 2 Jan Smeykens
-een stuk land aldaar 1 Jan Smeyskens 2 Jan Lucas
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-een stuk land op Loverbosch,den Kerckecker 1 Willem Vereenseldonck 2 Prans v.d.Berch
-een stuk land aldaar 1 Jan Theus 2 Joest v.d.Wynckel
-een stuk land ook aldaar 1 Joest Verrijt 2 Willem de .....
-een stuk land,op den EEndenpoel 1 Sint Achten-altaar 2 Sint Catharina-altaar
-een stuk land,op (Donret) 1 Hr.van Asten 2 Math.v.d.Berch.
Uit al deze perc.zal Goert jaarlijks gelden 2 mud en 4 vaten rog.
-"Item sal sijn holt aff houwen ende roemmen alst den proprietarus
gelieven sal."Hanrick Geldens van Boescot en Jan en Goert en Willem Jan Groeten
als man van Barbara hebben vertegen op:
-een halve camp aan Voerseldonck 1 Jan Smeykens 2 de Koestraat.
Ze doen dit tot behoef van Art hun broer.
Item belooft Goert aan Hanrick zijn broer de som van 300 gld.te ge
ven tot Lichtmis a.s.;al wat Hanrick aan Goert schuldig zal zijn,
zal door Goert gekort worden.
fol.128
Art,Henrick,Jan,Goert en Barbera gehuwd met Willem Jan Grooten,
zijn alle wett.knd.van Gelden van Boescot.Ze hebben aan Jenneke hun
moeder,beloofd haar te zullen onderhouden in kost,kleren en al wat
ze behoeft en nodig heeft.
Alle partijen zullen samen alle ongewone oommer (die hier vergeten
zou zijn) voldoen.
-"Item Jenneken seet alle die kynder in der auwer stat;in opus
esset."-

27 april.

fol.128
Aert die Haen en Goert Jan Willems als man en
op 3 mud rog die Peter van den Molendick gilt
rick die Haen.
Art en Goort voorn.hebben ook nog vertegen op
2 Bos mud rog die men tot Roy gilt en dit tot

mbr.hebben vertegen
tot behoef van Han
het derde deel van
behoef van Heynen.

fol.128
9 mei 1536
Anna Jansdr.van Omel bekent betaald te zijn van 6 vaten erfrog uit
een brief inhoudend twee mud rog die Anna bezit;Jan Theus moet
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hieruit een mud gelden en Joest Jan Tripmekerszn.een mander.

fol.128
11 mei 1536
Gielis Jacops Zender szn. verkoopt aan Ambrosius van den Zeylberch
een brief van jaarl. 18 st.welke Art Anthoni szn. van Otterdijck aan
Gielis had gevest uit zekere onderpanden.
fol.128
14 mei 1536
Jan Gerit Zweverszn. verkoopt aan Hr.Jan Arts Bruynenï
-de helft van een huis,hof enz.int dorpjhet was aan Jan ten deel
gevallen.
Hr.Jan belooft aan Jan van Lichtmis a.s.over twee jaar 84 gld.te
betalen en tot iedere Lichtmisdag daar en boven 12 st.als pacht.
fol.128
8mei 1536
Claes Vrancken belooft aan Goesen van Hoechten 3 gld.min een st.
tot Sint Jansbaptist a.s.te betalen.
fol.128vo
17 mei 1536
Art Geldenszn.van Boescot belooft aan Pauwel van Berkel van ston
de af aan 4 mud rog te betalen,nog belooft Art aan Pauwel 29 gld.
-"ende alle dingen ende saken van der thiende afgerekent tot Sint
Jansmisse naestcomende.
fol.128vo
17 mei
Goert Goessenszn.van Best als mbr.van Goessen Artszn.van Best,ver
koopt aan Willem Jan Bruynen:
-een stuk land int Lielder 1 Willem Jan Bruynen 2 Hanrick Teuwens.
Vrij behalve de cijns als die men daar in vindt,die zal Willem de
koper korten,nog de 30ste penning;
nog heeft Goert aan Willem beloofd dat hij Goessen Artszn.van Best
tot vertijen zal brengen als hij mondig is geworden.
Willem die Bruyn heeft opszich genomen om van wege Groeten aan
Bruysten Thijs te betalen 42 gld.;aan Henrick Jacops 35 gld.;aan
Hr.Henrick Jacops 32 gld.;aan hem zelf 18 gld.en dat allemaal voor
het voorn.stuk land.

I

fol.128vo
15 mei
Alle Henrics Witten kinderen met mbrs.hebben vertegen op al die
erfgoeden die Henrick voorn.binnen Asten heeft,uitgenomen een
beempt op Diesdonck gelegen,en dat tot behoef van Henrick die
Wit voorn.
-Constituut D («Dominus) Theodorus Milheze D.Anthonis de Campo de
,
vonnis.
Act.16 mei 1536fol.128vo
24 mei 1536
Jan Jan Faeszn.en Peter zajn broer,Willem Janszn.van de Goer als
man van Haywig,Gerart Jan Gerart szn. als man van Henricken,alle
wett.knd.van Jan Faes,ze verkopen aan Art Janszn.Vernebben onze
mede-schepen:
-een stuk erf,land en groes tot Onstade 1 Hr,van Asten 2 Hanrick
Peters 3 Mercelis Verhofstad 4 de kerkpad.
Vrij behalve jaarl. 6 vaten rog .Dit stuk erf was de verkopers ten
deel gevallen bij een erf deling tussen Heylen hun moei en Faes hun
broer.
fol.128vo
15 mei
Hanrick die Wit heeft vertegen op alle goed dat hij te Zomeren
heeft en dat tot behoef van zijn knd.
fol.129
25 mei 1536
Hanrick Gerart szn. Verhoeven man van Hanricken en Gerart hun zoon,
Thonis Maes Willems als man van Katharina,gelovende mede voor alle
knd.van Hanrick,hebben vertegen op al het goed dat zij ooit aan den
Bos gehad hebben en dat tot behoef der knd.van Jan Jacops.
fol.129
3 juni 1536
Art Jan Vijmanszn.als man van Katharina Willemsdr.Verdoyenbraken
verkopen aan Ambrosius van den Zeylberch een jaarl.cijns van 3 mauwer rog op Lichtmisdag uit:
-onderpanden te Asten volgens de brief daarover,deze 3 malder rog
was Katharina toebedeeld en aangekomen van wege Hr.Jan van Veen
priester,haar oom.
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Item Jan Henrick Cilmans met Katharina zijn vrouw verkopen aan
Wilm Artszn.Vereycken:
-een huis»enz.tot Omel.
Vrij behalve jaarl.3 vaten »g.
fol*129
10 juni
Willem voorn.verkoopt aan Jan Henrick Cilmanszn.een jaarl.cijns
van 2 gld.1 st.op Lichtmisdag uit:
-hetzelfde huis voorn.en ook uit zijn eigen huis daarneven gelegen.
Met v.w.dat Jan deze 2 gld.en 1 st.niet eerder betalen zal voor
aleer Willem dat "gelaech” of huis voorsr.heeft aanvaard,verder
zal Willem Jannen en Katharina daar laten wonen zolang ze beiden
leven.
Dit mag men lossen met 38 gld.
fol.129
24 juni 1536
Goort Goert szn. van Best als mbr. van Goessen Artszn.van Best, ver
koopt aan Willem Jan Claess:
-een huis,hof enz. 1 Lijs Peetkensdr. 2 Goessen Arts van Best 3
Jan Stoetboem 4 de straat.
Vrij behalve jaarl.een mud rog en 1 st.als cijns.
fol.129
26 juni
Neesken wijlen Cornelis Mennen huisvrouw heeft opgedragen aan Tho
mas Jan Heynenzn.alzulke 18 gld.als Marten die Scheper beloofd
heeft aan Neesken tot Lichtmis a.s.te zullen betalen.
fol.129vo
26 juni
Danel Willemszn.van den Eynde verkoopt aan Mathijs Jans Groetenzn.
en Jan van Reest als kapelmrs.een jaarl.cijns van 3 gld.op Licht
mis en dat tot behoef van O.L.Vrouwkapel te Omel,uit:
-de hoeve tot Bussel.
Deze mag men lossen met 50 gld. en Daniel belooft binnen twee jaar
af te leggen (=lossen).
fol,129vo
"Op den 5 juli 1536 heft Jan Verrijt verboroht die hoetfart tussen
hom ende Art Vrientszn.ende sijn boroh geworden:Philip Verrijt,Dirok
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opten Berch,Thonis die Smeet ende hebben geloft binnen drie weken
na den hoetfart den schoutet te voldoen ende Jan voorsr.heft ge
loft die borgen voorsr.te lossen."H.B. In rechtsbronnen wordt in een dergelijk geval gesproken van
«te hoofde gaan of ter hoofdvaart gaan”
Is er een rechtsgeschil dan is het niet ongebruikelijk om het ge
val ter oplossing voor te leggen aan het gerecht van de betreffen
de moeder of hoofdstad.
Een hofvaert is een verplichte tocht naar een (gerechts)hof.
De schepenen gaan op rekening van de partijen op reis naar de moe
derstad om van het gerecht aldaar een vonnis te halen.
Hoger beroep aanhangig maken.
fol.129vo
14 juli 1536
Elisabeth wede. Pet er Verscaut en Dirck Peters Verscueren als man
van Elisabeth wett.dr.Peter Verscaut,verkopen samen aan Willem Da
nielszn. van den Eynde;
-een stuk land gelegen aan die Lochten 1 Geel Ysbouts 2 Art v. ...
3Joost Ysbouts 4 Ceel Ysbouts.
Vrij behalve 1 st.als cijns.
fol.129vo
3 aug.1536
Joest Goesen Jennekenszn.heeft opgedragen aan Jacop Thomas Froyen:
-een huis, hof, hof stad met "alder timmeraoien" daarop int dorp ge
legen 1 Joest Tripmekers 2 Art van den Doeren
-een eusel int Lielder 1 Jan Lemmens 2 Dirck Peter Claeszn.3 Hen
rick Peters 4 de koper.
-een kempken aldaar 1 Weyndel Honsnasen 2 Weyn Verscaut 3 Willem
Jan Bruynen 4 het voorn.eusel.
Dit huis enz.had Joest gekocht gehad van Philips van Helmont,vrij
behalve dat Jacop hieruit jaarl «zal gelden de cijns van de grond en
een malder rog aan het convent van Bynderen.
Jacop belooft aan Joesten tot Pasen a.s.180 gld.te betalen.
fol.130
Cornelis Roefs (venit) Walraven 2 gld. tot dertien missen naest
H st.voer briefgeld. Aotum 22 sept.
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fol.130
22 aug.
Margriet Verhynart belooft aan Gevart Vrancken tot Sint Jansmisse
a.s.15 gld.met een malder rog.

fol.130

22 aug.

Margriet en Lucas beloven aan Ceel Alarts tot Lichtmis a.s. 154
gld.te betalen.

Met Crabben belooft aan Alet Robijns tot Lichtmis a.s.jaarl.7 pe
ters min 3 vaten rog of tot Lichtmis a.s.over een jaar jaarl. 3
vaten rog.
fol.130
23 nov.1536
Hr.Lauwreyns van den Veen priester (non valet ista littera) rent
meester van Jr.Wolfart van Breeroy,heer tot Cloetinge tot Vosholen
en Asten en procuratie hebbend van dezelfde Heer heeft opgedragen
aan Jan Jans Mathijs Smollerszn.:
-een hofstad met land en erfenis daarbij en geheten,die Cauberch
1 een weg naar Someren toe 2 Gerart Jan Vranckenzn. 3 een weg die
naar Onstaden gaat 4 een andere weg.
Deze hofstad enz.had Hr.Lauwreyns opgewonnen gehad voor de cijns
van de Heer daar jaarl. in geldende, aldus dat cijnsboek en nog 6 va
ten rog aan de h.geest tot Asten.
fol.130
23 sept.1536
Margriet Philips Colen huisvrouw belooft Gerart Jan Jacops en
Bruysten Philip Colen schadeloos te houden van alzulke gelofte als
Gerart en Bruysten gedaan hebben ten Bosch voor Pauwel Philip Co
len aangaande zijn hoeve.
fol. 130
25 sept.1536
Rolof Artszn.Verberscot verkoopt aan Art zijn broer,zijn deel in een
huis met erfenis in den Wolsberoh omtrent 20 roeyen groot. 1 een
weg 2 Eerken Bollen 3 Joest Ysbouts 4 de straat.
Art voorsr.verkoopt aan Rolof een jaarl.cijns van 18 st.op Sint
Jansmissedag uit het zelfde huis voorn.
Item is te lossen met 15 gld.
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fol.130VO
26 sept.1536
Goerts Janszn.van Hoeohten mede voor zijn broers en zusters,heeft
vertegen op de erfenis geheten den Noetboem tot Asten en dat tot
behoef van Vrancken Vervoert,die erfenis was met vonnis en recht
opgewonnen.
fol.130vo
26 sept.1536
Prans Gieliszn.van Cronenboroh heeft vertegen op alzulk goed (roer.
en onr.) als deze Prans aangestorven mocht wezen van de dood Ka
tharina Goort Melisdr.en dat tot behoef van Jan Janszn.v.d.Goer.
fol.130vo
2 okt.1536
Jacop Thomas Froyen verkoopt aan Joest Verrijt.onze mede-schepen:
-een huis,hof,schuur enz.in de Koestraat 1-3 Art van den Doeren
2-4 een weg.
Vrij behalve jaarl.9 vaten rog aan de h.geest tot Asten en 4 vat
aan de vicarie.
-"ende oeck met last van der ynden met den aftersten post.,ffol.130vo
3 okt.
Aeb Jan sWitten,Jacop Bollen als man van Jen,Jan Stevenszn.van
Hoechten als man van Soffia zijn vrouw en Michiel Peter Wittenzn.
en Gelden Hub Duysenzn.die oude gelovende voor Lijsbeth Peter sWittendr.,alle wett.knd.van Jan sWitten,verkopen samen aan Prans
Thijszn.van den Berch:
-een stuk eusels aan Voerseldonck 1 Met Alytten 2 Joest van den
Wynckel 3 Met Alytten 4 de koper.
Vrij behalve 4 st.als cijns met een erfweg daardoor.
fol.130vo
4 nov.1536
Mathijs Claeszn.van Vlierden heeft opgedragen aan Art Artszn.van
den Eynde een schepenbrief waarin Philip Pet erszn. Verrijt en Pau
wel Philips Colen verkocht en gevest hebben 15 vaten rog jaarlijks
op Bamisdag.
fol.130vo
4 nov.
Reyner Ariaen Wychmoets heeft opgedragen aan Henriok Jannes Henricks een jaarlijkse oijns van 3 mud erfrog op Lichtmisdag, hiervan
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H

M
sijn 2 mud geldende door de erfgen.van Lemmen Deynen en het derde
mud is geldende Dirck Geenen en Mechtelt zijn vrouw.
fol.131

10 nov.1536

Henrick Jannes Henrick heeft met consent en mede voor Gijsbert
Back castelijn van Jr.van Brederode,Heer tot Asten en ook voor Jan
van Kessel en Jan van den Cruys als leenmannen van Jr.v.Br.voorsr.
verkocht en overgegeven aan Reyner Wijchmoets:

-een eusel met een stuk land daar tegenaan op den Nappert gelegen
1 Pranck Vervoert 2 Wilm de Bruyn
-een stuk land met een groesveld tot Onstaden 1 Jan Faes 2 Merce
lis Verhofstad.
Reyner voorsr.belooft aan Henrick tot Lichtmis a.s.40 gld.te geven
en ook dat Henrick beuren zal tot Lichtmis a.s.2 mud rog.
fol. 131
10 nov.
Gevart Vrancken heeft opgedragen aan Neel Verscaut een jaarl.cijns
van 15 gld.en 6 vaten rog als pacht daaraf 5deze cijns had Margriet
Verhynert aan dezelfde Gevart gevest.
Neel Verscaut belooft aan Gevart jaarl.tot Sint Jansmisse te beta
len een mud rog zolang als Gevart en zijn vrouw zullen leven en dat
uit al zijn goed.
fol. 131
15 nov.
Jan Cornelis Roeffs heeft vertegen op zijn vaders goed (roer.en onr)
en dat tot behoef van Marie de huisvrouw van Cornelis.
Merry Jansdr.van Hertroy heeft beloofd dat zij Cornelis voorn.in
kost en kleren zal houden en in alles wat hij behoeft en ook al zijn
schuld zal betalen zodat Jan Cornelis daarvan onbelast zal wezen.
~nItem dat screynen datter is»dat sal Jan hebben na Cornelis doot"f0 1, 13 1

14 nov.

Hr.Jan Gerartzn.van Colbraken heeft vertegen op 11 dat goed dat
hem is aangestorven vanwege zijn ouders,mede tot behoef van Margriet
®n Met zijn zusters.
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Mechtelt Gerartadr. van Colbraken verkoopt aan Cornelis Verscaut
een jaarl*cijns van een mud rog op Lichtmis uit:
-huis,hof en een camp land 1 Joest van Bussel
-stuk land gelegen aan die oude molen 1 Hr.van Asten 2 Goert Gob
bels*
Vrij behalve 3 malder rog en een st*
Staat te lossen met 174 gld*
fol*131vo
2 dec*1536
Jan Lambert Cremerszn.gelovende voor zijn broers en zusters en Wil
lem Thomas Cremerszn.en Ariaen Cnoeyck als man van Geertruyt ook
Maes Cremersdr*,verkopen samen aan Joest Jannen Tripmekers een er*
fel.cijns van 6 vaten rog,welke rog Ruelen Maeszn.van den Dael ver
kocht had aan Jan Mercelis Cremerszn.volgens de brieven daarover.
fol.131vo
4 dec.
Maes Willemszn.als man van Lysbeth verkoppt aan Joest Jacop Wittenzn.een erfweg door de erfenis van Maes voorsr.tot die van Joest
en wel zolang als Joest het believen zal met v.w.dat Joest voorsr.
niemand zal keren om te varen of drijven.
fol.131vo
5 dec.1536
Dirck Jan Jacopszn.belooft aan Wilm Jan Grootenalle jaar te geven
3 mauwer rog en 3 gld.en dat zolang als Willem voorn.op Dircks hoe
ve zal wonen en zodra als Willem van die hoeve vertrekt zal Dirck
aan Willem tot Lichtmis te voren 100 gld.geven.
Item dat is te weten dat deze 3 mauwer rog niet eerder verschijnen
zullen dan tot Lichtmis naastkomend over een jaar.
fol.131vo
28 dec.1536
Goert Jan Vranckenzn.verkoopt aan Jan van Diepenbeeck:
-een huis,hof enz.tot Onstaden 1-3 Peter van Berkel 2 Jan van Dael
4 de gemeynt*
Vrij behalve de cijns van de grond en 3 mud rog jaarl*
fol. 132
Hubrecht (Tuen)mans en Adriaen Spruyt als mbrs.van hun huisvrou
wen en als erfgenamen van Yda Honsnasen mede gelovende voor hun
consorten,verkopen aan Art Vernebben alzulk land en groes als de
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zelfde Hubrecht en Adriaen gerechtelijk aangekomen zijn met vonnis
der schepenen van onze bank en ook alzulke erfenis als Art Verneb
ben en Art van Best aan Huybrecht en Adriaen verkocht hadden als
zijnde van hun grootmoeders goed Yda Honsnasen,zoals de brief daar
over van 2 mei 1535 gaat,dat is te weten;
-een eusel int Lielder
-twee beempden int Roet~~
-de akker van Reyner Wychmoets en den Heesacker.
Alles met de last van de grondcijns.
fol.132,132vo
2 jan.1536 (=1537)
Huybrecht en Adriaen verkopen aan Art Vernebben een mud rog,het
welk Art voorn.en Art van Best verkocht hadden aan Hubrecht en
Adriaen.
Art Vernebben verkoopt aan Huybrecht Tuenmans en Adriaen Spruyt
met c.s.een jaarl.cijns van 18 gld.tot Lichtmisdag vrij tot Antwer
pen te leveren uit:
-zijn huis,hof enz.
-een eusel int Lielder
-twee beempden int Roet 1 Mercelis Ysbouts 2 Melis Lobkens
-de akker bij Rolof van .....
-de Heesacker 1 Ceel Verhofstat.
Vrij behalve de grondcijns en een mauwer rog jaarl.
De los is met 300 gld.
fol.132vo
9 jan.1536 (*37)
Art Jan Ruelenszn.als man en mbr.verkoopt aan Henrick Reynkens
zijn deel en versterf als Art en Joesten zijn’vrouw aangestorven was
na de dood van Jan Henrick Reynkenszn.;verder ook een akker gelegen
bij die heylich eyken 1 Mathijs Jan Heynen 2 de gemeynt.
Henrick belooft aan Art tot half vasten a.s.7i gld.,nog belooft
Henrick tot Sint Jansmisse a.s.8 gld.te geven aan Joesten zijn moe
der.
fol.132 vo
15 jan.1536 (-37)
Dirck Jan Jacopszn.bekent betaald te zijn van Henriok en Gerrit
zijn broers vanwege alzulk deel van jaarl. 18 gld.als zij’aan Hr.
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Henrick hun broer jaarl.hadden beloofd te gelden.
15 jan.1536 (=37)
Jans Bakermansdr.verkoopt aan Joest Artszn.van den Camp:
-een stuk land tot Zomeren beneven den Hogen Mortel 1 Meester Jan
Hermans 2 Dirck Genen 3 Tielen van den Waterlaet 4 den Hogen wech.

fol. 132vo

Katharina

fol.132vo
15 jan.
film Jan Claeszn.als mbr.van Goessen Artszn.van Best heeft vol
macht gegeven aan Goort Goertszn.van Best om te heffen en beuren
enz.alle goed dat Art van Best achtergelaten heeft en daar reken
schap over af te leggen tot de tijd dat Goesen mondig zal zijn.
fol.133
Joest Danel Willemszn.verkoopt aan Mathijs Janszn.van Os en dat
tot behoef van Anna Thijsdr.van Ca....een jaarl.cijns van 5 vaten
rog,maat Helmond en dat uit een brief van Mierlo over 50 gld.wel
ke Henrick Everaerts gevest had aan Reyn Dircks en die dezelfde
Reyn heeft opgedragen aan Joest voorn.
-De los is met 16 gld. (is doorgehaald.)
fol.133
17 jan.
Jan Dirckszn.van Os gelovend mede voor zijn dr.en ook voor Lambert
Willemszn.van Eisen en Mathijs Art Crakelaerts (mede voor zijn
clocht) hebben opgedragen aan Jan van Oeverlandt een losbrief van
3 gld.welke Jan Reyners gekocht had en deze in zijn testament ge
maakt had.
Katharina Ysbouts Artsdr.heeft opgedragen aan
| Mathijs Dirck Slechszn.:
-een akker achter Smommerscamp 1 Willem de Bruyn 2 Art de Porter
2 Lijsken Dirck Slechsdr.:
-8 vaten rog welke Heyn Scalvogels gilt.
3 Metken Dirck Slechsdr.:
-een mauwer erfrog die men gilt uit Henricks van Rut hoeve tot
Onstaden
-vier vaten erfrog die Gerart Willen gilt.
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4 Fijken haar dr.t

-9 vaten rog zolang als Fijken leven zal;deze 9 vaten zijn de 3 knd.
voorn. Bohuldig te gelden aan Katharina voorn.Na Fijkens dood zullen
de drie knd.dat gelijk erfelijk hebben.
5 Fransen hare nef:
-een sesterse land te langs door een akker op Brasel,niet te ver
kopen,geen knd.dan weer terug aan Katharina*s erfgenamen.
Al het andere erfgoed van Katharina zal Fijken haar dr.gebruiken
en bezitten zolang ze leeft en daarna haar knd.die ze heeft bij
Herman ten erfrecht.
Prans zal zijn sesterse land los en vrij hebben.

Act.17 jan.
fol.133
Lauwreyns Roef szn.beloof t aan Danel Willemszn. van den Eynde I6 gl.

met een gld.als pacht en dat tot ...... over een jaar.
fol.133vo

20 jan.1536 (=37)

Henrick Geldenszn. van Boescot verkoopt aan Dirck Henrick Deenenzn.:
-een stuk land in de Stegen.

fol.133vo

26 jan.1536 (=37)

Jan Anthoniszn.van de Cruys heeft overgegeven aan Joest Goesen
Jennekenszn.de windmolen tot Asten toebehorend aan Jr.Wolf art van
Brederode Heer van Asten etc.zijn tijd durende volgens het uitwijzen
der huurcedule.
De borgen die Jan had zijn gebleven en verschenen voor de schepenen
Het zijn Melis Goert Meliszn.en Goert zijn zoon,verder Frans Henrick
Sijmonszn.en Joest Jan Tripmekers (en Henrick Janszn.van Otterdijck)
en ze zijn tezamen een voor al "ongepoertert ende ongevrijt borge
geworden voor Joesten voorsr." zodat Jan er geen kommer,last,scha
de of letsel af zal hebben.
Joest Goesen Jennekenszn.heeft "geloft ongeportert eto.super omnia"
deze borgen schadeloos etc.te houden en te laten.Joest belooft ook
aan dezelfde borgen dat hij de 100 gld.zal laten staan die Jaoop
Thomas Froyenzn.aan Joesten in schepenbrieven had beloofd,Joest
211

25al die 100 gld.niet van Jacop beuren of minderen of meerderen
tenzij met oonsent van de borgen.

Joest zal de molen aanvaarden tot Pasen naastkomend,die Paas
dag komt op één april 1537*
N.B. Ongepoertert = niet tot een burgersohap behorend.
Ongevrijt = niet b.v.in een gilde opgenomen.
Item

fol.134
28 jan. 1536 (=37)
Thomas Willemszn.verkoopt aan Peter Peter Ceelenzn.een jaarl.cijns
van 6 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.aan den Dijck 1 de hoeve Houbraken 2 Peter Peter Ce
len.
Peter consenteert los te lossen met 18 gld.
fol.134
28 jan.
Willem Jan Bruynen verkoopt aan Henrick Jan Jacopszn.een jaarl.cijns
van een mud rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis enz.
De los is met 36 gld.,tot Kerstmis op te zeggen,
fol.134
Jan van den Cruys Anthoniszn. verkoopt aan Jan Art szn. Vervoert een
jaarl.cijns van 3 mauwer rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.in de Stegen 1 Dirck Deenen 2 Jan van Berkel.
De los is met 50 gld.
fol. 134
Art Danelszn.van Hersel verkoopt aan Jut Arts huisvrouw van den Do
ren een jaarl.cijns van 18 st.uit:
-zijn huis,hof enz. 1 Hans Hermans 2 Joest Verrijt.
Be los is met 15 peters.
fol. 134
28 jan. 1536 (-37)
Henrick Henriok Voszn.verkoopt aan Dirck Wouter Loeyen een jaarl.
cijns van een mud rog,maat Zomeren,op Liohtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.tot Zomeren 1 Meus Bloysen 2 een weg.
De los is met 40 gld.
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fol.134
1 feb. 1536 (=37)
Art Michiel Art szn.heeft vertegen op alle goed (roer.en onr.)
dat Sophia nu heeft of hierna nog zal krijgen en dat vanwege de
goeden van Miohiel of van Sophie.
Item Sophie belooft aan Art tot Pasen a.s.te geven 18 gld.of tot
Lichtmis a.s.met 22 st.als pacht.
fol.134vo
1 feb.
Gevart Janszn.Verhoeven verkoopt samen met Heylke en Merie en Art
Gevarts aan Katharina Hendrickdr.van (Rucht) een jaarl. oijns van
6 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof,hofstad en erfenis in de Wolsberch 1 Jan Theus
2 een weg
-een stuk land met groes int Lielder 1 Willem die Bruyn 2 Dirck
Peter Claeszn.
Vrij behalve 2£ mud rog en 1 vat rog,nog 20 st.en 2 Bos-pond en de
jaarl.cijns van de grond.
Dit is te lossen met 100 gld.
fol.134 vo
1 feb.
Art Willem Berkerszn.verkoopt aan Jan Willem Vereuseldonck een
jaarl.cijns van 2 gld. 8 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz. 1 Jan Colen 2 de straat.
Dit is te lossen met 40 gld.
fol.134 vo
1 feb.
Willem Danel Willemszn.verkoopt aan Art Willem Berkers een jaarl.
cijns van 24 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis en hof aan Voerseldonok 1 Willem Vereuseldonck 2 de gemeynt.
De los is met 20 gld.
fol.134 yo
3 feb. 1536 (-37)
Gelis Jacop Zenderszn.heeft opgedragen aan Art Willem Berckers
een schepenbrief van 2 gld.die Willem Artszn.Verhynert verkooht
en gevest had aan Gelis voorn.
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Wilmken Anthonis Mennen huisvrouw heeft "gemact ende seet” dat

de knd.van Merry haar doohter in haar moedersplaats zullen komen
om hun deel van al het goed te krijgen dat Wilmken achter zal la
ten na haar dood met v.w.dat zij wil dat het van het een kind op
het andere komt,tot het laatste toe en niet op Art de vader van
die knd.
Item Wilmken consenteert en geeft macht aan Joest van Bussel haar
zoon,om al haar renten en goed te heffen en beuren en rekening en
verantwoording daar over te doen tot haar weder opzeggen,
fol.135
3 feb.1536 (=37)
Joest Dirck Heynen en Gielis van Kessel verkopen aan Goert Jan
Vrancken een jaarl .cijns van een mud rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en erfenis aan de windmolen 1 Art Verhynert 2 Goort
Gobbels
-het huis van Gielis met hof enz.aan den Dijck 1 Willem Willen
2 Katharina Weynen c.s. 3 de gemeynt 4 de Aa.
De los is met 30 gld.
Gielis van Kessel Berthoutan. voorn.belooft Joest Dirck Heynen
schadeloos te houden.
fol.135
Herman Hermanszn,van Helmont verkoopt aan Tielen Dirckszn.van
Vlericken 3 mauwer erfrog met brief,deze rog was men jaarl.schul
dig uit onderpanden te Omel.
Peter Jans Cortenzn.verkoopt aan Tielen Dirckszn.van Vlericken
een schepenbrief waarmee Peter voorsr.die 3 mauwer rog had mogen
lossen.
fol.135,135vo
5 feb.1536 (=37)
Jan Janszn.van Eisen en Dirck Deenen als man van Agnes en Jan Anthoniszn.van Hoeff als man van Mergriet zijnde wett.drs.van Jans
van Eisen hebben samen machtig gemaakt Thomas Anthoniszn.van den
Cruys om Gerart van Berkel Janszn.en Peter Verhatert veste te doen
en tot een onderpand en weerpand te zetten en te goeden in een
stuk beempt in de Stegen.
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fol.135vo
Art Peter Emanszn.en Peter zijn vader verkopen aan Lijsbeth en Mechtelt Dirok Sleohs wett.drs.een jaarl*oijns van 25 st.op Liohtmisdag uit;
-een sesterse land op Loverbosch 1 Hr.van Asten 2 Thijs van den
Berch 3 Joest Verrijt 4 een weg.
Deze los te lossen met 21 gld.
fol.135vo
8 feb.1536 (-37)
Hr.Dirck van Milheze constitueert Mercelis Alartszn.om voor hem
te ontvangen,beuren (geestelijk of wereldlijk goed) enz.zodat hoort
en kwitantie daaraf te geven.
fól.135vo
Berthout Dirck Meysenzn.belooft aan Henrick Nijsen tot Lichtmis
a.s. ovir een jaar 20 st.en dat twee jaar lang en het laatst jaar
met alle verschenen pachten 36 gld.
fol.135vo
10 feb.
Jan Stoetboem verkoopt aan Hr.Jans kinderen van Heersel:
-een huis,hof, hof stad en erfenis bij de kerk gelegen 1 Jan Cnoep
2 een weg.
fol.136
12 feb.
Jan Joest Stoetboem en Andries Belmans hebben opgedragen aan Hen
rick Jan Bernartszn.al hun rechten die ze hadden in een huis en
erfenis alwaar Margriet Schanen in gestorven was.
Nog heeft Jan Joest Stoetboem aan Jan voorsr.(?) opgedragen al
zijn goed dat hij te Asten bezit.
fol.136
Jan Jan Jacopszn. verkoopt aan Thomas Anthoni szn. van den Cruys:
-een stuk erfenis int dorp 1 de koper 2 Jan Molendijxs 3 Meester
Dirck 4 de straat*
fol. 136
13 feb.1536 (-37)
Thomas voorn, verkoopt aan Jan Jan Jacopszn. een erfel. cijns van 48
st.op Lichtmisdag uit:
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-seö stuk beempt in de Stegen 1 Jan van den Cruys 2 Thomas voorn»
Deze los te lossen met 40 gld.
fol.136
Jan Jan Jacopszn•verkoopt aan Jan Wouterszn.van Leewen een jaarl.
Gijns van 3 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huizing en erf daarbij,gelegen in Nuenen 1 Art van Eekert
2-3 de hoeve van de erfgen .Art Keymp 4 de straat.
fol.136
13 feb.
Lambert Winrick Janszn.belooft aan Jan Jan Jacops dat hij deze 3
gld.lossen zal binnen twee jaar en wel zo dat Jan voorsr.en zijn
erfenis onbelast zal blijven en ondertussen legt Lambert in die
tijd al zijn goed in handen van Jan.
fol.136
Art Anthoni szn. van Otterdijck verkoopt aan Goort Han Vranckenzn.:
-een huis,hof en hofstad bij die Cauberch 1 de vicarie 2 een weg.
fol.136vo
23 feb.1536 (=37)
Goert Jan Vranckenzn.heeft opgedragen aan Art Anthonis van Otter
dijck 50 gld.welke Jan van Diepenbeeck aan Goert had beloofd te ge
ven met Lichtmis a.s.en met 3 gld.als pacht.
fol,136vo
1 maart
Jan van den Goer Janszn.en Willem zijn broer hebben vertegen op al
zulk goed dat hen aangestorven was bij de dood van Jan van den Goer
en Marie zijn vrouw,hun ouders,en dat tot behoef van Mercelis hun
broer.
Mercelis voorn.belooft aan Willem zijn broer dat hij dezelfde Wil
lem zal "laten wonen ende pottasy ende soerber ende bedde maken in
alder manieren eens dages als dat behoren sal vassen ende hanteren
ende off Meroelis eer storf eer Willem voersr.dat Meroelis nacome
lingen sullen doen ofte doen doen,gelovende super omnia.’1fol.13 .
6vo
2 maart 1536 (-37)
Willem van Aeyen heeft aan Meroelis zijn zoon gegeven (na Willems
dood te ontvangen en te aanvaarden) :
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-.«gijn beste coe ende beste beest met eender sartssen ende een
paer slaeplaken voer sekere dienst ende arbeyt die Mercelis ende
sijn soon ende sijn huysvrouw Willmen gedaen hebben ende noch dagelyxs doen ende dat bij consent van sijner anderen kynderen ende oiok
alle die gerescap die den cuyp getou aengaen ende twe beste scaep"fol.136.vo,137
5 maart 1536 (=37)
Henrick Henrick sWittenzn.,Art Artszn.van den Eynde als man van
Joesten zijn vrouw, Dirck Jacop sWittenzn.als man van Metten en Dirck
Jan Geldenzn.als man van Gertruid,alle wett.knd.van Henrick Henrick
den Wit,ze hebben machtig gemaakt Anthonis Henrick sWittenzn.om al
le zaken voor hen te doen die Mathijs Jan Heynen tegen hen heeft;
ze zullen malkander de schade helpen dragen.
Item Willem de Bruyn belooft aan Heylken Artsdr.van Rut tot Licht
mis a.s. 32 gld.
-Deze 2 regels zijn er later onderaan op fol.136vo bijgeschreven. fol. 137
5 maart
Katharina Claes huisvrouw van den Cruys -"heft geset Jans hoer soens kynder in hoers vaders plaets aen
gaende hueren gueden die sij achterlaten sal.”fol.137
6 maart 1536 (=37)
Gorsten Claes Evert szn. en Jan Joesten zelf en mede voor Mechtelt
zijn moeder,hebben verkocht aan Joest Danel Willemszn.:
-een stuk land tot Omel 1-2 Jan Janszn.van Otterdijck 3-4 Joest
Goeyens.
Vrij behalve een cijns int boek van Helmont en 6 vaten rog aan Bruys
ten Thijs.
Joest Danelszn.belooft aan Corsten en Jan tot Lichtmis a.s.58 gld.
fol. 137
8 juli 1536
Henrick Jannes Henrickszn.en Lucas zijn zoon hebben met oonsent van
Gijebert Baok stadhouder en casteleyn van Jr.Wolfart van Brederode,
Heer van Asten en voor de leenmannen van deze Jr.Wolfart,te weten:
Jan van Kessel Dirckzn. en Vrancken Vervoert,erfelijk verkocht aan
Jan Anthoniszn.van den Cruys:
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-een stuk land met een groes daar "teynen aengelegen by dat hagelcruys" 1 Peter van den Molendick 2 Mercelis Ysbouts e.a. 3 Mer
celis van Best 4 ”een gemeynen wech bij die hageleyck”
-een stuk land*den Weersecker gelegen bij die Cloeten 1 de koper
2 Peter v. d.Molendijck 3 Jan van Berkel 4 een weg.
-een stuk groesveld in de Stegen 1-2 Claes van Otterdijck 3-4 Jan
van Bussel
fol.137vo

17 maart 1536 (=37)

Jan Art Geliszn.als man van Agnes weduwe Cornelis Mennen en ver
der Thonis en Pauwels Cornelis Mennen zonen en Henrick en Alet
met Joest Anthonis Mennen hun mbr.en Joest voorn, samen met Thonis
en Pauwel gelovende voor Willem,Goort,Heylken en Merrijke alle (8 )
wettige knd.van Cornelis Mennen en Agnes zijn vrouw,verkopen samen
aan Art Peter Celenzn.;
-een huis,hof,hofstad met een schuur en erfenis met een camp land
ndaer teynen aen” 1 de hoeve van Bussel 2 Marten Gevart Peterszn,
3 de hoeve van Bussel 4 de gemeynt
-een eusel,het Dijkereusel 1 de gemeyne dijck naar Lierop 2 Willem
Willen knd. 3 de kerk van Asten 4 Gielis van Kessel.
Vrij behalve 4 st.als gebuurcijns en 2 mud rog èn 1 vat tot Asten
te leveren.
fol.137 vo
17 maart 1536 (*37)
Art Peter Verscueren verkoopt aan de 8 knd.van Cornelis Mennen
een erfel. cijns van 6 gld. op Lichtmisdag uit de erfenis voorsr.
met v.w.dat Jan Gelis en Ngesken zijn vrouw die 6 gld.heffen en
beuren zullen zolang tot de jongste van deze 8 knd.mondig zal zijn.
De los is met 100 gld.
Art Peter Ceelen belooft aan Jan Art Geliszn.tot Lichtmis a.s.
83 g ld.
fol.l37vo
Anthonis Cornelis Mennen heeft vertegen op alzulk deel van deze
6 gld. die Art Peter Ceelenzn. verkocht had en gevest aan zijn broers
en zusters.

218

I

fol.137vo
17 maart 1536 (=37)
Art Dirck Heynen heeft vertegen op alzulk deel als Merike zijn
vrouw of haar knd.aan mooht sterven van de dood van Wilmken van
Bussel en dat tot behoef van zijn voorn .knd .die hij bij Merike voor
verkregen had.
s r .

Dit goed van Wilmke is 250 gld.,hier van gilt Jan van Bussel 150
gld.en Art Dirck Heynen 100 gld.
fol.138
Hendrick Dirck Heynen verkoopt aan de vier knd.die Art Dirck Hey
nen verkregen heeft bij Merrie Anthonis Mennen een jaarl.cijns van
12 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn gehele hoeve gelegen tot Astappen,zijnde huizing,land,groes e
en heiveld.
De los is met 200 gld.
-Item desen datum is anno dertich en een (?)fol. 138
26 maart 1536 (=37)
Art Dirck Heynen heeft opgedragen aan Reyner Goort Reynerszn.een
schepenbrief van Asten waarin Huybrecht Anthonis Mennen aan Art
voorsr.gevest had 24 st.jaarl.op Lichtmisdag uit onderpanden vol
gens die brieven.
fol. 138
27 maart 1536 (=37)
Thonis Hanrick sWittenzn.,Art van den Eynde als man van Joesten,
Dirck Jan Geldenszn.als man van Geertruyt,alle wett.knd.van Hen
rick sWitten,ze verkopen aan Henrick Henrick sWittenzn.hun broer:
-een huis,hof,schuur,hofstad met een camp land aan den Dijck 1 Jan
Neelen Roeffszn. 2 een weg 3 Thomas Jan Heynen 4 de gemeynt.
-een camp,den Hap 1 Joest van Houbraken 2 Heyn Reynkens
-een beempt op Diesdonck 1 Strijkers goed 2 Joest van Houbraken
3 Henrick Jeronimus 4 de Aa
-een beempt,dat Haverlant 1 de hoeve int Roesven 2 Joest van Lies
sel knd. 3 Art Verhynert erfgen. 4 de gemeyn Heerstraat.
-een eusel op Brasel 1 Jan Peters 2 de hoeve Roesven 3 Joest van
Liessel knd. 4 Joest Jacop sWitten.
Vrij behalve de cijns van de grond en jaarl.34 mud rog min een oop.
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Henrick Henrick sWitten belooft aan Thonis,Art en Dirck voorn,
tot Lichtmis a.s.204 gld.half met en half zonder pacht (6% van de

100)
fol.138vo
27 maart 1536 (=37)
til het voorn.goed en erfenis heeft Henriok Henrick sWitten ver

kocht aan Dirck Jacop sWitten en Art Artszn.van den Berch met de
cijns van de grond en jaarl.3i mud rog min een cop.
fol.138vo
Dirck Jacop sWitten belooft aan Henrick tot Lichtmis a.s. 102 gld.
Art Artszn.van den Berch belooft aan Henrick tot Lichtmis a.s. 170
gld.
fol.138vo
28 maart 1536 (=37)
Lambert Vernebben belooft aan Jan Verrijt tot Lichtmis a.s. 14 gld.
met 4 vaten rog als pacht.
fol.138vo
31 maart 1536 (*37)
Mercelis Alarts machtigt Margriet zijn huisvrouw om alles te hef
fen en beuren aangaande Hr.Dirck van Milheze en Geertruyt van Ruth.
fol. 138vo
Margriet als wede.van Art Verhynart heeft met haar knd.gedeeld.
A Margriet kreeg:
-de gehele huizing,hof stad en erfenis en een camp 1 Joest van Houbraken 2 Persoens beempt 3-4 de gemeynt (uitgezonderd de schuur
en "vijf eyken houter”)
-de helft van een beempt op Brasel.
Margriet heeft hieraan de tochte,de erfelijkheid is veor haar wett.
erfgen.tenzij ”dat huer noet doet aen hueren lijf.”
B Willem en Peter Jan Theus kregen:
-een stuk land 1 ...... 2 Lucas en Jan zijn broer 3 een weg 4 het
Laerbroeck.
C Lucas en Jan zijn broer kregen:
-een stuk land met groese 1 Willem en Peter voorn. 2 Art Jan San
ders met Jan Dalenbroexs
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fol.138vo
j)e laatste regelïPasen is op 1 april 1537.

fol.139
j) Art Jan Sanders en Jan Dalenbroexs kregen:

-een stuk land met groese 1 Luoas en Jan zijn broer 2 Goert Gobbels.
-Item "die laet" zal zijn half schuur hebben en Margriet met haar
knd.die andere helft en verder Margriet het vierde en de knd.het
vierde"van de scaren."
-Item Margriet zal uit haar gedeelte jaarl.gelden 20 vaten rog en
20 st.met de gehele cijns.
-Item de knd.zullen jaarl.gelden voor elke clooht 6 vaten rog en
20 st.
-Item elke clocht zal van de gld.gelden 7 st.en de zevende st.
zal hebben die dat geld "drege."
fol. 139
5 april 1537
Art Jan Sanders heeft aan Maes Jan Heynen een mud rog gevest,dat
mud rog mag men afleggen met 30 gld.
fol. 139 -hierbij inliggend 2 losse blaadjes A en B.1 Blaad.ie A recto ï
Inventaris aangaande Goert van Best en Goesen Aert szn. van Best.
" In den eersten een bed,noch een kist,noch eenen paltrock,noch
een zee kist,twee pellen dwelen,een lanck taeflaken,eenen sack,
een geetken (pr.nr.) met sees silveren tekencoren,noch 12 ellen
lijnen laken,een heemt,noch een heemt,een asaek,een sijen lynt,sees
doeken off hullen."
Blaadje A verso
Pro Goesen van Best
Jan die Haen vor een beed
Hr.Hanriok voor lijnen laken
Art die Haen voer eenen rock
Frans voor 2 heemden
van eender hullen
voer een taeflaken
noch voer een hul 2 st.1 oort;voor 2 hullen

4 gld.44
29
30
3
3
54
1

st.
st.
st.
st.
st.
st.
st.
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2 giaad.je

B recto

23 april 1537

Henrick Jan Heynenzn.voer scout ende scepenen:
«Dat Gerart van Lier hom wil bewijs doen waer wyt ende waer van
welcken erffgen. Henrick voorsr. sal blijven -(berusten van der vier
der parten of daer hij toegerecht is aengaende den gueden ende er
ven daer dese beesten op gescut sijn aengemerct van sijn beesten an
dermael gescut sijn geweest nader aen ment ie makende van der selver
saken)- dat wil hij alnoch doen gelijck hij lestmael in gebannen
vierscaren gepresenteert heft voer ende eer hij dach van recht te
gen die scuttinge begeert hadde.
Act.23 apprilis anno 37.”

presenteert

7 april 1537
Janszn.Verdonschot heeft vertegen als man en mbr.van
Mechtelt op alzulk goed als Mechtelt was aangestorven vanwege haar
ouders en ook heeft hij vertegen op al het goed dat Willem van den
Borlaer aan dezelfde Brosius gemaakt had volgens het testament en
dat alles tot behoef van Jan Peterszn.van den Borlaer.
fol.139

Ambrosius

Goert Katharina zoon van den Borlaer bekent betaald te zijn met
4 gld.die Willem van den Borlaer hem toegezegd had.
9 april 1537
fol.139
Philips Berckers en Dirck Deenen als h.geestmrs.hebben met con
sent van de kapelaan en de naburen,verhuurd aan Jan Dirck Merce
lis Weynen:
-een huis (half) met de erfenis gelegen bij het dorp en dat voor
honderd jaar en dagen lang durende. 1—3 Jan Dirck Heynen 2 Dirck
Geenen 4 een weg.
Jen voorn, verkoopt aan de h.geestmrs. voorn, een erfel.cijns van 20
st.op Lichtmis uit ditzelfde huisjte lossen met 18 gld.
f°1.139

16 sep*1536

Prans Philipszn. van den Berch heeft vertegen op alzulk goed

(roer.en onr.) dat dezelfde Prans was aangestorven vanwege Philip
sijn vader en Margareta zijn moeder en dat tot behoef van Philip
zijn broeder.

fol.139vo
1 dec ,1537
ffillem Thomas Froeyen heeft gedeeld met zijn knd.die hij verkregen
bad bij Metten Reynkens.
A Willem Froeyen met Maes en Anneke zijn knd.is ten deel gevallen:
-dat groot huis,schuur en camp daarbij
-een stuk land op die Dunggen 1 Joest Ysbouts 2 Rut Merrien erfg.
-een stuk land ook op die Dunggen 1 Rut Merrien 2 Art Vriens
-een stuk land,dat Breexken 1 Sijmons Frenckens 2 de h.geest van
Asten.

B Jacop Dirck Geliszn.als man van Yken Willemsdr.kreeg:
-dat klein huiske met een half lopense land aan te meten met de
hofstad alwaar dat klein huiske opstaat.
-een lopense land 1 Jan Vervoert 2 Rut Merrien.
Hieruit heeft Jacop jaarl.te gelden 2 vaten rog aan de vicarie;
1 vat aan de kerk en 4 vat aan de koster.
fol.139vo
1 dec. 1537
Willem Thomas Froeyen heeft opgedragen aan Jacop Dirck Art Geliszn:
-een huis met hofstad en met 1 / 6 deel van de camp daarbij in de
Wolsberch.
Het is v.w.dat het deel dat Jacop hebben zou op die Wabbenbraeck
dat |lj dat zal hebben aan dat Broexken.
-het 1/6 deel van een stuk land op die Dunggen 1 Rut Peter Ruts.
-het 1/6 deel van de achterste Dunggen 1 Art Vrients.
-het 1/6 deel van het eusel op die Hoecl^donck 1 Joest Verrijt '2
2 Hilleke Hr.Dircks.
-het 1/6 deel van de hoybeempt.
Item nog 2 vaten rog aan Goert Geldens.
Jacop zal ook jaarl.gelden 1/6 deel van 3 mauwer rog en 1/6 deel
van 2 peters aan Goert Gobbels;nog 1/6 deel van 30 st.aan Thijs
Vervlaessen.
Het is verder v.w.dat als Willem afleggen wil dat Jacop dan zijn
deel zal bijleggen;nog is het v.w.dat Jacop jaarl.een 4 st.cijns
zal gelden.
fol.140
20 april 1537
Ambrosius van den Zeylberch als man en mbr.heeft opgedragen aan
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de erfgen «van Jan van den Eynde en Willem van den Eynde en de erf
gen. van Mathijs van den Eynde dat ze gelijk en even diep zullen de

len in de goeden achtergelaten door Hr.Mathijs van den Papendonck
en Mercelis zijn vader,alles volgens het testament door Hr.Mathijs
en Meroelis zijn vader,gemaakt.
fol.140
De knd.van Willem van Aeyen hebben de goeden van hun ouders ge
deeld.
A Goert Jan Vrancken kreeg:
-de 1/2 van den Reynenecker met den Cranenbeempt 1-2 Peter Verscue
ren 3 de gemeynt 4 de Aa
-een kempken,die Hof stat geheten 1 Peter Willen 2 Maes Brouwers
-de 1/2 van drie lopense heiveld 1 Art Jan Jacops 2 Mercelis Willems van Aeyen.
B Mercelis kreeg:
-de 1/2 van den Reynenecker met den Cranenbeempt (die
Lierop)
-een eusel,den Rouwen hoff 1 Peter Verscueren 2 Peter
-de 1/2 van drie lopense heiveld 1 Goort Jan Vrancken
Willems van Aeyen.
Mercelis belooft aan Goert dat Goert altijd zijn groese
bruiken om te varen en drijven "van den pesselken af.M

zijde tot
Willen
2 Willem
zal mogen ge

C Willem is ten deel gevallen samen met Hanrick zijn zwager:
-huis,hof, hof stad met de camp daarbij
-den Driesecker 1 Art Jan Jacops 2 Gielis van Kessel
-den Dickerecker 1 Art Jan Jacops 2 Willem Willen
-een Dijkerecker 1 Willem Willen 2 Peter Alitten.
-een eusel,dat Dijkereusel 1 de Braeck 2 een weg
-een beemptken,die Sil 1-2 Willem Willen
-een kempken gelegen int Dijkerbroeck 1 Peter Verscueren 2 Willem
Willen.
I Willem voorn.zal gelden aan:
“de kerk van Bakel jaarl.3 malder rog
-de erfgen.van Jan Nelen 1 mud rog
“de h.geest van Asten 1 malder rog
II Goert Vrancken zal gelden aan:
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-de vicarie van Asten 3 vaten rog
-Lijn Ysbouts ook 3 vaten rog
-O.L.Vrouw-altaar ook 1 mud rog.
XII Mercelis zal gelden aan:
-Hr.Jan Hemeler 1 mud rog
-Hilleke Hr.Dircks 1 malder rog.
Deze knd.gelden ook nog 3% gld.jaarl.ten Bos en nog 1 mud rog.
fol.140vo
Art Peter Celenzn.verkoopt aan Peter zijn broer:
-een huis,hof,hof stad en stuk land 1 Goert Jan Maes
-een beempt 1 Hr.Art van Hal 2 Joest Jacop sWitten 3 Gielis van
Kessel 4 Hans Neelen.
Vrij behalve een jaarl.cijns van 2 st.en 2 mud rog.
Peter belooft aan Art tot Lichtmis a.s.78 gld.te geven.
fol.140vo
27 april 1537
Aelbert Jans sWittenzn.heeft gedeeld met de knd.van Baten Philips
van den Borlaer zijn huisvrouw.
A Aelbert kreeg:
-de schuur met de hofstad alwaar ze op staat
-den Ossenbeempt 1 Marten van den Heytrack 2 Willem Vereuseldonck
-het groot eusel 1-2 Goert die Haen
-drie lopense land op Loverbosch 1 Marten van den Heytrack 2 een
weg
-het 1/4 van den Lochtenecker 1 Jan Lucas 2 Philips van den Bor
laer knd.
-de 1/2 van vier lopense land in den camp gelegen.
B Philips van den Borlaer knd.kregen:
-het huis met de hofstad
-een beempt,die Plomp 1 Thijs v.d.Heytrack 2 Marten v.d.H.
-een stuk land,den Braeckwinckel 1 Jan Lucas 2 Aelbert sWitten
-deel van den Lochtenecker
**dle Cranenbraeck
-de 1/2 van vier lopense land in den camp.
Het is v.w.dat de voorste de achterste wegen zal.
N.B.Er staat nog ondergeschreven:
Aelbert is ten deel gevallen:

"een stuk land in den Braeckwinckel 1 Goert die Haen
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fol.141
Jan Thijszn. van Elsbroeck als man van Lijsbet verkoopt met alle

schepenbrieven aan Anthonis Thoemas Willemszn.:
-een huis,hof en hofstad met 5 lopense land 1 Gheerit van Os 2
Gherit Goort Gerit szn. 3 een weg 4 het Laarbroeck.
Vrij behalve jaarl.een mud rog en een stoeter cijns en een negen
manneke .
"-en Henrick huer soon met gecoren mbr.-”
Act.24 maart 1543 voor Pasen.
-Dit stuk is geschreven in fn geheel ander handschrift.fol.141
12 dec.1536
Danel Willemszn.verkoopt aan Peter Goert sMeyskens een schepen
brief van jaarl.20 st.die Gerart Henriok Huybenzn.aan Rut Dirck
Maes verkocht had en die Danel van de erfgen.van Rut had verkregen.
Gerart Henrick Huybenzn.verkoopt aan Danel Willemszn.:
-een stuk land tot Omel 1-2-3 Danel Willemszn. 4 Peter v.d.Eynde.
Art Dirck Heynenzn.belooft aan Art Vernebben te zullen betalen
(7 gld.) 4 st.1 oort.
fol, 1 4 ivo
8 mei 1537
Peter Jan Cortenzn.verkoopt aan Gerart Henriok Huyben:
-een huis enz.met een halve camp land tot Omel 1 Peter Corten
2 Jen Vernebben 3 de Hoech Loe 4 de straat.
-een hoefke van 18 roeyen 1 Art Willem ....... 2 Dirck die Cort
-het 1/4 deel van een buenre beempt in die Berokt gelegen 1 de ge®eynt 2 de Aa.
Vrij behalve jaarl.2b mud rog en een vat rog min b oop en nog 2 st.
cijns.
-"Item of den vorsten brief vonden worde soe is desen van nul ende
ayet.”-

fol.141vo
18 mei 1537
Joest Jacop sWittenzn.belooft aan Jaoop zijn broer dat hij jaarl.
Z®1 gelden en betalen aan Merten den Soeper 8 vaten rog die Jaoop
Dirck sWitten aan Merten voorn.verkooht heeft.

Deze staan te lossen met 27 gld*
-"eest min dat sal Jacop dienen,ist meer soe sal Jacop

bijleggen.

f01,141 vo

4 juni 1537
Huybrecht Andries Scepers belooft aan Wouter Loeyen met Sint
Jansmisse a.s.over een jaar 13 gld.8 st.te betalen.
fol.141vo
6 juni 1537
De erfgen.van Henrick die Wit hebben aan Mathijs Jan Heynenzn.een
mud rog betaald, dat zij jaarl .aan Mathijs schuldig waren uit een
onderpand in een schepenbrief van 6 mud rog.
fol.141vo
12 juni 1537
Prans Anthoni szn. van Otterdijck en Henrick van den Eynde en Henrick
van Heyenbraeken hebben samen beloofd te geven en betalen aan de
naburen van Asten tot Pasen a.s. 101 gld.
fol.141vo
14 juni 1537
Jan Jan Heynenzn.belooft aan Anthonis Meliszn.tot Lichtmis a.s.
jaarl.30 st.en dat tien jaar lang;op elke Lichtmisdag die daar bo
ven komt 30 st.en het laatste jaar met alle verschenen pachten zal
bij 30 gld.betalen.
fol.14ivo
Op 20 juni 1537 heeft Griet Rommen een vonnis gehad tegen Thijs die
Bruyn zodat Thijs aan haar zal betalen volgens de schepenbrief.
fol.i4ivo
1 juni 1537
"Die scpenen van Asten hebben den vonnisbrief van Mathijs Heynen
gehauwen voer goet ende gerecht ende hebben doer manisse des soholtes gewesen voer reoht dat die Heer vrijen ende weren sal na inhaut
des scepenbriefs voersr. ,waer aff den datum is duysent vierhondert
toegentich ende twe,twe en twintich dage in weyndelmaent."
fol. 142
23 juni 1537
Jan Geliazn.van den Hoeck verkoopt aan Bonaventura Verweyen een
jaarl.cijns van 8 vaten rog op Lichtmisdag uit ï
'Sijn huis,hof enz.
"•en eusel gelegen aohter Snijeraoamp 1 Ventura voorsr.2 Snljeraoamp.
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Deze los is met 24 g l d . ;tot Sint Driesmisse op te zeggen.

fol.142
23 juni 1537
Eymbert en Thewen,samen voor Geertruy hun zuster en Cornelis Voets
als man van Jenne, zijnde alle wett.knd.van Jennen Jansdr.Verdyscit
hebben vertegen op alzulk goed als Jen van Ort heeft achtergelaten
en ook op alle aktie,recht enz.dat zij tot de voorsr.goeden mochten
hebben.
Peter Hermanszn.Vereept,Gerart Dirckenzn.van Os als man van Joes
ten zijn vrouw,Mercelis Jan Cortssmeedszn.als man van Elisabeth zijn
vrouw, alle we tt. erfgen. van Herman Vereept,verkopen samen aan Dirck
Claes Lemmenszn.:
-een stuk land tot Omel aan die Eept 1 Dirck de koper 2 een straat
fol. 142
3 juli 1537
Dirck Claes Lemmenszn.verkoopt aan Henriok Philips Colen een jaarl
cijns van 20 st.op Lichtmisdag uitï
-zijn huis,hof enz.tot Omel 1 Jan die Groet 2 Jan van Otterdijck.
Deze los is met 18 gld.
fol. 142
4 juli 1537
Joest Verrijt en Danel Willemszn.als schepenen hebben aan Jan Dries
beloofd ”dat hij binnen jaers geen regementen ensal hebben als van
bey heffen of desgelijken aengaende den tijt.”
fol. 142
4 juli 1537
Willem Hansen als man van Lijsbet Peter Deliendr.,Henrick die Wit
als man van Katharina,Roef Thijs als man en Peter van Veltem als
man hebben samen vertegen op alzulk goed als Jan Cnoep achtergela
ten heeft en dat tot behoef van Art Janszn.Vernebben.
fol.142vo
Peter van Velthom en Willem Hansen gelovende voor al de voorn.
Item Willem Lenart Staelszn.en Jan Janszn.van den Wijer en Henriok
die Wit en Roef Thijs beloven dat ze Peter van Veltem en Willem
Hansen zullen helpen schade enz.te dragen aangaande deze zaken.

fol.142vo
okt. 1536
Goert Snijers belooft aan Jan Theus te geven en betalen binnen een
maand tot Deurae 4i gld.
fol.142vo
Jacop Thomas Froyen belooft aan Joest van Geel te geven en betalen
tot Pasen a.s. 100 gld.met 6 gld.pacht min 5 st.
(littera sexta aprilis)
fol.142vo
26 juli 1537
Peter Heymericks verkoopt aan Mathijs Ambrosiuszn.van den Zeylberch
een schepenbrief van Arle waarin Willem Peter Joerdenszn.beloofd
heeft aan Peter Heymericks 30 gouwen peters met 2 gouwen peters
jaarl.als pacht,alles volgens die schepenbrief.
fol.142 vo
22 aug.1537
Jan Jan Vo szn. verkoopt aan Jan Peter Dirckszn. ï
-een stuk land op Brasel.
Terzelfdertijd zijn gekomen Jan van Dael en Peter Meester Henrickszn.en hebben ook vertegen op dat zelfde stuk land tot behoef van
Jan Peter Dirckszn.
fol.142 vo
28 aug.1537
Katharina van den Borlaer en Lambert haar zoon hebben samen opge
dragen aan Henrick Gerart szn. Verhoeven een schepenbrief van Stip
hout waarin Goort van den Zey(werch) beloofd heeft aan Heylwig
Jansdr.van R^esven 19 gld.te zullen betalen.
Henrick voorn.belooft aan Katharina en Lambert dat hij hen deze
brief weer teruggeeft Mongeoancelleerd,, zodra als Henrick voorn,
de penn.weer terug heeft die hij voor Goert Lijnkens voorsr.zoon
heeft moeten geven.
fol. 143
3 okt.1537
I'Ucas Art szn. Verhijndert verkoopt aan Geertruyt Henrioks van Ruth
een jaarl «cijns van 20 st,op Lichtmisdag uit:
"de £ van een stuk land in dat Laarbroeck omtrent 7 lopense groot.
1 Art Jan Sanderazn. 2 Willem Art szn «Verhijndert 3 het Laarbroeck
4 die heylich eyken.

Lucas belooft aan Geertruy dit half stuk land erfelijk te vrijen en
weren van alle commer,behalve jaarl.3 vat rog en 3 st»
fol.143

Henrick Baten verkoopt aan Claes Vranckenzn.Vervoert;
-een huis.hof enz.int dorp 1 Jenneke Dirks knd. 2 de straat 3 Hen
rick Baten 4 Joest van Bussel
Claes voorn.verkoopt aan Henrick Baten een jaarl.cijns van 24 gld.
met Lichtmis uit:
-dat zelfde huis voorn.
Claes belooft aan Henrick dat hij zijn deel dat hem mag aansterven
van wege zijn ouders niet zal minderen noch vermeerderen noch be
zwaren of verkopen totdat Henrick betaald is.
Henrick consenteert los te lossen met 35 gld.
Item op 10 okt.op een dingdag,heeft Mathijs Jan Heynen hom verboden
tegen Gerart van Lier "als van den aenvanck die Gerart van Lier
hadde doen doen op Henrick sijn broder."
Reyn die Snijer en Art van Bussel hebben gepresenteerd borg te blij
ven.
fol. 143
16 okt. 1 5 3 7
Danel Willemszn.van den Eynde belooft aan Mathijs Jans Grotenzn.en
Jan van Reest als kapelmrs.van Omel tot behoef van O.L.Vr.van Omel
dat hij jaarlijks gelden zal 4 gld.zoals Jan die Groot en Danel Wil
lems voorn.verkocht en gevest hebben aan Hr.Dirok (Scenaerts)
priester en wel zo dat Jan die Groot en het O.L.Vrouw goed daarvan
onbelast zullen blijven.
Maes Claeszn.van de Cruys belooft aan Jan van de Cruys 5 gld.met
de pacht,uit zijn deel dat hem van wege zijn moeder zal aankomen.
f°l.143vo
21 okt.1537
«an Peterszn.Verhoeven belooft aan Berthout Willemszn.van Kessel
t°t behoef van Daniel van Gerwen met Liohtmis a.s.over een jaar
gld.te zullen geven.
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fol.143vo
2 nov*1537
Jan Jan Scoetmanszn.belooft aan Lenart sHaengreef te betalen met
Lichtmis a.s.over 5 jaar de som van 131& gld.
Henrick Willemszn.van Kessel verkoopt aan Willem Willemszn.van
Aeyen alzulk deel als Henrick ten deel is gevallen van wege Wilm
van Ayen zijn huiBvrouws vader.
Wilm voorn.verkoopt aan Henrick een jaarl.cijns van 3 gld.op Licht
misdag uit:
-dezelfde erfenis.
Staat te lossen met 50 gld.
fol.143vo
Op 28 nov. 1537 hebben de schepenen "hueren vorst van des geens
des de secretaris in sijn boeck heeft etc.
ende claecht dat den schoutet."
"Item op den selven dach voersr.hebben die scepenen nyet gekent
dat Mathijs Heynen off sijn moder ennigen rog hebben ge set onder hon
tot behoef die van Lier voer scoutet ende omstenders in gebannen
vierscaren. "
Item op den selven dach voersr.heft Mathijs Jan Heynenzn.
-"den k.m.emend gedaen als dat hij lelijke worden hadde gesproken
op der k.m.ende heft een tortse gedr(agen) in presencj. den procureur-generael ende twe doorwerders eto.tot Asten int derp tot in
der kerken in presencj van veel luyden.
-N.B. k.m.=keizerl.majesteit.
Item Willem Thomas Froeyen belooft op Liohtmisdag a.s. 13 gld.aan
de knd.van Rut Peter Rutten.
fol.143 vo
12 dec.1537
Aelbert Jans sWittenzn.belooft aan Met Ysbouts en haar knd.dat hij
(Aelbert) jaarl.gelden zal 1 oort st.als cijns die staat in een
beempt welke Met voorn.in koop verkregen had tegen Baten kynder
van den Borlaer.

fol.144
12 dec.1537
Op 12 dec.hebben Mathijs Jan Heynen met Thomas en Jan zijn broers
beloofd aan Lenart van Heesel tot behoef van Meester Loywich Hontfanger” de som van 160 gld. en daarop bij Mr.Loywich 35 gld.ontvan
gen vanwege de exploten en voor deze som van 160 gld.hebben Mathijs
Thomas en Jan voorn.al hun goed als onderpand gezet;insgelijks be
loven ze de vacatie van de deurwaarder te betalen.
fol.144
15 aug.1536
Mercelis Ysbouts onze mede-schepen verkoopt aan Jan Henrick Colenzn.:
-een heiveld tot Heusden 1 Daniel van Gerwen 2 Thijs die Groot.
fol.144
13 dec.1537
Op 13 dec.heeft Gerart van Lier de schepenen geconsenteerd inzake
een schepenbrief en andere geschriften aangaande hem en Mathijs
Jan Heynen.
fol.144
Op 13 dec.belooft Jan Jan Heynen in te staan voor alle schade etc.
die de schepenen van Asten zouden krijgen betreffend brieven en ge
schriften die ze onder zich hebben.
Henrick Baten bevestigde dit als secretaris.
fol. 144
17 dec.1537
Peter Rolof szn. van Milheze belooft aan Henrick zijn broer te geven
jaarl. 4 gld.en dat op de eerste Lichtmisdag "alst bejaert sal we
sen met der doot van Mechtelt honder moeder ende soe voert conti
nuerende van jaer tot jaren alsoe lang als Henrick voorsr.leven
sal in menslik formen.”
fol . 144
Henrick Rolof szn. van Milheze constitueert Meester Dirok Joest
Drie szn. in al zijn zaken (kopen en verkopen)
Item is het v.w.dat Henriok Rolof szn. vooruit hebben zal uit het
goéd van zijn ouders een lijfrente van jaarl.6 gld.jna zijn dood zal
alles terugkomen aan de erfgen.van Peter en Henriok voorn.

fol»144vo
18 dec.1537
Dirck en Joest knd.van Jacop Switten (en Lysbeth Jansdr.van Eyck)
mede gelovende voor haar broers en zuster Elsbeeh Jansdr.van Eyck
hebben opgedragen aan Lysbeth Jansdr.van Eyck een jaarl.cijns van
1 mud rog met de brief die Thijs Leeskens schuldig is te gelden uit
zekere onderpanden.
Dezelfden hebben opgedragen aan Peter Hr.Willemszn.van de Meer^een
jaarl.cijns van 2 peters welke Dirck Dirckszn.van Vaerlen schuldig
is te gelden;deze cijns was hen toebedeeld vanwege de erfgen.van
Deynen van Eyck.
Lijsbeth Jansdr.van Eyck en Peter Hr.Willemszn.van de Meer hebben
vertegen op al die schuld en penningen welke Goort van den Goer
schuldig was te gelden aan de erfgen.van Deynen van Eyck en dat
tot Behoef van J acop sWitten knd.en Elsbeen hun moei.
fol.144vo
28 dec.1537
Jan Artszn.Vervoert,Jan Anthonis Mennen als man van Lijsbeth,Dirck
Dirckszn. van den Ho vel als man van Ermgard,Art Artszn. Vervoert,
Jacop Claeszn.van den Cruys als man van Katharina zijnde alle wett.
knd.van Art Artszn.Vervoort,ze verkopen aan Lambert Jan Lemmen
Cremerszn.alzulk deel van:
-land en g ro e se a l s hen aangestorven was door de dood van Arts
Vervoert hun v a d e r en dat ze met hun moeder gedeeld hebben.
Lambert Jan Lemmen voorsr. belooft aan Jan Art szn. Vervoert te ge
ven van Lichtmis a.s.over twee jaar 17 gld.met een mud rog.
Lambert voorsr.belooft aan Art Artszn.Vervoert en Jacop Claeszn.
van den Cruys te geven en te betalen van Lichtmis a.s.over een
jaar ieder 17 gld.met een mauwer rog als pacht.
fol,i44vo
31 dec.1537
Peter Hr.Willems natuurl.zoon van de Meer verkoopt aan Joest An
thonis Mennen een cijns van 2 peters met achterstallige pacht ideze
2 peters waren Peter voorn.aangekomen en toegedeeld na de dood van
Deynen van Eyck zijn oom.
Dirck Dirckszn.van Vaerle had die 2 peters aan Deynen van Eyok
voorn.verkocht gehad volgens de brieven erover.

Deze 2 peters mag Peter binnen 3 weken a.s.lossen met 35 peters.

fol.145

2 jan.1537 (=38)

Goert Geldenszn.van Boescit verkoopt aan Hillegonda Hr.Dircksdr.

een jaarl.cijns van 6 gld.met Lichtmisdag uit:
-zijn huis, h o f ,hof stad, schuur en erfenis daar aangelegen met nog
land van 17 lopense gelegen aan Voerseldonck 1 Thijs van den
Berch erf gen. 2 de straat
-een eusel geheten dat Hoecheusel in die Papendonck 1 Joest van
den Wynckel 2 Joest Verrijt 3 Aelbert sWitten 4 erfgen.Roef Eemannen.
Vrij van alle commer behalve de cijns van de grond en jaarl. 12 gld.
en 3 mauwer rog en 1 vat rog.
De los is met 100 gld.
3 jan.1537 (=38)
fol.145
Mercelis Thomas Willemszn.verkoopt aan Art Jan Jacopszn.een jaarl.
cijns v an 25 st.uit:
-zijn huis, hof enz. aan den Dijck 1 Jan WijfIets 2 Thomas Willemszn.
De los is met 20 gld.
fol. 145
18 jan.1537 (=38)
Jan Alarts als man van Yda,Jan van de Goor als man van Anna,Art
Vernebben als man van Margriet,Jan van Eelbroeck als man van Geer
truy,Henrick Henrick Heynselmans,Jan Reynen als man van Heylwich
zijnde alle wett.knd.van Henrick Heynselmans en Anna zijn vrouw.
Ze hebben vertegen op alzulk goed als hen is aangestorven vanwege
Merrie Henrick Heynselmansdr.hun zuster.
Dat voorn.goed is gelegen in de stad Mechelen.Ze hebben vertegen
tot behoef van Jan Wouters en Jan Henrick Heynselmans.

f o l.145
20 jan.1537 (=38)
Jan Anthonis van de Cruys verkoopt aan Gevart Peters van den Berch
m®t consent van Gijsbert Back casteleyn en stadhouder van Jonker
W°lfart van Brederode en mede voor de leenmannen Dirck Peters en
Jan van den Cruys:
*®en stuk groesveld bij die Sporckt met v.w.dat of recht
"sijn leen aff vernaderscapt worden”,dat dan Gevert zijn penn.terug
zal ontvangen en wel 35 gld.en 10 at.

mm
fol.145vo
21 jan.1537 (=*38)
Art Artszn.van den Beroh verkoopt aan Peter Verscueren een jaarl.
cijns van 6 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.aan den Dijck 1 Jan Cornelis Roeffs 2 Dirck Jacop sWitten.
-een beempt gelegen achter Maes Willemszn.
De los is met 18 gld.

fol.145vo

22 jan.1537 (*38)

Lijsbeth Jansdr.van Eyck verkoopt aan Mathijs Ambrosiuszn.van den
Zeylberch een jaarl .cijns van een mud rog op Liohtmisdagjdit mud
rog is haar aangestorven en toebedeeld na de dood van Deynen Jans
zn. van Eyck haar broer en men schuldig is te gelden uit zekere on
derpanden aan Voerseldonck gelegen.
Dirck Peter Ceelenzn.verkoopt aan Hr.Dirok Rolofszn.van Milheze
een jaarl .cijns van 2 mud rog op Lichtmisdag uit:
-een eusel int Roet 1 erfgen.Jan Cnoep 2 erfgen.Ceel Jordens.
De los is met 66 gld.en tot Sint Andriesmisse op te zeggen.
Art Artszn.van den Beroh belooft aan Dirck Peter Ceelenzn.dat hij
afleggen en kwijten zal 2 mud rog welke Dirck voorsr. ge vest en be
loofd had aan Hr.Dirck van Milheze binnen 2 jaar a.s.en geen erf
te verkopen vooraleer aan Hr.Dirok deze 2 mud gelost en gekweten
zijn.
Joest Daniel Willemszn.verkoopt aan Gevart Vranoken een jaarl.cijns
van 6 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-een stuk land, die Hof stat en gelegen tot Omel 1-2 Jan Soalvogels
3-4 Henrick sJonokers.
Vrij behalve de cijns en een malder rog.
De los is met 16 g l d . :de philipsgld.met 26 st.,Geldes Rijers 24 st.
en de MHors,fgld.met 12 st.
fol . 146
27 jan.1537 (*38)
Joest Danel Willemszn.verkoopt aan Corsten Claes Everaertszn.en
Jan Joesten een jaarl.oijns van 20 st.op Lichtmis dag uit:
~een stuk land «die Hof stadt geheten en gelegen tot Omel (zie vori
ge akte.)
De los ia met 18 gld.
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fol. 146
28 jan.1537 (*38 )
Danel Willemszn.van den Eynde onze mede-schepen verkoopt aan An
thonis Peter M e n n e n z n . :
-een stuk erf tot Omel 1 Danel de verkoper tot de hoek van de
graaf zoals afgepaald 2 Anthonis de koper 3 Jan Verrijt 4 de straat.
Vrij behalve de cijns.
Item de penn.die Thonis geeft van Lichtmis naastkomend binnen het
jaar,dit zal hij geven zonder pacht.
fol.146
28 jan.1537 (=38)
Art Geldenszn.van Boeschit verkoopt aan Wilm Danel Willemszn.:
-een halve camp land bij den Braeckwinckel 1 Bruysten Thijs e.a.
2 Goert Geldens van Boeschit 3 erf gen. Jan sMeyskens 4 de Koestraat,
Wilm consenteert Arden voorsr.los te lossen met 85 gld.
fol.146
31 jan.1537 (=38)
Jan Peterszn.van den Borlaer verkoopt aan Jan van Diepenbeeck een
jaarl.cijns van 6 vaten rog en 30 st.op Lichtmis uit:
-zijn huis en erf tot Onstaden 1 Herman die Wit 2-3 Fijken van Ruth
4 Goert Onderlaets.

De los is met 40 gld.
fol.146
1 feb.1537 (=38)
Henrick Dirck Lueskenszn.verkoopt aan Jacop Goertszn.van Eertbor
alzulk deel van een huis enz.als Henrick toebehorenè was en gele
gen is in den Roetssenwech.
fol . 146
1 feb.
Dirck Jan Jacopszn.verkoopt aan Dirok Deenenzn.een cijns van 10 va
ten rog welke men geit uit zekere onderpanden.
fol . 146
1 feb.
Art Artszn.van den Berch belooft aan Henriok Henriok sWittenzn.de
som van 76 gld.en wel op Lichtmis a.s.binnen twee jaar.
fol.146vo
1 feb.
Art Jan Jaoopszn.verkoopt aan Bruysten Gevartezn.van den Zeylberoh
een jaarl «cijns van 3 gld. op Liohtmisdag uit:
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-huis,h o f ,eusel en erfenis aan den Dijck 1 Marten die Sceper e.a.
2 Peter M e ester Henriokszn. 3 de hoeve van Bussel 4 de gemeynt.
De los is met 50 gld.
fol.146vo
1 feb.
Peter H e r m a n s z n . V e reept,Gerart Dirckszn.van Os als man van Joes6*
ten zijn vrouw,Mercelis Jan Cortsmeets als man van Lijsbet,Staas
Jan Stanssenzn.als man van Haywig,Thijs Lemmenszn.als man van Jutte
alle wett .erfgenamen van Herman Vereept, ze verkopen samen aan An
thonis Henrick s W i t t e n z n . :
-een hofstad met een akker,den Craenecker met een hoefke daar om
trent, welke erfenis Herman Vereept in koop had verkregen van Art
van den Eynde.
fol.146vo
1 feb.1537 (=38)
Joest Wreysen V i s s e r szn. verkoopt aan Rut Hubrechtzn. van Meyel:
-een beempt op Dijsseldonck jaarlijks rijdend tegen de Joffr.beempt
van Doeren.
Vrij behalve 1 oort st.als cijns.
Jan Geldenszn.van Boeschit heeft vertegen op alzulk goed als Jan
toebehoorde van wege zijn vader in ’
t goed Boeschit en dat tot be
hoef van Henrick zijn broer.
fol, H 6 v o
Alart Jan Lemmenszn.als man van Yken (Jan Gobbendr.) bekent ont
vangen te hebben van Goert Jan Vranckenzn.als man van Lijsbeth Willemsdr.van Aeyen de som van 25 gouden peters in afkorting van een
Bchepenbrief van Asten dewelke Willem van Aeyen verkocht had aan
Goert Gobben voorn.
Alart scheldt Goert Jan Vrancken hieraf kwijt.
Dirck Jacop sWitten verkoopt aan Art Artszn.van den Eynde een jaarl.
cijns van 3 malder rog op Lichtmisdag uit:. ,
-zijn huis,hof enz.aan Vosselen gelegen 1 erfgen.Verdijsseldonck
2 de weg 3 Joest Coppens 4 Jacop Jacop sWitten.
Deze lo s i s met 50 g ld .
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fol. 147
4 feb.1537 (-3 8 )
Art en Peter Peter Ceelen kinderen verkopen aan Gerart Henricks—
zn. van .......... en Geertruyt ....... een jaarl.cijns van 14 vaten
rog op Lichtmisdag
Uit goed van Art n . 1 . :

-zijn huis ende

van Neelen van Bussel

Uit goed van Peter n.1.:
-zijn huis en erfenis 1-3 Maesken Maes 2 Goert Vrancken 4 de ge
meynt.
De los is met 42 peters ”
de helft daaraf gevalueert geit,die ander
helft lopende geit . 11
fol.147
Jan Peter Dirckszn.verkoopt aan Jan Drieszn.van den Zeylberch:
-een buynre beempt tot Astappen in Broexcamp en geheten,den Riethuerck,die jaarlijks rijdende is met vier buynre aldaar;deze beempt
had Jan de verkoper gekocht gehad van Willem van Hersel.
Vrij behalve 12 placken als cijns.
fol.147
7 feb.1537 (*38)
Hanrick Henrick Baten belooft aan Jan Peter Dirckszn.dat hij jaarl.
zal gelden en betalen 3 gld.aan Heer Benedictus van Doerren,deze
3 gld.had Jan voorsr.gevest,hij zal onbelast blijven.
fol. 147
Joest Verrijt verkoopt aan Thonis Henrick sWittenzn.:
-een beempt tot Omel,int oulant 1 Danel Wilms 2 erfgen.Jan Verrijt
3 de Aa 4 de gemeynt.
Item Thonis die Wit belooft aan Joest Verrijt tot Lichtmis a.s.
drie dagen te voren 45 gld.met 2 gld.15 st.als pacht.
fol. 147
7 feb.1537 (=38)
Dirck Claes Lemmenszn.verkoopt aan Thonis Henrick sWitten:
-een huis,hof en erfenis gelegen aan die Eept 1 Jan van Otterdijck
2 de straat 3 Thonis de koper 4 de gemeynt.
Vrij behalve een mud rog waarvan aan Danel Willems vier,aan de h.
S008t een malder en aan de kerk twee vaten rog.
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Item Thonis voorsr*verkoopt aan Dirok Claes Lemmenszn.een cijns
van 30 st.op Lichtmisdag uit:
-hetzelfde huis etc*
De los is met 25 gld.
Thonis belooft aan Dirck dat hij jaarl.gelden zal dat mud rog zo
dat er Dirck en zijn erf gen. onbelast van zullen blijven.
fol.147
7 feb.1537 (=38)
Jan Theus m an van Luytgard heeft vertegen tot behoef van Mercelis
Ysbouts op:
-den Seilmorse camp met de huizing daarop staande
-een beempt,g e h eten den Borchbeempt 1 Sijmon sJonckers 2 Thijs Dirck
Slechszn.e.a.
-een stuk land,in die Rij gelegen 1 Peter Emanszn. 2 de voorn.beempt
Met v.w.dat deze beempt geweegd zal zijn om te varen en drijven door
een eusel geheten Cremerseusel.
-een stuk land,op den Eendenpoel gelegen 1 Sint Katharina-altaar
2 Henrick Baten.
fol.147vo
7 feb.1537 (=38)
Mercelis Ysbouts verkoopt aan Jan Theus en Luytgard zijn vrouw en
de 3 knd.die Jan en Luytgard samen verwekt hadden,een jaarl.cijns
van 26 vaten rog op Lichtmis uit:
-een b e e m p t , den Borchbeempt 1 Sijmon sJonckers 2 Thijs Dirok Slechszn.
Item Mercelis Ysbouts en Jan Theus hebben vertegen tot behoef van
Joest Ysbouts op:
-een huis met akker daarbij 1 Art Vriens 2 Erken Bollen
-een eusel met twee stukken land daarbij 1 Art Vriens e.a. 2 Art
de Porter
-een akker.op die Rij 1 Jan van Hoeck 2 Art die Porter
-een stuk land,dat Breexken 1 Gevart Willen 2 Willem Verdijsseldonck
-een stuk

l a n d , den

Smissenstreep 1 Meroelis Ysbouts 2 Jut van Hou-

braken•
“
«en stuk land op Brasel
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-een schepenbrief van Asten,waarmee Mercelis voorsr.van Peter Eiants gekocht had een eusel,geheten dat Hoecheusel.
fol.HTvo
7 feb.1537 (-38)
Mathijs Jan Heynen verkoopt aan Henrick Jan Heynen zijn broer,een
brief van 6 mud rog die hij (Mathijs) gekocht had van Claes Ebbenzn.en die men jaarl.geit uit onderpanden aan den Dijck.
De los is met 200 gld.
fol.H 7 * o
7 feb.1537 (-38)
Vranck Vervoert verkoopt aan Hr.Dirck van Milheze een cijns van een
mud rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis
-den Stoetboem
Item de los is met 30 g l d . ,wel met Sint Driesmisse op te zeggen.
fol.147vo
8 feb.1537 (-38)
Item Art Vrancken belooft aan Vrancken zijn vader dat hij een mud
rog lossen en afleggen zal tot Lichtmis a.s.en dat hij de erfenis
geheten "dat auhuys en den Tempel" niet zal verkopen of veranderen.
fol.147vo
Anna van Omel heeft geconstitueerd Meester Wilm Goesen Reynen,
schout en Joest Tripmekers.
fol.U7vo
Op 18 feb.1537 (-38) heeft Willem die vorster
"den weet gedaen Joesten van Bussel ende Jan van Dael en Danel
Willems schepenen,dat honnen daoh van recht dienen solde en deure
dage naestcomende die sal wesen den 21ste dach feb.
fol. 148
12 feb.1537 (-38)
Lysbeth van Best met mbr.en Jan haar zoon verkopen aan Jan Janszn.
®en jaarl.cijns van 8 vaten rog op Liohtmisdag uit:
'haar huis en erf 1 Ceel van Best 2 Jan van Reest.
D® los is met 23 gld.
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fol.148
1 maart 1537 (=38)
Art Jan sBerkers belooft aan Heylwig wede.Cornelis Verscaut dat
hij (Art) betalen zal dat mud rog aan Gevart Vrancken zodat Corne
lis zijn goeden onbelast blijven.
Jan Anthoni szn. van de Cruys en Henrick van Otterdijck hebben samen
afgekocht van Hr.Dirck van Milheze 20 mud rog en 3 vaten en een
half vat,elk vat voor 4 st.en dat twee jaar lang durend,te weten
anno 38 en 39 en in twee termijnen per jaar te betalen (met Pasen
en met Bamis voor de schepenen.)
fol.148
10 maart 1537 (=38)
Peter Emantszn.Verweyen verkoopt aan Reyn Wijchmoets:
-een erfweg door het Heserixveen te varen en te drijven,altijd als
Reyn het belieft tot zijn erf toe,geheten den Nappert en niet ver
der.
Peter voorsr.bekent voor dezelfde schepenen dat Reynen van hem in
huring heeft:
-een eusel gelegen achter Reynencamp en dat voor drie jaar.
Peter bekent dat hij betaald is van deze huring.
is het v . w . tussen Art Jan Jacops en Gielis van Kessel,dat
zal drijven door die Heel en door de erfenis die Sillen en van
daar v e r d e r int Lanckhout,aldus een oude brief.

Item
Art

fol.148,148vo
15 maart 1537 (=38)
Henrick Dirck Heynen verhuurt aan Joest zijn zoon:
-een huis met schuur,hof,hofstad en erfenis daarbij tot Astappen
1-2 Henrick voorsr. 3 de gemeynt 4 de Aa
-het 1/3 deel van een beempt,den Spleet aldaar gelegen,strekkende
met een eind op de Vlierdense Aa en met het andere eind op de Lieropse Aa.
-het 1/3 deel van een akker,den Beoker gelegen omtrent die heylich
®yken 1 Henrick voorsr. 2 erfgen.Jan Vrancken 3 de gemeynt 4 een
kerkweg.
Die huring is voor honderd jaar en dagen met v.w.dat Joest daar
Jaarl.uit zal gelden:

241

-het 1/3 deel van de cijns
-200 gld.aan Hr.Jan Heynen die Henrick daarin gevest heeft
-jaarl. 10 g l d.aan Thijs Cornelis
«Jaarl.2 gld.aan W i l lem Jans sWitten,allemaal door Henrick gevest.
fol.148vo
Joest belooft aan Henrick zijn vader dat hij jaarl.die paohten en
cijns betalen zal,zo dat Henricks erfenis onbelast blijft.
fol.Hövo
15 maart 1537 (=38)
Roever Art Roeverszn.verkoopt aan Mathijs Jan Heynen alzulk recht
en toezeggen als dezelfde Roever heeft of mocht hebben aan de goe
den van Wouter H e s termans en Katharina zijn vrouw,voort heeft Roe
ver voorsr.vertegen op die goeden tot behoef van Mathijs.
fol.148vo
Mathijs Jan H e y n e n verkoopt aan Art Art szn. van den Berch:
-een 4 beempt op Diesdonck 1 Mathijs voorn. 2 Joest van Houbraken
3 erf gen. Heyn Jer o n i mus 4 de Aa.
Als men er cijns in vindt, zal Art Art szn. die korten volgens de 30ste
penning.
fol.148vo
15 maart
Art Artszn.van den Berch verkoopt aan Math.Jan Heynen een cijns
van 4 peters uit:
-dezelfde beempt
-zijn huis,hof enz.gelegen aan Vosholen 1 Hans leien 2 Dirok Coppens.
De los is met 60 gld.
fol,148vo
19 feb.1537 (-38)
Henrick Artszn.van Helmont verkoopt aan Henrick Henrick Nijszn.:
-een huis,hof,schuur en erfenis tot Bakel 1 Art Geerlix e.a. 2 de
straat.
Vrij behalve 5 mud rog en 2 vat,maat Bakel,en de oijns van de grond
te weten 26 st.
fol.i48vo
22 maart 1537 (-38)
Marten Artszn.van Helmont en Henrick voorn.hebben beloofd aan Ben
n e k Nijs alle naerscap die op dit voorn.goet vallen mooht of gedaen
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mocht worden en Henrick Artszn.van Helmont belooft Marten zijn
broer voor alle commer hinder e nz.M
fol.149
20 maart 1537 (=38)
Mechtelt H enrixdr.van Ruth (en Peter haar zoon) verkoopt aan Joest
Ysbouts en Ventura kerkmrs.tot behoef der kerk van Asten een jaarl.
cijns van 12i st.welke Joest Verrijt volgens een brief schuldig is
te gelden,verder nog 2 gld.die Katharina van Ruth aan Rolof van
Milheze,haar oom,verkocht en gevest had volgens de brief.
fol.149
25 maart 1537 (=38)
Jan Lemmenszn.Vernebben en Goert Janszn.van den Waterlaet als man
van Eisen heb b e n gedeeld.
A Jan kreeg:
-de schuur m e t t e r hofstad opstaande
-een stuk land 1 Lijsbeth Vernebben 2 Goert voorn.
-een stuk land, den Veenecker
-een stuk l and,den Zwartenberch.
Hieruit zal Jan Jaarl .gelden £ st.als cijns en 4 vaten rog en een
cop en nog 21 st.1 oort.
B Goert kreeg:
-dat bakhuis en een gebont van het huis met 5 gespannen tot de
middenwand toe
-een hofstad n e v e n Philip Berckers af te breken
-een stuk land 1 Jan voorn. 2 Gerart van Helmont
-een stuk land,den Veenecker 1 Jan voorn. 2 Marie Verrijt
-een stuk land,den Zwartenberch.
Hieruit zal Goert jaarl.gelden £ st.cijns en 4 vaten rog en een
oop en nog 21 st.en een oort.
fol.149
26 maart 1537 (-38)
Jen Jan Mathijs Smollerszn.en Dirck zijn broer en Jen hun zuster
met mbr.hebben opgedragen aan Mathijs hun broer alzulk reoht enz.
a^e zij mochten hebben aan de erfenis die Jan (Tielen) gekooht had
van Margriet hun zuster.
f°l*149
26 maart
^en Anthonis van den Oruys verkoopt aan Gerart Henriokszn.van
Bree en Geertruy zijn vrouw en haar knd. een jaarl .cijns van FO
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vaten rog op Lichtmisdag uit:
-een stuk land bij dat Laerbroeck.
De los is met 30 peters.van 18 st.het stuk.
fol.H9vo
26 maart
Henrick Janszn.van Otterdijck verkoopt aan Gerart Henriokszn.van
Bree een jaarl.cijns van 6 vaten rog op Lichtmis uit:
-een eusel in de Steghen 1 de gemeyn waterlaet 2 Art van Otterdijck
3 Huyb die Hoge 4 een straat*
De los is met 18 peters.
fol.149vo
8 april 1537 (=38)
In presentie van Hr.Anthonis van Camp,Mercelis Ysbouts en Willem
die Bruyn heeft Goert Goertszn.van Best gerekend met Art Verneb
ben (en Willem Loemans) van alles dat hij heeft ontvangen en uit
gegeven vanwege Goosen Artszn.van Best;Goert blijkt nog 30 gld.min
6£ st. acht er te zijn.
fol.149vo
12 dec.1537
Saelden Jacop sWittendr.heeft gemaakt en wil dat Heylke haar nat.
dr.die zij verkregen heeft bij Peter Joesten Verrijt,zal delen in
bet goed van Saelden voorn.en haar knd.
fol,149vo
Heylwich wede.Arts van den Eynde heeft gescheiden en gedeeld met
baar knd. die ze verkregen had bij Art van den Eynde haar eerste man.
A Heylwich kreeg:
-dat nieuw huis met toebehoren
® De knd.kregen:
"dat oude huis met toebehoren
D® knd.zullen jaarl.gelden:
-een mud rog aan de h.geest tot Helmont
-2 vaten rog tot Helmont
"•een mud rog aan Jan Thonis van de Cruys en de cijns van de grond
li gld*aan Jan van Berokel.
^*ylwlch zal jaarl.gelden:
*2 muci rog aan Willem van den Kerkhof
Éll vat rofl aan Bruyeten Thijs
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*5 gld.aan Jan van Berckel en da cijns van de grond.
Item Heylwich zal nog van de kinderen aan pacht jaarl.gelden 5i
vaten rog.
-dese deylinge is nyetfol.150

j

De knd. die Heylwich heeft bij Art van den Eynde en die heeft bij
Philips Peterszn.Verrijt zullen even diep delen in de goeden die
Heylwich achter zal laten.
-"ende alle die kynderen die voer waet ewech hebben gehadt doen
sij hylickten of tot huysraet sijn gecomen dat die soe lang stil sul
len staen der deylingen tan allen die kynderen voersr.even veel
gehadt hebben.
Item Willem die Bruyn als schepen en Joest van Bussel hebben ge
tuigd op hun eed dat men altijd gevaren en gedreven heeft van de
hoeve van Bussel "teynen den Dijckerecker na Lierop toe ende al
waest opge(graven) die laet van Bussel slichtet weder in."Item Willem van Aeyen en Joest op die Beeok tuigen op hun eed
"dat die laet van Bussel altyt gevaren heft teynen die Dijckerecker
sonder yemants keeren in gebannen gedinge."
-Pasen 21 april 1538.-

f01,150

22 april 1538
Willem Jan Claeszn.verkoopt aan Cornelis van Panheel:
-een huis,hof en erf int dorp 1 Art Verscueren e.a. 2 Goert Arts
Tan Best.
Dit huis had Willem gekocht gehad van Goert Goertszn.van Best als
mbr.van Goesen Artszn.van Best.
Vrij behalve een st.als cijns en jaarl.een mud rog.
-Jan Jacops-Haan-census pro 35 st.-

Schepenen:
Joest Verrijt,Daniel Willems,Jan Jacops,Aert die Haen,Willem die
Bruyh,Mercelis Ysbouts en Art van OtterdJjok.
"Item dit jaer eest oext geweest ende coren gemeyt genooh voer be
doeken Pinxten est ...... "
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f o l . 150
Item het is v.w.dat als Jan
uit B n g e l l a n t , d a t Geertruyt
telen 20 st.en e v e neens ook
hetwelk h a a r w a s a a n g e k o m e n
haar oom.

12 au g . 1538
Janszn.van den Goer v e e r terug komt
Jansdr.van den Goer zal geven en be
aan de andere knd.van Jan van den Goer;
volgens het testament van Jan Reyners

f o l . 150vo
17 mei 1538
Goert P h i l i p s P o e s s u e r en Margriet zijn vrouw met Adam en Frans en
Margriet h u n k i n d e r e n , h e b b e n opgedragen aan Philips hun zoon al
hun a kt i e , r e c h t en o p s p r e k e n dat deze personen competeren en toe
behoren m o c h t a a n al het g o e d gelegen in Brabant,het land van Limburch,het l a n d van L u x e m b u r g en binnen Luik
- Muyt g e s c h e y d e n 6 m u d spelt en die m e n gilt omtrent der stadt van
Luydick ende een h u y s , h o f , h o f s t a d met sonder erfenis daerby ende
aengelegen int dorp van A s t e n . MVerder h e b b e n Goert n a m e n s vrouw en de knd.beloofd dit opdragen
e n z .altijd vast enz .te houden.
-«noch u y t g e s c a y d e n twe hofs t e d e n gelegen binnen der stadt van
L u y d i c k . wPhilips P e n s u e r belooft aan Adam en Frans als zij tot huwelijk komen,
aan elk van h u n be i d e n 50 gld.
Item P h i l i p Goert Poessuerzn.belooft aan Henrick Baten te geven
en te b e t a l e n tot Sint Jansmisse a . s . 155 gld.en eveneens tot Bamis
a.s.ook 155 gld.
fol.150vo
18 mei 1538
Huybrecht A n d r i e s Scepers belooft aan Hr.Jan Reyners tot Doerren
dat hij (Huybr.) zal betalen tot Bamis a.s.aan Hr.Art Thews 3 gld.
fol.150vo
23 mei 1538
Jan Art s z n . a l s m an van Jenneke Goeeensdr.van den Molendick bekent
ontvangen te he b b en van Peter van den Molendiok zijn oom,8 gld.5 et
en dat in a f korting van zijn 1/3 deel dat Hr.Jan van den Veen hem
bekend en gemaakt heeft n.1.33 peters.
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fol.150vo, 151
De schout tot Asten in de naam en van wege Hr.Jonker van Brederode en de schepenen,kerkmrs.,h.geestmrs.en naburen van ABten,hebben
verkocht aan het dorp Vlierden:
-20i lopense moers gelegen in de gemeente Asten zoals gemeten en
getekend, "om hon te torven ende bruycken eenen tijt van 20 jaer
als naestcomende ........waeraf dat ierst jaer aen is gegaen int
jaer ’
37 ende soe voert vervolgen de 20 jaeren,met v.w.dat sij va
ren sullen oever die gemeynt ende niet doer die ecker ende oeck
dat sij mogen op onsen gemeynten honnen torf setten tegen hon velt
ende manierlich te varen ende drijven soe dat behoert.
Item die baen die doer die velt geet is twe roeyen breet ende soe
breet sullen sij die laten ende nyet onder hoelen en sallen al son
der arglist.
Actum 12 mei 1 537 .w
fol.151
Item Danel Willems heeft beloofd aan de kinderen Ouypers te beta
len tot Bamis naastkomend.
fol . 151
Alet wede.Henrick Jannes Henrickszn.bekent met Meester Fransen
haar broey,betaald te zijn van een mud erfrog die Lijsbet Aelberts
huisvrouw voor en Reyner Wijchmoets na,geldende hadden in de erf
gen.met Alit en Jan Henrick met zijn broers verkocht hadden aan
Dirck Geenen volgens de brieven daarover.
Ze heeft beloofd binnen een maand na deze dag met haar mbr.en (Lu
cas hare zoon) te geloven voor de onm.kinderen.
fol . 151
Mechtelt en Margriet wett.drs.van Gerart Veroolbraken verkopen
aan Joest Goesen Jennekenszn.:
-een huis,hof, hof stad en erf met een camp land int dorp | Joest
Anthonis Mennen 2 de straat.
Vrij behalve twee blanck als cijns en jaarl.3 mauwer erfrog.
~een stuk land gelegen bij "die auw molen” 1 Hr.van Asten 2 Goert
Gobbels 3 Henrick Baten 4 den auwen moelenborch.
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De schout tot A sten vanwege en in naam van Jr.van Brederode,de
schepenen,kerkmrs.,h.geestmrs.en de naburen van Asten verkopen
aan Peter van den Eynde en Henrick Jan Colen:
-1i lopense mo e r s en dat voor 20 jaar om te mogen turven en ge
bruiken.
fol.151 vo
Christina van den Eynde en Henrick van den Eynde haar gemachtig
de hebben g e c o n s e nteerd Joest van Liessel dat hij als heden 13 aug.
1538- "solde a f l e yen ende dat hij sijen produxi nyet volcomen en can
soe consenteren sij h o m ten naesten gerechte te vol leyen ende te
sluyten ende of sij in ennige ooste van recht gehouwen sijn ten Bos,
die presenteren sij op te leggen ende betalen ende bedanken hons
rechts van den B o s c h ende vordts hen te helpen metter bancken
recht van A s t e n n avolgende den concent van bey den partijen als voer
s c e p e n e n ........ begeert Joest sijn oosten ten Bosch gedaen voer
scepenen. "fol.151vo
Jan Art szn. V ernebben gelovende voor Elsbena zijn zuster en Jan Lam
brecht szn. V ernebben gelovende voor Wilm zijn broerskynder en voor
Jannen zijn b r o e r skynder met Henrick Lucas als man van Geertruyt,
zijnde alle wett .erfgen. van Lambrecht Vernebben,hebben vertogen op
alzulk versterf als hen aan mochten sterven vanwege de dood van
Lambrecht V ernebben "huers alde vaders" tot behoef van Jan Lam
brecht szn. Vernebben en Goert Janszn.van den Waterlaet.
fol.l5ivo,152
15 aug.1538
Elisabeth we de. Lambrecht Vernebben en Jan haar wett. zoon en Goert
Janszn.van den Waterlaet haar zwager verkopen aan Gevert Bruysten
Gevertszn.een jaarl.cijns van een mud erfrog (maat Someren) met de
brieven daarvan.
Dit mud had Emont Artszn.van den Veen verkocht gehad aan Heer Art
Artszn.van Best.
Dezelfde verkopers verkopen ook npg aan Gevert voorn.een jaarl.
cijns van een mauwer rog. (maat Someren) Dit mauwer had Pouwel Brou
wers verkocht gehad aan Hr.Art van Best priester en wel uit onderPanden tot Someren.

248

fol.152

25 aug.1538

Henrick Geldenszn.van Boschit en Jan Janszn.van Boschit verkopen

aan Joest Peterszn.van den Berch en Luytgart Jan Colendr.met haar
knd.:

-beempt in die Vloetjdeze beempt is jaarl.rijdende tegen een beempt
toeb.Margriet Philips Colen huisvrouw en haar knd. 1 Everaert Jan
Goebbels 2 Luytgart Jan Colendr. 3 de gemeynt 4 de Aa.
fol.152
25 aug.1538
Walraven van Thoer verkoopt aan Jan Peters een jaarl.cijns van een
mud rog welk Jan voorsr.zelf (geldende) is uit:
-zijn hoeve aan Vosholen.
Dit mud is afkomstig van Goert Hagens en zijn erf gen. en Walraven
heeft het gedeeld tegen Henrick zijn zoon.-"metten Heer ende sce
penen ende die scepenen van Asten dat lot daer af geleet hebben na
onse banckenrecht van Asten ende die Heer hevet Jannen geloft te
vrijen ende weren soe recht is."-

é

27 aug.1538
fol.152
Henrick Jan Deenenzn. verkoopt aan Jan Art szn. Vervoert een jaarl.
cijns van 10 st.op Allerheiligendag uit:
-zijn kindsgedeelte,hem aangestorven vanwege zijn vader en nog zal
aansterven wegens zijn moeder.
De los is met 8 gld.
fol.152vo
30 aug.1538
Aelbert Jan sWittenzn. verkoopt aan Bruysten Gevart szn. een jaarl.
cijns van 2 gld.op Lichtmisdag uit:
-een eusel,dat Hoecheusel gelegen aan Voerseldonck 1-2 Goert die
Haen 3 Jacop Bollen.
De los is met 33 gld.
fol*.152vo
2 sep. 1538
Willem Danel Willemszn.verkoopt aan Philip Philipszn.van den Berch:
-een ewsel int Lielder 1 Jaoop Bollen 2 Peter Verhoeven 3 Goert
Theeuwen 4 Philip de koper.
Vrij behalve 13 st.min een half oort st.in die Bos-ponden die men
ten Bosoh schuldig is te gelden.
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fol.152vo
9 sep.1538
Henrick Walravenszn.van Thoer heeft vertegen op een mud erfrog
dat Henrick en zijn ouders geldende hadden tot Lierop aan Merce
lis van Vosholen met zijn venitten tot behoef van Mercelis cum
suis.Met v.w.dat als dezelfde Henrick komt en geeft aan Mercelis
van Vosholen met zijn venitten deze 36 gld.weerom dan zullen Mer
celis met zijn venitten aan Henrick jaarl.en erf.gelden een mud rog
(maat Lierop) gelijk zij te voren plachten te gelden.
N.B. venit=venoot.
Henrick Walravenszn.van Thoer heeft vertegen op een mud rog het
welk Joest op die Beeck geldende was uit zijn erven;dit mud was af
komstig van Goert Hagens.
fol.152 vo
Lauwreys Roefs Cremerszn.verkoopt aan Gerart Goert Gerartszn.:
-een stuk land bij dat Laerbroeck 1 Jan van den Cruys 2 Jacop Maes.
fol, 152 vo
Jan Anthoni szn. van den Cruys verkoopt aan Gerart Goert Gerartszn.:
-een stuk land bij dat Laerbroeck
-een stuk land gelegen bij die heylich eyken.
Jan had dit gekocht gehad van Heyntken Roefs knd. 1 Roefs knd.
2 de Braken.
fol . 153
2'6 sep . 1538
Gerart Goert Gerartszn. verkoopt aan Jan Anthoni szn. van den Cruys
75 gld.welke Jan Goert Vranckenzn,gemaakt had aan Henricken Gerarts voorsr.huisvrouw en dat in een testament met de pacht daar
af te gelden (met 6 gld.ten 100 )
De eerste pacht hieraf zal verschijnen met Lichtmis a.s.over een
jaar.
fol . 153
26 sep.
Mercelis Peterszn.van den Borlaer heeft vertegen op al het goed
dat hem was aangestorven van zijn ouders en van Wilm zijn oom en dat
tot behoef van Jan zijn broer.
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fol.153
4 o k t . 1538
Anthonis D irck H e n r i c k Huybenzn.maakt zijn oom Dirck machtig om
voor hem te o n t v a n g e n en rekenschap te geven inzake Mercelis Dirck
Weynenzn.
Margriet M e r o e l i s A l a r t szn.huisvrouw was,heeft opgedr.aan de erf
gen.van M e r c e l i s h a a r m a n was:
-de £ van al h a a r g o e d dat ze achterlaten zal.;met v.w.dat de knd.
van Merrie die h u i s v r o u w w a s van Jan sWijsen zullen staan in hun
moeder p l a a t s ; v e r d e r zullen de knd.van Dirck van Werdingen geven
aan Peter H e y l e n een m u d rog uit hun deel dat ze aan MerceliB
Alarts schuldig w a r e n gebleven.
fol.153
Willem Jan C l a e s z n . e n
van Vosholen v e r k o p e n
-een huis,hof en z .int
-een stuk l a n d bij die

2 no v . 1538

Art Vernebben als mbrs.over Goesen Artszn.
aan Goert Goert szn, van Best:
dorp 1 Jan van Lierop 2 Cornelis van Panheel
oude molen 1 Goert Gobbels 2 Jan van Hoeck

-een stuk l a n d a an die Lochten 1 Art van Houbraken 2 Willem Danels.
Vrij behalve de cijns van de grond en 3 mauwer rog min een half vat
en nog 3i st jaarlijks.
fol , 153
| nov.1538
Goert Goert szn. van Best verkoopt aan Goesen Artszn.van Best een
jaarl.cijns van 4 g l d . 5 oort st.op Lichtmisdag uit:
-hetzelfde g o e d voorn.
De los is met 59 gld.
fol.i53vo
3 nov.1538
Alet wed e . H e n r i o k Jannes Henrickszn.en Lucas haar zoon en Agnes
haar dochter ge l o vende voor zijn andere broer en zuster n.l.Jan en
Luygart,hebben verkocht aan Joest Goessen Jennekenszn.:
-een stuk l a n d,den Henxtecker gelegen bij de molen tot Asten
1 Vicarie sran Asten 2 Jan de Haen c.s. 3 Hillegonda Hr.Diroks van
Haldr. 4 een weg.
Vrij behalve een cijns van i oort.
Item al deze verkopers hebben met consent van Jr.Wolfart Heer tot
Cloetlnge,het land van Vosholen en Asten en met de leenmannen van
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jr.Wolfart verkocht aan Peter Vereuseldonck:
-een stuk land op Loverbosch 1 Philip v.d.Borlaer 2 Jan sMeyskens
3 Art Thoniszn.van Otterdijck 4 een weg.
Ook hebben de verkopers voorn.verkocht aan Joest van Bussel:
-een stuk land bij die oude molen 1 Hr.van Asten 2 Joest de koper
3 Jan Deenen erf gen. 4 de gemeyn Braken.
fol.153vo
Willem Vereuseldonck belooft aan Jan van Heersel voor Lichtmis
a.s. 117 gld.,Joest die Mollen 10 gld.min 1 st.
fol.153vo
29 okt.1538
Jan Dirck Mercelis Weynenzn.heeft opgedragen aan Hr.Dirck van Mil
heese:
-een huis,hof enz.int dorp 1 de knd.Jenneke Dirck Heynen.
fol.154
19 nov.1538
Gijsbrecht Back casteleyn van Jr.Wolfart Hr.tot Asten,macht van hem
hebbend en van Joffr.Margriet dochter van Jr.Wolfart,verkoopt aan
Katharina Goessen huisvrouw van den Veen:
-een huis,hof enz.tot Asten 1 Cornelis Roefs 2 de straat 3 Goert
Geldens 4 de muren van het kerkhof.
fol. 154
Heer Jan Jan Molendyxszn.en Geertruyt wede.Jan Molendijx met mbr.
-doorgehaald.fol. 154
20 nov.1538
Margriet wede.Mercelis Alarts verkoopt aan Lieven van Geylick en
Hillegonda zijn vrouw een jaarl .cijns van 20 st.die men schuldig
is te gelden uit:
-de hoeve tot Onstaden.
Mercelis Artszn.van den Eynde en Peter Joesten Verrijt zijn borg
geworden voor Pauwel Philips Colen inzake een hoeve,gelegen tot
Veenbergen; deze hoeve heeft Pauwel in huur van de tueler van Veenbergen volgens de brieven .
252

Pauwel heeft op zijn beurt aan Mercelis en Peter beloofd hen scha
deloos te h o u d e n ; P auwel zal jaarlijks de pachten van deze hoeve be
talen.
fol. 154*154vo
Heilwich w e d e . A r t s van den Eynde en Art van den Einde haar zoon
en Art Thielens h e bb e n samen beloofd aan Mercelis en Peter, voorsr.
dat ze alle schade zullen helpen dragen van deze borgtocht.
fol.154vo
3 dec.1538
Dirck Claes L e m m e n z n . e n Art Willem sBerkerszn.zijn ook borg geworden,op dezelfde m a n i e r als Mercelis en Peter voor Pauwel Colen.
Pouwel belooft D irck en Art ook schadeloos te houden.
Jan van Boeschit en Bruysten Colen beloven aan Dirck en Art alle
schade te dragen.
Item Margriet P h i l ips Colen huisvrouw belooft Dirck Claes Lemmenszn.en Art W i l l e m sBerkers en Jan van Boeschit en Bruysten Philips
Colen te vrijen van alle schade etc.die hen mocht aankomen vanwegen de borgtocht.
Item Pauwel voorn.belooft aan al deze borgen dat hij dezelfde ge
lofte die ddor h en gedaan is te Den Bosch inzake de hoeve opt
Hout te niet zal doen en breken en de borgen zal kwijtschelden al
vorens hij op de hoeve tot Veen zal trekken..
Act.3 dec.1538.
fol.154vo
10 dec.1538
Pouwel Philips Colen verkoopt aan Art Willem sBerkers:
-een stuk groesveld tot Omel 1 Art de koper 2 Peter van den Berch
3 Philip Berkers 4 Willem Berkers e.a.
-een stuk beempt aldaar 1 Jan van Boeschit 2 Bruysten Colen.
Vrij behalve de cijns van de grond en 3 vaten erfrog en 4 peters
die men lossen mag met 80 peters.
Item Art zal 2 peters tot Sint Jansmisse geven.
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fol.155
Los blaadje Cr recto als bijlage.
Anno 1537«Gielis van Kessel heeft gerekend met Art van Bussel;
Gielis is 18 gld.min 7 st.schuldig gebleven in presentie van Henriok Dirck Heynen, Joest Dirck Heynen,Joest van Bussel en Henrick
Baten.
Blaadje C verso:
Item Gerart van Lier en Evert van Diesdonck en Beel van Lier heb
ben beloofd aan Jan Henrick Colenzn.tot Lichtmis a.s.te geven 33
peter.
Act.10 feb.1536 (=37)
fol.155
17 dec.1538
Henrick Peters Verrijt bekent betaald te zijn van alzulke 3 vaten
rog als Dirck Peters ....... hem geldende was te gelden uit zijn
erfenis;deze cijns van 3 vaten waren hem vanwege Peter Verrijt,zijn
vader,aangekomen •
fol.155
Joest Verdijsseldonck heeft doen beslaan Cristina van den Eynde
«een erf brief ende des heft sij den scepen oerken gegeven , 11
fol. 155
31 dec.1538
Gerart Joestenzn.van Colbraken verkoopt aan Thomas Danels kinde
ren een jaarl.cijns van 24 st.op St.Matheusdag uit:
-zijn huis,hof enz.tot Omel 1 Willem Vereyken 2 Willem van de Goer
De los is met 20 gld. ,met Sint Jansmisse op te zeggen.
fol. 155
12 jan.1538 («39)
Art Dirck Cortenzn.en Dirck zijn vader verkopen aan Henrick Henrick
Spe zn.een jaarl.cijns van 6 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis tot Omel 1 Mergriet Colen 2 Gerart Joest Snijers.
De los is met 17 gld.
De eerste pacht zal verschijnen met Lichtmis over een jaar.
fol. 155
13 jan.1538 (-39)
Joest Mercelis Maesdr.met mbr.en Wilbrord man van Heylwig,verko
pen aan Art Jan Jaoopszn.hun deel dat hen is aangestorven van wegen hun moeder*
iil

Art voorn.verkoopt aan Joesten een jaarl.Gijns van 3 gld.op Licht
mis dag uit:
-zijn huis aan den Dijck 1 Marten Scepers 2 Dirck Maes.
De los is met 50 gld.
fol.155
14 jan.1538 (*39)
Jan van Dael belooft aan Joest 16 gld. "hueren wil mede te doen
ende huer leven lanck na sijnder doot alle jaer 2 mud rog (na sijn
doot) en al haar goed komt tot profijt van haar knd.”
-Op 16 jan.heeft de h.geest van Helmont een vonnisbrief begeerd
"ende hon coepman w a s , ”
-"De h.geest van Asten ook hon coepman was
-Tijs Aelberts ook hon coepman was."
fol.155vo
De knd.van Heylken sBrouwers met Art Jan Jacops hun zwager,hebben
gedeeld de goeden achtergelaten door hun moeder Heylken.
A Lenart en Jan kregen:
-dat groot eusel met een heiveld daarbij
-de £ camp ook daarbij 1 erfgen.Dirck Maes 2 Art Jan Jacops 3 de
gemeynt 4 den Dijckerecker
-de £ schuur daarop nu staande,en de hofstad van de schuur zal
groot zijn 5 roeyen breed en 5 roeyen lang.
Hieruit zijn ze schuldig:
-4 van 2 mud rog aan de costerij
-1 malder aan het gasthuis
-2 blank als geburencijns en verder de cijns die in die Dijckerecker
staat.
B Art Jan Jacops als man en mbr.kreeg:
-het huis met de halve sohuur en de halve camp tot Martens waart
-een stuk land,die Hoenderbraeok gelegen op Veldecker
-een beempt gelegen bij die vonder van Lierop 1 Willem Willems 2 de
gemeyn Dijck
•een beempt aldaar 1 het Lanckhput 2 Peter Verscueren 3 Gielis van
Kessel 4 de Aa
-«en eusel.
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Hieruit zal Art j a a r l .g e l d e n :
-3 mud rog aan Jan Colen
-i van 2 mud aan de costerij
-een malder aan het gasthuis*
Elk zal zijn deel in cijns en ongewone commer helpen dragen.
Bovenal hebben Lenart en Jan nog jaarl.geldend een half vat rog
en Art anderhalf vat rog.
fol. 155vo
14 jan.1538 (=390!
Jan Gerart Geenen verkoopt aan Jan Henrick Smeetszn.:
-een zil hoywas gelegen tot Someren in den Kievoetsneest.
Vrij behalve een half hoen als cijns.
fol . 156
Mathijs Jan sGroten verkoopt met alzulke erfweg als Mathijs had aan
-zijn hoeve tot Huesden met huizing,land enz.zoals Mathijs die g e 
kocht had van Katharina Henricksdr.van Ruth
-een heiveld aldaar dat Mathijs gekocht had van Gerart Lambrechtszn.van Os.
Vrij behalve de cijns van de grond en 5 Bos-mud rog ten Bosch te le
veren en 10 Astens-mud rog tot Asten te leveren met nog 1i vat rog
jaarl.
Art
den
hijs
van

Art Vrientszn.belooft aan Mathijs voorsr.dat hij jaarl.zal g e l 
en betalen aan Katharina Hendricksdr.van Ruth 9 gld.welke M a t 
haar verkocht en gevest heeft en verder nog 2 gld.die Rolof
Milheeze daarin jaarl.heeft geldende.

fol.156
Art Art Vrients verkoopt aan Mathijs Jans Groten 32 gld.alle jaar
te betalen op Lichtmisdag van en uit:
-de hoeve op Heusden voorn.
De los is met 532 gld.jhij mag met 100 gld.per keer aflossen.
In marge:
Adriaen Cornelis mulder tot Eersel bekent dat deze 32 gld.gekweten
zijn,behalve 14 gld.jaarl.nog restende.
Act.28 deo.1617
til

fol.156
17 jan.1538 (=39)
Miohiel Jan Claeszn.verkoopt aan Mathijs Jan Grooten een jaarl.
cijns van 5i gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz. 15 lopense groot en gelegen tot Liessel 1 Peter
ke Art Vrientsdr.
-een stuk land, den Leensels camp 1 Thijs Nelis 2 Corsten Art Engel
en 3 Claes van Doerren 4 Peterke Vrients
-een stuk land,den Heerselsecker aldaar 1 Goert sMeyskens 2 Mar
ten Jan Claeszn. 3 de Aa.
Vrij behalve 2i mud rog.
fol.156v o
Peter Dirck Janszn.verkoopt aan Wouter Loeyen een jaarl.cijns van
3 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis enz.tot Someren 1-3 Gregorius Metser 2 Joest van Roey
4 de straat
-een beempt aldaar 1 godshuis Postel.
Vrij behalve de cijns van de grond en 2 mud rog en 1 vat en 4 gld.
daaruit jaarlijks.
fol.156vo
24 jan.1538 (=39)
Pouwel Philips Colen verkoopt aan Peter van Meyl een jaarl.cijns
van 3 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn deel dat hem is aangekomen vanwege zijn vader en wat nog aan
komen zal van zijn moeder en ook uit het goed dat hem aangekomen
is vanwege zijn vrouw.
De los is met 15 gld.
Pouwel belooft aan zijn moeder Margriet,dat hij deze 3 gld.afleggen
en kwijten zal voordat hij mede delen zal in zijn moeders goed.
fol.156vo
29 jan.1538 (-39)
Joest Jacop sWitten heeft opgedragen aan Jacop zijn broer,alzulk
deel als hem toebedeeld was bij de deling met zijn broers en zus
ters inzake:
-twee sillens beempt en de halve oamp die Joest voersr.gekooht
had.
Jaoop Jacop sWitten heeft opgedragen aan Joest zijn broer,alzulk
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deel als Jacop toebedeeld is,met v.w.dat ieder van hen alle voorcommer af zal doen en ook elke schade.
Joest Verrijt bekent dat hij betaald is door Thijs die Groot inzake
alzulke erfweg als Joest had op zijn hoeve te Heusden.
fol.156vo
2? jan,
"Ick heb Philips Poesuer gepresenteert te vesten dat huys in die
Stegen."
"-Goert Poesuer heeft onder mij doen beslaen van k.wegen ende
Breeroy wege al dat Philips onder mij hadde"fol.157

-eerste stuk zwaar beschadigd-

Cornelis Verscaut
Item Art van Best heeft geweigerd betaling te doen van alzulk mud
rog als de erf gen. voorsr. gemaakt is volgens een testament.
"noch sijn die voersr. erfgenaemen eysschende alle die goey die
Yken Honsnaesen achtergelaten heft."
fol.157
Art Vernebben presenteert de erfgen.zijn deel te betalen ......
een mud rogge boven geschreven.
"Item noch sijn die voersr.erfgen.eysschende alle die goey die
Yken Honsnaesen achtergelaten heft"
-dit staat reeds een alinea eerder.en) Thielen van Zomeren en Jan zijn zoon beloven aan Jan
Willen tot Lichtmis a.s.te geven ......ck 20 st.met 10 st.als
pacht en Ingeval zij dit niet geven zo mogen zij die p...... tot de
volgende Lichtmisdag nog 10 st.als pacht.
Jan Willen belooft aan Dircks knd.van Bree met Liohtmis a.s.over
een jaar (8 gld*) en 20 st.als paoht.
Te lossen met 20 gld*
Aot.feb.1531 (-32)
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fol.157vo

-het bovenste deel is verdwenen-

dat derde deel van 3 g l d .v a n een Bos mud rog tot Eindhoven te le
veren en dat ander derde deel tot Sint Jansbaptist a.s.en het laat
ste derde deel tot Bamis a.s.en na deze 3 termynen zal Henrick dat
geheel Bos m u d of 14 vaten Astense maat alle jaar tot Eindhoven
leveren.
fol.157vo
Art van Bussel dat derde deel van 70 gld.min d r i e ...... en voort
die andere twee t e r m i j n e n .....
Voor Cornelis Verscaut en Art Vernebben als schepenen zijn ge
weest: Art Verhijnart,Goort Ponsuer,Joest die Weert ......
Item de schout ”
wi l geen clacht ontfangen van Mathijs Heynen als
te weten daer qwesti af hanckt tussen Mathijs voorsr.ende Gerart
van Lier.”
Act.27 j u l i 1530.
-"Mathijs heft den Heer geclaecht ende die Heer heft se ontfangen
aengaende Gerart van Lier ende hom dat Thijs fa echt ende keert den

<

voorsr. — ”
fol.158
7 juli 1530
Op 7 juli 1530 heeft Mathijs Jan Heynen - ”geclaeoht den scoutet
voer scepen Cornelis Versc a u t ,Mercelis Ysbouts,dat Gerart van Lier
die soaren van den jaeren voerleden hadde doen beslaen van wegen
Jonckeren van Breroy met scepen,dat daer na comen is Mathijs Jan
Heynen voer scoutet ende scepen ende heft daer dach van reoht te
gen genomen die hom die Heer heft geseet ende naderhant die selve
Mathijs heft hom verboden ende Gerart heft een aenspraeok gegeven
Mathijsen voorsr. aengaende den scaren verleden ende Gerart lijflick
ten heyligen gesworen heft van der selver soaren hier te reoht te
staen of voer ons (hoeft) het welck hij Gerart nyt gedaen en heft
ende nooh claeoht Mathijs voorsr.den Heer ende bidt den Heer ootrooedelijok dat selver gesoien maoh na wytwijsen Gerarts eet,ende die
selver scaer nooh wyt der heerlioheyt is ende die scaer van desen
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jaer Gerart n o c h a f h e n d i c h maect van den erve der qwestien alle
dyt v o o r s r . c l a e c h t Mathijs al n o c h den Heer ende geloft bij sijnder
© l a c h t te b l e v e n v o e r soepen boven gescreven.-"
-"Item allet g o e t dat Mathijs voorsr.heft in der heerlicheyt van
Asten dat seet hij d e n scoutet te borgen aengaende deser clachten
ende soe w e s s c a y v a n recht die scoutet daer af heft die geloft
Mathijs v o e r s r . d e n scoutet te voldoen voer scepen boven gescreven-"
fol.158
-M0p 11 j u l i 1530 he f t Mathijs J an Heynen geappeleert tegens mandaament l e e s t m a e l op h o m g e d a e n ende dat bij desen reden want Ge-‘
rart van L i e r h e f t t e n h e y l i g e n gesworen in die banck van Asten
off hoere h o e t b a n c k e n te recht te staen als van der scaren deser
qwestien ende n o c h voert bij m e e r merckeljjcken redenen in toecoemende tijen te ( toenen) dit is gesciet in presence van den doerwerder F r a n s o y s die R o e v e r die welcke die executie van den selven
dede.«Testes die s coutet.
fol.158vo
nov.1529
-"Anno 29 m e n s i s n o v e m b e r heft Peterke met Dircken haren laet gerekent soe is P e t e r k e Dir c k e n horen laet sculdich 3 peters
st.
ende alles a f g e r e k e n t .
fol.158vo
Mercelis D i r c k W e y n e n heeft gekocht van Mathijs Heynen een mud erfrog voor 50 g l d . t o t L i c h t m i s a.s.te geven met alle verschenen pacht
en "des sal Mathijs g e v e n een half ton biers".
Testes L e n a r t B ottelmans.
Item op 12 sept. 1530 heeft Peerken Hanricksdr.van Ruth (en Hubrecht
haar z o o n ) p r o c u r a t i e g egeven aan Mercelis Alarts van alle goed.
fol.1§8vo
"Jan Y s e r m a n s heft geloft der wewen Onderl..ts dat hij sal setten
twe coy,twe os s en,dat beest pert in handen van vier mannen tot half
mey ende die te scatten als voer (seven) mud rogge ende den ande
ren rog sal sij vrijen tot oxt aenstaende.
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fol.158vo
Op 20 m e i 1529 zijn P h i l i p de Bruyn en Sijmon eJonckers borg gewor
den voor Sijmon s G o s t e r s
-"als van de h o e t f a e r d e n tusschen den scoutet van Asten ende Sijmon
aCosters g e l o v e n d e een voer al ende alle porterije afgaende of manscap van Sinte P e t e r v o e r ons scepen van Asten.
fol.159

30 juni 1529

Op de l a a t s t e d a g v a n juni 1529 dat was de vijfde dag totdat dat
hofvonnis v a n de s c h e p e n e n "van den grave" gegeven tussen de schout
van Asten en Sijmon sC o s t e r s w a s opgebroken en gelezen met consent
van beide partijen dat vo n n i s aan Sijmon contrarie gegeven is,zo is
Sijmon v o o r de s c h e p e n e n v a n Asten gekomen,te weten voor Joest Ver
rijt en M e r c e l i s Y s b o u t s en Sijmon voorsr.heeft dat vonnis geappeleerd en w e e r r o e p e n in de Ra a d van Brabant op de vijfde dag.
fol.159
15 juni 1529
-"Gerart v a n L i e r h e f t gekent voer scepen in gebannen vierscaeren
ende v oer al die o m s t e n d e r s dat hij h om selfs in dat goet ge set heft
sonder ee n i g e k e e r of mandamenten,
omstenders:Heyn die Wijt,Maesken Maes,Neel Roefs,Thonis die Smit • *
e.a."Item de s chout h e e f t Gerart van Lier "dat af verbot gedaen van den
goy in q w e s t i e n in pre sentien van scepen van wegen mijns Jr.van
Breroy op lijf ende g o e t . " Act.10 juli 1529
-"Item 10 m a a r t 1529 heft Gerart van Lier verdragen alles geene
dat Gerart tot d es e n daghe toe op te seggen heft op Mathije Jan
Heynen in der b a n c k v an Asten.
fol.159 v o
tegen Sijmon v o o r s r . aengaende op Bruysten Colen ende soe is Jacop
die scoutet en Sijmon tevreden voer scepen van Asten te weten Joest
Verrijt,Jan van den Dael en Seel Ysbouts dat die borgtocht die Jr.

v.Br.hadde geset dat Bruysten te reoht solde oomen tot Brussel
des woendages nae Corsmis of dertien naestcomende ende is er ie
mand van beide partijen die tot Brussel dingen wil,die zal een man
dement halen -!,en des sal die sooutet Sijmon voersr.te recht staen
in der bancken van Asten onbecalengeert
Item Peter Eemans belooft aan Herman Emans zijn neef tot Lichtmis
dag a.s.te betalen 26 gld.,acht dagen te voren alle ...... .
Op 12 aug.presenteert de schout aan Gerart van Lier,schepenen en
omstaanders Seel Rommen,Jan Jacops, Art Verhijnart,Neel Roefs e.a.
der banken recht van Asten.
fol.159vo

Op 12 aug. pre sent eert Mathijs Heynen Gerart van Lier te geloven
van alles daerin ze twist om hebben gehad ende waar hij in gehou
den is,dat wil hij Gerart doen wederkeren.........
fol.160

Art van Bree en Jan van Lierop ...••••
Art Thonis voor Prans Goert Huybenzn.
Deze voorsr.borgen beloven
"den gewijsen te voldoen ende sij hebben dach van recht ten naesten
gerecht."
Actum 16 januari.
Jan van Dael,Neel Versoaut,Jan Jacops,Danel Willems,Art Thonis,
Art van Bree .......
De schout presenteert voor de schepenen Joest Verrijt,Cornelis Ver
scaut en Danel Willems de pennixigen te ontvangen van Goesen Reynen*
Aot.5 feb.1528 (=29)
fol.160
Op 7 okt. 1529 presenteert Mathijs Jan Heynen -"te achtervolgen der
oompositien die Peter Lemmenszn.daer wierde gemaeot hadde tusschen
Mathijs en Gerart van Lier en heft Mathijs hom nooh presenterend,

heft hij Gerart een mud rog scay gedaen,hij wil hom daet twee weder
om geven in presentie van scepen.
Op 12 april 1532 heeft Hanrick Jannes Henriokszn.beloofd aan Joest
Verrijt, Cornelis Verscaut,Jan van den Dael dat hij hen onbelast zal
houden ....... of Bruysten Verheze enig actie ..........
fol*l60vo
"Gerit van Lier heft geloft aen schoutet hant voer scepen Joest
Verrijt,Cornelis Verscaut etc.dat Gerit van Lier sal mijnen Joncker
van Breroy te recht staen in der bancke van Asten voer alsulken
costen als gesciet sijn van der hoetfaerden tussen Thijs Jan Heynen
cum suis ende Gerit van Lier ende noch geloft Gerit als voer voer
die costen mijnen Jr.v.Br.of sijnen dienaer te recht te staen in
der bancken van Asten voer sijn borgen,te weten Jan sCoeninks ende
Art Verhynart.”
Act.25 jan.1527 (=28)
Mathijs Jan Heynen consenteert te voldoen het vonnis van Grave voor
schout en schepenen van Asten en dezelfde Mathijs presenteert aan
Gerart van Lier borgen te stellen "die sal toenen dat hij dat von
nis tegen Gerart van Lier gewonnen heft op den cost van ongelijken
jae dien Gerart voorsr.oeck borgen wil stellen voer die costen
sufficiënt wesende ende deser bancken en hoetbanck te recht te
staen. "
Act.30 jan. 1527 (=28) na stijle brabantie.
fol.161
dat goet Gerart van (Bussel) ........
-"Item die leste aenspraeck die Mathijs Jan Heynen als ge......
heft gedaen tegen Gerart van Lier is die presenteert Mathijs voersr.
voer scoutet en scepen sijn te maken ende deser bancken of hoetban
cken te voldoen ende tegen eenige partijen gevangen gaen te sitten
ter wijlen toe dat hyt sijn heft gemaeot.
Item Mathijs geloft den Heer soe wes oosten of soay hij orycht van
Gerart van Lier o.s.te voldoen"Actum 5 juli.
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gedient (ney noy) Art die Haen,Danel Willemszn.,Art van Bus
s e l , Art V e r h y n a r t ,Jan Soomekers,Peter Ruelens,Joest Molendix.

Item

fol.161
"Op 21 feb. 1529 als op eenen sondach bij consent van soepen is ver
boden dat iemant op die nye wrand gaen moch staen noch met beesten
drijven no c h eeni c h converseci maken op den cuer van 14 st.en op
die correxi van den Heer."
«Tuegen Cornelis Verscaut en Art Vernebben scepen tot Asten
dat sij geweest sijn op Diesdonc bij den doerwerder Peter Lemmenszn.
ende bij den scoutet van Asten daer Mathijs Jan Heynenzn.wart geset
int goet op Diesdonc daer qwesti om is gew eest.”

Wilhelmus L o e m a n s ....... .
fol. 1 6 1 v o
-is zowat onleesbaar en zeer onduidelijk.fol.162
Joest Dirck H e y n e n verkoopt aan Tielen van Rut een jaarl.cijns van
..... u i t :
-hoevegelegen aan de windmolen.
De los is met 100 gld*
fol.162
30 jan.1538 («39)
Margriet en Mechtelt Geritedrs.van Colbraken hebben verkocht aan
Jan Drieszn.van den Zeylberch een cijns van 4 mud erfrog met de
brieven erover,die Gielis van Kessel uit zekere onderpanden schul
dig is.
Item Margriet Geritsdr.voorn.heeft vertegen op haar deel van het
buis en camp land daarbij tot behoef van Metten haar zusterjnog op
een stuk land aan de oude molen 1 Hr.van Asten 2 Goert Gobbels
3 Heyn Baten 4 Goert Gobbels*
Jan Dries voorn*belooft aan Mechtelt te geven 70 gld

12 gld.

Jan Dries voorn.belooft te betalen aan Gielis van Kessel 35 gld.
tot Sint Jansmisse a.s.en nog een mud rog aan Goert van den Goer.
Item Gielis belooft aan Henrick Jan Heynen 3 .......
Act.30 jan.
Jacop Thomas F r o e y e n verkoopt aan Henrick Jan Heynen een cijns van
6 gld.u i t :
-zijn huis e t c .t e Asten.
De los is met 100 gld.
fol.l62vo
31 jan.1538 (=39)
....... Dirck H e y n e n verkoopt aan Jan van Diepenbeeck een cijns...
uit:
-zijn hoeve aan de w i n d m o l e n met huizing en land
-een mud rog uit dezelfde onderpanden.
Joest Peterszn.van Houbraken verkoopt aan Henrick Willemszn.van
Kessel 14 vaten ro g jaarl.Lichtmisdag.
Gerart Joestenzn.van Colbraken verkoopt aan Peter van Meyl een
cijns van 4 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis enz.tot Omel 1 Willem Vereyken 2 Willem van de Goer.
De los is met 66 g ld.en 13 st.
fol.162vo
31 jan.1538 (=39)
Item Mercelis Ysbo uts en Art Anthoni szn. van Otterdijck onze m e d e 
schepen en Jan Peterszn.Verhoeven hebben samen beloofd aan Bert
holt Willems van Kessel tot behoef van Danel Goetscalx van Gerwen
te betalen van Lichtmis a.s. binnen 3 jaar de som van 118 gld.
Jan voorn.belooft Mercelis en Art schadeloos te houden.
Item Henrick Mathijs van Eelsbroeckzn.en Johanna en Henrixken drs.
Mathijs voorn.alle wett.knd.van Mathijs verkopen aan Art Philipszn.
van den Berch:
~een huizing,hof enz.aan Voerseldonc 1 Jan Verbeersdonck 2 Heywich
sRoefs 3 Goert Verlynden 4 de gemeynt.
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-een stuk land in den Braeckwynckel
-een eusel 1 Joest Verrijt 2 Jan sMeyskens.
Vrij behalve £ st.als cijns en 1 malder rog en een cop rog.
Art de koper belooft aan Henrick Thyszn.en Jen en Henricken de
zusters 75 gld.te geven.
Wilmke Anthonis Mennen huisvrouw heeft Joesten van Bussel kinde
ren gezet in Joestens plaats als Joest storf.
Act.6 feb.1538 (=39)
fol.163
3 feb.1538 (=39)
Aelbert Jans sWitten bekent betaald te zijn van 3 vaten erfrog uit
een brief van 7 mud vanwege Jacop Bollenzn.Jutten Verheyen zwager
en scheldt Jacop kwijt.
Gielis van Kessel Bertholtzn.verkoopt aan Margriet Gerartsdr.van
Golbraken 2 mud rog jaarl.met Lichtmis uit:
-zijn huis,hof enz.aan den Dijck te Asten en geheten,in den Tempel
-een eusel aldaar.
De los is met 70 gld.
Gielis van Kessel verkoopt aan Joest Dirck Heynen:
-een beempt achter Houbraken 1-3 Dirck Maes 2 Jan Wyflets 4 Jan
Pauwel Colen.
fol.163
5 feb.1538 (=39)
Willem Thijszn.van den Colok verkoopt aan Art Artszn.van den Eyn
de 2 mud erfrog met de brief daarover die Henrick Jan Goertszn.
verkocht had aan Alet Willems voorn.moeder en welke men jaarl.
schuldig is uit:
-een beempt aan den Bos.
fol.163
8 feb.1538 (-39)
Jan Cornelis Hoef szn. verkoopt aan Mathijs Jan Heynen:
-een zil beempt achter Houbraken 1 Hr.Art van Hal 4 de Aa.
fol.163
*>2 feb.1538 (-39)
Jan Anthoni szn. van den Cruys verkoopt aan Mathijs Art Crakelaerts:
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-een stuk erf in de Stegen 1 Jan de verkoper 2 erfgen.Roef van
Leend 3 St.Joris-altaar 4 de straat.
Vrij behalve 1 st.als cijns.
Mathijs voorn.verkoopt aan Jan voorn.een cijns van 5 gld.uit:
-de erfenis voornoemd.
-zijn huis,erf enz.in de Stegen 1 Heyn Scalvogels 2 Art Robijns.
Vrij behalve de cijns en 3 malder rog jaarl.
De los is met 83 gld.
fol.163
12 feb.1538 (=39)
Hanrick Janszn.van Otterdijck belooft aan Jan Anthonis van den
Cruys 18 gld.met 3 malder rog tot Lichtmisdag a.s.
fol.163vo
-huis,erf mat een copse land.
Clara met mbr.heeft beloofd dat ze haar knd.tot vertegen zal bren
gen.
Mathijs Art Crakelaerts verkoopt aan Clara Robijns een brief van As
ten inhoudend een jaarl.cijns van 16 st.die Anthonis Peter Mennen
gevest had aan Mathijs voorn.uit zekere onderpanden.
fol. 163 vo
Henrick Janszn.van Otterdijck verkoopt aan Clara Robijns een cijns
van 9 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.in de Stegen 1 Thijs Art Crakelaerts 2 Huybrecht
van Bussel
-een beempt,dat Zwartbroeck 1 Hr.van Asten 2-4 Claes van Otterdijck
3 Henrick ïïijs.
Met v.w.als Clara of haar knd. "noot doet in merkelijken saken soe
sal Henrick voorsr.altyt affleggen met 27 gld."
fol,163vo
Jan Anthonis van den Cruys verkoopt aan Geertruy Wijnkens een jaarl.
cijns van 27 st.op Liohtmlsdag uit:
~zijn huis enz .in de Stegen.
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Met v.w.dat Jan zal afleggen als Geertruy "merkelijken nootsake
doet" en dat met 22£ peters.
fol.163vo
16 feb.1538 (=39)
Joest Jacop sWitten verkoopt aan Henriok Willemszn.van Kessel een
jaarl.cijns van 14 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz .op die Beeck 1 de hoeve van Bussel 2 de gemeyn
Beeck 3 de hoeve van Bussel 4 de gemeynt.
-(2i) lopense land,op Veldecker gelegen 1 Joest van Liessel erf
gen. 2 Art Jan Jacops.
Vrij behalve (8 gld.) en 2 mud erfrog en 4 vaten.
De los is met 42 peters (het stuk van 18 st.)
fol.l63vo
Sijmon sJonckers verkoopt aan Dirck Dirckszn.Verrijt,Jan Chielenzn.,
Jan Jacops van Vlercken een jaarl.cijns van een mud rog op Licht
misdag uit:
-zijn huis,hof en erf in de Wolsberch.
De los is met 36 gld.
fol.164
jan.1537 (*38)
Heylwich Artsdr.van Ruth verkoopt aan Art Anthoni szn. van den Cruys
haar lijftocht die ze heeft aan:
-een stuk land,aan die Sam.... .
Deze lijftocht had Cornelis Verscaut haar man,haar gemaakt en ge
geven.
fol.164
13 juni 1538
Willem Tielenszn.van Hoechten belooft aan de sohepenen (Joest Ver
rijt en Art van Otterdijck) tot behoef van het dorp en de gemeynt
van Asten te geven en betalen van Sinte Servaasdag binnen 2 jaar
a.s.de som van 250 gld.
Art Anthoni szn. van OtterdJJok belooft aan het dorp Asten 60 gld.
als voor met 3 gld.te pacht.
fol.164
15 mei 1539
Art Philip szn. van den Beroh man van Hillegonda wett.dr.Maes Danels
heeft vertegen op het goed dat Danel en Geertruyt zijn vrouw aoh-

tergelaten hebben (roer* en onr*) en dat tot behoef der andere
broers en zusters met v.w.dat Art voorn.zijn deel zal hebben van
de versohenen pacht van 39 gld.en die nog komt in 1540.
Art zal altijd zijn versterf hebben als een van de knd.van Maes en
Geertruyt sterven zal zonder wettige geboorte aohter te laten.
fol.164
Gerart van L i e r Janszn.belooft aan Mathijs Jan Heynen alle kosten
te voldoen daar Goesen Reynen (schout in Asten) volgens akte 19
juni 1539 voor schepenen.
fol.164
12 mei 1539
Art Dirck Heyn e n belooft tot Lichtmis a.s.18 gld.
fol.l64vo
8 aug.1539
....... Vo szn. verkoopt aan Art Dirck Peterszn.een jaarl.cijns van
6 vaten rog uitï
-zijn huis,hof enz.aan den Dijck 1 Jan Wyflets 2 de gemeynte.
fol.l64vo
12 aug.1539
Pouwel Philips Colenzn.verkoopt als man en mbr.van Merike alzulk
deel als Pouwels vrouw aangestorven was vanwege Art van den Eynde
haar vader en wat nog zal komen vanwege haar moeder.
Pouwel verklaart dat hij niet meer commer heeft gemaakt dan 5 gld.
tot ten Bosch en tot Mierlo ëen mud rog en 2 gld.en alle achter
stallige pacht en voorcommer altijd af zal doen op zijn goed en aan
Arden 45 gld.
fol. 164 vo
Mergriet Pouwels moeder belooft aan ..... en Art en Mercelis dat
zij geen schade zullen hebben van alzulke 3 gld.als Pouwel en zijn
moeder gevest hebben aan Peter van Meyel.
fol.164 v o
12 aug.1539
Art Artszn.van den Eynde en Marten Artszn.van den Eynde en Art
Michiel Artszn.hebben beloofd dat ze zullen betalen 5 gld.jaarl.
ten Bosch en een mud rog tot Mierlo en 2 gld.tot Mierlo en wel zo
dat Pouwel en zijn moeder daaraf onbelast zullen blijven.
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Pouwel belooft aan zijn m oed e r dat hij zo lang stil zal staan en
niet delen in h a a r go ed eer hij betaald heeft en gekweten de 100
g ld .d ie zijn m o e d e r voor h e m verworven heeft van Henrick Baten.

Margriet P h i l i p s Co len huisvrouw met Ambrosius van den Zeylberch
als haar m b r . h e b b e n beloofd aan Henrick Baten op Lichtmis a.s.
binneneen j a a r de som van 109 gld.met v.w.dat als Margriet binnen
deze tijd sterft dat h a a r erf gen. alsdan geen goed van haar aanvaar
den zullen v o o r zij die 109 gld. betaald hebben.
Act.14 a u g . 1539.
fol.165
15 Bep.1539
Lambert J a n L e m m e n s z n ............ Jans Groten tot p a ........... gld.
fol.165
22 dec.1539
Thomas Willemszn. en Lijsbeth zijn vrouw verkopen a a n ...... Arts
huisvrouw van den Doeren een jaarl.cijns van 3 m u d erfrog uit:
-zijn huis,hof e n z . aan den Dijck 1 de hoeve tot Houbraken 2 Peter
Peter Celen
-een beempt
-een stuk land, den (Hees)ecker 1 Jan Cornelis Roef szn. 2 Art van
den Berch
Met v.w.dat Art van den Doeren deze rog eertijds verkregen had tegerf Danel A r t s z n . v a n Hersel waaraf de brief weg is;als deze brief
wordt gevon d e n zal die van nul en onmachtig zijn en blijven.
fol.165
Op 27 d e c . 1539 heeft Heer
machtigde van Isabel zij.
de halve erve g e heten ”..
sij aff op dat zijnsboeck.”
fol.165

. van Liere Janszn.als mbr.en ge.. begeert van Mathijs Jan Heynen
goet gelegen op de Diesdonck daer

29 dec.1539

Lijsbeth wede .Lambrecht Vernebben verkoopt aan Jan haar zoon:

-een huis,hof met een halve camp tot Omel
-verder al haar goed te Asten.
Vrij behalve de cijns van de grond en de helft ven 23 vaten rog en
nog 2 gld.en een stooter jaa r l .geldend.
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fol.165
29 dec.1539
Jan Lambert szn. Vernebben belooft aan Lijsbet zijn moeder 5b gld. en
2 st.jaarlijks op Lichtmisdag uit:
-zijn huis en een camp land 1 Philip Berkers 2 Jan van Reest 3 het
Laarbroeck 4 een straat.
fol. 16 5vo
-eerste deel is onleesbaar voor me.30 dec.1539
De los is met 31 gld. en in 2 keer af te leggen als het Gerart be
lieft en met Kerstmis op te zeggen.
Art Artszn. van den Eynde heeft gekocht van Art Philip szn. Verrijt:
-een huis en hof aan den Bosch zo als hem dat in een erfdeling te
deel was gevallen van zijn vader en nog zal aansterven vanwege zijn
moeder.
De koopsom bedraagt 400 gld.
fol.165 vo
Art Artszn.van Otterdijck. en Philip Berckers hebben beloofd aan
Art Philips Verrijt deze voorn.400 gld.met de pacht als borg af te
geven voor Lichtmis a.s.anno 1540.
Art Philips Verrijt had die 400 gld.met brief verkregen van Dirck
Jan Jacopszn.
Ingeval dat Art en Philips voorsr.Dircks penningen niet op tijd be
talen dan zal Art Verrijt dat aan hun goed verhalen.
Item Art Art szn. van den Eynde belooft Art van Otterdijck en Philip
Berckers schadeloos te houden,
fol.166

-Hier volgen een aantal testamenten.-

Goort Gobbels g.m.Elisabeth
testeren* (t.t.) 7 juli 1532 .
9 jan.
Cornelis Anthonis Mennen verhuurt aan A.«*. een akker,den Woleoker voor 3 jaar en dat voor (5)vaten rog en Art heeft dat aan£71

genomen "na so a e r ende soe sal hij wed e r laten liggen."fol.166

Testament

20 ja n . 1532 (=33)

Cornelis V e r s o a u t m a akt aan Heylke zijn vrouw 2 mud rog jaarl.zo
lang ze leeft en dat uit al zijn goed;
nog "een c l e y n h u y s k e met 2 roeyen hoefs haar leven lanck"
Ook krijgt ze al zijn r o e r e n d goed om haar wil mee te doen en ook
zal H eylke al zijn sohulden betalen.
De akker van J a c o p Corneliszn.die zal Art zijn zoon hebben en daar
voor zal hij 4 0 gld.geven.
De k n d. v a n Art zijn zoon,te w e t e n Anna en de andere vier zullen
ook elk 8 gld. krijgen.
Item a l l e ..... l a n d en groes dat zal Art zijn zwager met ........
fol. 166vo
Anno 1535 in de m a a n d juni heeft Pouwel van Berkel verpacht aan
Art G e l d e n s z n . v a n Boeschit ...... corentiende die Pouwel voorn.
heffende is in de heerlijkheid (Asten) en jaarlijks rijdende is te
gen de tie n d e van J a n Wijflets en dat 6 jaar lang,elk jaar voor 50 ,
mud rog en die e lk jaar tot Lichtmis te betalen.
Met v.w.dat P o u w e l zal he b b e n "een cleyn thiende geheiten dat
Hoefke" en dat v o o r 5 m u d rog jaarlijks.
Terzeldertijd is g e k o m e n Jan Geldens van Boeschit en is borg g e 
worden v o o r Art zijn b r oer inzake deze 50 m u d rog en dat 6 jaar lang.
fol, 166vo
Testament van Art Ar t s z n . v a n den Berch g.m.Dirck zijn vrouw.
De langst l e v e n d e . A c t .20 f e b . 1535 (*36)
Testament v an Jan Cnoep g.m.Margriet
Act.april 1535 (*36)
f ol.167
12 n o v . 1533
In navolgende m a n i e r e n heeft Peter van B e ...... aan Willem Jan
Clae s z n .v e r h u u r d :
-zijn hoeve tot Onstaden en dat voor 6 jaar en j a a r l .24 gld. «....
mud rog en 74 v a t , 4 poten boter .... eier,nog 2 st.aan cijns en
twee vimmen stro ...... tot l a atrecht.

Item de laat zal de huizing en wenden goed onderhouden in repara
tie zoals aa n v a a r d is.
......... dat half ooft hebben.
Willem de laat zal de groese niet gebruiken ende "een coolvelt na
den say ende tot half mei op ende af te varen ........ . "
fol.167
Testament van T homas Willems g.m.Elisabeth.
De langstlevende. A c t . 18 juni 1535.
Testament An t o n i Reynkens g.m.Katharina.
De langstlevende. Act . 26 jan.1535 (=36)
Art en Joest zijn tevreden dat hun moeder met haar man die "coe en
de huisraet ende die cleyn kinder mede op te helpen?,
"ende soe w e s daer blijven,huer beider doot dat sullen voer kynder
en nakynder g e l y k delen."
fol.167
Testament van Alit
9 april 1537
Zij maakt aan J a n haa r zoons knd. 35 peters om daarmee uit te blij
ven. Zij wil P e t e r haar zoons kinderen in hun vadersplaats en zo
lang als Geert h aa r "gezwij" .......
fol. 167 vo
Testament Jan van Daal g.m.Katharina.
De langstlevende.
10 april 1535.
Dirck Maes k i n deren komen in vadersplaats en Margriet Jans voorsr
zuster kinderen komen in hun moeders plaats.
Zij die er tegen zijn, die maken ze tezamen een oude groote met 3 st
eens te lossen.
Testament Jan Cnoep g.m.Margriet.
H

[I

I

■
K
i

31 mei 1536.
De langstlevende mag met het eusel bij Moelkens eusel zijn eigen
wil doen.
Als Heyl van den Weyer en Hr.Jan Peters oum suis dat malder rog
niet jaarl .betalen met 2 mud voor de achterstallige pachten, dan
maken zij aan de voorsr .partijen tezamen een oude groote.
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Testament J a n H e n r i c k Cilmans g.m,Katharina.
30 aug.1537
f o l . 168
15 okt.1534
Margriet S c h a n e n testeert.
Ze maakt a a n H r . D i r c k h a a r zoon en Art haar zoons kinderen;dat is
te w e t e n H e e r ...... h a a r zoon de een helft en de ander helft aan
Arts h a a r z o o n kinderen: wettelijke en natuurlijke kinderen.
Doet i e m a n d h a a r t e g e n spreken, die maakt zij een oude groote eens
te g e v e n en die te m o g e n lossen of kwijten met 3 blank.
Testament
■
10 april 1535
Jut P e t e r s h u i s v r o u w Verhoeven maakt aan Heylwich haar dr. (ze zal
zo lang stil st a an en geen goed aanvaarden) tot Jan en Merie ook
zo veel v o o r u i t zu l l e n h e bben als zij te voren heeft gehad,te weten
100 g l d ......... 58 gld.
Niet g o e d dan een oude groote te lossen met 3 blank.
fol.168vo

28 maart 1537

Testament.
........... . f i l i u s Theods. de Ruth g.m.Marie.
Testeert T h e o d o r u s W e y n e n g.m.Marie
28 maart 1537.
Testeert W i l l e m L oemans g.m.Ysabel
17 jan.1539 (=4 0 )
f o l . 169
Testament L u y t g a r d Ysbouts -om goetswil-Ze maakt aan Me rrie haar dr.9 vaten rog die gilt Lenart Bottelmans en w el zo lang ze leeft en de knd. die ze heeft of krijgt voor
de erfelijkheid.
Als de k n d . z o n d e r geboorte sterven komt alles aan Luytgarts erfgen.
-Ze maakt aan Griet ook 9 vaten rog en die zal ze zo lang beuren
tot Jan Theus of zijn knd.haar 31 peters geven.
-Ze maakt aan Henrick haar zoons kinderen en Lytken haar dochters
kinderen:
-de akker op Loverbosch,behalve dat ”oleyn ecker die sullen die
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3 nakynder behouden ende vier vaet ......."
1 Gevart Willen 2 Goert Sohaenen 3 Jan Theus.

-een beempt in de Haseldonok 1 Willem die Bruyn 2 Jan Theus.
Lenart Bottelmans gilt Luytgarden een mud erfrog en aan Merrie 9
vaten rog en Margriet ... vat en dat mauwer zal zij beuren van
Lammen Emans*
Margriet die 31 peters heeft en zal zij niet ........
Item Luytgart wil en begeert dat Peter en Wilbert mombers van haar
zonen zullen zijn.
fol. 169vo
30 nov. 1537
Testament Marie g.m.Mercelis Ysbouts.
Antonia haar dochters kinderen staan in moeders plaats en als er
van haar knd.zullen sterven zonder wettige geboorte achter te la
ten zullen die "goy" sterven op de naaste ...... van moeders wegen.
Item Marten zal wederom inbrengen 150 gld.en Henrick Jaoops 75 gld.
Antonia's kinderen hebben jaarlijks gebeurd ..... mud en zullen stil
staan.
Item Ysbout en Margriet "sullen huer wijt set sel ende tot ter bruiloft
hebben gelyck die ander voer."
Act.ultima novembris anno 1537*
Verrijt,Jan Jacops (als schepenen)
N.B.Met deze testamenten is dit protokol R60 eigenlijk geëindigd.
Er komt echter nog een later bijgevoegd deel in "kerkboeken-formaat", in de periode aug.tot en met 27 oktober 1527.
fol,170

-klein formaat-blanoo.

fol. 170 vo
(1527)
7 st.nooh in rollen brantsoap 7 st.
Item noch oopen van den mandamente proo.tot Bruesel.
noch tot ad 2 rollen .....
fol.171
Voor ons (schepenen) is versohenen Joest van Bussel,hij belooft als
principaal schuldenaar op hem en al zijn goed hebbend en verkrijgend
te betalen binnen een maand na datum 14i gld.
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fol.171

12 aug.(1527)

Voor ons is verschenen Lauwreyns Roefs,hij heeft beloofd als princ
schuldenaar aan Henrick Jan Scalvogels,altijd als het hem believen
zal,36 gld.Hiervoor zal Henrick hebben en gebruiken een beempt,
den Bleeck en wel dat 1/4 deel ervan.
Henrick zal de beempt gebruiken tot dat Lauwreyns voorn.aan Hen
rick de penn.zal teruggeven en dat op Sint Jacopsdag die nu in de
hooimaand komt,tot Sint Mathijs te voren op te zeggen.
fol.171 vo
13 aug.(1527)
Voor ons is verschenen Lisbeth Hanricks zuster Verweyen met haar
mbr.,ze heeft erfelijk opgedragen en overgegeven aan Bonaventura
Hanricks Verweyen wettige zoon met de schepenbrief die ze daarvan
had:
-een erf cijns van 6 rijn sgld. jaarlijks.
Deze 6 gld.hadden Art Jan Berckers en Merry zijn zuster aan Lisbethvoorn.verkocht en gevest gehad in zekere onderpanden zoals de
principale brief dat allemaal inhoudt.
-”dat Bonaventura Hanricx Verweyen wittelick soen in een cloester
gaet of gheen wyttoftich gheboert en creeoh,soe sullen dese sees
rijnsgld.voorsr.comen nae doey Bonaventura voorsr.aan den heyligen
geest van Asten tot behoef den armen,gelovende etc. .... n-Cornelis Verscaut,Jan Jacops -13 aug.27
fol.172
..
Gerit Jan Vranckenzn.verkoopt aan
oken gekocht had van Jan Molendix,te weten*
-huis,hof enz. 1 Peter van Berkel 2 Jan van
Vrij behalve de cijns van de grond en een mud
en 3 malder aan de oosterij van Asten of het
-Joest Verrijt,Jan v.d.Dael-27 aug.-

aug.1527
erfenis die Jan VranDael.
rog aan Joest Verrijt
h.oruys-altaar.

fol.172vo
27 aug.
Goert Jan Vrancken belooft als pr.sohuld.aan Gerart Jan Vranoken
zijn broer tot Lichtmis a.s.50 gld.
fol.173
3 sept.1527
Art Vervoert als man van Lisbeth Jan Genendr.en Meroelis sMollers
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als man van Jut J an G e n e n d r . ,verkopen aan Willem Hanrickszn.van
Brueselt
-stuk land te Mi e rlo ter plaatse "dat aw ven”
| Jan Rut sHeeren 2 Geertruyt Mertens
-stuk land ook te Mierlo,geheten Bergelen 1 de knd.Katharina Mijs
2-3 Gorsten g h e e n Bergelen.

fol.173
Wilm H a n r i c k s z n . v an Bruesel belooft als princ.schuld.aan Art Ver
voert en M e r c e l i s Smollers tot Lichtmis a.s.90 gld.
Als Hanrick Th o n i s hier niet mede tevreden is dan zal Willem voor
hem zijn deel af delen.
fol.173vo en 174 -blancofol.174vo
........ Deze penn.heeft Willem voorn.aan Art en Mercelis overge
dragen in een brief van 27 peters die Gerit Bottelmans aan Willem
voorn.beloofd en geveste had.
fol.174*o
30 aug.1527
Philip die Br u y n belooft als princ.schuld.aan Jacop van dal in
naam van J r . v a n Breroy,Heer van Asten 40 gld.
"tot allen tyden als Jacob voorsr.den zelven Philips voorsr.in
manen sal in den naem van mijn Joncker of die selve (beesten) gans
ende gene w e d e r in brengen sal in mijns Jonokeren voorsr.handen."
fol.175
18 aug.1527
Joest Thonis M e n n e n verkoopt een erfel.cijns van 30 st.jaarl.op Ba*
misdag aan Bruysten van den Zeylberoh Gevartszn.ter tijd toe dat
Joest voorsr.lossen wil en met Pasen te voren op te zeggen als
Joest af wil leggen tot Bamis daarna komend en het laatste jaar
te betalen 25 gld.met alle verschenen pachten.
fol.175
18 aug.1527
Joest zal altijd mogen lossen een jaarl.cijns van 30 st.welke Joest
voorsr.aan Bruysten voorsr.verkooht heeft*
Joest moet aan Bruysten met Pasen te voren opzeggen als hij de
penn.tot Bamis daarna wil geven*
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Bruysten zal aan Joest uitreiken en overgeven een schepenbrief
van 30 gld.jaarl.
fol. 175 vo
17 aug.1527
Joest Anthonis M e n n e n verkoopt aan Bruysten Gevart szn. van den
Zeylberch een jaarl.cijns van 30 st.op Bamisdag uit:
-een h o eve,huis enz.int dorp 1 Thijs die Groot 2 Hanrick Baten
-een stuk land aan de oude molen 1 Hillegonda Hr.Dircksdr.van Hal
2 Jan Deenen
Bruysten consenteert Joesten deze 30 st.te lossen met 25 gld.
fo l.175vo,176
19 sep.1527
Heylwich Hanricksdr.Vervoert en Mery en Alijt haar drs.verkopen
aan Mathijs A r tszn.van den Berch:
-een erf aan Voerseldonck 1 Heyn sHaenen 2 Joest ......
Vrij behalve de cijns en 3& mud rog.
fol.176
20 sept.1527
Goesen R e y n e n belooft aan Cornelis Roefs Cremers dat hij zijn erfe
nis die hij van Cornelis gekocht heeft ten eeuwigen dage "sal heymmen en vreyen voer vercken ende beesten.”
fol.176
15 okt.1527
Mechtelt Hr.Weyns natuurl.dr.van Heze met mbr.en Alijt haar wett.
dr.verkopen aan ...........
-een huis met hofstad enz.int dorp 1 Hr.Willem Vermeer 2 Jan Stoet
boem.
Vrij behalve een blanck als cijns.
fol.176vo
-een stel namenLenart Bottelmans,Aert die Haen,die man van Venlo,Gerit Jacops,
Bruysten Philips,Griet Deynen,Jan Otten wijf,Henrick Baten,Wilmke,
Jan Jacops,Mathijs Verleijnsdonck.
fol.177 -blanco-

fol.177vo

19 o k t . 1527

Art D i r c k H e y n e n v e r k o o p t aan Thijs Jan Heynen "alsulcken hout geheyten,dat L a n c k h o u t m e t een schepenbrief die onder Goesen is."
27 o k t . 1527
Joest M e r c e l i s v a n den H o e v e n verkoopt aan Art W illem Berckerszn.
-een h u i s , h o f en s c h u u r enz.tot Omel,
Vrij b e h a l v e 3i vat r o g aan de vicarie en een half vuurijzer als
geburencijns.
fol.177vo,178
Voor on s v e r s c h e n e n Art W i l l e m Berkers,hij belooft als pr. schuld,
tot L i c h t m i s d a g a.s. 50 gld.te betalen.
f o l . 178
27 o k t . 1527
Deze Ar t v o o r s r . b e l o o f t aan Joest voorsr,op datum als boven 40 pe
ters,het s t u k 18 st.

20-2-’
92

-R60 einde.-

179

Algemene K l a p p e r R60.

Aa, de

-b e l e n d i n g -

Aa, de Lie rop se
Aa, de Vlierdense,
Accijns, bier
Aelbertszn., G e e r l i c k
Aelberts, Thijs
Aelst, W ill em van (gm Beel)
Aert, Langen
Aeyen, Li js b e t h dr. W il l e m van
Aeyen, Wi l l e m van (gm)
2 zn : Mercelis, Will em
Alarts, Jan
Alartszn., Jan Jan
Alarts,,Jan (gm Yda)
Alarts, Me rc e l i s (gm Margriet)

Altaar,
Altaar,
Altaar,
Altaar,
Altaar,

H. Cruys
Sint A e c h t e n (=Agatha)
Sint C a t h ari na
Sint Joris
Sint Joris - H r , Anthonis
v.d. Camp als rectorAltaar, O. L. Vro uw
Ambrosius (= Bruysten)
Amstel, Sint Wylbe rts put op
Arienszn., Hanrick Peter (en ILuyt
Ysbouts de moeder)
Artszn., Art Michiel
Artszn., Barbara dr. Marten
Artszn., Jan (gm Jenneke dr. Goessen
van den Molendic$-}
Artszn., Joest Michiel (gm Margriet)
Arts, Katharina dr. Ysbout
dr : Fijken (gm Herman)
Arts, Lijske

2-3-4-11-22-25-26-33-34-37
40-49-54-56-57-62-79-85-86
9 2-134-135-14 2-145--18 2-214
219-224-226-238-241-242249-257-266
241
241
109
109
255
97-111
165
237
26-72-75-121-126-148-224-^
216-217-231-245
98-99-123^144
56
234
59-60-73-104-109-113-114120-132-136-141-147-152159-197-205-215-220-251252-260
276
53-122-138-139-144-149-200
200-239
83-84-103-190-267
110

2-53-105-171-225
229

101
22
213-269
119
246
165
210-211
101

Back, Gi js ber t

- c a s t e l i j n en stadhouder-

1 0 9 - 1 1 6- 20 7-2 17- 234 -2 52

Baekers, S e e l

108

Baeskens,

26
162

Bakermans,

Seel
Henrick Peter

B a k e r m an s, K a t h a r i n a dr, J a n

210

Bakermans, W i l l e m P e t e r

111

Bartholomeus, C o r n e l i s

(?)

171

Baten, H a n r i c k H a n r i c k

6 -26 -181-238

Baten, H a n r i c k

22-57-64-80-81-92-101-

-secretaris-

157-163-164-169-175-18423 0-2 32 - 2 4 6 - 2 5 4 - 2 7 0
Bax, Hr. Jan

- r i d d e r - ( Vrouwe Adria na
van W y l i c k wede)

Becker, D i rc k die

(gm Ermg ard )

116
165

Bedevaart, naar Sint A r i a e n

169

Beeck, Jan

136

- to t D e u r n e -

Beeck, Joost op die

120-245-250

Beeck, Mews van

90

Beeck, Wil m van

81

Beessel, Art D a n e l s van

176

Belmans, A n d r i e s

215

Berch, Art Art v. den (gm. Dirck)

272

Berch, Art van den (gm)
2 zn : Ma t h i j s ,
P h i l i p (M a r g r i e t de w e d e
Berch, Art van den
Berch, Art Artszn.

en 2 knd)

130

-4 knd-

167

van den

1 50- 176 -1 9 2 - 1 9 3 - 2 2 0 - 2 3 5 236-242-272

Berch, Art P h i l i p s z n v.d. (gm H il legonda
dr .Maes Danels)
265-268-269
Berch, Danel Artszn. v . den
158
204
Berch, Dirck op ten
Berch, Frans Ma th ij s z n . van den
7-180-206
234
Berch, Gevart Pe ter s v. den
98
Berch, Gevart Vranck enz n. van den
249
Berch, Joest P e te rs zn van den
Berch, Mathijs A rtszn v. den (gm)
3 knd : Mathijs, Frans
Katharina (gm Wilm Danielszn
v.d. Eynde)

95

Berch, Mathijs Artszn. van den
Berch, Peter P e t e r s z n v.d.

42-54-75-87-176-196-278
198

Berch, Philip Artszn. v.d. (Margriet
de wede)
2 knd : Frans, Philip
Berch, Philip v. den. (gm Margaretha)
2 zn : Frans, Phi lip
Berch, Sanna van den

222-249

- 5 knd-

167

Berch, Thijs M a thi jsz n. van den

103

Berckers, Art Janszn.

7-23-60-241

Berckers, Art W i l l e m

32-41-55-86-87-134-149151-162-213-253-279

Berckers, Jan
knd : Art en Merry

276

Berckers, Jan Janszn.
2 knd : A l e y t (gm MSes v.d. Zeylberch)
Katharina
Berckers, Ph i l i p J a n s z n

23
-h.geest mr-

Beringen, Art van
Beringen, Art van (gm Katharina)
zn ? G o er t

6-9-15-271
96
103

Bercke.1, Gerit van

16

Berljel, Jan van
.Berkel, Gerart zn. Jans van

244-245
101-214

Berkel, Jan van (de wede)
Berkel, Jan G eri ts van (de wede)

112
29

Berkel, Pauwel van (“ v.Duppen)

201-272

Berkel, Peter Janszn. van

196

Bernartszn., Hen ric k Jan

215

Bessel, Dirck van
Best, Art van
Best, Hr. Art Artsz n van
Best, Art Goesenzn.. van
Best, Goert van
Bset, Goert Goertszn. van

-priester-

114-152-160-162-171-177198-209-210-258
248
6 7-42-164-165
221

198-210-244-245-251

Rp«t:» Goert G oessenzn. van
Best, Go es e n Arts vanb

201-203
245
Best*»G°esen Artsz n van (= van Vosholen) 201-203-210-221-244-251
Best, Go es e n Goertszn. van
198
Best, L i j s b e t h vanh -Jan de zn.240
B o e l e n , Jan Jan
120
Boellen, Dries
90
Boeschit (= Bo esc ot )
Boescot, Art Geld ens zn.

van

35-70-71-76-77-79-80-177
182-201-236-272

Boescot, G e l d e n van (gm. Jenneke)
5

knd | Art, Hanrick, Jan, Goert
Bar b a r a (gm Wille m Jan

Boescot, G oe r t G eld enszn.

Grooten)
van

Boescot, H e n r i c k G e l d e n s z n van
Boescot, Jan van
Boescot, Jan G e l d e n s van
Boescot, Jan Janszn. van

198-199-200
234
181-211-249
253
237-272
142-145-249

Bollen, J a co p (gm Jen dr. Jan Witten)

94
44-80-206-266

Bollen, Art Jacop

7-14

Bollen, Wrey s
Bollen, He n r i c k (gm Weyndel)

78

Boom, Melis... Thijszn. van den
Borlaer, Baet van den /Philip haar znBorlaer, G e e r t r u y t dr. Philips v. den

160
23-231

Borlaer, H ey l k e n v/den

43-78-119

Borlaer, Hubert v. den
Borlaer, Jan P e ter szn van den

178
32-51-222-236-250

Boetszn., Jan Pete r

Borlaer, K a t h ar ina van den
-La mbe rt de zn.~
Borlaer, Me rce lis Peterszn. v. den
Borlaer, Peter Peterszn. van den
Borlaer, Philips "v/den (gm Baten)
— de knd .—
Borlaer, Philip Philipszn. v.d.
Borlaer, Truy dr. Philips v. den
Borlaer, Willem van den

196

72-159

229
250
32
225
72
100

222

Bosch, H a n r i c k D a n i e l s z n .

v. den

76

Bosch, H e n r i c k J a n s z n van den (gm J enneke)
zn : D i r c k

176-185-186

Bottelmans, G e r i t

277

Bottelmans, H e r m a n H a n r i c k G e r i t (gm
Marie)

153

Bottelmans, L e n a r t

1 46 -179-274-278

Boutszn., A rt B o l l e n

83

Brant, A n n a dr. G e r i t van den

71-109

Brant, H e y l w i c h van den

60

Breda, P e t e k e van

164

Bree, Art van

18 -80 -1 35-149-176-262

Bree, Art A r t s z n .

van

12-146

Bree, D i r c k van (gm)

26-37- 43- 91 -25 8

Bree, G e r a r t van

58

Bree, G e r a r t H e n r i c k s z n van (gm G e e r t r u y )37-243-244
Bree, G o e s s e n van
Brederoy, Jr.

van

61
- H e e r van A s t en etc.- 1 01- 12 6-1 46-155-207-259261-277

Brederode, Jof f r . M a r g r i e t dr. Jr.
W o l f a r t van -Hr. A s t e n Brederode, Jr. W o l f a r t van
Bree, Mae s G e r i t z n .

251-252

-Hee r As ten - 205 -21 1-2 17 -218-234-247

van

53

Brouwerszn., G e v a r t G e v a r t s

154

Brouwers, K a t h a r i n a dr. T h o m a s (gm
Mathijs)
Brouwers, H e y l k e dr. T h o m a s

-met knd-

188
151-255

Brouwers, M a e s (gm Heylwiclj)

25

Brouwers, P et r M a e s

45

Brouwers, P o u w e l
Brussel, W i l m H a n r i c k s z n van

248
277

Bruynen, Art P h i l i p s
Bruynen, Hr. Jan Art

52
116-185-201

-priester-

Bruynen, M a r t e n W i l l e m
Bruyn, T h i js die (Bruynen)
Bruyn, P h i lip die (Bruynen)

98
227
193-277-261

Bruynen,

Willem Jan

(die Bruyn)

-schepen,

h .g e e s t m r .-

6-9-15-17-22-45-53-75-133
153-154-155-160-188-198201-204-217-244-245

Bussel,

Art van

230-254-259-264

Bussel,

Huyb

163

van

Bussel, J a n v a n
Bussel,

Joest
gm.

219

van

-zn

v a n W i l m k e nu

Anthonis Mennen-

18-29-65-87-88-102-109-12^
155-156-157-177-179-196214-240-245-252-254-266275

Bussel,
Bussel,

Neel

van

Neel Dircken

31-89

Wilmke

219

Bynderen,:

van

2 zusters

Bynderen,

Vrouwe

Bynderen,

convent

Camp,

146

van klooster
van

Hr. A n t h o n i s

Camp, A r t

van convent

69

-belending-

v. de

11-27-47-48-142-143

-priester-110-152-160-244

v a n de (gm)

4 knd:

J a n ,A e r t | H e y l k e en

Camp, A r t H a n r i c k s z n
Camp, J a n A r t s z n .

Lysbeth

v. de

13 - 1 6 0

98-112

v a n de

12

Camp, J o e s t A r t s z n v a n d e ( n )

80-210

Camp, L i j n dr. J a n v a n d en
- J a n zn en Fij
Camp, T h i j s dr. J a n
Camp, W i l l e m A r t s z n .
Ca s t e l i j n v a n Hr.
Ceelen,

dr -

110

v. de

181

v. de

23-80-161

tot A s t e n

(= V e r s c u e r e n ) ,

Ceelen, Dirck Peter
C e e l e n z n ., P e t e r P e t e r

207

Art Peter

235
1 26— 2 1 2 — 2 1 8 — 2 2 5 — 238

C h i e l e n z n ., C h i e l e n A r t
C h i e l e n , Dirck Jan
Chielenzn.,

Jan

Chielenzn.i Sijmon Jan Dirck
C i lma ns, J a n H e n r i c k (gm K a t h e r i n a )
C l a c a z n ., C l a e s J an

218-225-238

40-48-71
41-58-128-161
268
164-203-274
14

Claeszn., D i r c k J a n

91-108

Cla esz n., D i r c k P e t e r
Claes, J a n

61-78-92-9 8- 104 -16 3- 170 171-188
38

- e n J a n de zn.-

Claeszn., J a n P e t e r
Claeszn, de o u d s t e ,

118-165
Jan Peter

Claeszn. de j o n g s t e ,

149

Jan Peter

125-165-188

Claessen, M a r t e n J a n

100

Claeszn., M e r c e l i s J a n (gm Jut)

73

Claeszn., M i c h i e l J a n

41-257

Claes, P e t e r (gm L i j s b e t )
4 knd

: J a n ,D i r c k ,A g n e s
Margriet

(gm P h i l i p T h o nis
M e n n en)

24-38-39

Claes, W a l t g e r

77

Claeszn., W i l l e m G o e r t (gm Agata)
Claeszn., W i l l e m J a n

197
7- 8-1 3-1 08 -16 4-1 77- 20 32 10- 245 -251-272

Claeszn., W i l l e m L e m m e n (gm L u y t g e n dr.
He y n Vrients )
Cnoeyck, A r i a e n (gm G e e r t r u y T hom a s
C r e m e r s dr.)
Cnoep, Jan (gm M a r g r i e t )
Cnoep, Jan

26
208
272-273
39 -87 -9 6-9 8-1 23 -13 1-1 32136-228

Coecks, J an
Coeninks, Ja n
Coesterszn. , C o r n e l i s C o r n e l i s

54
263
159

Coesters, L i j s b e t h
C o e x s , Dan el
knd: Anna, F ra n c i s c a ,

136
Ha nri ck

171

Colbraken, G e r a r t Jo e s t e n z n . van
20-35-48-161-254-265
Colbraken, G e r a r t van
3
knd : Hr. Jan, Margriet, Met 207-208-264-266
Colbraken, Jan van (gm)
7 knd ï H e n r i c k » G e r i t , J a n , M a e s
Hllle (gm Wil lem Pellegroms)
Alyt (gm Hanrick Verbeersdonck)
Yken (gm Lucas Mercelis)
73

C o l b r a k e n , Joest van

2 drs : Merrie, Jut
C o l b r a e k e n , M athijs Hanrick van den
Colck, Mercelis Ha nrick v.d. (gm

Margriet)
Colck, Willem Thijszn. van den (Aleyt
de moeder)
Colen, Bruysten
Colen, B ru ysten Ambr osi us
Colen, B r uys ten Phili p
Colen, Dirck
Colenzn., D ir c k Jan
Colen, Goert
Colen, Hanrick Ambr os ius
Colen, Henrick P hilips
Colen, Jan
Colenzn., Jan Hen rick
Colen, Jan Pauwels
Colen, Jan Snoex
Colen, Luytgart dr. Jan -en knd.Colen, Philip (gm. Margriet)
zn : Pouwel
Colen, Pouwel Philips (gm Merike dr.Art
v.d. Eynde)

20-65
49
165
266
261
74
205-253
146
69
96
74
228
40-54-108-127-168-174175
172-232-254
25-180
88

249
205-253-270
179-205-206-252-253-257269

Coppen, Deyn
2 knd : Jan,
Anna (gm Peter Peterszn.)
Coppenzn., Jan Deyn (en Ida zijn zuster)
Cornelis, Adriaan -Mulder tot EerselCorneliszn., Jacop
Cornelis, Thijs
Corstens, Jan
dr : Heylwich (gm. Dirck (Peter)
C l a e s z n .)
Corstens, Veris Hanrick (gm Jut)

11
27-28
256
272
40-242

92
188

Corstenzn., Weyn Jan

92-145
254
10-66-75-100-193
175

Cortenzn., Art D irck
Corte, Dirck die
Corten, Jan (gm Beien)
Cort, Lambert die (gm Jenneke Witten)
Cort, Peter die
Cort, Peter die (gm Jut)
Cortenzn., Peter Jan
Cortsmet, A nt hon is

122
12-32-61-74
105
214-226
92

Cortsmee dsz n., M er cel is Jan (gm
EïÉsabeth)
Coster, B r u y s t e n Thijs den
Costerszn., H a n r i c k Jacop
Coster, Jan de (gm... dr.Jan Jacops)
Costers, Jan Jan
Costers, Jen -Mr. Dirck haar zn.~
Costers, Sijmon
Crabben, Jan
Crabben, Jan Vranck
Crabben, Met
Craendonck, Heylwig van (gm.Willem
Verbraken)
Crakelaerts, Cornelis
Crakelaerts, Gerit Art
Crakelaerts, Mathijs Art
Crakelaerts, Mathijs nat.zn. Cornelis
Crakelaerts, Mathijs Cornelis
Crakelaerts, Mathijs Jan
Crans,,Hans (gm Margriet)
Cremer, Bruysten den -ten BoschCremers zn. , Cornelis Roefs -Geertruy
zijn zusterCremers, Geertruy dr. Thomas (gm Ariaen
Cnoeyck)
Cremerszn., Jan Mercelis

228-237
58
44-121
48-64-67-75-88-119-120150-175
2-176-182-193-194
105-177
261
27
81-123
205
176
67
183
23-35-74-159-185-197210-267
35
69-111-116-165
266-267
20-21
89-145
6-54-106-150-278
208
208

Cremerszn., J a n L a m b r e c h t

112-208

Cremerszn., L a m b e r t J a n L e m m e n

233

Cremerszn., L a u w r e y s R o e f s

250

Cremerszn., W i l l e m T h o m a s

208

Cronenborch, F r a n s G i e l i s z n .
Cruys, Art A n t h o n i s z n .

van

van den

Cruys, C l a e s v. de

206
268
110

Cruys, C l a e s van den (gm K a t h a r i n a )
-

Cruys, H a n r i c k T h o n i s d r .
knd

217

J an de z n .: Gerart,

v. de

S e e l k e n , E r m g a r d en
93

Katharina
Cruys, J a c o p C l a e s z n .

v. de (gm.
Katharina)

Cruys, J an van de

-leenman-

166-187-233
22-30-96-124-148-177207-230

Cruys, J a n v. de
dr : E r m g a r d

(gm W i l l e m Heynes)

Cruys, Jan A n t h o n i s van de

9
8-23-35-38-92-93-143-148
182-189-190-193-194-2112 12-217-218-234-241-243244-250-266-267

Cruys, Jan C l a e s z n van den
168

- o n m . k n d .—
Cruys, T h o m a s en J a c o p zn. v. de

169

Cruys, T h o m a s A n t h o n i s v. de

190-214-215

Cruys, T h o m a s Cl aes z n .

166-187-188-230

van den

Cuyper, J a c o p die (gm L i j s k e Arts)

84

Cuypers, W i l l e m -de knd.-

157

Dael, Jan van den
-schepen-

(gm K ath arina)

D a e l , Hr. Peter van den
Dael, Ru ele n M a e s z n van den

4-16-39-43-49-111-148-153
162-170-229-240-255-261273
174
208

D a e m s , Hr.

Goert

Danelszn.,

Jan

D anels,

Maes

o.a.

-priester-

11 2

Jan

(=

176

Thomas)

dr:

Hillegonda

(gm.

Art

v.d.

Berch)

12-34-60-62-102-103-117145-254-268-269

Danielszn.,
D ec ke r s ,

Willem

(gm

Katharina)

77

Goert

Deenen,

61

Hr.Anthonis

Claes

Willem

-priesterDeenen,

Dirck

(gm

Agnes

107
dr.

Jans

va n
2 8- 2 9 - 7 5 - lOlr176-181-214

Eisen)

222-236
Deenen,

Dirck

Deenen,

Henrick

Henrick
Jan

249

De e n e n ,

Jan

Yken)

54-93-117

(gm

Deenenzn., Jan

10-105-211

42

Henrick

171

Deenen, Yken
De l i e n ,

Lijsbeth

dr.

Peter

(g m W i l l e m
Hansen)

228

Griet

278

D e yn e n ,

Lemmen

207

D e yn e n ,

Yda

De y n e n ,

-de

160-198

D i d m an s ,

Jan

(gm

D i dm an s,

Jan

en

D id de n ,

Maria

Didmans,

erfgen.-

Art

dr.

Thonis

-de

Jan
van

Diepenbeeck,

Jan

en

Rut

van

Anthonis

van

Everart

Diesdonck,

J'oe s t J a n s z n .

Diesdonck,

175
de n

Lambrechtszn
va n

-pr.van

17-35-37
37-187-254

(Geertruyt

Hubrecht

de w e d e )

59 - 6 0

Willem

van

124

Diesseldonck,
nat.

13-15-32-50-128
161-208-216-236-265

Diesdonck,

zn:

29-30-39-40-98-118

(gm)

Jan

Hr.

165-167-168-194

erfgen.-

Thijs

Diepenbeeck,

Diesdonck,

157-165-167

Antonia)

dr

Jan

Anthoniszn.
van

: Katharina
Lambrecht

(gm L a u w r e y n s
L e m m e n z r ,)

Diesseldonck, Willem
Dirckszn.,

Hr.

en J a c o p

Anthonis

-broers-

Claes

Willem
107

(= D e e n e n )
D i r c k s z n ., Art

116

Dircks,

Hillegonda

Dircks,

Jan

dr.

22 5 - 2 3 4

Heer

12-18-27-60-159-229-238

Peter

Dirck,

Mr.

Dirck,

P e t er

-onze

koster-

150
92

Dircks,

Peter

Dircks,

Reyn

Doeren,

Art

Gevart

7-14

210
van

den

(gm.

Doeren,

Hr.

Benedictus

Doeren,

Mr.

Gerart

Doeren,

Jan

Doeren,

Peter

2 1 2-270

Jut)

van

238

tot

96

2
Gevartszn.

van

(gm.

Katharina)
D onckerszn.,
Driel,

Heyn
van

Ysbout

van

Drieszn.,

Dirck

Drieszn.,

Mr.

Drieszn,

Dries,

(gm.

van E y n h o u t s )

90-106

den

48
72

Jan

Dirck

1 5 9 - 1 72-232

Joesten

188

Jan

Joost

Drieszn.,

156

Peter
(Jen

Willem

knd

(gm H e y l w i c h )

: Andries

172

en J a n

Jan

D rossatten,

Luytgart

Drossitten,

Willem

Drossatten,

53

de wede)

Drossatten,

Duppen,

J o f f r .A r n o l d i

J an

Drieszn.,

165

68

Jan

Seegher

Doerne,

164

80

Gevart

80

Gevart

(gm K a t h a r i n a )

Wi ll e m Gevart

P a uw e l

Hanrick

van

(gm Joffr.
Beelen)

D u y s e n z n ., G e l d e n

131
80

112
206

Hub

D u y s e n , T e we n
3 knd

: H ad ew i c h ,
Katelina

Willem
(gm G i e l i s Melis)

18-19

76-240

E b b e n z n ., C l ae s
E c k e r b r o e c k , Hr,
Eertber,

G o e rt

Peter

van

-priester-

van

(gm B e l i e n Henr i c k

van

(gm G e e r t r u y )

84

Maes )
Eelbroeck,

Jan

Eelsbroeck,

Mathijs

3 knd:

H e n d r i c k ,J o h a n n a ,H e n r i x k e n

Ja n T h i j s z n

van den

Jan

(gm
226

van

3 knd:

Jan,

Agnes

Mergriet

(gm Dir c k Deenen)

(gm Jan Anth o n i s
van Hoeff)

Eisen,

Jan J a n s

Eisen,

Jan J a n s z n

Eisen,

Lambert

Emans,

Art

Emanszn.,
Emonts,

265
236

van

Lij s b e t )
Eisen,

234

van

E e r tb or , J a c o p G oe r t s z n .
Elsbroeck,

174

Art

(gm Jut)
van

erfgen.-

Herman

Eemen,

Katharina

dr.

L a m b er t

Peter

Emans,

W i ll e m

153-198

134-153-154
21-50-91-94-155-262

Emans,

Emans,

210

(Emans)

L a m b e r t ,M e r i e ,H e y l w i c h

Emontszn.,

71

215

Peter

D an e l

knd:

van

Willemszn.

-de

214
111-120-214

van

Roef

Dane l

(gm S ophie)

107
153
21-24-37-61-102-198240-262

Erfweg,

en J a n

-broers-

165
61-79-119-130-136-141-143

een

181-208-241
op

133

Everaerts,

Henrick

210

Evertszn.,

C o r st e n Claes

Esp,

hoeve

Eyck, Deyn Janszn.
Eyck, Jan
knd:

van

217-235
9

van
Deyn,

Eyck, Jan
2 drs:

Li j s b e t h

19-99-233-235

(gm)
Lijsbeth
en Elsb e e n

(gm Jacop Witten)
233

Eyck,

Jan

Wouters

Eyk, Lijsb eth
Eynde,

Art

van

zn

: Art

dr

: Merike

Eynde,

Art

van

dr.

-de

Jan

den

erfgen.-

van

189

(Heylwich

(gm P o u w e l

Artszn.

van

91

de wede)

P h i l i p Colen)

den

244-245-253-269
7 - 1 5 0 - 20 6 - 2 3 7 - 2 6 6 - 2 6 9 271

Eynde,

Art

Artszn

van

den

(gm J o e s t e n

dr H e n r i c k W i t t e n )
Eynde,

Christina

Eynde,

Danel

van

den

Willemszn.

217
248-254

van

den

15-18-19-40-75-82-85-87
113-114-117-125-126-127
128-149-166-195-196-197
203-211-230-236

Eynde,

Henrick

Eynde,

Jan

Eynde,

Marten

Eynde,

Mathijs,
-de

van

den

Willemszn
Artszn

17 4 - 2 27-248

v.d.
v.

Willem

67

den

269

en J a n

v.

den

e r f g e n .-

Eynde,

Mercelis

Eynde,

Hr.

224

Artszn

Mercelis

v.

94-172-252-253

den

Willems

v.

den
113-195-196

- te H e r e n t a l s —
Eynde,

Mr.

Willem

Eynde,

Willem

den

Danielszn

Katharina
Eynhouts,

v.

Arnoldi

dr.

Eynssen

Jan

v.

Math.

wett.dr.

den

35-162 - 1 7 4

(gm

v.d.Berch)
Joest

195-204

van
90

( gm)
Eynhouts,

-priester-

Hanrickzn.

van M il li s ,

Art

43
115

ppe©', Jan
paes, Jan (gm)
3 knd

15-104-185

: Heylwich

(gm P e t e r

H a n r icken

(gm.

v.d.

Goor)

Gerart Jan Gerarts)

Jan

180

Faeszn., Jan (gm)

5 knd : Jan, Peter, Faes,
Haywig

(gm. W i l l e m Janszh.
v.d.

H en r i c k e n dr.

Goor)

(gm.Gerart Jan
Gerartszn.}

Froeyen, Dirck Maes

(gm Heylwich)

Froeyen, Jacop Tho m a s
Froeyen, Wil l e m Thom a s
3 knd:

Maes,
Yken

185-202
94
204- 2 1 1 - 2 2 9 - 2 6 5

(gm Met Reynkens)

Anneke,
(gm Jacop Dirck Gelis
z n .)

12-17-18-43-91-94-97-1051 2 9 - 1 3 6 - 1 3 8 - 1 8 1 - 1 8 8 - 223231

Geel, Joest van

101-103

Geenswynckel, Roever van

128

Geldenzn., Dirck Jan (gm Gertrui dr.
Henrick Witten)

217

Geldens, Goert

44-97

Geldenszn., Jan Geri t s

78

Geliszn., Jan Art

(gm Agnes wede
Cornelis Mennen)

Geliszn., Jacop Dir c k

218

(gm Yken dr.
Willem Froeyen)

223

Geenen = Ghee n e n = Genen
Geenen, Dirck

( gm Mette ook Mechtelt)

30-78-207-222-247

Genen, Jan (gm)
2 drs: L i s b e t h
Jut

(gm Art Vervoert)

(gm Mercelis sMollers)

Geenen, Jan Gerart
Geeratszn.,

Bru y s t e n

54

Geerten, Bruysten
Gerartszn.,

42

Gerart Goert

Gerarts, Gerart Jan

(gm Henricken) 250

(gm Hanricken dr.
Jan Faes)

180

Gerartszn., Gommer Wouter
Gerits, Goert

Geritszn.,

175

(Hanrick de wede)

knd: Gerit,
Gerits, Heyn

277
256

Jan,

Ermgart,

Seel etc.148

(gm Jut)

Heyn

(de wede)

Gerits, Jan (gm Engel)
Geritszn., Jan

27
4
87

— Eymbert en Thewen

de zn._
Geritszn., Joest Dirck

159
9

Gerwen, Daniel Goetscalx van

178— 230— 265

Gerwen, Goert van

90

Gevartszn.,

249

Bruysten

Gevertszn., Gevert Bruysten

248

Gevaerts, Joost Willem

17-18

Gevartszn., Willem Jan

15

Gobbelszn., Andries Jan

13

Gobbels, Everaert Jan

17-249

Gobbels, G o e r t

(gm Elisb et h)

30-35-36-43-81-90-97-98105-113-127-148-156-157176-223-237-271

Gobbels, M e r s e l i s Jan

134

Goer, Ge e r truy

246

Goer, Gerard

dr.

J a n van de

van de

Goer, Goert

48

van de

170-233

Goer, Ha n ri ck J a n s z n

van de

Goer, Jan v . de

(gm Anna)

Goer, Jan v.

(gm Marie)

3 knd:

de

Jan,

Willem,

Goer i Jan v.d.
3 knd:

183
234

Mercelis

216

(gm)

Hanrick,
Al eyt

Mercelis

(gm H e n r i c k Jan
Coffermans)

Goer, Jan Janszn.

van den

Goer, Jan W i l l e m s z n van de
Goer, Me r c e l i s Janszn.

183
59-206-246

v.

73
de

Goer, Peter W i l l e m J a n v.d.

176-177-183
(gm

Haywich)

180

Goerle, W i l l e m van

179

Goertszn.,

H e nr i ck Jan

266

Goertszn.,

Jacop

(gm Jen)

179

Goert, Wi l l e m

94

Goertzn. W i l le m Jan
Goesenszn.,

19

C o r n el i s Peter

(gm)

140

Goessendr., He n r i c k Jan

36

Goessensdr.,

9

Goessenzn.,

Yda Dey n

16

Jan

Grooten,

Groten,

Groeten,

Grooten,

Ermgart

dr. Jan

Grooten,

Jan

die Groot.
162

(Joestken de wede)

7 knd: W i l l e m , M a t h i j s ,J o e s t ,D i r c k ,
Hr.

Henrick,

Marie
Grooten,

Anna,

(gm Jan Joost Heynen)

Joest Janszn.

Grooten j Lenart Jan
Groot en, Mathijs Jan

(gm)

30-46-47-85-88-230

59-85-128
97

9-15-28-35-48-75-85-86-.'
136-137-139-140-158-166*
197-203-230-256-257-258

Grooten,

W i l le m J an

(gm Barbara)

Gruyter, Jan Janszn.

die

101-142-181-208
105-141

Gruyters, Reyn
Gulick, L i e ve n

van

Haen, Art den

(die)

Haen, Ha n r i c k

die

(gm Hilleke)

160-252

17-24-58-71-185-:
264-278

200

Haen, Jan die

221

Haengreef,

76-155-231

L e n ar t Art

Hagens, Goert
dr

: L i j s ke

(gm W a l r a v e n Hanrickszn
van Thoer)

Hal, Art G e l i s z n van
4 knd:

Jan,

115-249-250

(gm)

G o e yk e n

(gm Thijs
Crakelaerts)

M e tk e

(gm Th o n i s Maes)

Heylwich

(gm Jan Peter Jan
W illemszn)

24-67

Hal, Hr. D i r ck van - H i l l e g o n d a nat.dr.- 56
Hal, Mr.

G oe ss en

Hal, Hilleke
Hal, Jacop

dr.

van

van
Hr.

68-115-125
Dirck van

-s c h o u t

33-52-159-181

tot Asten-

26

Hal, Luyt van

169-170

Hanrickszn.,

A el be r t

Hanrickszn.,

A n t ho ni s Joest

(Christina

de wede en 2 knd)
Hanrickszn.,
4 knd

57-64-76-114-277

H a nr i c k Jannes

: Lucas,

Agnes,

173

(Alet de wede)

Jan,

Luytgart)29-52-55-65-90-92-94-l13118-124-126-131-134-149155-173-179-192-206-207217-218-247-251-263

Hanrickszn.,

Jan

Hanrickszn van den Wasberch,

177
Jan

158

Hanrickszn., Jan en Dries Joest
- broersHanrickszn.,

Mathijs

170
113-166-195

Hanrickszn.,

P e t er

Meester

( gm Merry dr.

D i r c k Maes)
Hansen,

Willem

Happen,

Jan

Heeselmans,

72-175-197

(gm L i j s b e t h )

228
28

Wouter

125

Heersel = Her s e l .
Hersel,

Art D a n e l s z n .

van

- L ij s b e t h
zijn

Heersel,

Hr.

Benedictus

zn.

zuster- 41-127-212

Hr.

A n thonis

van
Hersel,

Danel

A rt s z n .

Hersel,

de erfg e n .

Heersel,

J an

van

Heersel,

Hr.

Jan

Hersel,

Je n

159

van

270

Dirck

van

82
252

van

dr.

Hr.

-Heylwich

-de
Jans

haa r

Heersel,

Jenneke

Heersel,

Katharina

knd.van

dr.-

en D i r c k
Hr.
dr.

215

110-144-160

nat.

Jan s

knd.

van

Willems

(gm Art V r a n c k e n V e r v o e r t )
Heesel, Lenart
Heersel,

Heestermans,
knd

van

Willem

132-133

van
5-157
232

van

238

Luytgart

129

Jan

: Art,

Heestermans,

M e r c e l i s Jan

128

Heestermans,

W ou t e r

128-129-137-141-159-242

(gm Katharina)

Helmont,

H e n r i c k Artszn.

Helmont,

H er m a n

Helmont,

M ar te n Artzn.

Helmont,

P e t e r Peter s z n .

Helmont,

P hi l i p

H e me l e r , G o ert
H e m e l e r , Hr.

van

Hermanszn.

242

van

214

van

197-242

van

112-185-188

van

204

die

115

Jan

225 *

H e n r i c k s z n . , G er a r t
H e n r i c k s z n . van Liesel,
3 knd:

Joest,

Henrickszn.,

238
Joest

Francis,

(gm Jut)

Anthonis

Pete r z n Meester

173-174
57-229

Hermans, Hans

-Alyt

Hertroy, Marie dr.
Heyenbraeken,
He y l e n ,

de dr.-

118

J a n van

H e nr ic k

207

van

227

Peter

251

Heymericks, Peter

229

Heymkens, W i llem

3 6-6 5 - 1 1 2 - 1 1 3 - 1 3 5

Heymkens ,

W i l le m W i l l e m

Heynen, Art D ir c k

61

(gm M e r i k e Anthonis

- 4 knd.-

M e nnen)

4 - 5 - 6 - 1 1 - 16 - 2 2 - 2 8 - 5 2 - 6 7 - 8 2
87-99-102-103-107-114-115
1 1 8 - 1 2 6 -1 2 8 - 1 3 2 - 1 3 9 - 1 4 3 144-145-155-157-158-170179-183-187-192-196-2192 2 6 - 2 69-279

Heynen, Art T h o n is

115

Heynen, Dirck
2

zn : Art,

Joest

11-125

Heynen, Dirck
knd : Hanrick,

Heynen,

Art

(gm A n n e rijke)

82
45-73-99-111-128-130-139-

H an r i c k D i r ck

165-170-174-196-219-230254

Heynen,

H e nr i c k

Heynen,

He n r i c k D ir c k

en J o e s t

zonen Dirck

-Joest

de zn.-

45

241

Heynen,

H a n r i c k D i rc k

Heynen,

H a nr i c k Jan

171-180-222-265

Heynen,

Hr.

242

en Art Dirck

Jan

108

Heynen, Jan
3

zn: Thijs,

Jan en T h o m a s

8

Heynen,

Jan D i rck

130-222

Heynen,

Jan Jan

133

en T h o m a s Jan

Heynen,

Jan Jan

Heynen,

Jan J oe s t

Heynen,

Je n n e k e

45-55-112-178-193-227
(gm Marie

dr. Jans

Groet e n )

Heynen,

dr.

46

Dirck

-Hr. Jan haar
Joest

zn.”

\
63-147-165
77

Heynen, J o e s t

Dirck

4-5-27-45-72-214-254264-266

Heynen, Joest Dirck
-hoeve aan windmolen-

264-265

Heynen, Joest zn. Henrick Dirck

241-242

Heynen, Joest Jan Jan

60

Heynen, Mathijs Jan

37-40-45-76-100-101-132159-217-227-230-231-232242-259-260-261-262-263266-269-270-279.

Heynen, Mathijs,

Thomas,

Henrick en Jan zonen Jan

159-232-240

Heynen, Metten dr. Dirck

108

Heynen, Thomas Jan

79-106-121-143-159-203-

221
Heyneszn.,Willem (gm Ermgard dr. Jan
v.d. Cruys)
Heynselmans, Anna dr. Hanrick
Heynselmans,

Henrick

9
154

(gm Anna)

8 knd: H e n r i c k ,Y d a ,A n n a ,Margriet,
Heylwich,Geertruy,Marie,Jan
Heynselmans,

Henrick Henrick

234
234

Heynselmans, Jan Hanrick

189-234

Heytrack, Thijs van

109

Heze, H r . Wreyns van
278
6-149-176-177-183-206-

-Mechtelt nat.dr.-

H'| Geest mïs tot Asten, de

222-238
Hoechten, Gerit Wilmszn.

19

van

Hoechten, Goert Janszn

206

Hoechten, Goesen van
Hoechten, Jan Stevenszn van (gm Sophie

201

Witten)
Hoechten. Marcelis Stevenszn van
Willem Tielenszn. van
Hoechten
Hoechten

ten ray (1352)

Hoeck, Gielis van den

L

206
107
268
101
67

Hoeck,

Jan

van

den

109-189

Hoeck,

Jan

v.

Hoeck,

Jan G i e l i s z n

Hoeck,

Jan G e l d e n s

Hoeck,

Lijsbeth

den

(gm...dr.

Jan

v.

95a

Otterdijck)

- Ge l i s
Hoefke,

tiende

H o e l h o e t s z n .,

Hoeven,

Gevart

Hoeven,

Joest

Huyb

71

dat

272

Lambrecht

Everaert

Hoffermans,

1 88

den

wett.zn.-

Hoeven,

Hoge,

van

227

van

haar

een

v.d.

Janszn

Janszn.

Lambrecht

55

van

113

v.

mercelis

der

der

van

113

den

59-279

Mercelis

125

die

95

Honsnase,

Yda

Honsnase,

Weyndel

(Yke)

114-171-208-209-258
171

Hoofdvaart

gaan,

ter

Houbraken,

Aleyt

dr.

Houb rak en , Art

204
Thonis

van

49

van

72

6

Houbraken,

hoeve

tot

Houbraken,

Joest

van

Houbraken,

Joest

Peterszn.

26-27
van

6- l 1-14-16-17-60-77-7980-194-195-265

Houbraken,

Peter

Houbraken,

Thonis

Hovel,

Dirck

Peterszn.

Hr.

Huurcedule,

— van

Huybenzn.,

Art

3 knd:

(gm E r m g a r d )92-233
130
169

211

de m o l e n -

Anthonis

Dirck

v.d.

Rutgher

Merten

Huybenzn.,

Huyben,

49-92
49

Dirckszn.

H u b k e n s z n . van Me y e l ,
Hurckmans,

van

van

Dirck

Henrick

Thonis
Heyn

Thonis,

10-115-1 3 3 - 1 4 7 - 1 4 8

( Je n n e k e
Jacop

Huybenzn.,

Frans Goert

Huybenzn.,

Gerart

Huybenzn.,

Heyn

251

de wede)

en H a n r i c k

Hanrick

163-164-176-194
262

-die
S t r i j t h o e f - 12-70-153-197-226

7 knd:

(of H e n r i c k )

H u y b re ch t ,

Alet,

(gm Jut)

Peter,

Gerart,

vervolg knd.

Huyben Heyn:

Dirck

(de wede)

Lijsbeth (gm Peter Theuszn.)
Joest dr.
Huyben, Hanrick

(gm Art Jan Ruelens)

(gm Jut)

162-163
163

Huyben, Thijs

8-12

Jacopszn., Art Jan

25-31-35-37-49-56-57-95117-151-156-163-183-186188-236-241-254-255

Jacopszn., Dirck Jan

(gm Jenneke)

42-172-189-208-236-271

Jacopszn., Gerit Jan

(ook Geen)

18-88-117-139-165-172205-278

Jacops, Henrick
Jacopszn., Hr.

(gm....

Ysbouts)

H anri c k Jan

-priester-

275
42-83-88-125-145-150-162163-169-170-176-201

Jacopszn., H anrick Mathijs

115

Jacopszn.,

119-165-170-182-201-212

Henrick Jan

Jacops, Jan

(of Jan Willem Jacops)

-de knd-

66-67-68-69-74-78-172-193194-202-209-210

Jacops, Jan (gm)

(“ Jan Willem Jacopszn.

8 knd: Dirck, Gerir, Hr. Hanrick, Jan
(de oudste) Jan (de jongste)
Art
... dr.(gm Jan de Coster)
••• d r .(gm Peter van Scuyl)

63-64-115-150
14-84-89-262

Jacops, Jan
Jacops, Jan Art

234

Jacopszn., Jan Jan

57-215-216

Jacopszn.

de oudste,

Jan Jan

Jacopszn, Waltger Claes

(gm Joestken)

122-136-138-159-161-162176-190-193
76

Jannyszn., Jan

177

Jansdr,, Merrie Claes

76

Janszn., Lambert Winrick

216

Janszn.,

Mathijs

Janszn.,

P eter

(gm H e e s k e n Thonis
M a e s d r .)

18

Dirck

J e n n e k e n s z n ., J o e s t

257
Goessen

3 8-39-88-89-90-103-172204-211-247-251

Jeronimus,

Heyn

Joerdenszn.,
Joesten,

123-141-242

W i l l e m Pet e r

229

Jan

Jonckers,

217-235

Dirck

Jonckers,

en H a n r i c k

94

S y m on

Jordens,

Hr.

Jordenszn.,
Jordens,
Jordens

(gm L u y t g a r t )

186-261

J a n Jan
Jorden

81

Jan

84-89

Katharina

71

de oudste,

J o s t e n z n . , G o er t

Katharina

Jacop

42

(gm Geer t r u y
Mennen)

Kaart uit
Kapel,

1352

22-55
101

: A s t e n - Someren

203

- Omel —

Kapelmffs,

203-230

-Ommel-

Kerkhof,

de m ur e n

Kerkhof,

Willem

KerkmiPs,

- Asten-

vant

van

Kessel, Berthout

56-117-252

-belending-

244

de

65-243
Willemszn

Kessel,

Boe k

van Heer

Kessel,

Dirck

van

Kessel,

Dirck

B er t h o l t z n

D i rck

Kessel,

G er a r t

van

Kessel,

G ie li s

van

139

van

1-21-42-46-55-118-124

dr.
Kessel,

230-265

van

nat.zn.

van

(gm Aleyt

Maes k e n Maes)
B ertholt

van

31-52-76-87-97-102-114

(gm) 36-37-46-63
112

10-26-44-58-65-82-139-186214-241-254-264-265

Kessel,

Gi e l i s Bertholtzn.

Kessel,

Gie l i s

Kessel,

Hen r i c k

Kessel,

Henr i c k Willemszn.

Kessel,

Henrick Wi llemszn van ( g m ’“ r ‘
Willem van Ayen)

nat.

zn.

van

Berthouts van

16-116-170-171-266
4-165
16-46-121

van
van

74-75-102-117-265-268
231

Kessel, H e nr ic k nat.zn.

Willems van

36-37

Kessel, Jan van
Kessel, Jan

207

van

- C a st e l e y n -

Kessel, Jan van
Kessel, Jan van

152

- s c ho u t tot Boxtel-

Kessel, Jan D i r c k z n
Keymps,

146

- s ch o u t -

van

112

- l eenman-

217

H an ri ck

Koensen,

Mr.

17

Jan

58

Kosterij, de

86

Kreyl, Re y n e r

106

Kyevoetszn.,
Kuyvits,

J an D i r c k

119

Andries Corsten

Lambrecht,

32

Alart

Lambrechts,

112

D i r ck Cla e s

L am br e c h t s z n ., Jan

157

(gm Katharina dr.
Ro l o f van Milheze)

knd

: o.a.

L ij s b é t h

Lambrechtszn.,
Lambrechtszn

109-139

Willem

(gm Luytgart)

(van Os),

Lange, G e rart

134

Wi l l e m

134

van

Lauwreyns Cruys,

37
dat

-te Asten-

182

Lauv r e n s z n . , L a mb r e c h t
Leen,

van Jr.

Leengoed,

Leeskens,

Brederoy

ont v a n g s t

Leenmannen,

3
-Hr. Laureyns-

van

126

Asten

101-126-207-234

Thijs

233

Le e uwen, Jan Wouterszn.

van

216

Le e u wenzn., W ilm H a n rick
Lemmenszn.,

Alart Jan

128

(gm Yken dr.
Jan Gobben)

Lemmenszn.,

Dirck Claes

Lemmen, Evert
Lemmenzn.,

Lauwreyns Lambrecht

Lambert Jan

237

13“ 32-50-85-128-165-167-

(gm Margareta van Lier)
Katharina)

Lemmenszn.,

155

228r238-253
3

(gm

1
270

Lemmenszn., Peter

-deurwaarder-

Lemmenszn., Thijs
Leuskenszn.,

H e n rick Dirck

237

(gm Dircken

Henr.
Liere....

262-264

(gm Jutte)

Janszn.

van

Maes)

(gm Isabel)

84
270

Lier, Gerart van

50-101-180-188-222-230-232
254-259-260-261-262-263

Lier, Gerit en I s a be e l e

van

2-254

Lier, Gerart J a n s zn van

269

Lier, Jan van
dr: Mar g a r e t a
Lier, Ysabel
Lierop,

dr.

(gm Evert Lemmen)

3

Jan van

187

huis tot

161

Lierop, Jan van
Liessel, J o est
Liessel,

huis

20-88
van

12-54-116

tot

257

Liessel, J o est Henri c k z n .
3 knd:
Liessel,

Anthonis,

P o uwel

Lobkensdr.,

Frans en Joest

van

- Is ab e l

Loemans, W i l l e m

van
31-173-174
87

en Alyt

drs.

Jut-

(gm Isabel)

131
2 44-264-274

Loeyen, D i rck W o u t er

212

Loeyen, W o u te r

69-72-127-227-257

Loukenszn.,

129

Lucas, Art

Lambrecht Mechiel
(gm Trijn)

Lucas, Gerart J an

130

(gm Katharina)

135

122

Lucas, Gerit
L ucas, Henrick

(gm G e e r t r u y t

dr.
Vejwiebben)

248

lucas, Jan Jan

135

Lucas, W i l l e m

92

Lueskenszn.,

H en ri c k D i r c k

Luttel Meyel,

Jan van

L uyck, M ij n h e e r
Lljsen,

Jan

van

(gm Jen)

236
26-88-140
110
106

Machielszn. , H e n r i c k Jan

4

Maes, Dirck
dr

: Merry

(gm P et e r

Maes, H e n r i c k
4

zn M r . H a n r i c k )

57-72-273

(gm)

drs;

B e l i e n ,D i r c k e n ,M e r g r i e t ,en

Geertruyt

84

Maeszn.,

Jan M e r c e l i s

74-79-131-151-197

Maeszn.,

jan R u e l e n

7-164

Maes, Jan W i l m
Maes, Jen dr.
Maes, Joest

(gm Ale y t )
Thonis

dr.

28

(gm Claes)

135

Maes, Lamb e r t
Maeszn,

19
254

Mercelis

L en ar t

Marcelis

en Jan M a r c e l i s

25

Maes, M a e s k e n
dr: A l eit
Maeszn.,
zn

(gm D i r c k

B e r t h . v a n Kess e l ) 8 7

Maesken Willem
88-261

: Anthonis

Maes, Mr.

53

M ar t e n

Maes, M a rten

-de

Maes, M e rc el is

erfgen-

-de

voorknd.-

Peter

25
30

Maeszn. , P e t e r
Maeszn.,

84

18-19

T h on i s

46-102-133

Maes, Thonis
Maes, T honis
2 drs:

H e e sk en

(gm M a t h i j s Janszn)
18

Jenneke
Maeszn.,

Rut

49-197-226

Dirck

Maeszn. , S e e lk en

Ma e s z n . ,

46

Maesken

Maes, Wilbr o r d M e r c e l i s

(gm Heylwig)

254
33-41-105-106

W i l l e m Maesken

Mandement van l e e n g o e d e n

101

Mannerts,

Jan

59-60

Meer, Hr.

Willem

Peter
Meliszn.,
Melis,

van

nat.zn.

de

(*■ Vermeer)

-misdadiger-

178-227

A n th o n i s

Gi e l i s

(gm K a t e l i n a Tewen
D u y s e n d r .)

M®lls, Jan

168-233

-de

erfgenaam.-

18
131-186

Melis, J a n
Melis,

en

197

Katherina

Katherina

dr.

Goort

206

Meliszn ., M a t h i j s
Meliszn.,

M e l is

160

Goort

-e n G oo r t

Mennen,

Anthonis

Peter

Mennen,

Anthonis

(gm W i l m k e

Mennen,

de zn-

131-211
236-267

zij

eerder

wede)

181-214-266

D i r c k Heyn e n )

219

Anthonis

dr: M a r i e
Mennen,

(gm Ar t

Anthonis

knd:

(gm)

C o r n e l i s ,J o e s t ,H a n r i c k ,H u b r e c h t

Mennen,

67

Hanrick

dr: G e e r t r u y t

(gm G o e r t Jac o p
Jostenzn.)

Mennen,

Hanrick

Mennen,

Jan A n t h o n i s

Mennnen,

(gm L i j s b e t h )

Henrick

nat.zn:

22-55
189

(gm L i j s b e t h )

233

Anthonis

G er i t

5

Mennen,

Hanrick

Anthonis

Mennen,

Huybrecht

Mennen,

Willem Anthonis

Mennen,

Lijsbeth

Mennen,

P hi li p

Mennen,

J o es t A n t h o n i s

-Stijn

de dr.- 67

Anthonis

dr.

16-219

(gm.

Doeilen)

Hanrick

Antonis

5
162

(gm M a r g r i e t

dr.

Peter Claes)

24-38-39-104-188
2 2 - 2 5 - 2 6 -3 8 - 3 9 - 5 2 - 6 1 - 1 2 4 12 6 - 1 3 8 - 1 4 0 - 1 5 5 - 1 5 6 - 1 5 7 15 8 - 1 8 0 - 1 8 1 - 1 8 8 - 1 9 2 - 2 1 8 2 3 3 -277-278

Mennen,

Cornelis Anthonis

(gm.

Agnes)

8 knd: T h o n i s ,P a u w e l ,H e n r i c k ,W i l l e m ,
Goort,

Alet,Heylke

en Merike

6-25-31-52-56-74-95-97-118
135-143-149-163-166-183186-203-218-271

Mercelis,

Lucas

(gm Yken

van Colbraken)

M e s m e k e r s z n ., A nd r i e s G e l d e n s
Me s me ke r s ,
zn

: Art

Ge l d e n

(Lijsbet

73

57

de wede)
15-22

Mesmeker,

M e u s z n .,

Goert enDries en Griet knd

Gelden

34-99

Wouter

7

Hevs, Art

56

Meyel,

Hanrick Dirckszn.

Meyel,

Jan Lucas van

van

19
72

Meyel, Lijsbeth Evertsdr.

Verscaut van

Meyel, Peter van

49
257-265

Meyel, Rut Hubrechtszn.

van

237

Meyel, Teewen van

48

Meysenzn.,

215

B e rthout Dirck

Meysen, Jan en Heylwich

11

Meyskens,

Peter Goert

226

Mickarts,

Peter

23-29

Milheze, Hr. Dirck Rolofzn.

van
25-105-106-172-202-220-

-priester-

235-240-241-252
Milheze, Golof van

65

Milheze,

Henderick van

104-125

Milheze,

Roelof van

dr : Katharina

(gm Jan Lambrechts)

Milheze, Rolof van
3

zn: Peter,

109

(gm Mechtelt)
Henrick,

Jan

5-232
5-104-125-132-137-139-140-

Milheze, Roelof van

147-171-175-243-256
Milheze, Rolof en Ruelen van -broersMilheze de oudste,

Roelof van -de knd-

186-187
186-187

Millis, Art Eynssen van (gm Katharina)

180-181-192

Molder van Meyel,

84-101-252

Joest die

Molen, tot Meyel

140

Molen, de

211

-Hr.Wolfart v. Brederode-

Molenaar te Eersel
Molendijx,

-Adr.

Cornelis-

Jacob van den

Molendijxszn., Hr. Jan Jan
Molendijcks, Jan (gm Geertruy)
Molendix, Joest

256
30
9-36-61-252
112-252
24-264

Molendyxs,

J o est Jan

15-23-113-124

Molendijck,

Peter

Molendijck,

Peter A r n d e n

Mollers,

van den

M e r c el is

Moorkens, Jan

29-149-177-200-246

8

(gm Jut Jan

Genendr.)

-van He l m o n d -

Naetz., Jan

62

Neelen,

Hans

163

Neelen,

H ey lk e n

15

Neelenzn.,

276-277

76

J ac o p Art

89- 103

Neelenzn., Jan

115 -224

Neelenzn.

van Lierop,

Noutszn.,

H a nr ic k Goris

Jan Jan

109

(Peterke de
wede )

4 knd:

G o r i s ,K a t h a r i n a ,A n n a ,Jenneke 39-54-58-108-127

No yts, Nelis

22

Noytszn.,

55

Nijs,

N e lis Ha n r i c k

Ha n r i c k

Nijszn.,
Nuenen,

(gm Cornelia)

12-48-159-160-215

Henrick Henrick
h u izing

242

in

216

Nuwenhuys,

Hr.

Goert Janszn.

van

Nuwenhuys,

Jan van

50

Nuwenhuys,

Jan G o e r t s z n van

2

Nuwenhuys,

Joest

67

- p r ie s t e r -

van

Omel, Anna dr. Jans
Onderlaets,

153

van

50-75-200-240

de wede

260

Onstaden,

Hanrick Thewenszn.

Onstaden,

Haywich dr. Thewens van

99

Onstaden,

Jan van

18

Onstaden,

Jan van (Maes de zn)

Onstaeyen,

van

Jan van

127

19
29

Onstaden,

Maes van (gm Elisabeth)

18-29

Onstaden,

Peter Peters van

19

Ooievaarsnest,

een

O r t , Jan van
0s, Gerart Dlrckszn van (gm Joesten)
0a, Jan van

166
228
228-237
52

Os, Jan D ir c k s z n .
Os, Gerart

van

210

Lambrechtszn.

Os, Gerart W i l l e ms z n .
Os, M athijs

Janszn

van

Jan

(zijn

154-179

van

210

Os, W illem L a m b r e c h t s z n .
Otten,

13-141-158-161-256

van

van

13-25-74-185

wijf)

Otterdijck,

Anthonis

Otterdijck,

Art

278

van

(en knd)

Anthoniszn.

1-4

van

-schepen-

71-83-87-117-144-145-153161-164-173-187-201-216265-271

Otterdijck,

Art

Janszn

van

Otterdijck,

Claes

Jans z n .

Otterdijck,

F r an s

Anthoniszn.

Otterdijck,

Hanrick

van

Otterdijck,

Henrick

Janszn.

45-121-133-160-183

111

van
van

227
116-241

van

14-44-56-62-137-154-182211-244-267

Otterdijck,

Ja n

van

Otterdijck,

Jan

van

erfgen.

o.a.:

Otterdijck,

7-67
(gm.

Art,

H e y n ,C l a e s ,Jan

J an J a n s z n

Pachten,

van hoeve

Panheel,

Cornelis

96

Weyn
Hr.

Mathijs

van

den

- 28 m aart
-

Pasen

- 9 a p ril

245

van

Papendonck,

Pasen

95-166
45-125-128-167-194

van

63

Papendonck,

Pasen,

Johanna)

17 a pril

zn.

Mercelis
224

1529 1530

-

34
53

1531-

81

Pasen - 31 m aart

1532 -

106

Pasen - 13 april

1533 -

125

Pasen - 5 april

1534 -

147

Pasen - 1 april

1537 -

212-221

Pellegroms,

W i l l em

(gm Hille van
Colbraken)

73

Peterszn.,

Art Dirck

269

Peterszn.,

Frans

120-192

Hanrick

175-249

P e t er s, Jan
Peterszn.,

Joest Jan

61-106-150

Peterszn

., Jan Dries

123

peterszn.,

M a r t e n G e vart

Peterszn.,

Peter

(gm.

10-57-73-166-174

Anna Deynen
Coppendr)

Peterszn.,

P e ter

(gm Alyt

Lobkens)
Philips,

B r u y st en

Ponsuer,

Goert Philips

4 knd:

11

dr Jut
131
12-278

(gm Margriet)

A d a m , F r a n s ,M a r g r i e t ,Philip

5-25-54-65-82-88-107-123131-246-258-259

Ponsuer,

Phi l i p

258

Porterszn.,

Art D i r c k

(die Porter)

8-36-38-43-91

Porterszn.,

Jan D i r c k

(die Porter)

36-38

Postel,

go d s h u i s

Proces,

een

Proces,

-belending-

231-232
259 t/m 263

- h oo fd ba n k -

Pruymenzn.,

D i rck Go e s e n

Pijnappels,

L i j s be t h

haar knd:

(gm Lijsbeth)

78

98-119

Reest, Jan van

51-52-59-144-164-203-230

Reest, Jan Hanrickszn,
Rentmeester

van Hr.

Goes e n

Mr.

185

dr. Thewen

Jan en Tewen

Ra y m e ke rs zn ., D i rc k Jan

Reynen,

257

van

Van B r e d e r o d e ,een

122
205

-schout tot Asten ? of

W ilm Goesen Reynen-

15-56-92-269 -278
(zie ook 2 4 0 )

Reynen, Jan

(gm Heylwich)

Reynen,

Wilm Goesen

Mr.

234
-schout"

Reyners, Jan

240
210-246

R ey ne rs , Hr. Jan

-tot Doerne-

246

R e y n e rs zn ., Reyner Goert

219

Reynkens,

272

knd

(gm Katharina)

: Art en Joest

Reynkens,
4

Heyn

(Joestken de wede)

zn: P e t e r ,H a n r i c k ,T h o n i s ,Jan 47-100-105-209

Reynkens,
Robben,

Antonis

Jan Henrick

Thomas

209
21-78-94

Robijns, Alijt dr» Jan
Robijns, Art

27-38-112-205

(=Art Jacop Bollen)

7

Robijns, Catharina

180

Robijn, Heyn

27

Robijns, Jan

6 knd: J a n , H e n r i c k , A l e y t ,Art,Joost en
Rut
Robijns, Rut

14
(Clara de wede)

Roefs, Claes H enri c k
Roefs, Cornelis

38-44-121-267
180-189

(gm Marie)

Jan de zn.

30-43-44-48-75-76-108-115
128-151-178-186-195-204207-261r262

Roefs, Hanrick
knd: Claes,

(gm)
Hey l w i c h enz.

Roefs, Heylken
Roefszn.,

189-190-191
78

Gielis Hanrick (gm Joanna
Jan Thijs dr.) 24-36-97-98

Roefs, Goert Jan

107

Roefs, Hadewich wede

71

Roefs, Heylke

119

Roefs, Grietken

92

Roefszn., Jan Cornelis

46-164-235-266

Roefs, Lauwreyns

211-276

Roefszn.,

106

Lauwreyns Hanrick

Roesven, Heylwig dr. Jan van

229

Roesven, Peter van

67

Roevers, Aelbert
f

2 zn: Jan,Matheus

Roeverszn,

1 dr: Hanrich

Art Roef

36

-van Geenswinckel- 129

Roever, Franchoys die

— deurwaarder—

Roeverszn., Roever Art (gm Luytgart)

260
141-242

Rommen, Griet
Rommen, Hanrick

51-91

Rommen, Seel

262

(= Mercelis)

Rosveen, Dirck Jan van

55

Rovers» G e e rl ic k A e l b e r t
Ruelens,

Art J an

87

(gm Joe s t

dr.Hanrick

Huyben)

10-27-47-75-100^161192-209

Ruelenszn.,

G o ert

Seel

115-116-128

Ruelens, J an

68

Ruelens, Peter

264

Rut, Alart A e rt s
Ruth, Dirck

dr.

Rut, Fijken

dr.

Ruth, G e er t r u y
Hubrecht

1

van
H a n r i c k van

140

H a nr i c k van

167

d r . H e n r i c k s van
73-109-131-137-141-220-229

de zn ? (zie 260)

Rut, Gerit

van

Rut, He n r i c k

61
210

van

Ruth, H e y l wi ch Arts

d r . van (gm Cornelis
Verscaut)

K at h a ri na

Ruth

dr.

42-54-175-217-268
73-136-137-138-139-140-

H e n r i c k van

145-213-256
Ruth, M e c h te l t

dr.Hendrix

van
243

-Peter haar zn.Ruth, Peerke H anrick s d r .
zn

: H u br e c h t

Rut, Tielen
Ruth,

van
260

(zie 137)

264

van

...zn T h eo do r u s

Rutten, A r i a e n

van (gm

Marie)

274

(gm Isabel dr. Jut Lobkens )

131

Rutten, Jan en Kath a r i n a en Marie

198

Rutten, W i llem

52

Sanders,

221

Art Jan
Art

180

Scalvogels,

Henrick Jan

276

Scalvogels,

Heyn

Scalvogels,

Sceerderszn., Willem Peter
Scenarts,
Scepers,

Hr.

Dirck

Huybrecht Andries

Scepers, Jan

(gm Margriet)

8-15-104-108-210
93
230
227-246
173

Sceper, Jan die

122

Sceper, Marten den

102-185-203-226

Scepers, Peter Henrick

(gm Anna
Vervoert)

dr : Jenneke
Sceperszn.,

132

Will e m Jan

Schanen, Jenneke

91

(de Haen) -Art de zn

Schanen, M a rgriet

50

(de Haen)

2 zDjl H r . Dirck,

Art

215-274

Schepenen, (in 1527,28,29,31,32,33,34
èn 1538)

13-17-34-53-81-106-126147-245-262-268-275-276

Schonck, Hr.

Jacop

Schout tot Asten

-priester-

44-106-125

: Mr. Wilm Goesen
240

Reynen)
Schout tot Asten

: Jacop van Hal

57-114-240

Schout tot Asten

: Goesen Reynen ?

269

Scoeks, Haywich de vrouw van

170

Scoemekers,

264

Jan

S coemekerszn., Joest Goesen

135

Scoetman,

165

Jan

155-231

Scoetmanszn., Jan Jan
Scuyl, Peter van(gm Margriet dr. Jan

64-66-70-193

Jacops)

102

Seelen, Art Peter en Peter Peter
Seelenzn.,

Dirck Peeter

Seelen Hanrick
knd: Jacop,

|

79-81-117

(gm)
Goesen en Margriet

146

Seelen, Peter
JLs knd: Aleyt

(gm Jan Wilm Maes)

Seel,Jan,Art,Hendrick

28-29

Seelen, Peter Peter

103-145

Seelen,

28-29

Seel Peter

Secretaris in Asten

: Henrick Baten

157

Slaets, Ariaen Dirck

186

Slaets, Jan Peter -Jut de moeder-

155-156-172-178
97

Slechszn., Art Willem
Slechszn.,

Dirck (gm)

3 knd: M a t hi js ,L i j s k e n ,Metken (■
Mechtelt)

8-35-123-210-211-215

Slechs,

Jen

dr.

Slechszn.,
Slechs,

Mathijs

Thomas

Sluyters,

61-137

Dirck

32-94-210

D an i e l

49

Thonis

Smeetszn.,
Smeets,

Danel

Ja n

78

Henrick

Lambrecht

256

(gm Goyart)

91

Smeet, T h o n i s

die

204-261

Smet,

die

179

Danel

71

Hanrick

Smetszn.,

Ja n

Smeykens,

Goert

Jan

158

Smey(s)kens,

Ja n Ja n

de oudste

Smollerszn.,

D i r c k Ja n Thi j s

87-117

Smollerszn.,

Jan Ja n M at h i j s

133-166-205

Smollerszn.,

Ja n M a t h i j s

en G o y a r t

5

knd:

zijn

(Jan

broers)

(gm Haywig)

J a n ,D i r c k ,J e n ,M a t h i j s

Snabben,

Mercelis

Gerarts

Petra

38-39-91-104-112-124-163
60

W i l l e m Jan

Snoecx,

en
138-156-243

Margriet
Smollerszn.,

40-41

189

C l a es

229

Snijers,

Goert

Snijder,

Reyn

die

230

Someren,

huis

tot

257

Someren

- k aa r t

Spee,

Henrick

Spruyt,

uit

1352-

254

H e n ri c k

152-171-172-208-209

Adriaen

S t ael, H er m a n
Staelszn.,
Stansenzn.,

(gm.

Aleyt)

W i l l e m Len ar t
S t aes Jan

(gm Haywig)

S t ee nb e c k e r s , J o e r d è n
Stevenszn.,

M e r c el i s

Stoetboem,

Jan

Stoetboem,

Jan Joest

Strijbosch,

(gm Dely)

Lenart

S lj me ns zn ., Hanrick Peter
Sijmons,

Frans

101

Henrick

91-92
228
237
117
107
21-23-50-71
215
155
158
211

Testament

- A li t met Jan en Peter de zn.

273

Theeuszn., J an

3

Theus, Jan
Theus,

181-200-201-229

Peter Jan

T h e u s z n .,

Peter

(gm dr.

Art Verhynart)

(gm L i j s b e t h dr.

Hanrick

Huyben)
Thews, Hr.

161

Art

246

Thews, Jan

62-123

Thews, Jan

(g.g.m.

K a t h a r i n a Hanricksdr.
v.d.

Zeylberch)

(gm Luy t g a r d )
Thews, Jan
3 knd:

134

(gm Luy t g ar t )
W i l b e r t ,P e t e r ,K a tharina

Thielens,

220

Art

118-119-134-239
253

Thielen,

Jan

243

Thielen,

Jan Jan

123-139

Thielen,

J o est Jan

1

Thielenszn.,

68

T hi e l e n Art

Thielen van Z o m e r e n , . .. .en (Jan de zn.)

258

Thoer, Jan Jan Alartszn.

154

van

Thoer, W a l ra ve n H a n r i c k s z n .van (gm)
zn

: H en r i c k

115-120-249-250

Thonis,

Art

262

Thonis,

Ha n r i c k

277

Thijs, Br u y s t e n

(“ v.d. Zeylberch)

87-118-158-175-201217-244

Thijs,

M a t hijs Bru y s t e n

59

Thijs,

Roef

228

Tiende,

(gm)

de Par

Tienden,

112

Persoens

Tripmekers,

84

Gerart Joest

156

Tripmekers,

Joest Jan

201-208— 211-240

Tripmekers,

Maes

3 knd

: Jut
Jan

Tueremans,

(gm)
(gm Peter de Cort)
, Philipdr.

Hubrecht

(gm Jan Lucas)105
171-172-208-209

Turf,

verkoop

248

Turf,

verkoop aan Vlierden

247

Vaerle,

Dirck Dirckzn.

Va e s z n., Jan Jan

van

9-233
57

Vaeszn. , Rut Dirck
Veen, Emont Artszn. van den
Veen, G o e ssen van den (gm Katharina)

70
248
252

Veen, Hr. Jan van

202-246

-priester-

Veen, Hr. L a u w r ey ns
Veltem,

Peter

van den

-priester-

(gm)

V e r a e lsvoert, H an ri c k

(gm Joesten)

V e r b e ersdonck, H a n r i c k

Peter,

Verbeersdonck,

(gm)

Dri e s en Seel

38-39

H a nr i c k Merce l i s

(gm
Aleyt)

Verbeersdonck,

Jan

Verbeersdonck,

M e c h t e l en Peterke drs.

Verbeersdonck,

P e te r H a n r i c k

165
-nat.dr.
bij Alijt-

R o l o f Artszn.

en Art

205

- b e e s te n-

Verbraken,

W i l l em

107-118

(zijn

broer)
Verbod

4-73-88
173

Goer t

Verberscot,

189
118

V e r be er s d o n c k , H e nr i c k
3 knd:

116-205
228

264
(gm Heylwig van
Craendonck)

V e r c o l b r a k e n , Gerar t

176

-Mechtelt en
Margriet drs.-

247

V er do ye n b r a k e n , Kath a r i n a dr. Willems
(gm Art)

202

V e rd oe ye n b r a e c k e n , Lucas Willemszn.
Verdonschot,

Ambros i u s Janszn.

24

(gm

Mechtelt)

222

V er d i j s s e l d o n c k , Joest

254

V er d i j s s e l d o n c k , Joest Joesten

152

Verdijscit

(■ V e r d i j s d o n c k ) , Jen dr. Jan

-haar knd.-

228

V e r d i j sseldonck, Willem
Vereept, Herman van
Vereept,

-de erfgen.-

Peter Hermanszn.

44
167-228-237
228-237

Vereuseldonck,

Art Willems

135

Vereuseldonck,

Jan Willems zn.

162-213

Vereuseldonck,

Peter

252

Vereuseldonck,

Willem van

252

Vereycken,
Verhagen,

W il m Artszn.

203

Jen

Verhatert,

161

Peter

Verheyen,

B er n a r d

Verheyen,

Jut

214
(gm Francisca)

104
266

Verheze,

A m b r o si us

(= Bruysten)

Verheze,

B ru y s t e n Ambrosiuszn.

50-90-131-149-263
-van

den Zeylberch-^
Verhoeven,

Gerart

Verhoeven,

Gevart Janszn

knd: Art,

48-55-56-89-170

(gm Luytgart)

97

H e y l k e en Marie

V e r h o e ve n, G e v a r t J a n s z n

213

-knd o.a.
17-53

JanV e r hoeven, H a n ri ck Gerartszn,

(gm

Hanricken)
knd:

G e r ar t e.a.
K a th ar in a

(gm Thonis Maes
148-202

Willems.)

124-169-229

Verhoeven,

H e nr i c k Gerartszn.

Verhoeven,

H e nr i c k Gevarts

181

Verhoeven,

Heyn

82-87-90-94

Verhoeven,

Jan Peterszn.

196-230-265

Verhoeven,

Joest

160

Verhoeven,

Joest Mercelis

•yerhoeven, Peter Jans
, 3 knd:
Verhuur

69

(Jut de wede)
11-71-115-118-137-274

H e y l w i c h ,J a n ,Merie

272-273

-hoeve-

Verhijnart *. Art Lucas
I 3 knd:

(Margriet de wede)
8-51-52-87-122-220-221-

Willem, L u c a s , J a n

259-262-264
Verhijnart,

Lucas Artszn

229

Verhijnart,

Margriet

205-207

Verhijnart,

Willem Artszn.

148-213
27-28-162-189-278

V e r l e ysdonck, Mathijs Meliszn.
V e r l e y n s d o n c k , Melis

146-173

V e r l orenzn., Hanrick

104

Verlijnen,

Goert

(Wilmke de wede)

3 knd: Thonisdr.,

Mercelis,

Willem

129

Vermeer, Hr.Dirck

160

Vermeer(= vand e Meer),

H r . Willem,
-priester-

Peter de nat.zn.
Vernebben,

-misdadiger-

Art

56-57-99-168-189-233
92-114-152-164-171-209226-244-251-258-259

Vernebben, Art

(gm Margriet)

Vernebben, Art Janszn
Vernebben, Art Lemmen
Vernebben,

234

-schepen(Marie de wede)

72

Art en Peter en Dirck
-

3 broers-

Vernebben,

Dirck

Vernebben,

Jan Lambertszn.

(gm)

Vernebben, Jan Arts

61
61
151-152-243-248-271

-Elsbena zijn zus248

ter-

220

Vernebben,

Lambert

Vernebben,

Lambert Artszn.

Vernebben,

Lambrecht

144

(Elisabeth de wede)
248-270-271

knd o.a: Jan
Vernebben, Lambrecht
Vernebben,

50-51-202-208

-Willem de z n .-

Willem Lambrechts

-de knd-

72
144-248
271

Verrijt, Art Philipszn
Verrijt, Dirck Dirckszn.

268

Verrijt, Henrick Peters

254

Verrijt, Jacop van

123

Verrijt, Jan

203-220

Verrijt, Jan (gm Merry)

86

zn : Jan
Verrijt, Joest

(gm Lijsbeth)

-schepen-

3-4-10-17-27-37-40-65-74-

88-116 " 122-124-125-137-'
140-146-149-150-157-162166-174-181-228-238-243-

258-261-276
Verrijt, Peter Joesten (ggm Saelden Jacop
Witten d r .)
Heylke nat.dr.

177-244-252-253-254

Verrijt, Peter Philipszn.
zn : Philip

78

Verrijt, Philip

16-203

Verrijt, Philip Peterszn.

(gm Heylwich)

Verscaut, Anthonis Peterszn.
Verscaut, Art Cornelis

79-114

(Lijsbeth de wede)

4 knd: J a c o p ,Belijken,Marij

en Arnolda 81-83-144

Verscaut, Berber nat.dr. Jans
Verscaut, Cornelis

66-150-179-206-244-245

147

(gm Heylwich Artsdr.

van Ruth)
2 knd

: Art, Jenneke

38-39-50-51-66-72-77-95a112-131-133-147-157-161163-207-208-241-258-259268-272

Verscaut van Meyel, Lijsbeth Evertsdr.

49

Verscaut, Lijsken dr. Art Neelen

89-90

Verscaut, Jacop Artszn.

(= Jacop Art
Neelenzn)

89

Verscaut, Peter

144

Verscaut, Peter (Elisabeth de wede)
Elisabeth (gm Dirck Peters
dr
Verscueren)

204

Verscaut, Wreyn (Weyn)

Verscueren, Art

50-51
33-73-106-116-193

Verscueren, Art Peterszn

192

Verscueren,

43

drs: Merry en Lijske

Art en Peter

Verscueren, Dirck

114-189

Verscueren, Hanrick (Dirck de wede)

33-115

Verscueren, Joest Hanrickszn.

192

Verscueren, Peter

33-235

Verscueren, Peter Hanrickszn.

192

Vervlaessen, Thijs

83-105-223

Vervoert, Anna dr. Vranck

132

Vervoert, Art (gm Lisbeth Jan Genendr.)

178-276-277

Vervoert, Art Artszn.
5 knd: Jan,Lijsbeth (gm Jan Anth.
Mennen)
Ermgard (gm Dirck van den
Hovel)

A r t , K a t h a r 1 na (gm Jacop van da
Cruya)

233

Vervoert,

Art Vranc kenzn.

(gm K a tharina

Vervoert,

Claes Vranckenzn

Vervoert,

H e y lw ic h Han d r i c k s d r .

van Heersel)

(met 2
d r s .)

Vervoert, Jan

-to t G e m e r t -

Vervoert,

Jan Artszn.

Vervoert,

V r a n ck

Vervoert,

V r a n ck Artszn.

156-157-166
230

278
119

(gm Geertruyt)

36-38-40-42-43-212-233249

-leenman-

15-61-62-101-206-217-240
11-118
186

Vervoert,

W i l l e m Jan

Verweyen,

Bonaventura

Verweyen,

Emant

179

Verweyen,

H an ri ck en L i j s b e t h

276
48-140-179

zn.

Henrick

Bonaventura

1-227-276

Verweyen,

Hanrickzn.

Verweyen,

H e r m a n Danelszn.

Verweyen,

J o est Hermanszn.

Verweyen,

Jut

179

Verweyen,

L i j sb et h H e n r i c k s

1

Verweyen,

Peter Emanszn.

(gm Fijen)

16-32-35
3

140-153-155-179-188-198241

Vicarie,

de

Vissers,

H e rman

Visserszn.,

58-84-95a-107-206-225

-belending-

167

— 2 knd.-

237

Joest Wreyn s e n

21

Vlemings, E y ns k e n Goert
LVleminxzn., Goert Jan

150

j;Vlemix, Metten

49

Vlercken,
Vlericken,

jan Jacops

268

van

Jan Dirckszn.

8-9

van

Vlericken, Tielen Dirckszn van (- v/d
Berckvenne)
Vlierden,

Mathijs Claeszn.

van

V oerseldonck, Frans Thljszn.
.Voets, Cornelis

(gm Jen)

r Vorster, Willem die
Voszn.,

Henrick Henrick

v.d.

214
179-206
206
228
240

212

V o s z n ., Jan Jan

30-44-49-75-102-106-111114-117-133-158-175-197229

Vosch,

H a n r ic k J a n s z n .
Jenneke

van

e e rd e r

den

wede

(gm

Dirck

Heyn

Hu y b e n )
Vosholen,

Goesen

164
Artzn

van

(= van Best)

Vosholen,

Mercelis

Vrancken,

Art

240

Vrancken,

C la e s

201

Vranckenzn.,

van

251

Gerit

12 0-250

Jan Goert

94-108-138-156-169-188276

Vrancken,

150-160-167-170-177-189-

Gevart

205-207-235-241
Vrancken,

Goert

Jan

(gm dr.

Willem
16-28-155-188-208-214-

Aeyen)

2 1 6 - 2 24 - 2 3 7
Vrancken,

Goort

Vrancken,

Jan Goert

zn

en G e r r i t

Jan

90

(gm)
16-18-25-54-104-121-250

: Goert

Vranckenzn.,
Vranck,

Vranck

Willem

Vrientszn.,
Vrients,
Vrients,
dr

Art

-3

Willem

167
167

knd-

103-177-203-256

Art

Hanrick

Peter

(Heylwich

de w e d e ) 1 3 4

Heyn
: Luytgen

(gm W i l l e m

Lemmen

Claeszn.)
Vijmanszn.,

Art

Jan

26

(gm K a t h a r i n a
Willemsdr.)

Waterlaet,

Goert

Janszn.

van

den

E i se n)
Weert,

J o e st

Weert,

Lu y t

W erdingen,

243-248

die

Dirck

See l

Weyen,

P e te r
zn

259
199
van

-de

knd-

251
105

Emantzn

: F r a ns

Heyl

(gm

van

Werts,

Weyer,

202

van

van

der

(" V e r w e y e n )
140

de

273

Weyer,

h o ev e

die

-op B r o u h u i s -

176

Weynen,

Dirck Mercelis

1-30-55-158

Weynen,

Jan Dirck Mercelis

222-252

Weynen,

Mercelis

100-120-1 5 8 - 1 6 3 - 1 6 6 - 1 8 8 -

Dirck

190-192-1 9 3 - 1 9 4 - 1 9 5 - 1 9 7 251-260
Weynen,
2 zn
Weyns

Theodorus

(= D i r c k )

: Mercelis,

(Wr e y n s ) ,

W il le ms z n . ,

gm M a r i e

Jan

158-274

He e r

-Met

Anthonis

Thomas

de dr.-

6-21

(gm K a t h a 

rina V e r h o e v e n )
W i ll em s z n . ,

*

202-226

Daniel

29-30- 3 7 - 5 2 - 7 7 - 9 9 - 1 2 1 - 1 4 6
157-170- 2 2 6 - 2 2 8 - 2 4 0 - 2 4 7 264

W illems,

Goort

W il le ms z n . ,
Willems,

Jan

W i ll e m s z n . ,
Willem,

(gm)

200

Peter

(gm.

(gm L i j s b e t h )

127-176-183

Heylwig)

35

Joest Daniel

Meerten

Willemszn.,
Willems,

Jan

Jacop Thomas

210-217-235

-kapelaan-

Mercelis

177

Maes

133-234

Peter

W il l e m s z n . ,

56

Thomas

124-132-143-156-157-163—

212
Wilelms,

Thomas

(gm E l i s a b e t h )

Wil l e m s z n . ,

Thomas

Mercelis

W i l l e mszn.,

Wi lle m Danel

Will e m s z n . ,

Willem Thomas

208-270-273

de zn.-

163
213-236-249
81

Willen,

Jan

258

Witten,

Aelbert Jans

36-38-43 - 7 2 - 1 2 2 - 2 0 6 - 2 2 5 231-249-266

Witten,

Anthonis

Witten,

D i r ck J a co p

Henrick

Witten,

Henrick

(=Heyn)

Thonis,

Henrick

Joesten

d r .(gm.

217-237-238

(gm M e t t e n

dr

H e n r i c k Witten)

4 knd:

G e e r tr uy t

(gm.

190-217-220-237

(gm)

Art

van den Eynde)

Dirck Jan G e l d e n s )142-153-202-217-219-220227-236-261

Wit, H e n ri c k

die

(gm.

Katha r i n a )

(o— Wit t e n )

228

Witten,

Jacop

(gm L i j s b e t Jansdr.

knd:

D i rc k

en J o e s t

van

Eyck)

Wijt,

Jacop

die

233

(= Witt e n )

Witten,

J a c o p D ir c k

Witten,

J ac o p

5 knd:

ea.

D i rc k

18-19-23-29-30-102-176
76-77-79-91-99-175

(gm.

Aleit)

D i r c k ,J o e s t ,J a c o p . J e n n e k e ,
Salden

(gm P e t e r J oe s t e n
177-183-184-185-186

Verrij t )
Witten,

Jacop

Witten(de
Witten,

Jacop

Wijt),

J an

226-257

Ja n

36-38-43

(gm)

4 knd: Aeb, P e t e r (zijn wede)
Jen

(gm J a c o p Bollen)

S o ph ie

(gm Jan S t e v e n s z n

van

H oech t e n )
Witten,
7 knd:

Jan

206

(gm M a r g r i e t )

D i r c k ,W i l l e m ,H e n r i c k ,G e v a r t ,J a n ,
L i j s k e ,M a r g r i e t ,J e n n e k e
Lambert

Witten, J e n n e k e

dr.

(gm
de Cort)

122
190-193

Jac o p

Witten, J o es t J an s z n

194

Witten, J o e s t J a co p

177-190-192-208-226-257268

Witetn, M i c h i e l

zn.

Peter

Witten, S a e l d e n

dr.

Jacop

206
-Heylke haar
n a t . d r .-

244

Witten,

W il l e m Jan

242

Witten,

Thijs

79

Dirck

Wouters,

Anthonis

132

Wouters,

A ntonis Goesen

13-14

Wouterszn.,
Wouters,

(en Anna zijn zuster)

91
234

Jan

Wouterszn.,
Wouters,

Dirck

Jan

Jan

Peter

91
186

Woytkens,

Katharina

116

Woytkens,

Loywick Thonis

116

Wroynon,

Soo 1 Hormans

10

Wychraoets, Reyner Ariaen

14-78-83-87-97-111-152206-207-241-247

Wijer, Jan Janszn.

van den

228

Wijflets, Jan
Wijflets, Jan

58
-de tiende-

272

Wijfleth, Jan Janszn.

112

Wijlick, Vrouwe Adriana van (wede Hr.
Jan Bax)
Wijnckel, Dirck Heyn Geritszn van den

116
67

Wijnckel, Goert van den (Joestken de
wede)

40

Wijnckel, Joet Dirck Geritszn. v. den

69-118

Wijnkens, Geertruy d r . J a n

160-267

Wijsen, Jan (Merrie de wede)

251

Yeronimaszn. ,

28-123

Ynden, last van der
Ysbouts Artszn, Joest
Ysbouts, Joest
Ysbouts, Lijn

206
2
61-62— 149—239— 243
62-225

Ysbouts, Mercelis (=Seel) (gm Marie)
-schepen-

49-53-65-143-172-232-239
244-259-261-275

Ysbouts, Merten Ceel

196

Ysbouts, Met

231

-en knd.-

Ysbouts, Mette dr. Jan
Ysermans, Hanrick (gm Luytgart)

13
159

Ysermans, Heyn

23

Ysermans, Jan

260

Zeebenzn i., Aelbrecht Aelbrecht

175

Zeelmekerszn. , Sijmon Claes

175

Zenderszn . , Gielis Jacop
Zeylberch, Ambrosius (= Bruysten)
den (gm)

148—201 — 213
van
14-50-68-90-106-127-153164-172-174-201-202-224

Zeylberch, Bruysten Gevartszn. V. den

236- 277-278

Zeylberch, Hanrick Henrickzn. v. den

197

Zeylberch, Jan Drieszn van den

8-1.2-19-31-5 0-53-1 il-18 2
238-264-265

Zeylberch, Maes v. den (gm Aleyt dr.
Jan Berckers)

23

Zeylberch, Mathijs Ambrosiuszn. v. den

187-229-2*35

Zoenbrief, een

168

-dood'Slag-

Zwertszn van Meyel, Rutgher Hubrecht
Zweverszn., Jan Jfferit '

2
201

Kl ap p er

toponiemen

Aa - beempt,
Afterbosch,
Appart,

den

R60.

- Heusden-

beempt tot

land op den (Nappart")

Astappen,

beempt tot

Astappen,

die Dunge tot

Astappen,

huis etc.

Astappen, huis

137

158
2-53-61-98-207
19-238

die Hoydonck tot

(hoeve) tot

130

128
50-Sl-73-108-111-165174-219-241

Ba kei,' hu is t ot

242

Becker,

241

akker den

B e e cshoef,,land den

79

Beeck,

beempt op de

27-74

Beeck,

huis op die

26-60-71-76-105-152184-197-268

Becker,

akkerdden

23-123-132-190

B e r c h b e e m p t , den

130

Berckt,

226

beempt in die

B e r g el en , land
Bleeck,

-te Mierlo-.

landdaan die

277
47^182-190-276

B o e n h o f , den

31

B o e s c o t , het goed

237

B o rc h b e e m p t , den

239

Bosch , hoeve aan den

17“ 18-60-63-68-78-134-138
1*50-1799189-193-271

*Bosch, land aan den
Bosserdijck,
Braeck,

23-161
59-162

de

de gemeyn

82-224-250-252

B raesel, beempt op

58-77-155-195-199-220-23 9

Brasel, een eeusel op

219

Brasel1, hoeve op
B raéckwynckel, een eeusel in den

159

Braeckwinckel,
Brant,

het goed aan de

Breemecker,
Breexken,
Broeck,

land in den

den

land dat,

dat Groot

40
199-225-236-266
71
64
239
142-199

Broexcamp, beempt in die

80-238

Broexken,

55-223

beempt

dat

B r o e k straat, de
Brouhuys,

-Som e r e n -

44

hoeve die Weyer opq

Brugecker,
Bruhuys,

den

64

hoeve op

Bussel,

176

119-120

de hoeve tot - aan den Dijck

5-28-76-82-121-126-143157-166-237-245-268

Camp,

land in den

182

Camp,

den auwen

95

Camp,

den nieuwen

2

Capelecker,

land den

162

Cauberch,

hofstad etc.

Cauberch,

huis

Cauberch,

land achter deh

bij

Cleynen ecker,
Cloeten,
Colken,

205

die

216
94-133-138-156-166

land den

land die
beempt

Craenecker,

die

47
2-95a-l25-168-171-187-218

(Cloetken)

op dée - Someren-

den

94
33-34-257
224

C r a ne nb ee mp t, den
Cranenbeempt a.d.

Dijk,

49

den

C r a ne n b r a ec k, den

225

Cremers eeusel,

239

Creyenstert,
Cromecker,
Cruysecker,

het

een eeusel in den

199
168

den
de

-aant hagelcruys-

14-95a

C u y l e n be em pt , den

186

Den, huis aan den

31

Diesdonck,

beempt,

land,

heide op

17-79-219-242

D i e s d o n c k , huis of goed op die

74-270

Doelen,

26-123

land achter die

Donck,

land in die

Donck,

die

Driesecker,
Dungge,

41-65-141-186-198

-op Omel-

74

den

224

land op die

Dijck,

de

Dijck,

akker,

3-130-223
56

-tot Somerenland,

beempt,

heiveld aan den

groese,

4-6-25-26-31-34-58-102126-142-148-166-184-192194-219-240

Dijck, huis etc.

aan den

10-11-16-34-37-46-49-7273-74-81-87-88-95-99-111
116-133-143-145-150-15121.2-214— 234-235-237-255269-270

Dijck, huis den Tempel aan den

266

Dijkerbroeck, het

224

Dijcker Broeck,

33-34

beempt int

Dijkereeusel, het

224

Dijsseldonck, beempt op

237

Dijsseldonck

: hoeve die

174

Eeggelsvoert, eeusel die

138

Eendenpoel,

200-239

land op den

Eept., land tot Omel aan die

228

Eept, huis etc. aan die

238

Eesecker,

31*

Eeusel,

den

33-34-37-65-168-184-

een

186-239-266
Eeusel, het groot,
voorst,

cleyn,

achterste

20-95a-142-178-199225-255

hoogh

Eeusel in den Creyenstert,

een

199

Eeusel,

die Eeggelsvoert

138

, Eeusel,

die Heel of Heil

26-186

Eeusel,int Lielder,

204

een

Eeusel in de Papendonck,

181

een

273

Eeusel, Moelkens
Eeuselint Roet,

88

een

Eeusel, achter Snijerscamp,
Eeusel in de Stegen,

een

een

136-138-188-227
7-14

Eeusel,

die Sporckt

133

Eeusel,

dat Verheyen

23

Eeusel, Versceueren

130

Esp, hoeve op

133

Eyndelbeempt, een eeusel in die

168

Eyndelbeempt tot Omel, den

85

Graftecker,

20

den

Goer, beempt int
Groten camp,

de

-Omel-Omel-

20
163

Haeck,

land den

Haerecker,

land

95
den

219

47

in die

Hagelcruys, akker
Hageleyck,

land

Haseldonck,
Haverlant,
Heel,

20

den

H a p , aen camp
Haps,

“Omel-

aan

dat

of weg

be e m p t
b e em pt

14-33-56-94-197-218

bij

die

30-218

in die

3-22-64-134-275

dat

219

die

241

H e e r s e l e c k e r , den
Heerstraat,
Heesacker,

257

de

156-219

land

den

2-13-171-209-270

H e e s e r i x v e e n , het

61-119-136-241

Hegecker,

34

Heil,

den

een euse l

ge he t e n

den

a/d

D ij ck -

26

Hemptecker,

den

Henxstecker

bij

’eusden,
Heylich

-bij

de mol e n -

de molen,

118

de

29-251

h o e ve .p p

54-58-127-256-258

eyken,

land

bij

Heylich eyken,

land

den W o l e c k e r

Heynenecker,

land

Heusden,

heiveld

Heusden,

hoeve

Hoechdonck,

die

47-95-209-229-241-250
bij

de

Hoef,

98-158

op

39— 105— 107— 136— 140— 141

eeusel

op die

223
14-234-240-249

akker

akker

Hoefken,

Hoefecker,

de

86-226

die

land

129-168

dat

land

142

op den

21

Hoegh Y n d , akker aan die
Hoenderbraeck

135
47

op

H o e c h e e u s e l , dat
Hoech Loe,

de

59-69

op Veldecker,

Hoeve aan de windmolen,

een

land die

255
45

Hoeve,

tot Onstaden

62

Hoeve,

die aw hofstat

58

Hofstadt,

land die

235

H o g e n c a m p , land den

153

Horrick,.de

64

Houbraken,

beempt achter

33-44“ 57” 58-266

Houbraken,

hoeve

Hoydonck,

erfenis

tot

212-270

-op A s t a p p e n -

128

Kapel van Omel,

huis

a.d.

187

Kapel wan Omel,

land

aan

166-185

Kempken,

het

Kempken,

dat

Kemken,

34-144-204-224
-i n

dat

-i n

Kerckecker,
Kerk,

die Haps-

de S t e g e n -

etc.

aan

de

48
202-241

K erkpad, een
Kesselcamp,

95a
200

den

huis

47

land

31

den

K i e v o e t ^ a e e s t , de

-te

S omeren-

256
199-200-236

Koestraat,

de

Koestraat,

hui s

L a e ch , die

h o ec h

127

in de

-Omel-

Laerbroeck,

huis

etc.

Laerbroeck,

land

bij

opt
het

20
93-149-183
15-93-122-141-143-144161-226-229-250

Lanckhout,

een ee u s e l

Lanckhout,

be e m p t

int

163
25-31-35-49-56-57-95-

het

151-241-255-279
Landweren

van Asten,

Langenecker,
Langstraat,

Lielder,

44-106-178-180

den
huis

Leensels camp,
Leynsdonck,

de

etc.

aan de

65-110-130-146
257

den

beempt

een

41

in die

eeusel

int

11
61-83-84-103-139-171204-209-249

Lielder,

land

11-83-113-130-131-153-

int

154-162-164-187-198201-203
Lochten,

land aan die

9-53-103-112-116-130137-204-225-251

Loverbosch,

land

op

2-7-40-67-130-153- 18QH
200-215-225-252-274

Luttel Heze,

beempt op die Vloet i°

2-86-182

M o le ma ns

kempken,

40-130

land

Molen,

huis

Dirck Heynen a.d.

214

Molen,

den H e n xt e c k e r

van Joe s t

bij

den

251

Molen,

den H e m p t e c k e r

bijrden

118

Mo l e n e y n d e ,

aan

111

die

Molen,

een hoeve

Molen,

land

bij

de

aan

de wind

Molen,

land

aan

die oude

27-45-264-265
6-21-22-87-95-117-181

(aw)

6-68-83-84-103-138-144160-173-208-247-251-252264-278

M o l en b o r c h ,

den auwen

247

M o le n e c k e r ,

land

95a

M o l enweg,

de

den

Mortel,
Mortel

omtrent

den hog e n
aan

-Som e r e n -

den Bosch,

Muysbroeck

6-21

geme y n e n

M o m m e r s c a m p , land

beempt den

te Someren,

beempt het

Nappart,

op den

eeusel

Nerencamp,

land

Noetboem,

-Appert-

162
4

62-118-153

op den

207

den

141-142

land aan den

15-124-206
8-179

N y e n c a m p , den

O m e l , huis

210

64

M e er ec ke r , de

N a p p e r t , land

22-71-210

19-20-22-30-41-48-73-

tot

110-113-114-123-125144-161-171-183-195-198
203-226-228-254-265270-279
12-32-69-70-139-162-164

O m e l , land tot

214-217-235-236-253
Ommelse

voetpad,

Onstaden,

beempt

de
of land tot

133
8-11-18-21-35-81-83-144
156-185-202-205

Onstaden,

hoeve of huis tot

9-81-104-135-155-208210-236-252-272

O s s e n b e e m p t , den

225

Oulant,

238

beempt int

Oyversnest, akker de

15

papendonck, een eusel in de

181-234

papendonck,

9-85-118-182

beempt in die

Parstraat int dorp,

hofstad in die

5

Pas, land aan den

93-97

Plomp, een beempt die

225

Poel, huis etc.

179

Poetbeempt,

den

Qwickstraat,

Raeyecker,

op den

27-64-70-129

de

141-142-143

den

Reynenecker,

31

den

224

Reynencamp,

eeusel achter

241

Riethuerck,

beempt den

238

Rinckvelt, huisaaant

162-189

Roesven, hoeve int

8-56-199-219

Roet, eeusel int

56-98-123-235

Roet, land int

42-51-54-56-62-75-84139-171-209

Roetsenweg,

89-236

land neven den

Rosendael, die hoeve van

-op Heusden

48

Rouwenhoff, een eeusel den

224

Rut, de hoeve van

155

Rij, akker op die

32-33-91-154-239

Samensehegge, akker aan

109-147

Scerpdonc, die

20

-tot Omel-

Scildmeer, huis etc. in die

149

Scilmeerse camp, de

239

Scoerbeempt,

2-154

die

Scoet, beempt aant

-Someren-

69

Scoppenvelt, beempt dat

168

Sees gesway beempt,

55

de

Sil, beempt die

224

Sluyven, aant

175

Sluysdries,

den

Smijasenstreep, land die

142
40-239

Snijerscamp,

land

in

Snijerscamp,

een eeusel achter

6-54-87-95a-104-109-147163-188

Someren,
Spleet,

huis

tot

beempt

111

den

241

Sporckt, een e eusel
Sporckt,

land bij

Stegen,

een e e u se l

Stegen,

g roese

136-138-227

die

133

die

234

in de

244

of land in de

140-182-Ï9Q-193-214-216218-267

Stegen,

huis

in de

7-14-17-62-67-92-108-111
121-138-145-160-197-198212-267

Stoetboom,

den

240

Streepken,

beempt dat

142-168-

Strij k e r s h o f ,

141

Strijker,

70-79-219

het goed den

S to e y s h o e f ,

72

Sijnsbeempt,

den

186

Tempel,

hui a/d Dijck en geheten den

266

Tempel,

het oud huis en den

240

Vee ecker tot Omel,
Veenbergen,
Veenecker,
Veenhof,

18

den

252-253

hoeve tot

65-243

de

62

land den

Veenneke,
Veldecker,

168

land dat
die Hoenderbraeck op

255

Vel d e c k e r , hoeve die

174

Veldecker,

184-190-268
277

Ven,

land op

land het aw

Venecker,
Vlasmeer,

den

161

huis aan die

154

-Someren-

Vloet in die Lujttel Heze,

beempt op die

i

beempt in die

CV
co

00

Vloet,

-te Mierlo-

182

Voerseldonck,

200-249

V o e r s eldonck, huis aan

13-27-30-40-4871-72-122-158213-265

199-

Voerseldonck,
Voesterhout,
Vonderen,

land tot

41-234-278

beempt die

de

168

“ tussen Asten en Someren-

Vonder van Lierop,

beempt 33i j

die

71
255

Vorck, huis in die

125

Vortecker,

65

Vosselen,

(Voshoelen) , huis of hoebe tot 12-91-175-237-242-249

Wabbenbraeck, den

16-223

Waterlaet,

32-244

een gemeyn

Weerdingen,

beempt tot

71-135-167-182-184

Weersecker,

den

218

Weert,

beempt die

142

Wi llichecker, den

141-153

Wittenberch,achter Houbraken,
Wolecker,

de

Wolsberch,

-bij

land den

de heylich eyken-

huis in de

143
35-95-271
2-3-7-8-13-24-78-91-98109-113-123-129-138-159185-205-223-268

Wolsberch,
Wranden,

43-105-134

land in de

akker neven die

147
56

Wreyecker,

de

Wijtecker,

den

20-86

-Omel-

Wijskensdonck, beempt den

153

Wijnckel, beempt in den

23

Wijttenecker, den

58

Zwartbroeck,

land int

-Omel-

85-95a-182-2434267

Klapper a l l e e n op p e r s o o n s n a m e n der b e zitters of
ge bru i k e r s van b e l e n d e n d e percelen.
R 60.
Aelbers, G e e r l i c k
JLeven, M a r c e l i s W i l l e m s
Aeyen,

van

Willem

2 5 - 3 4 -49-58-102-192-224

Alart?* J a n
Alarts,

189

Mercelis

Alytten,

104
224

81-124

Met

206

Bakermans,

J an

69

B akermans,

Peter

111

Baten,

Henrick

68-123-137-230-239-247-278

Baten,

Truyn

103

Beesel,

van

135

den

270

v.d.

200

Joest

Berch,

Art

v.

Berch,

Frans

Berch,

Jan T h i j s

v.d.

Berch,

Math.

den

van

Berch,

Peter

Berch,

Philip

129
11-199-215-234
253

v.d.

146

v.d.

59

Berckers,

Art

Berckers,

Art

Jan

Berckers,

Art

W i 1$ èm

Berckers,

Jan

Berckers,

Philip

Berckers,

Willem

150

-d e

Gerit

Berkel,

Jan

knd-

60-144-243-253-271
134-139

Bergelen, Corsten
Berkel,

18-253
69

277

gheen

95a

van

14-95-108-118-119-182-

van

190-212-218
Berkel,

Peter

Berten,

Heyn

9-155-208-276

van

139
<50-93-958-109-113

Best,

Art

van

Best,

Ce e l

Best,

Goest

Best,

Goesen,

Best,

M e rc e l i s

240

van
Arts

Artszn.

van

M e eu w s

Boescot,

G o e rt G e l d e n s

Boescot,

Jan

van

203
134-218

van

Bloysen,

BolCx,

245

van

44-212
van

236
92-162-198-253

11

Wou t e r

14
Bollen,

Art Jacop

B o l l a n , Boelke

Bollen

, Eer k e n

Bollen,

37-205-239

Jacop

110-130-178-249

Bollen,

Peter

43

Bollen,

W reys

123

Borlaer,

G e er t r u y

Borlaer,

Jan Peters z n .

Borlaer,

M e rc e l i s

Borlaer,

P h i li p

Bottel,

H er m a n

Bottelmans,
Brouwers,

v.

van den

den

van den

Jan
Hr,

83
6-54-77-87-123
144-145
225-252

van

58-106

L en a r t

Bruynen,

Bruyn,

den

170

Maes

Bruynen,

25-49-56-184-224
26

J a n Ar t s

Mathijs

Bruynen,

v.

188

die

54

Wi llem Jan

(of W i l l e m die
Bruyn)

7-24-71-83-84-103-126131-139-201-207-210213-275

Bussel,

Art

Buelleo,

van

31-57

Goest

175

Bussel,

Huybrecht

Bussel,

Jan

Bussel,

Joost

van

267

van

70-218

van

35-81-87-117-165-199—
20 8-230

Camp,

Hr.

Camp,

Seel

Camp,

Willem

Celen,

Anthonis

van

P e te r

4 0 -130
40

van de
van

de

de

17
21 2 - 2 7 0

P e te r

C h i e l e n z n ., H a n r i c k Jan

168

Chielen,

20

Heyn

C laeszn.,
Claes,

Claeszn.,
Cnoep,

Dirck

Jan

C laeszn.,

D i r ck
Pe t e r

P e te r
Marten

Jan

W i l l e m Jan

122-135-257
21-42
6-54-87-104-147-215-235

Jan

C off e r m a n s ,

133-204-213
113

Hanrick

C o lbraken,

G e ra r t

C o lbraken,

Jan

van

van

95a
70-162
19-45

C o l e n , B r uy st en

253

Colen,

2-13-20-22-37-41-86-110

Jon

141-18 2-213

Colen,

Jan

Pauwel

Colen,

Luytgart

Colen,

Margriet

266
dr.

Jan

249
12-70-110-199-254

C o l e n , Pauwel
Colen,

41-74

Philip

Coppe n s ,
Coppen,

(gm M a r g r i e t )

Dirck

242

Henrick

Coppens,

Joest

Coppi j s ,

Willem

C o rt ke ns ,
Cort,

Corten,

72
237
2-182

Melis

Dirck

34

die

20-22-226

Peter

22-226

Crakelaerts,

Mathijs

Cruys,

v.

Claes
Jan

v.

Cruys,

Jan

Anthonis

Cruys,

Maes

Jan

D eckers ,

65-144-267
162

den

14-87-117-149-216-250
van

de(n)

122-125-182

v.

de(n)

142-143

Anthonis

van

58-81-83-144-155-208-276

(den)

Dalenbroexs,
Danels,

Art

de(n)

Cruys,

Dael,

249

220-221

Jan

251

Willem

182

Gevart

17

De c k e r s , Goert
D eenen,

Hr.

D eenen,

Art

Deenen,

Dirck

97

Anthonis

69
14-44-92-95a-119-182-187
199-212
94-110-171-252-278

Deenen,

Jan

Deenen,

Willem

Deynen,

Margriet

119
189
85
D i d m a n s , Jan
223
D i r c k s , Hilleke

dr.

Hr.
230

D i r c k s , Jenneke

-de

D o e r r e n , Claes

van

Doeren,

v.

Daniel

D o e r e n , Jo f f r .
Dooren,
Dries,

Art

Seel

van

knd'

257
97

den

van
den

237
88-116-130-153-204
24

Eckerbroeck,

Dirck

E e èsbroeck,

van

Thijs

111

van

129

Eisen,

Jan

van

Emans,

Art

62-118-137

Emans,

Herman

91

Emans,

Lemmen

8-43-138

Emans,

P e te r

7- 14-62-75-91-98-118-

Emans,

R oe f

198-199

154-180-239

Engelen,
Eyck,

234

Corsten

Willem

Ja n

257

20

van

Eynde,

A rt

Eynde,

Danel

Eynde,

Mercelis

Eynde,

Peter

van

Eynde,

Peter

Bruysten

Faes,

van

den

-de

Willems

van

Ar t s z n .

Genen,

van

den

17

den

30

223

Sijmon

110-137

70-210

Dirck

175

Lambrecht

Geerlix,

Art

Geldens,

Goert

242
30-56-117-223-252
110

Bruysten

Geritszn., Gherit

Goort

226
53-114

Gerits,

Jan

Gerwen,

Daniel

232

van

G i e l e n s z n ., M i c h i e l
G o e b b e l s , E v e r a rt
G obbels,

van

20-85-86-168-226

W il le m Maes

Gerits,

18

den

54-87

Frenckens,

Geenen,

18-60

den

Jan

Froeyen,

knd-

Art

Jan

199
161
2-6-33-94-168-181-183-

G o e rt

208-214-247-251
23
Goerts,

D i rc k
18-164-195-217

Goeyens,

J o est
24

Goloff,

P e ter

20

Goor,

A n t h o ni s

Goor,

Jan

Goor,

W i l le m

van de
48

van

de
van

20-48-254-265
de
7

G r a e f , Geert

v.

de

Groeten,

Jan

(de Groot)

Groeten,

M a t h i j s Jan

Groeten,

W i l l e m Jan

Haen,

Art

Haen,

Goert

Haen,

H e n r i ck

12-20-48-70-86-168-228

(Thijs die Groot)

103-112-182-232-278
142

die

40-74-129-158

die

(Schaenen)

(Heyn)

die

225-249-275
7-9-22-40-61-67-72-118122-190-278

Haen,

Jan

de

Hal,

H r . Art

Hal,

Hr,

Hall,

251
van

D i rc k

225-266

Hanrickszn.,
Hanricks,

8-35-83-103-136-147

van

Hillegonda

dr.

Hr.

Dir c k van

H an r i c k Jannes

251-278
62-94-95a-125
86-168-199

M a t h i js

sHeeren,

Jan Rut

277

Helmont,

G eri t

van

20-243

Hemeler,

Goert

die

10 -60

Henrickszn.,

Peter Mee s t e r

210-212

H e r m a n s ^ .M r . Jan
Hersel,

Art Danielszn.

Heymkens,

237

van

61
159

W i l l em

Heynen,

Art Dirck

25-49-56-74-113-137-179

Heynen,

D irck

4

Heynen,

Henrick Dirck

31

Heynen,

Jan

12-17

Heynen,

Jan Dirck

8

Heynen,

Jan Jan

55

Heynen,

Jenneke Dirck

-de knd-

252

Heynen,

Joest Dirck

93

Heynen,

Mat h i j s Jan

141-142-209

Heynen,

Thom as Jan

195-219

Heytrack,
Heytrack,
Hoeck,

Marten v/den

225

Thijs

40-225

van den

Jan van (de)

2-21-75-123-147-197239-251

Hoerenvoets,

Jan

H o g e , Huyb die
Honsnase,

Weyndel

Houbraken,

Art van

Houbraken,

Joest van

182
182-244
5-107-137-187-204
112-115-128-251
10-47-58-106-142-184-2 IQ
220-242

Heestermans,

Wouter

79

Houbraken, Joest Peterszn van

76-77

Houbraken, Jut van

239

Houbraken, Peter van

58

Huyben, Art Thonis

20

Jacops, Art Jan

126-166-186-224-255-268

Jacops, Dirck Jan

134

Jaoops, H r . Hanrick

109

Jacops? Jan

4-11-17-20-30-41-60-80

Jennekenszn., Joest Goessen

133

Jeronimus,

142-219

Heyn

Jonckers,

Henrick

85-235

Jonckers,

Sijmon

62-110-239

Jordens, Ceel

24-95a-235

Kessel, Dirck van

4-44-75-114

Kessel, Gielis van

6-11-33-37-57-58-73224-225-255

Kessel, Wilm van

4

Keymp, Art

216

-erfgen.-

Leend, Roef van

267

Lemmenszn.,

164-168-183

Dirck Claes

Lemmen, Evert

123

Lemmens, Jan

2-13-130-14^-185-204

Lenarts, Goessen

111

Lier, Beel van

13-71

Lier, de knd van

62

Lier, Geract van
L i e r , Jan van
Lierop, Beel van
Lierop, Jan van
Liessel, Joest van

79-142
141
22
6-7-57-133-251
8-11-77-91-156-184219-268

Liessel, Joest Hanrickszn van
I L o b k e n s ,

Melis

190
6-26-30-56-76-98-107139-195-209

Loefken, Thij s
Loemans, Willem
Lucas, Jan

129
50
199-225

Maes, Art

Peter

154

Maes, D ir c k

37-255-266

Maes, G o e r t

Jan

225

Maes, J a c op

250

Maes, Ja n M e r c e l i s

47

Maeszn.,

164-187

J an R u e l e n

Maes, M a e s k e n

33 -3 4- 37-75-92-102-

Maes,

Marten

98

Meer,

H r . Willem

145-238

v.d.

50

Melis,

Katharine

123

melis,

Mathijs

199

Mennen,

H uy b

138

A n t hs

9- 1 5-136-147-159-247

Mennen,

Joest

Mennen,

Katharien

Anthonis

22

Mennen,

Nee l

57

Merrien,

Rut

223

Mertens,

Geertruyt

277

M e s m e k e r , Art
M e s me ke rs ,
Mesmaker,
M e tser,

110

die

23

Gelden
Jan

83

die

257

Gregorius

M e ys ke ns ,

G o er t Jan

40-257

M e y sk en s,

Jan

199-236-252-266

M e ys k e n s ,

M er ce l i s Jan

(Smeyskens)

40

M e w i s z n . , W el tk en

24

Milheze,

139-145

R o l of

Molendijx,

van

Dirck

dr.

Jan

M o l e n d i c x , Jan
M o l e n d ijck,
Moosdijck,

Peter
G ie l i s

van den

33-94-168-218

v.

107-161

de

M i j s , de knd K a t h a r i n a

Neelen,

Art

124
9-15-35-136-138-215

(gm Lijsken)

277

103

N e e l e n , Hans

33-225-242

Nelis,

257

Thijs

N o y t s , Melis

32

Nijs,

20-30-139-267

Hanrick

Onde r l a e t s ,
Os,

G e r ar t

Os,

Jan

Os,

Willem

Goert

236

van

14-183-226

van

141
van

O tt e r d i j c k ,

2-113

Art

van

2-13-67-81-83-107-131138-164-166-182-244

O tt e r d i j c k , Art Ja n s z n .
O t t e r d i j c k , Art T h o n i s
Otterdijck, Claes
O tt er di j c k , He y n

van

Janszn.

93-252
van

van

Cornelis

P e er k e n s d r . ,

van

van

134-190-197
6-14-20-228-238

O t te rd i j c k , Jan J a n s e n

Panheel,

182-193-218-267
67

O tt e r d i j c k , H a n r i c k J a n s z n
O tt er di j c k , Jan

141-193

van

van

9 5a-182-217

251

van

56-98-154-189-203

Lijsbeth

Peters,

Di r c k

187

Peters,

H a n r i ck

8-22-83-164-185-202-204

Peters,

Jan

6-58-81-104-156-184-219

Peters,

Marten Gevart

31-218

Peters,

Peter

180

Ha n r i c k

Philip s,

M ar gr i e t

86

P onsuer,

Goert

26-144

Porter,
Reest,

Art
Jan

20-80-110-144-162-240-27 1

van

R e e s t , Mery
Reynen,

71-210-239

die

114

van

6

Goes

Reynkens,

60-219

Heyn
Art

15-267

Robijns,

Jan

7-197

Robijns,

Rut

Robijns,

Roefs,

C Op rn el is

Roefs,

Heyl w i c h

Roefs,

H eyntken

Roefszn.,
Roefs,

138
(" Neel)

-de knd-

Jan Cor n e l i s

Lau w r e y n s

Roessen , Coen

(Neelen)

(■ Wreyn)

56-62-117-125-171-195
252
265
250
184-219-270
14-70-92-168-183
72

Roesven,
Roey,

Rut

Peterszn

Joest

va n

van

23
257

Rommen,

Gérart

144

Rommen,

Margriet

15-81-83

Ruelens,

Art

Ruelens,

Art

Ruelens,

Jan

Ruth,

74-76
Jan

13-43-61-62-113-133138-149-185

Fijken

va n

Rut,

Hanrick

va n

Rut,

Heylwich

Rut,

Sophie

Ruts,

Rut

Sanders,

47

236
77

dr.

Art

van

198

van

184

Peter

223

Art

220-229

Jan

Scalvogels,

Henrick

7-267

Scalvogels,

Jan

198-235

Sceerre,
Sceper,

Peter
Heyn

78

die

9-10

die

S c e p e r s , Jan

18-138

Sceper,

74-143-237

Marten

Scerders,

de

105-159

Peeter

10

Scoemekers,

Jan

Seelen,

Peter

Art

Seelen,

Peeter

Seelmans,

Gerit

Slechszn.,
Slegers,

Dries

Mathijs

Thomas

Smollers,

Gerit

Smollers,

Hanrick

71
57

Mercelis

Gerart

Snijers,

Jan

Snijers,

Joest
Willem

Stockveen,

A e rt

Stoetboem,

Jan

185
71

Woptier

Snijers,

Gerart

168

Willem

Smollers,

119
114-198

die

Evert

Smollenszn.,

57
32-91-239
162

Smollers,

S n i je r ,

Dirck

Jan

S m e e t s z n ., H a n r i c k
Smeet,

145
6-10-11-58

Joost

254
72

12
de
van

2

94
6-7-42-189-203-278

Theeuwen,
Theus,

Goert

Jan

249

(ook Theeus,

Thews)

2-8-14-22-105-110-153181-198-200-213-275

Theuwens,
Thielen,
Thonis,
Thijs,

Han r i c k
Cop

69-154

Art

104-107

Br u y s t e n

Tripmekers,
Truyen,

83-84-103-201

9-11-118-130-158-178-236

Joest

40-88-153-173-204

Goessen

Verbeeck,

94

Me r c e l i s

123

V erbeersdonck,

Ceel

184

Verbeersdonck,

Henr i c k

56-95a-97-98-123

V e rbeersdonck,

Jan

40-158-265

Verberschit,

Goert

91

V e r d i j s s e l d o n c k , erfgen.

237

V e r d i j s s e l d o n c k , Joest

186

Verd ijs se ldo nck , Willem

239

Vereept,

85

Herman

30

V e r e i n s e l d o n c k , Goort
Vereuseldonck,

Wi l l e m

(Verenseldonck)

13-40-70-75-129-200213-225

Vereycken,
Vereyken,

23

Dirck

254-265

W i llem

86

Verhoeven,

Joest

Verhoeven,

Peter Janszn.

127-130-249

Verhofstad,

Mercel i s

22-62-153-185-202-209

Verhijnart,

Art

93-156-214-219

Verhijnart,

W illem Artszn.

229

Verleynseldonck,

Melis

13

V e r l e y s d o n c k , Thijs Neliszn.

2-70

V e r l i j n d e n , Goert

70-265

Vermeer,

21-98-154-212-278

Hr. WilDièmi

Vernebben,

Art

2-3-138

V e r n e b b e n , Jan

23

Vernebben,

Jan

226

Vernebben,

Lijsbeth

243

Verrij t , Jan

20-114-223-236-238

Verrijt,

24-30-61-130-154-171-180

Joest

212-215-234-266
Verrijt,

Marie

243

Verrijt,
Verscaut,

Philip

86-107-150

Art

139

Verscaut,

Art

Verscaut,

Cornelis

Verscaut,

Peter

Verscaut,

Wreyn

20

Nelen

4-15-161-171

(Neel)

22-26-83-103-123-138-188
10-26-204

(=Laureyns)

Verscueren,

Art

49-245

Verscueren,

Peter

34-73-224-255

Verstappen,

Goert

11

Verstappen,

Willem

27

Verstraten,

Peter

44
11

Vervoert,

Aert

Vervoert,

Jan

Vervoert,

Vranck

Verweyen,

Hanrick

127-144

Artszn.

15-21-26-62-118-119
124-171-207
2-8-13-21-22-24-51-62-

(Heyn)

71-87-110-117-136-138153-188
Verweyen,

Herman

33

Danelszn.

V l e m i n g , Jan

6

V l e m i x , Marten

55

Vos,

58-72-79

Jan

Vranckenzn.,

Gerart

Jan

205

Vrancken,

Goert

224-238

Vrancken,

Jan

Vrients,

Aert

241
2-3-9-21-22-62-223-^39

Vrients,

Hanrick

105

Vrients,

Peterke

Wagemekers,

dr.

257

A rt

26-51-54-171

Willem

Waterlaet,

Goert

Janszn.,

Waterlaet,

Tielen

van

Werdingen,

Herman

Meu.k’zn

van

den

243
210

den
van

119

W e yn e n ,

Katharina

214

Weynen,

Dirck

76
20-62-69-74-162-164-168

Willemszn.,

Mercelis

Dahiel

226-238
W i l l e m s , Joest
Willemszn.,

Thomas

(Maes)

30-129
133-184-192-234-235

W i llems, Willem

255

Willen, Art

67

Willen, Gevart

2-7-239-275

Willen,

224

Peter

Willen, Willem

10-34-49-58-186-214-224

Winckel, Goert v.d.

48-68

Wijnckel, Joest van den

40-48-68-71-199-200-206234

Witten, Aeb.

(Aëlbert)

118-135-199-225-234

Witten, Dirck Joop

235

Witten, Gevart

2

Witten,

47-79

Heyn (die Wijt)

Wijt, Jacop die (Witten)

33-34-58-79-80-105-106

Witten, Jacop Jacop

237

Witten, Joest Jacop

195-219-225

Wit, Herman die

236

Wolsberch,

213

huis in de

Wijchmoets,

Heyn

95a

Wijchmoets,

Reyner

111-171-181-209

Wijflets, Jan (Wijflaerts)

11-37-44-49-58-75-106133-234-260-269

Ysbouts, Joest

3-8-71-91-98-112-116-

Ijsbouts, Lijn

34-49

Ysbouts, Mercelis

2-15-32-56-62-81-83-84-

134-154-198-205-223

97-103-137-144-149-158204-209-218-239
Ijsermans, Peter

Zemans, Jan
Zeylberch, Jan v» de

146-153

72
31

Streekarchivariaat
Poelland

Postbus 3
6750 AA Deurne
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