
Someren R65 
 
R65,f.2,zonder datum: Secretaris is Berthold van Kessel. Lijst van Copien en 
rekeningen door hem gemaakt. 
 
R65,f.3v,dd.24-6-1552: Eed gedaan als gezworenen door Jan Dirrick Brants en 
Michiel van Doeren. Afrekening tussen Loey van Ghistele en Berthold van 
Kessel over de jaren 1553 en 1554. 
 
R65,f.3,4: Dit boek beslaat de jaren 1550 - 1552 te beginnen 24-6. Dan volgt 
de lijst met kopers en verkopers. 
 
R65,f.5: Lijst van gescreven brieven en een lijst van datgene wat Berthold 
van Kessel gehad heeft op de afrekening van het 2e jaar. 
 
R65,f.6,dd.24-6-1550: Schepenen zijn Jan Jan Sbruinen, Sijmon Jan Dirricks, 
Gijsbert Jan Gijbens, Goort van Duppen, Geef van den Zeelberch en Jan van 
Aelst. Daniel Sijmon Reynens is doorgestreept. 
 
R65,f.6,dd.24-6-1550: Lijst van namen van mensen die hun chijns, staande in 
het chijnsboek van Kessel betaald hebben. Eigenaar van het boek is Berthout 
van Kessel. Degenen die 1 of meerdere brieven gekregen hebben volgen hieron-
der. 1 brief: Aert Daniel Swevers met Jan van Doeren, Marten Jan Happen, 
Willem Willem Sanders, Lijn wed. Joost Ooms c.s., Hubert Aert Tryps, Aert 
Aert Cortsmeets. Noch een brief: Jan Jan Geverts van drie jaeren, Jan 
Hanrick Smeets doude, Thomas Peter Sanders, Gerit Dirricks van Kessel, Maria 
wed. Dirrick van Kigler c.p. Tertia epistola: Jan Loemans, Willem Hanrick 
Denen, 6 kinderen Gerit Verheyenbraken, 8 kinderen Hanrick Gerit Eerkens, 
Gualtery Peter Scepers en Dries Papendonck, Peter Reyner Jan Willems. Quarta 
epistola: in Asten Jan van Hoeck, Frans Thijs, Reyner Wijchmoets, Aert 
Vrients, Hanrick Theuwens. Quinta epistola: Pauwel Vervoort, Thoenis Dirrick 
Gerits, Jan sin broeder, Jan Willems van Horrick, Joost Goort Jan Goorts, 
Wouter Gosen Goykens. Sexta epistola: Thielman Dirrick Janssen, solvit 13 
k.gld. Jop of Cop Garsten. 
 
R65,f.6v,dd.8-7-1550: Aflossing door Frans Matthijs van Barloo aan Heer 
Hanrick Philips van Helmont van de helft van een erfrente van 100 k.gld. 
zoals Matthijs en Philips voorsz. tesamen tot Schartogenbosch gelooft en 
gesworen hadden te betalen. 
 
R65,f.6v,dd.2-7-1550: Verkoop door Thoenis Joost Mennens, Hanrick zijn 
broer, Thoenis Jan Gerits als m&m van Marie, Lucas Verhindert als m&m van 
Anna en Marie Joostendr. allen kinderen en erfg. van Joost voorsz. en zich 
tesamen sterk makend voor hun medeerfg. niet tegenwoordig zijnde, aan Frans 
Matthijs van Barloo van een erfchijns van 3 peters, het stuk tot 18 st. 
gerekend, welke chijns Mathijs van Barloo gevest had Marcelis Alaerts en 
Margriet zijn huisvr. en de verkopers aangekomen is na dood van Margriet 
voorsz., hun grootmoeder. 
 
R65,f.7,dd.5-7-1550: Verkoop door Jan Hanrick Chielens aan Hanrick Spee van 
1 malder rogge erfpacht uit huis, hof, enz. aent Houbrouck. 
 
R65,f.7,dd.4-8-1550: Belofte van schadeloosstelling door Michiel Dirrick 
Schasen aan Marcelis Janssen van Vosselen indien hij schade of letsel zou 
ondervinden van Dirrick Wouter Schasen. 
 
R65,f.7v,dd.4-8-1550: Verkoop door Marcelis Janssen van Vosselen aan Gijb 
Jan Gijbens van een erfchijns van 3 k.gld. uit onderpanden genoemd in de 



originele grondbrief dd.28-6-1525. De erfchijns is eertijds gevest door 
Dries Papendonck aan Jan Verhorst en verkoper had hem in koop verkregen 
tegen de kinderen Wouter Schasen als erfgenamen van Jan Verhorst. 
 
R65,f.7v,dd.8-8-1550: Verkoop door Reyner Jan Willems en Marten Aert Denen, 
gezworenen, met toestemming van bestuurders van een stuk van de gementh aan 
Aert Jan Wouter Boyens. 
 
R65,f.8v,dd.14-3-1553: Berthout van Kessel verklaart betaald te zijn door 
Marcelis Matthijsen van den Einde van een erfchijns van 5 st. in het boek 
van Kessel. 
 
R65,f.9,dd.19-8-1550: Verkoop van een stuk gemeynt aan Jan Willems. 
 
R65,f.9,dd.19-8-1550: Vonnis tussen Frans Gerits van Breey aanlegger en 
Matthijs Geverts, vorster tot Lyerop, verweerder. Aanlegger wordt niet 
ontvankelijk verklaard. 
 
R65,f.9,dd.19-8-1550: Verkoop door bestuurders van Z. aan Willem Wintkens en 
Willem Goert Dirricks van Maerhees, van 1½ lopens moers. 
 
R65,f.9v,dd.2-9-1550: Verkoop door Thoenis Sander Genen met Lambert zijn 
broer en zich sterk makend voor Peeterken hun zuster aan Aert Jan Wouter 
Boyens van een stuk land met groes, geheten den Boesen, aent Slieven 
 
R65,f.9v,dd.2-9-1550: Verkoop door Peter Joosten van de Berckvenne aan Joost 
Jan Thielens van 1 mud rogge erfpacht uit huis, hof, enz. aen de Heye. 
 
R65,f.10,dd.2-9-1550: Vertijdenis door Jan Hanrick Cortsmeets als m&m van 
Catharina dr. Hanrick Gerit Eerkens, op zijn kindsdeel in huis, hof, enz. 
aent Scoot hem aan gekomen van Hanrick en Hanricksken zijn vrouws vader en 
moeder, en dat t.b.v. Willem Hanrick Eerkens zijn zwager. 
 
R65,f.10,dd.6 of 7-10-1522: Epistola renovanda: Verkoop voor schepenen m.n. 
Gerit Mattheus van den Houve, Michiel Jacop Michiel Sconcks, Gosen van Vee, 
Willem Claes Willem Dirricks, Marten Willem Sbrunen, Marten Peter Maes en 
Reyner Jan Willems, door Jan Deynout Smeets aan Marten Hanrick van Weerdin-
gen van een erfchijns van 30 st. uit een stuk land. Op 20-8-1550 heeft 
Marten Hanricks van Weerdingen de voorsz. brief getransporteerd aan Gelis 
Corsten Smeets. 
 
R65,f.10,dd.25-8-1550: Verkoop door Peter Coppens van Nederweert aan 
Geertruyd Frederich van een erfchijns van 3 k.gld., welke erfchijns Gosen 
Thoenis Wouters eertijds gevest heeft aan Peter voorsz., uit huis, hof, enz. 
en nog meer onderpanden volgens brief dd.25-10-1542. 
 
R65,f.10v,dd.28-8-1550: Verkoop van een bleecxken door bestuurders aan 
Gelden Jan Claes c.s. voor de duur van 12 jaar. 
 
R65,f.10v,dd.4-2-1549: Testament door Heylwich wed. Willem Cortsmeets in het 
bijzijn van schepenen en Heer Aert van Kessel. Haar kinderen zullen hoofd 
voor hoofd alles delen. In plaats van haar zoon Willem, zullen diens 
kinderen meedelen. Zij moeten echter stil staan, totdat ingehaald is wat hun 
vader vooruit gehad heeft. 
 
R65,f.11,dd.24-9-1550: Verkoop door Frans Hanrick Denen aan Dirrick Pauwel 
Vos van een stuk beemd aent Scoot in de Strijpen, ul. Jan Verstraten, al. 
Peter Jan Gijben, uf. Domus de Postula, af. de staet. 



 
R65,f.11,dd.24-9-1550: Verkoop door Dirrick Pauwel Vos aan Aert Hanrick 
Smeets junior van een erfchijns van 24 st. uit bovengenoemde beemd. 
 
R65,f.11,dd.7-10-1550: De hoogschout Jan van Brecht, Ridder, verzoekt om 
assistentie bij het apprehenderen van Marten Willem Sbrunen inzake de 
doodslag op Frans Verdiseldonck. Marten is op zolder gevlucht en men kan hem 
er schijnbaar niet af krijgen al is men met 9 man. Joost Franssen Verdi-
seldonck verklaart dat hij geen assistentie kan verlenen, daar hij een 
cleynen jongen is van cleynder macht en dat zijn momboirs niet in het dorp 
wonen en hij niet bij machte is om borgen te stellen. 
 
R65,f.12,dd.7-10-1550: Schepenen doen recht aan Alijt wed. Dirrick Denen 
tegen Jan Genen. 
 
R65,f.12,dd.21-10-1550: Schepenen doen recht aan Michiel van Gemert tegen 
Jan Sanders. 
 
R65,f.12,dd.21-10-1550: De borgen van de kinderen van Frans Verdijseldonck 
en Jenneke zijn wed., m.n. Jan Pauwel Colen, Jan Jan Sbrunen, Deynout Sijmon 
Reynen, Joost Joosten van Lyessel en Bruysten Verheze verklaren dat zij de 
pacht over de hoeve de grote Eckerbrouck zullen voldoen aan Heer Henrick 
Boorten, provisor van het Godshuys van Postel. Ook verklaren zij dat de 
hoeve gehouden zal worden en op de oude manier voortgezet. Joost Joosten van 
Lyessel en Bruysten Verheze als momboirs van de kinderen van Frans 
Verdiseldonck en Joost Franssensoen verklaren de boven genoemde borgen 
schadeloos te zullen stellen. 
 
R65,f.12v,dd.22-10-1550: Verkoop door Gijsbert Jan Gijben als m&m van Jutte 
aan Gevert Bruysten van de Zeylberch van een stuk land gelegen aent Scoot, 
ul. de koper, al. Hanrick Hanrick Martens de jonge, uf. Jan Jan Belen, af. 
de waterlaet. Uitgenomen een chijns in het boek van Helmond. Testes Sijmon 
de Joncker en Deynout Sijmons. 
 
R65,f.12v,dd.8-12-1550: Procuratie gegeven door Joost Jan Loemans aan Marten 
Peters van Horrick om zijn zaken te behartigen voor de E. H. te Shart-
ogenbosch tegen Anna en Maria nat. drs. van Heer Jan de Brune. 
 
R65,f.12v,dd.10-11-1550: Verkoop door Hanrick Wouter Bakermans, Gelis Goort 
Craendoncks als m&m van Geertruyt dr. Wouter voorsz., Gerit Jan Gerits en 
Catharina zijn zuster verwekt bij Bertke Wouter Bakermansdr. en Aert van de 
Camp als m&m van wijlen Catharina voor zijn tocht en Hanrick Wouter Baker-
mans met Jan van de Camp als momboirs van de kinderen Aert voorsz. voor de 
erfel. aan Claes Willem Denen van hun kindsdeel en versterf hen aangekomen 
van Wouter Bakermans hun vader en Ida hun moeder in huis, hof, enz. 
 
R65,f.13,dd.10-11-1550: Verkoop door Claes Willem Denen aan Hanrick Wouter 
Bakermans van een erfchijns van 3 k.gld. en 5 st. uit bovengenoemd huis enz. 
gelegen aen Spoelhoevel. Idem dezelfde aan Gelis Goort Craendoncks van 2 
k.gld. Idem dezelfde aan Gerit Jan Gerits en Catharina zijn zuster van 3 
k.gld. Idem dezelfde aan Aert van den Camp ter tocht en zijn kinderen ter 
erfel. van een chijns van 3 k.gld. 
 
R65,f.13v,dd.10-11-1550: Verklaring door Gijb Gerits Roefs, dat hij eertijds 
aan Jan Gerit Roefs zijn broer getransporteerd heeft zijn kindsdeel hem van 
vader en moeder aangekomen, en daarvoor betaald is. 
 
R65,f.14,dd.12-11-1550: Verklaring door Jan Marcelis van Vosholen, dat hij 



betaald is van 1 malder rogge, staande te lossen het gehele mud met 31 
k.gld. van welk mud rogge Marcelis voorsz. en Jan zijn broer aan Jan hun 
vader gelofte hadden gedaan aangaande de erfpenningen. Jan de verkoper heeft 
de andere helft van de mud rogge opgedragen aan Marcelis zijn zoon. De 
erfbrief is van datum 4-12-1544. 
 
R65,f.14,dd.13-11-1550: Verklaring door Berthout van Kessel Willemsz., dat 
hij betaald is van Marcelis Jan Colen aangaande de erfel. van een erfchijns 
van 1 st., 1 oort en 3 moerkens, die men placht te gelden uit goederen hem 
aangekomen na dood van Dirrick Brants en Elske zijn huisvr. vanwege Maria 
Dirrick Brantsdr. zijn huisvr. zaliger. 
 
R65,f.14v,dd.13-11-1550: Berthout van Kessel bekent betaald te zijn door 
Gevert Bruystens van den Zeylberch van de chijns van zijn goederen in het 
boek van Kessel. 
 
R65,f.14v,dd.13-11-1550: Verzoek door gezworenen en een deel van de gemeyne 
naegebueren aan Arien Denen om hen te vertegenwoordigen tegen de schouthet 
of Berthout van Kessel aangaande 138 k.gld. 
 
R65,f.14v,dd.24-11-1550: Berthout van Kessel is betaald door Matthijs Hoeben 
alias scoemekers aangaande zijn chijns. 
 
R65,f.15,dd.23-11-1550: Geschil tussen Arien Denen ter eenre en Willem 
Hanrick Denen ter andere zijde. Arbiters voor Arien zijn Jan Thoenis Hoeben 
en Jan Pauwel Colen, voor Willem zijn Frans Thoenis Hoeben van Lyerop en Jan 
Marten Denen. 
 
R65,f.15,dd.24-11-1550: Berthout van Kessel is betaald door Michiel Schasen 
van zijn chijns. 
 
R65,f.15v,dd.24-11-1550: Vernadering door Dirrick Michiel Schasen als m&m 
van Anna dr. Willem van Kigler, van huis, hof, enz. als Claes Willem Denen 
in koop verkregen had van Lambert Gerit Genen. 
 
R65,f.15v,dd.24-11-1550: Belofte van bet. door Michiel Dirrick Schasen en 
Dirrick zijn zoon aan het capittel van de St. Janskerk te Den Bosch van 9 
k.gld. jaarl. zodat Claes Willem Denen daarvan ongelast zal blijven. 
 
R65,f.16,dd.28-11-1550: Verkoop door Jan Janssen van Vosholen aan Jan Goort 
Bakermans van 1 mander rogge erfpacht uit een stuk groes geheten den Pas 
gelegen in de Veltemsecker, ul. Thijs Verbraken, al. Bruysten Colen 
Philipsz., uf. de wech, af. Marcelis Janssen van Vosholen. 
 
R65,f.16,dd.28-11-1550: Belofte van bet. door Jan Janssen van Vosselen aan 
Marcelis zijn broer t.b.v. Jan hun vader, van 3 vaet rogge direkt en 7 vaet 
later. 
 
R65,f.16,dd.27-11-1550: Berthout van Kessel verklaart betaald te zijn door 
Reyner Nelis Scremers van diens chijns in het boek van Kessel. 
 
R65,f.16,dd.5-11-1550: Geschil tussen Joost Thielen en Jan van Diepenbeeck 
zijn zwager ter eenre en Jan Dirrick Brants ter andere zijde aangaande een 
naderschap. Arbiteren voor Jan Brants zijn Heer Aert van Kessel en Jan Joost 
Andriessen en voor Joost Thielen en zijn zwager, Willem Claes Denen en Frans 
Thoenis van Otterdijck. 
 
R65,f.17,dd.15-12-1550: Verkoop door Loy Frans Roelens van Ghijstele aan Jan 



Thijs van Leendt van een stuk land aen den Reckgrave. Verkoop door Jan Thijs 
van Leendt aan Willem Bruystens van een erfchijns van 3 k.gld. uit 
bovengenoemd stuk land. 
 
R65,f.17v,dd.15-12-1550: Verkoop door Andries Marcelissen van de Camp aan 
Marcelis Janssen van Vosselen van een stuk land omtrent de Moelen. Als de 
verkoop vernaderd zou worden, dan belooft Andries aan Marcelis 10 st.of een 
halve tonne bier te betalen. 
 
R65,f.17v,dd.18-12-1550: Verzoek van Marten Willem Sbruynen aan Berthout van 
Kessel als schouthet der bancke van Zoemeren om uitstel van zijn proces om 
zich beter te kunnen defenderen. Berthout verklaart daar niet toe gerechtigd 
te zijn. 
 
R65,f.18,dd.18-12-1550: Verkoop door Heer Dyrck van Eynhouts Aerntszoen aan 
Reyner Goert Reyners van een erfbrief van 1 k.gld. uit een erf gelegen 
omtrent de Spoelhoevel ul. Jan Henricks van de Nuwenhuys, verder rondom de 
gemeynte, beschreven in brief dd.24-5-1505. 
 
R65,f.19,dd.18-12-1550: Proces tussen Arien Claes Denen aanlegger en Marten 
Willem Sbruynen verweerder over het doen steken van panden. Arien wordt in 
het gelijk gesteld. 
 
R65,f.19,dd.29-9-1550: Verkoop door het corpus van Z. aan Gosen van Vee en 
Thoenis van Vechel van 1½ lopens moer bij Hoechten voor 12 jaar. 
 
R65,f.19,dd.28-9-1550: Verkoop door Thielen Joostens van de Berckvenne aan 
Frans Matthijs van Barlo van 2 mud rogge erfpacht uit huis, hof, enz. 
omtrent den Donck, zoals hij het eertijds in koop verkregen had tegen Marten 
Willem Sbruynen, ul. de erfg. Jan Janssen van Ayen, al. Marten Willems c.p., 
uf. Marten Willems voorsz., af. de straat. 
 
R65,f.19v,dd.20-12-1550: Verkoop door Michiel Peter Honichmans aan Maria dr. 
Marten van Roelen van 1 mud rogge erfpacht, uit huis, hof, enz. aent 
Slieven, ul.Thoenis Deynouts van Vaerloe, al. Jan Sijmon Tempelers c.p., uf. 
erfg. Dirrick van Kessel c.p., af. de straet. 
 
R65,f.19v,dd.8-1-1550: Verkoop door Claes Sijmon Seelmekers aan Jan Hanrick 
Eegtkens van een erfchijns van 3 k.gld. uit huis, hof, enz. in de Derp-
straet, ul. Jan Janssen van Vosholen, al. Jan Jan Wouters, uf. Jan Hanrick 
Smeets, af. de Derpstraet. 
 
R65,f.20v,dd.8-1-1550: Verkoop door Gerit Daniel Hanssen aan Willem Aert 
Willems van een stuk land, geheten het Bijlke en gelegen omtrent den Mortel. 
 
R65,f.20v,dd.13-1-1550: Belofte van bet. als verreickte scult door Daem Jan 
Damen aan Jan Goort Bakermans, altijt als hij de sceperie verlaten sal ofte 
als hij aflivich wordt en Jan voorsz. zal de scapen van Daem voorsz. mogen 
aanvaarden en zal eerst betaald de som van 19 k.gld. met 1 mander rogge. 
 
R65,f.20v,dd.19-1-1550: Verkoop door Aert Aerts Verscaut aan Frans zijn 
wettige (doorgestreept) zoon van huis, hof, enz. aen die Heye, verkoper 
aangekomen en in erfkoop verkregen tegen Reynder Reynder Hanens en Heylwich 
zijn huisvr. Gelegen tussen erfg. Jan Martens van Eckerbrouck ter eenre en 
de erfg. Hanrick Maes Mesmekers ter andere zijde. 
 
R65,f.21,dd.19-1-1550: Verkoop door Aert Aerts Verscaut aan Cornelis Marten 
Sgrotens van een stuk land int Veltem. Verkoop door Cornelis Marten Sgrotens 



aan Aert Aerts Verscaut van een erfchijns van 2 k.gld. en 6 st. 
 
R65,f.21v,dd.23-1-1550: Overdracht in erfwisseling door Hanrick Hanrick 
Martens de jonge als m&m van Peterken dr. Gerit Scerders aan Thomas Hanrick 
Maes Mesmekers en Catharina zijn huisvr. van zijn kinsdeel hem aangekomen na 
dood van Gerit Scerders voorsz. in huis, hof, enz. in de Keyserstraet, ul. 
Loy Frans Roelens van Ghijstele, al. de Keyserstraet, uf. Joost Aerts van de 
Camp met zijn medeerfg., af. Jan Hanrick Bakermans. Overdracht door Thomas 
Hanrick Maes Mesmekers als m&m van Catharina dr. Gerit Sceerders aan Hanrick 
Hanrick Martens en Peterken zijn huisvr. van 8½ vaet rogge erfpacht uit een 
homen? gelegen aen die Heye, nu ter tijt toebehorende Hanrick Sgeven met de 
erfbrief daarvan. Ook draagt hij over 3 vaet rogge uit bovengenoemd 
kindsdeel. 
 
R65,f.22,dd.28-1-1550: Verkoop door Daem Joostens van de Berckven (als m&m 
van Lijnke dr. Theuwen Dirrick Sconcks; doorgestreept) aan Jan Goort 
Bakermans van een malder rogge erfpacht uit zijn kindsdeel hem aangekomen na 
dood van Theuwen Dirrick Sconcks zijn huisvr. vader., in huis, hof, enz. 
aent Scoet.ul. Marie wed. Theuwen Sconcks voorsz. en verder de straet. Anna 
Theuwendr. bezit de andere helft. 
 
R65,f.22,dd.28-1-1550: Verkoop door Catharina dr. Evert Verdiesdonck, wed. 
Joost Peter Ooms voor haar tocht en Peter Joost Ooms voor hemzelf en zich 
sterk makend voor zijn zusters en broers, niet tegenwoordig, voor de erfel. 
aan Jan Goort Bakermans van 1 malder rogge erfpacht uit een stuk land 
geheten den Marienecker. 
 
R65,f.22v,dd.29-1-1550: Scheiding en deling tussen Jan Dirrick Commenheyns 
ter eenre en Ida Dirrick Commenheyns voor haar tocht en Dirrick Dirricks van 
Vosselen haar zoon voor de erfel. ter andere zijde, van de erfgoederen hen 
aangekomen na dood van Dirrick Commenheyns en Geertruyt zijn huisvr., die 
kort geleden overleden is. 
 
R65,f.23,dd.30-1-1550: Verkoop door Joost Hanricks van Roy alias Loyen aan 
Joost Thielen van een erfchijns van 12 k.gld. te betalen uit huis, hof, enz. 
aent Scoot, ul. Dirrick Thijs Scoemekers, al. wed. Aart Peters, uf. Chiel 
Thielens van Hoechten, af. de straet. Verkoper heeft de erfchijns in koop 
verkregen tegen Joris Goert Bakelmans, zijn zwager. Item nog uit zijn 
kindsdeel hem aangekomen na dood van Goort Bakelmans, vader van Catharina 
zijn huisvr. 
 
R65,f.23,dd.30-1-1550: Verkoop door Jan Peters van de Greeff als m&m van 
Ingel aan Jan Dirrick Gerits van 1 mander rogge erfpacht uit de helft van 
huis, hof, enz. en het ¼ deel van een driesken gelegen aen deyen Inde ul. 
Frans Gabriels, al. Aert Gabrielsdr. hun zuster, uf. de waterlaet, af. de 
straet. Item nog uit 1½ loopens. land haar aangekomen van haar vader. ul. 
Frans Gabriels voorsz. al. Aertken Ingelenzuster voorsz. uf de waterlaet, 
af. de straet. 
 
R65,f.23v,dd.30-1-1550: Verkoop door Laureyns Janssen van Vosholen voor zijn 
tocht en Jan Janssen van Erpe als m&m van Joostke dr. Laureyns voorsz. aan 
Peter Peter Dirrick Kievits van een stuk land in de Veltemsecker. ul. heer 
Gielis Janssen van Kessel pr., al. Maria Verheyenbraken, uf. de water-
laet,af. de straet. 
 
R65,f.23v,dd.13-1-1550: 2 Vonnisbrieven; Arien Claes Denen tegen Lenaert 
Janssen van Aelst aangaande een verkoop van land. 
 



R65,f.24,dd.31-1-1550: Verkoop door Jacop Goort Loyens aan Willem Bruystens 
Verheze van een erfchijns van 6 k.gld. uit huis, hof, enz. aen die Heye, ul. 
Gosen Lenaerts van Roy erfg. al. Pauwel Janssen Vervoort, uf. de gemeynt, 
af. het Romsel 
 
R65,f.24,dd.31-1-1550: Verkoop door Goort Pauwel van Duppen, schepen, aan 
meester Dirrick Dirricks van Kessel van 2 mud rogge erfpacht uit huis, hof, 
enz. aent Slieven, zoals verkoper aangekomen is na dood van zijn vader en 
moeder of het van zijn mededelers in koop verkregen heeft. 
 
R65,f.24v,dd.31-1-1550: Adam Dirricks van Hersel heeft met een vonnisbrief 
opgewonnen enkele onderpanden, waarvan Jan Aert Sanders de verkoper en 
Willem Janssen van Hersel de koper is, blijkens brief dd.23-11-1549. Lenaert 
van Aelst heeft het pand gekocht en wederom de coop Adam voorsz. 
 
R65,f.24v,dd.31-1-1550: Dirrick Jan Dirricks tegen Daem Jan Damen. Item Loy 
van Ghijstele tegen Gosen Reynen erfg. 
 
R65,f.25,dd.31-1-1550: Jan Willem Loemans tegen Huybert Sijmon Scusters 
 
R65,f.25,dd.31-1-1550: Verkoop door Willem Willem Sanders aan Willem Thielen 
Claesz. t.b.v. Claes en Thielen, broers, kinderen van Willem Thielen Claesz. 
voorsz. van een erfchijns van 2 k.gld. uit een stuk beemd aent Scoet, ul. 
Marten Aert Gerits met meer anderen, al. Dirrick de Scoemeker c.p. uf. Jan 
Loemans, af. Jan Colen met meer anderen. 
 
R65,f.25v,dd.5-2-1550: Verkoop door Thomas Goort Maes Goyerts alias de 
snijder als m&m van Mariken aan Arien Claes Willems van al zijn haefl. en 
erfel. goederen 
 
R65,f.25v,dd.10-2-1550: Verkoop door Thomaes Jan Reynens aan Marten Peters 
van Horrick van 1 malder rogge erfpacht uit huis, hof, enz. aent Scoet 
 
R65,f.25v,dd.13-2-1550: Verkoop door Berthout van Kessel aan de kinderen van 
Jan van Kessel zijn broer van een erfchijns van 5 k.gld. en 10 st. uit een 
ecker geheten de Cluyteyck en gelegen omtrent de moelen ul erfg. Lisbeth 
Moens, al. Jan Martens van de Vene, uf. erfg. Lisbeth Moens, af. de 
Moelenwech. 
 
R65,f.26,dd.24-2-1550: Verkoop door Jan Claes Lueskens aan Arien Dirrick 
Claes van een erfchijns van 30 st. uit onderpanden beschreven in brief dd. 
28-4-1534. Verkoper had de erfchijns in koop verkregen tegen Joost van den 
Berckvenne. 
 
R65,f.26,dd....: Geschil tussen Jan Pauwel Colen ter eenre en Joost Goort 
Jan Goorts als navolger van Elske Maes Mesmekersdr., Geertruyt Geertruyt 
Maes Mesmekersdr. verwekt bij Bruysten als m&m van Geertruyt voorsz., en 
Dirrick Gosen Sgrotens als gemachtigde van Hanrick Maes Mesmekers en Maes 
Hanrick Maes Mesmekers ter andere zijde. Zij moeten arbiters aanstellen om 
hun zaak voor 3 of 4 meesters van recht te behandelen. 
 
R65,f.26v,dd.17-2-1550: Recht gewezen door schepenen op verzoek van Dirrick 
Gosen Sgrotens als gemachtigde van Hanrick Maes Mesmekers en Thomas Hanricks 
voorsz. 
 
R65,f.27,dd.18-2-1550: Verkoop door Deynout Hanrick Sbrunen aan Jan Lenaerts 
van Roggel van een erfpacht van 3 malder rogge en een erfchijns van 1½ 
k.gld. uit huis, hof, enz. in de Coninckstraet, ul. Hanrick Hanrick Sbrunen 



de jongste, al. erfg. Hanrick Vreynsen, uf. meester Dirrick van Kessel, af. 
de straet. 
 
R65,f.27v,dd.18-2-1550: Verkoop door Claes Willem Denen aan Gosen Thoenis 
Wouters van een stuk land omtrent den Mortel, ul. Willem Denen, al. Gosen 
Heyn Truyens, uf. de Hoogenwech,af. de waterlaet. Claes had het stuk land in 
koop verkregen tegen Frans Roelofs van Mylheze en Hanrick zijn broer,die 
zich sterk maakte voor Frans voorsz. volgens schepenbrieven dd.10-2-1549. In 
dezelfde brieven vertijdt ook Jan Goort Maes 
 
R65,f.27v,dd.17-2-1550: Veiling door Jan Pauwel Colen van huis, hof, enz. in 
de Hoolstraet, toebehorende de erfg. Marten Maes Mesmekers 
 
R65,f.28,dd.24-2-1550: Verkoop door Evert Wouter Loyens als m&m van Mette 
dr. Peter Lemmens van zijn kindsdeel en versterf hem aangekomen na dood van 
Peter Lemmens en Heylke, vader en moeder van zijn huisvr., aan Denis Hein 
Hermerdens als m&m van Barbara, Jan Denen als m&m van Lucie, en Joostken en 
Heylken allen zusters en kinderen van Peter Lemmens voorsz. 
 
R65,f.28,dd.26-2-1550: Verkoop door Gielis Aert Willems aan Gosen Hanricks 
van Nuwenhuys van een erfchijns van 3 k.gld. uit een stuk land gelegen aent 
Scoetz geheten den Keelecker. 
 
R65,f.28,dd.26-2-1550: Belofte van betaling door Gerit Daniel Hanssen aan 
Gosen Hanricks van Nuwenhuys van 50 gld. met 16 vaet rogge pacht. 
 
R65,f.28v,dd.27-2-1550: Verkoop door Frans Hanrick Denen en Gerit zijn broer 
aan Willem Joost Loemans en Marie en Gieliske zijn zusters van een ecker 
gelegen in de Heytcamp aent Scoet, ul. de kopers, al. Thoenis Aert Tryps, 
uf. Gerit van Eyck, af. de gemeint (penultima feb) 
 
R65,f.28v,dd.28-2-1550: Verkoop door Thoenis Lenaerts van Roggel aan Jan 
zijn broer van zijn kindsdeel in huis, hof, enz. gelegen aent Scoet, hem 
aangekomen na dood van zijn vader en moeder, ul. Jan Thoenis Bakermans, al. 
de gemein pat, uf. meester Dirrick van Kessel, af. de straet. Jan Lenaerts 
van Roggel belooft aan Thoenis zijn broer te betalen de som van 29 k.gld. en 
7 st. gereet geld.voor het kindsdeel dat hij van Thoenis gekocht heeft, ook 
Jenneke hun zuster of haar kinderen en Thijs hun broer zullen moeten betalen 
voor zij hun kindsdeel mogen aanvaarden en zij moeten Thoenis scadeloos 
houden van zijn uytgeleden penningen. (ultimo feb) 
 
R65,f.29,dd.3-3-1550: Overdracht door Jan Lenarts van Aelst aan Jan Goort 
Bakermans van een erfchijns van 2 k.gld. uit huis, hof, enz. neven erf. Heer 
Aert van Kessel. Verkoper heeft de chijns in koop verkregen tegen Joost Jan 
Wouters, volgens brief dd. 18-3-1529. 
 
R65,f.29,dd.31-1-1550: Consent door Jan Goort Bakermans voor Jan Goort Maes 
om altijd te mogen lossen een erfpacht van 3 malder rogge, welke Jan Goort 
Maes eertijds aan Jan Goort Bakermans had verkocht, volgens brief dd. 
9-11-1541 voor 50 k.gld. 
 
R65,f.29v,dd.3-3-1550: Verkoop door Ariaen Claes Willems aan Jenne Peter 
Goort Maesdr. van huis, hof, met toebehoren gelegen in de Commerstraet, ul. 
Gerit Dirricks van Kessel, al. erfg. Lenaert van Roggel, uf. Job Jan Denen, 
af. de straet. Verkoper heeft het huis, enz. in koop verkregen tegen Thomaes 
Goort Thomaes Goyens en deze weer van Jan Jan Thielen met zijn adherenten 
 
R65,f.29v,dd.5-3-1550: Verkoop door Jan Dirrick Brants aan Mr. Dirrick van 



Kessel van een erfchijns van 5 k.gld. uit een stuk beemd geheten het 
Muysbroeck, ul.Jan Thoenis Hoeben, al. Jan Verstraten c.p., uf.de gemein Aa, 
af. de erfg. Willem van Kessel. 
 
R65,f.30,dd.18-3-1550: Vonnisbrief van Heer Matthijs van Kessel aan Joost 
Jan Wouters over 3 malder rogge erfpacht. Idem: Hubert Sijmon Scusters aan 
Marten Willem Sbrunen Idem: Hanrick Dein Rammens aan Jacop van Roy over 27 
st. voor haver. 
 
R65,f.30,dd.13-3-1549!: Verkoop door Berthout van Kessel aan Heer Jan 
Janssen Verstraten van huis, hof, enz. aent Slieven, ul. erfg. Jan Deynout 
Smeets, al. het Ghijsels pat, uf. de waterlaet, af. de straet. Heer Jan 
Verstraten verkoopt aan Berthout van Kessel een erfchijns van 19 k.gld. uit 
bovengenoemde verkoop. Bovendien stelt Heer Jan met consent van Jan zijn 
vader nog 2 andere panden voor de chijns, gelegen in de Wijen Bij de eerste 
verkoop staat in de marge: behoudelic dat Thoenis Heer Jan Sbrunendr. 
uithouden sal haer camer metter toebehoerten ende moeshof gelick sij dat nu 
ter tijt gebruyckende is haer leven lanck. 
 
R65,f.30v,dd.25-3-1550: Verkoop door Peter Corsten Geldens en Lenaert Joost 
Lemmens als m&m van Jenne dr. Corsten Geldens voorsz. aan Gielis Aert 
Willems van een huis in de Hoolstraet, wat terstond afgebroken mag worden. 
Er wordt gesproken over daeck, wenden, playen, playstocken en stijlstocken. 
Maes Peters belooft te betalen aan Peter Corsten Geldens 8 k.gld. verreicte 
schuld. 
 
R65,f.30v,dd.27-3-1550: Verkoop door Reyner Jan Willems en Marten Aert Denen 
gezworenen van Z. en met consent van het corpus aan Mechtilt wed. Theuwen 
Willem Theusz. ter tocht en haar kinderen ter erfel. van een hoecxken van de 
gemeint gelegen aent Slieven, naast de erfenis die kopers in koop verkregen 
hadden tegen Maria Willem Theusdr. hun moeye, te meten van den uytersten rus 
der graven gelegen tussen de gemeint van Z. en de erfenis van Jan Lambert 
Bosmans tot hun grave toe, makende alsoe de figure van triangulum ofte 
drieseegde. 
 
R65,f.31,dd.1-4-1550: Brief van schepenen dat zij met consent van naegebue-
ren quoterenen setten en seeckere somme van penningen om te lossen een 
jaerl. rente van 70 k.gld. te lossen met 1400 k.gld. staande op de gemeynt 
van Z. In welke commer en quote de goederen van de Abdij van Postel 
gequoteerd staan: te weten, de moelen met muelenhuyse, en de smaelre 
thienden, en de 4 houven met de thienden ter somme van 79 k.gld., welke som 
Heer Hanrick Boorten als provisor van het Godshuys van Postel bereid is te 
betalen, onder conditie dat wij geloven zullen op alle dorpsgoederen. De 
oudste naegebueren verklaren dat de goederen van Postel niet meer schuldig 
zijn boven de dorpscommer dan 200 goudgulden aan Jan Verwers tot Weert en 50 
Phs. gld. aan Hanrick de Heze 
 
R65,f.31v,dd.15-4-1551: Vonnisbrief van Heylwich Jan Goort Maesdr. aan 
Hanrick Hanrick Sbrunen de jongste voor 20 k.gld. met 1 mander rogge. Idem: 
Jan Willem Loemans aan Hubert Sijmon Scusters 
 
R65,f.31v,dd.2-4-1551: Verklaring door Berthout van Kessel als proprietaris 
van het chijnsboek van Kessel dat hij betaald is van alle chijnsen door 
Willem Claes Dirricks alias Denen. Hij en zijn nakomelingen zullen ten 
eeuwigen dage daarvan ontlast zijn. 
 
R65,f.32,dd.20-4-1551: Verklaring door het corpus van Z. dat zij betaald 
zijn door Lijsbeth wed. Willem van Horrick en haar kinderen van de som van 



21 k.gld. als commergeld van Munsterbilsen uit de hoeve Eynhouts, belopende 
de som van 70 k.gld. Deze zijn nu voor altijd betaald. De naegeburen 
verklaren dat er geen andere commergelden betaald hoeven worden, dan 200 
goudguldens aan Jan Verwers te Weert en 50 Phs. gld. aan Hanrick de Haze. 
 
R65,f.32,dd.22-4-1550: Verkoop door Jan Goort Maes aan Heylwich zijn dr. van 
1 mander rogge erfpacht uit een camp erfs, groot ongeveer 8 lopens land, 
gelegen aent Houbrouck. 
 
R65,f.32v,dd.23-4-1550: Belofte door het Corpus van Z. dat zij Reyn den 
Belmeker, medegesworene, schadeloos te houden van de gelofte die Reyn gedaan 
heeft als gemachtigde van het corpus aan Laurens van den Spranghe en Antonio 
van der Straten, Rentmeesters van de Meyery van Schartogenbossche, aangaande 
hooivoer dat zij verworven had. 
 
R65,f.32v,dd.6-3-1550: Testament van Heylwich wed. Gerit van Breey, waarin 
zij aan Jan Dirrick Janssen haar swager en Jenneke zijn huisvr. haar dr. 
nalaat alle haefl. goederen, die na dood van Gerit haar man onbedeylt zijn 
gebleven, wegens diensten die zij aan haar gedaan hebben. 
 
R65,f.33,dd.9-3-1550: Verkoop door Marten Willem Sbruynen aan Gevert 
Bruystens van de Zeylberch van een stuk land aent Scoot, ul. Hanrick Hein 
Smeets en de H. Geest. al. Willem Denen, uf. de straet, af. erfg. Jan 
Dirrick Brants 
 
R65,f.33,dd.6-3-1551: Jan Dirricks van Kessel bekent betaald te zijn door 
Heylke Dirrick Geritsdr. met haar kinderen, van 2 hoenderen chijns, die zij 
erfelijk gelost hebben. De chijns was te gelden in een chijnsboek geheten 
den Scoofchijns en uit huis, hof, enz. in de Clotstraet, ul. Gijb Jan 
Gijben, uf. Daniel Sijmon Reynens en verder de straet 
 
R65,f.33,dd.29-4-1551: Jan Pauwel Vos heeft gecontumareert Jacop van Roy, 
ter cause van 2 k.gld. (penultima april) 
 
R65,f.33,dd.11-5-1551: Verkoop door Jan Dirrick van Kessel en Peter Roelens 
van Mylheze aan Jan Dirrick Chielens genaamd Jan van Ruth van een stuk beemd 
Int Romsel,ul. Domus de Postula, al. erfenis meester Dirrick van Kessel, uf. 
de Broeckstraet, af. een gemeyn loop. 
 
R65,f.33v,dd.13-5-1551: Verkoop door Willem Bruystens Verheze aan Claes 
Willem Denen van een stuk land aent Slieven. Hubert Sijmon Scusters heeft 
gelost in de erfel. aan Willem Claes Denen van een erfpacht van 11 vaet 
rogge uit huis, hof, enz. die hij in koop verkregen heeft tegen Hanrick 
Hanrick Heynselmans. De erfpacht van 11 vat staat beschreven in een 
schepenbrief van Schartogenbossche en zijn een deel van 17 vaten rogge. 
 
R65,f.33v,dd.14-5-1551: Verkoop door Claes Willem Denen aan Frans Willems 
Verborch of Verberch van Weert van een erfchijns van 7 k.gld. en 6 st. uit 
huis, hof, enz. aen den Spoelhoevel, ul. Willem Bruystens Verheze, al. Jan 
Verscaut, uf. de Spoelhoevel, af. de Keyserstraet. Verkoper had het huis 
enz. in koop verkregen tegen de erfg. Wouter Dirrick Bakermans. 
 
R65,f.34,dd.22-5-1551: Verkoop door Jan Dirrick Komenheins aan Dirrick 
Dirricks van Vosholen van de helft van een stuk land omtrent den Mortel, 
zoals het verkoper ten deel gevallen is tegen Ida zijn zuster. Dirrick de 
koper is haar zoon. 
 
R65,f.34v,dd.22-5-1551: Verkoop door Dirrick Dirricks van Vosholen aan Jan 



Goort Bakermans van 16 vaten rogge erfpacht uit huis, hof, enz. en de helft 
van een camp, gelegen aent Scoot ul. Dirrick Gosen Heynens, al. Jan Dirrick 
Commenheins, uf. de straet, af. Dries Papendonck. 
 
R65,f.34v,dd.30-4-1550: Constitutie door Joost Joosten van Lyessel en 
Bruysten Verheze als oomen en momboiren der onbejaerde kinderkens van wijlen 
Frans Joosten van Lyessel en Jenneke Verheze zijn huisvr. voor de eerzame 
Gooiaert Daems priester en Jan Jan Sbunen om alle zaken te behartigen. Joost 
de oudste broer van de kinderkens ratificeert de constitutie. 
 
R65,f.35,dd.29-4-1550: Vonnisbrief van Jan Gerit Genen voor Jan de Gulicker. 
 
R65,f.35,dd.28-5-1550: Verkoop door Reyner Jan Reyners en Gerit zijn broer 
aan Reyner Reyners opt Sandt van hun kindsdeel dat hun toekomen zal van en 
na dood van Goedelken wed. Gosen van Veen. 
 
R65,f.35v,dd.28-5-1550: Belofte van betaling door Jan Janssen van Erp als 
m&m van Joost aan Gerit Jan Reynen zijn zwager van 11 k.gld. direkt na dood 
van Lauwereins van Vosselen hun huisvrouwen vader. Overdracht door Gerit Jan 
Reynens aan Jan Goort Bakermans van een schepenbrief mentionerende 11 k.gld. 
en 3 k.gld. welke som Jan Janssen van Erp als m&m van Joost beloofd had te 
betalen als verreicte schuld. 
 
R65,f.35v,dd.8-6-1551: Verkoop door Willem Willem Geertens aan Sijmon 
Sijmons van Eckerbroeck van huis, hof,.enz. aen de Heye, ul. erfg. Gosen 
Lenaerts van Roy, al. Aert Wouters c.s., uf. Willem Peter Bakermans, af. de 
straet, uitgenomen 4 gouden peters aan Aert van Breey, 2 peters aan Marcelis 
Bruysten Thijs. Verkoper heeft het huis in koop verkregen tegen Jan Heer Jan 
Sbrunen met zijn kinderen met hun momb. blijkens schepenbrieven. 
 
R65,f.36,dd.10-6-1551: Verkoop door Heer Daniel Aert Denen pbr., Jan Jan 
Sbrunen als m&m van Hilleke, Marten Jan Happen als m&m van Jenneke aan 
Marten Aert Denen van hun deel in huis, hof, enz. aent Scoot, zoals het hun 
aangekomen is na dood van Agatha hun moeder en nog aankomen zal na dood van 
Aert Denen hun vader, ul. Marten Willem Sbrunen, al. erfg. Gosen Goykens 
c.s. enz. Verkoop door Marten Aert Denen aan Heer Daniel Aert Denen zijn 
broer van een erfchijns van 3 k.gld. uit huis, hof, enz. aent Scoot 
 
R65,f.36v,dd.10-6-1551: Scheiding en deling tussen Heer Daniel Aert Denen, 
Marten Aert Denen, Jan Jan Sbrunen als m&m van Hilleke, Marten Jan Happen 
als m&m van Jenneke en Anna Hanrick Vosdr. verwekt bij Margriet Aert 
Danielsdr. gesusteren. Anna maakt zich ook sterk voor Hanrick, Willem en 
Aert haar broers, van de goederen hen aangekomen na dood van Agatha hun 
moeder en nog zullen aankomen na dood van Aert hun vader. 
 
R65,f.38,dd.10-6-1551: Willem Bruystens Verheze contenteert Deynout van 
Ovelwegen scutter, ter cause van gescutte schapen opte Waterlaetswech. Item 
tussen Joost Lemmens en Coon? Vervolcken. Item Jan Corens tegen Gosen 
Scremers. 
 
R65,f.38,dd.10-6-1551: Berthout van Kessel is betaald door Daniel Sijmon 
Reynens en Jan Martens van Eckerbroeck van een gezamenlijke chijns van 1 
chijnshoen en nog 1 hoen en 1 oert stuivers. 
 
R65,f.38,dd.14-6-1551: Consent door Lenaerdt, Gielis, Hanrick, Joost en 
Peter, broers, kinderen van Gosen Lenaerdt van Roy, voor hun moeder 
Geertruyt, om haar leven lang gebruik te mogen maken van de tocht in huis, 
hof, enz. en er ook in te blijven wonen. Zij zal al de pachten en lasten 



betalen. De erfenis lgt aan de Heye. 
 
R65,f.38v,dd.14-6-1551: Peter Gosen Lenaerts bekent schuldig te zijn aan 
zijn broers 2 mud rogge en 2 gld. 4 st. waarvan hem het 1/5 deel toekomt, en 
aan zijn moeder 4½ mud rogge en 4 gld. 2 st. 
 
R65,f.38v,dd.25-6-1551: Hanrick Martens contenteert Anna Maes Hanricksdr. en 
haar kinderen uit kracht van een schepengelofte, die Jan Marcelis Smollers 
gedaan heeft, 4 of 5 jaar geleden, dat hij zou betalen 26 k.gld. staande met 
2 gld. pacht,uit erven, die voorsz. produsante in koop verkregen had tegen 
erfg. Jan Jacop Maes Goyers. Thoenis Sijmon Scusters contenteert Jan Aert 
Sanders ter cause van 5 k.gld. waar hij borg voor geworden was. 
 
R65,f.38v,dd.9-6-1551: Taxatie door schepenen van de kosten van Arien Denen 
tegen Marten Willem Sbrunen, op 4½ gld. De nakosten zijn ongetaxeerd 
gebleven. 
 
R65,f.39,dd.11-8-1551: Verkoop door Aert Jan Wouter Boyens aan Marcelis 
Janssen van Vosselen van een stuk land gelegen boven den Hogenwech omtrent 
den Mortel, ul. Dirrick Deynout Heynselmans, al. Hanrick Dirrick Smollers, 
uf. Dirrick Deynouts voors., af. den Hogenwech 
 
R65,f.39,dd.11-8-1551: Verkoop door Marcelis Janssen van Vosholen aan Aert 
Jan Wouter Boyens van een erfchijns van 3 gouden Peters, het stuk 19 st. 
Brabants gerekend, uit huis, hof, enz. omtrent den Spoelhoevel, ul. erfg. 
Jan Hanrick Smollers, al. de Kerckwech, af. de Waterlaet, enz. 
 
R65,f.39v,dd.12-8-1551: Verkoop door Peter Joosten van den Berckven aan 
Dirrick Everts Verdiesdonck van een stuk beemd aen de Heye, geheten den 
Knoopsbeempt, ul. Frans Joosten van den Berckven, al. Dirrick Jan Driessen, 
uf. Jan Geverts, af. domus de Postula 
 
R65,f.39v,dd.25-6-1551: Belofte van betaling door Peter Sluyters aan Jenneke 
wed. Thoenis Moren tot Doeren van een erfchijns van 2 gld. 15 st. Te lossen 
met 44 k.gld. Bruysten Thijs Henxkens? zal daarvan ongelast mogen blijven. 
(Altera Joannis Nativitate) 
 
R65,f.40,dd.25-8-1551: Verklaring door Jan Jan Sbrunen en Goort Pauwels van 
Duppen, schepenen, dat 1 jaar geleden voor hun gecompareerd zijn Hanrick de 
Haze van Nederweert met zijn zoon Heer Laureyns pbr., die zeggen dat Willem 
Jan Cortsmeets eertijds aan hen gevest heeft in zijn goederen, een erfchijns 
van 3 k.gld. te lossen volgens brief, t.b.v. Willem zijn zoon, en dat deze 
de hooftpenningen aanvaard heeft en zal betalen. 
 
R65,f.40,dd.25-8-1551: Verkoop door Frans Pauwel Vos aan Heylke wed. Willem 
Jan Cortsmeets van 1 mander rogge erfpacht uit een stuk land aent Scoot, 
geheten den Oevelweegsecker, ul. erfg. Dirrick Snoecx, al. Chiel Goorts 
Verberne, uf. Sijmon Sjonckers, af. den Hogenwech 
 
R65,f.40v,dd.25-8-1551: Verkoop door Dirrick Willem Cortsmeets aan Jan zijn 
broer van een erfchijns van 32 st. uit huis, hof, enz. aen die Heye ul. Deyn 
Coman? al. Jan Willem Slegers, uf. de straet, af. domus de Postula. 
 
R65,f.40v,dd.1-9-1551: Overdracht door Peter Roelens van Mylheze aan Heer 
Goyaert Hanrick Daems pbr. van een erfchijns van 4 k.gld. en 5½ st. uit een 
stuk beemd aent Eckerbroeck groot 1 bunre, ul. domus de Postula, af. de 
straet, strekkende van de Eckerbroecksdijck op erfenis Job Denen. De 
erfchijns is door verkopers vader in koop verkregen tegen Peter Wouters, 



volgens brief dd. 10-11-1534. 
 
R65,f.41,dd.12-9-1551: Vonnisbrief van Michiel Schasen voor Aert Aert Maes 
ter cause van 3 k.gld. Bekentenis door Hanrick Hanrick Sbrunen voor 
schepenen, dat hij de bijen (bien) van Michiel zijn broer op de gemeinte 
geset heeft, contrarie de mandamenten gedaan op de verbuerte. 
 
R65,f.41,dd.24-9-1551: Vonnisbrief voor Laureyns Hanrick Schasens. 
 
R65,f.41,dd.24-9-1551: Verkoop door Hanrick Chiel Bosmans aan Jan Goort 
Bakermans van 1 mud rogge erfpacht uit huis, hof, enz. aent Scoot ul. 
Thoenis Aert Tryps, al. Frans Aert Trips, uf. Lenaert Peter Belen, af. de 
straet, enz. 
 
R65,f.41v,dd.[24-9-1551]: Thomas Gerit Oems beweert ten onrechte beschuldigd 
te worden van criminele feiten. Hij wil door schepenen vrij gesproken 
worden. 
 
R65,f.41v,dd.5-10-1551: Wouter Jan Menten geeft aan Maria Dirrick Smol-
lersdr. zijn geswije, een erfwech hem toebehorende, maar over haar erf 
liggend. Hij zal ook de graeff die tussen hun erven ligt onderhouden, en hij 
mag een heg erop plaatsen. 
 
R65,f.42,dd.41-9-1551: Enkele vonnisbrieven: 
- Loy van Ghistele en Gosen Reyners van den Venne van zijn scutwaerheyt 
- de schout en Joost Lemmens, Jan Jan Danebrouck alias Grieten en Joost Jan 
Wouters wegens torfen opte banen. 
- Hanrick Aelbers tegen Jan Grieten voorsz. 
 
R65,f.42,dd.8-10-1551: Vonnisbrief van Lijsken wijlen Mr. Gerit Peters 
huisvrouw voor Griet van Wijssem over vijftalf stuck vlas. 
- Berthout van Kessel heeft geschreven zijn procedueren van principael 
waerheyt tegen de erfg. Dirrick van Kessel de Jonge. Deze hebben geprotes-
teerd. Op dezelfde dag compareerde ook Laureins van Einhouts. 
 
R65,f.42,dd.10-10-1551: Verkoop door Gerit Daniel Hansen aan Gielis Aert 
Willems van een camp erfs, geheten den Aldercamp, gelegen in de Keyser-
straet, ul. Evert Claes Smollers, al. Lijnken Smollers met kinderen, uf. 
Keyserstr. af. Kerkwech, behalve 3 cop garstenchijns in het Boeck van Kessel 
 
R65,f.42v,dd.10-10-1551: Belofte van bet. door Gielis Aert Willems van de 
som van 9 kgld. te Den Bosch te leveren op zijn ampt aan Luytgaert de zuster 
van Aert van Eympel, zodat Gerit Daniel Hansen en zijn goederen daarvan 
ongelast zullen blijven. Hij stelt als onderpand een stuk land, geheten den 
Maesecker, ul. Ida Loy Sbrunendr. al. Hanrick Hein Smeets, uf. Jan 
Verstraten, af. Chiel Goorts Verbernen. 
 
R65,f.42v,dd.16-10-1551: Overdracht door Jan Marcelis Fredricks, ingesetene 
van Nederweert aan Aelbert Jan Matthijsen van een schepenbrief, aangaande 
zijn portie, en die hij eertijds samen met Hanrick Lucas Dirricks beloofd 
had te betalen aan Willem Goorts, inhoudende de som van 33 k.gld. en dat 
vanwege Thoenis Pels. 
 
R65,f.43,dd.11-7-1551: Verkoop door Hanrick Maes Mesmekers aan Lijsbeth Aert 
Sanders van 1 mander rogge erfpacht, uit een stuk land bij Varster? ul. 
Chiel Matthijssen van den Einde, al. Frans Aerts Verscaut, uf. de koopster, 
af. de gemeynt en uit zijn gedeelte van huis, hof, enz. in de Hoolstr. ul. 
Joost Goyaerts, al. Geert Maes Mesmekers, uf. het Romsel, af. de Hoolstr. 



 
R65,f.43,dd.9-10-1551: Verkoop door Dries Marcelis van den Camp als m&m van 
Lijsbeth dr. Anthonis Willems aan Jan Goort Bakermans van 1 malder rogge 
erfpacht uit huis, hof, enz. in de Derpstr. ul. Joost Aerts van de Camp, al. 
Loey van Ghijstele, uf. Joost Aerts voorsz. af. de Derpstr. en nog uit een 
stuk land omtr. den Waterlaetswech, ul. het Kesselchoer, al. Joost Aerts, 
uf. de Kerckwech. Nog uit een stuk land opte Hoechde, ul. Joost Aerts, al. 
Willem Marten Willems, uf. de Brouckstr. af. de erfg. Jen Aertsdr. van de 
Camp. Nog uit een stuk land ul. Joost Aerts van de Camp, al. Willem Marten 
Willems, uf. de Waterlaet, af. erfg. Jen Aertsdr. van de Camp. Item nog uit 
huis, hof, enz. aent Slieven ul. Jan Pauwel Colen, al. Thijs en Peter Gerit 
Genen kind. uf. de Waterlaet, af. de straet. De erfchijns is verkoper 
aangekomen van Thoenis Willems zijn huisvr. vader en zal nog aankomen na 
dood van Mechteld haar moeder. 
 
R65,f.43v,dd.2-11-1551: Verkoop door Hanrick Peter Marten Maes en Marten 
zijn broer voor henzelf en zich sterk makend voor Thoenisken hun broer en 
Iken en Hanrisken hun zusters, onmundig, aan Willem Peter Sanders en Anna 
wed. Willem Brants haar ter tocht en Jan haar zoon ter erfel. van een stuk 
land aent Scoot, ul. Aert Philips van Helmont, al. Anna koopster, uf. 
Hanrick Neeskens, af. de Kerckwech. enz. 
 
R65,f.44,dd.30-9-1551: Verkoop door Frans Pauwel Vos aan Ceel Jan Colen van 
een erfchijns van vierdalve k.gld. uit huis, hof, enz. aen den Opstal, ul. 
Deynout van Ovelwegen c.s., al. erfg. Heylken Coppen, uf. de straet, af. 
Peter Reyner Jan Willems. 
 
R65,f.43,dd.6-11-1551: Verkoop door Laureins Dirrick Willem Gerits aan 
Willem Sanders van 8 vaet rogge erfpacht. Koper was deze erfpacht schuldig 
te betalen aan verkoper en het was een deel van 2 mud rogge. Van deze hele 
erfpacht zal koper 8 vaeten blijven gelden aan Jenneke zuster van Laureins 
voorsz. 
 
R65,f.44v,dd.1-12-1551: Vonnisbrief van Thoenis Lenaerts van Roggel voor 
Anna Dirricksdr. van Kessel van de 2e bedde ter cause van 2 gld. 6 st. van 
vlas. 
 
R65,f.44v,dd.1-12-1551: Laatste vonnis voor Heer Matthijs van Kessel voor 
het in gebreke blijven van de betaling van 2 mud rogge jaarl. uit 4 
lopensaets land ul. Jan van Aken, al. Roel Hubensoens kinderen, uf. de 
straet, af. de Waterlaet. enz. 
 
R65,f.44v,dd.1-12-1551: Idem aan bovengenoemde een vonnis van een pand op 
huis, hof, enz. aent Meygat, ul. Goyken Gosens erfg. al. Heer Hanrick de 
Bruin pbr. uf. en af. de straet. Claes van Eckerbroeck heeft het in koop 
verkregen tegen Heer Jan pbr. Marten en Hanrick, broers, kinderen van Willem 
Sbrunen, zich sterk makend voor Lijsbeth hun zuster en Jan van Kessel als 
m&m van Margriet ook dr. Willem voorsz. blijkens brief dd.20-9-1522. 
Lenaerdt van Aelst heeft de koop gehad. 
 
R65,f.45,dd.1-12-1551: Verkoop door Bruysten Thijs Metsers aan Dirrick 
Everts Verdiesdonck van een stuk land in de Veltems ecker, ul. Peter Joosten 
van den Berckven, al. erfg. Heer Masereels, uf. Jan Hein Smeets, af. Domus 
de Postula. 
 
R65,f.45,dd.19-12-1551: Testament van Jan Aerts Verscaut en Lijsbeth zijn 
huisvr. op de langstlevende. 
 



R65,f.45v,dd.16-11-1551: Jan Rutten van Mijrloo, erfg. Lijnken Rutten, Roeff 
Thijs en Lijsbeth Maes hebben erfelijk gelost hun chijns in het boeck van 
Kessel. 
 
R65,f.45v,dd.19-10-1551: Verkoop door Jan Dirrick Chielens, Dirrick en Jan 
broers, Jan Reiners als m&m van Marie, Hanrick Geldens van Boesscot als m&m 
van Anne, Frans Peters als m&m van Ingele en Hanrick Hansens Verasdonck als 
m&m van Egidia, allen kinderen van Dirrick Chielen aan Chiel Dirrick Chielen 
hun broer van huis, hof, enz. in de Keyserstrate, ul. Evert Claes Everts, 
al. Gosen Thoenis Wouters, uf. de Keyserstraet, af. de Kerckwech. En nog wat 
stukken land. 
 
R65,f.45v,dd.17-11-1551: Verkoop door Jan Dirricks van Kessel de primo thoro 
aan Jan Hanrick Smeets van 4 loepensaets land omtrent den Diepstekel, ul. 
erfg. Gerit Ketelers, al. Reyner Jan Willems, uf. de Keyserstraet, af. de 
verkoper. 
 
R65,f.46,dd.14-12-1551: Vernadering door Maes Jan Reinens als broer van 
Reyner en Gerit kinderen van Jan Reynen van het versterf en kindsdeel dat 
Reyner Reyners opt Sandt in koop verkregen had tegen Reyner en Gerit voorsz. 
volgens koopbrief dd.28-5-1550. Het versterf zoude hen toekomen na dood van 
Goedelken wed. Gosen van Veen. 
 
R65,f.46,dd.29-12-1551: Verkoop door Reyner Daem Jan Damen en Anna zijn 
zuster aan Thoenis Aert Gerit Erkens van huis, hof, enz. aent Scoot, ul. 
Gerit Hanrick Denen, al. wed. Theuwen Sconck met haar kinderen, uf. en af. 
de gemeint. En nog een stuk land met enkele chijnsen erop staande 
 
R65,f.46v,dd.3-1-1551: Berthout van Kessel geeft procuratie aan Heer 
Matthijs zijn broer om te procederen tegen Jan Willem Guylickers voor de 
Schout en Schepenen van Den Bosch. 
 
R65,f.46v,dd.4-1-1551: Verkoop door Jan Willem Slegers voor zijn tocht, met 
Lenaerdt zijn zoon en Joost zijn dr. voor de erfel. aan Jan Jan Happen van 
een erfchijns van 20 st. uit huis, hof, enz. aen de Heye, ul. en uf. Dirrick 
Willem Cortsmits c.s., al. Peter Aert Gerits, af. Domus de Postula. Idem 
Peter Aert Gerits verkoopt aan Jan Jan Happen een erfchijns van 20 st. uit 
bovengenoemde 
 
R65,f.47,dd.5-1-1551: Verkoop door Simon Sijmons van Eckerbroeck aan Wilbort 
Ceel Gelis van huis, hof, enz. gelegen aen de Heye, ul. erfg. Gosen Lennerts 
van Roy, al. Aert Jan Wouters c.s., uf. Willem Peter Bakermans, af. de 
gemeint. Verkoper had het huis, enz. in koop verkregen tegen Willem Willem 
Geertens. 
 
R65,f.47v,dd.17-1-1551: Verkoop door Thoenis Aert Trips aan Marcelis 
Hanricks van Hulshoven van een erfchijns van 3 k.gld. te leveren tot 
Nederweert uit een stuk beemd aent Scoot, geheten den Wylputsbeempt. ul. 
Gerit Hanrick Denen, al. Willem Willem Sanders, uf. Joost Aerts Verscueren, 
af. Dirrick Thijs Hoeben. Ook nog uit een camp, en uit huis, hof, enz. zoals 
Thoenis dat in koop verkregen had tegen de erfg. Daem Jan Damen. (Festo 
Anthonii) 
 
R65,f.47v,dd.18-1-1551: Verkoop door Willem Willem Sanders aan Heer Goort 
Daems pbr. als rector van het O.L.V. altaar en tot behoef daarvan, van een 
erfchijns van 2 k.gld. uit huis, hof, enz. aent Scoot, ul. Herman van 
Weerdingen, al. Gerit Aert Tryps, uf. de straet. En nog uit stukken land. De 
2 k.gld. zijn eertijds door Heer Dirrick van Zoemeren, deken tot Eindhoven 



aan het altaar nagelaten. 
 
R65,f.48,dd.22-1-1551: Verkoop door Jan Dirrick Brants aan Gevert Bruystens 
van den Zeylberch van een stuk beemd in de Kievitsnest, ul. de koper, al. 
Gielis Conincx c.s., uf. de gemein Aa, af. Jan Hein Ermerden 
 
R65,f.48v,dd.22-1-1551: Verkoop door Gerit Aerts Verbarscot en Meus zijn 
zoon aan Heer Goort Daems pbr. van een erfchijns van 5½ k.gld. uit huis, 
hof, enz. groot omtr. 11 lopens. gelegen in de Happen Heytcamp, ul. Marten 
Happen, al. Alijt Jan Happendr., uf. de gemein loop, af. erfg. Jan Happen. 
Meus voorsz. als m&m van Heylke stelt als onderpand 1 lopens land gelegen 
aent Scoot. ul. Herman van Weerdingen,al. Jan Vermoelen, uf. de Broeck-
straet, af. Jan Vermoelen. 
 
R65,f.48v,dd.22-1-1551: Consent van schepenen en een deel der naegebueren om 
ten laste van het dorp aan Jan Brants en Willem Hanrick Denen de som van 300 
k.gld. te geven waarbij dezen zich verplichten op al hun goederen en hun 
persoon om de som als verreicte scult te betalen, goedtijds voor korsmis. 
Schepenen enz. beloven Jan en Willem voorsz. schadeloos te stellen. 
 
R65,f.49,dd.26-1-1551: Verkoop door Reyner Goort Reyners aan Jan Hanrick 
Eegtkens van een erfchijns van 3 k.gld. te leveren tot Over - of Nederweert, 
uit huis, hof, enz. groot 6 lopens. gelegen in de Keyserstraet, ul. Thijs 
Hoeben, al. Gosen Thoenis Wouters, uf. de straet, af. de Kerckwech. En uit 
andere stukken land. (Altera Pauli conversionis) 
 
R65,f.50,dd.26-1-1551: Reyner Goort Reyners en Hanrick Peter Jan Gijben zijn 
zwager, beloven dat zij de erfchijns van 3 k.gld. jaarl. zullen betalen en 
binnen 2 jaar na datum van deze in de erfelijkheid zullen afleggen, zodat 
Willem Aert Willems en Peter Peters Verhofstadt daarvan onbelast mogen 
blijven. 
 
R65,f.50,dd.28-1-1551: Verkoop door Joris Goort Bakermans aan Jan Goort 
Bakermans zijn broer van 8 vaet rogge erfpacht uit huis, hof, enz. aent 
Slieven, ul. de straet, al. erfg. Willem van Horick, uf. Sijmon Jan 
Dirricks, af. de gemeint. welke pacht Matthijs Hannarts eertijds in koop 
verkregen had tegen Jan Lambert Bosmans t.b.v. Joris voorsz. volgens brief 
dd.4-1-1544. (die sequin. Christine?/Joh. Chrisostomus) 
 
R65,f.50v,dd.28-1-1551: Verkoop door Gerit Dirricks van Kessel aan Aert 
Goorts van Best van een stuk land aent Scoot omtr. den Cruyseyck, ul. den H. 
Geest, al. erfg. Jan Loemans, uf. den Thiendtwech, af. den Hoogenwech, 
behalve 4 den. makende een halven braspenninck en een half hoen chijns van 
de gronden in het boeck van Asten. Verkoper had het stuk land in koop 
verkregen van Frans Aerts van Breey. 
 
R65,f.50v,dd.28-1-1551: Verkoop door Aert Aertsen van den Berge aan Hanrick 
Gerit Sfroyen van een stuk heytcamp, groot een sestersche, gelegen in de 
Happencamp, ul. Dirrick de Raymeker, al. Marten Jan Happen, uf. erfg. 
Dirrick Colen met meer anderen, af. de gemeint. 
 
R65,f.50v,dd.28-1-1551: Verkoop door Marten Jan Happen voor zichzelf en zich 
sterk makend voor Margriet Dirrick Colen wed. en haar kinderen en voor Alijt 
Jan Happendr. beide zijn zusters, Dirrick de Raymeker als m&m van Catharina 
dr. Jan Happen, Jan Jan Happen de jongste voor zichzelf en zich sterk makend 
voor zijn moeder en zijn andere zusters en broeders, en Aert Aertsen van den 
Berge als m&m van Dirrick Jan Happendr. aan Wilbort Ceel Gelis van een stuk 
land gelegen omtr. den Moelenberch, ul. Michiel Dirrick Schasens, al. Jan 



Bruystens, uf. de Broeckstraet, af. Dirrick Goort Isbouts. 
 
R65,f.51,dd.29-1-1551: Verkoop door Cornelis Marten Sgrotens aan Aert Claus 
Janssen van een stuk land aent Slieven, ul. Maes Peter Maes, al. Willem 
Joost Horckmans, uf. Jan Jan Sbrunen, af. Thoenis Sijmons van Eckerbroeck. 
Verkoper had het land in koop verkregen tegen Aert Verscaut. 
 
R65,f.51,dd.29-1-1551: Belofte van bet. door Aert Claus Janssen van een 
erfchijns van 4 k.gld. Zie boven. 
 
R65,f.51v,dd.29-1-1551: Verkoop door Peter Joosten van den Berckven aan 
Willem Bruysten Verheze van huis, hof, enz. aen de Heye, ul. Deyn Deynens 
aen de Heye, al. Frans Joostens van den Berckven, uf. de straet, af. 
Bruysten Thijs Metsers met meer anderen. 
 
R65,f.51v,dd.29-1-1551: Verkoop door Willem Jan Vlemincx aan Willem Claes 
Dirricks van een mud rogge erfpacht uit huis, hof,enz. aent Scoot toebeho-
rende de erfg. Jan Happen neven erfenis eertijds toebehorende Gosen Celen 
ter eenre en Joest Loemans ter andere zijde. Verkoper had de erfpacht 
eertijds in koop verkregen tegen Jan, Theuwen en Hanricxken Aelbert Rovers 
kinderen, volgens brief dd.9-2-1533. Jan Happen voorsz. placht hem te gelden 
aan Katheline van Kigler en Elisabeth Aelbert Rovers huisvr. had hem in koop 
verkregen tegen Jan Deiners Godscalcx, volgens brief dd.12-9-1525. 
 
R65,f.52,dd.29-1-1551: Goort Pauwels van Duppen bekent betaald te zijn door 
Willem Claes Denen van de som van 30 k.gld. als aflossing van een stuk land, 
ul. erfenis Thijs Hoeben en verder rondom Willem Claes voorsz. Jan van Aelst 
had eertijds het land in koop verkregen tegen de erfg. Dirrick Willem Jan 
Gerits onder conditie dat hij het altijd zou mogen lossen op Lichtmisdag met 
30 k.gld. en Laureins Dirrick Willem Jan Gerits heeft het opgedragen aan 
Willem Claes voorsz. 
 
R65,f.52,dd.30-1-1551: Verkoop door Peter Janssen Verrijt aan Jan Willems 
Verheze van een erfchijns van 3 k.gld. uit de helft van huis, hof, enz. in 
de parochie van Asten te Oemel, ul. de gemeint van Asten, al. Daniel van den 
Einde, uf. Jan Verrit, af. de gemeint. En uit stukken land aldaar. 
 
R65,f.52v,dd.30-1-1551: Jan Jan Lijben vernadert een verkoop gedaan door Jan 
Janssen van Erp als m&m van Joost aan Peter Peter Kievits. Dan compareert 
Beertken dr. Gerit Verheyenbraken en vernadert als huisvr. van Peter Peter 
Kievits de helft van de verkochte erven. 
 
R65,f.52v,dd.31-1-1551: Overdracht door Willem Bruystens Verheze aan Arien 
Claes Willems van ¼ deel van een houve geheten Varscher, welke gehele houve 
gelegen is aent Veltem, en nog een stuk beemd. Arien Claes de koper en 
Willem de verkoper hadden de halve houve in koop verkregen tegen Hanrick van 
Putthem? volgens brief dd.27-6-1551 
 
R65,f.53,dd.1-2-1551: Verkoop door Jan Jan Thielens de jonge aan Hanrick 
Gerits van den Greeff van een mander rogge erfpacht uit huis, hof, enz.aen 
de Heye, ul. Hanrick Claus van Reest, al. Jan Geverts, uf.de Happencamp, af. 
de gemeint. Item nog uit het kindsdeel hem verstorven van zijn huisvr. 
moeder en nog zal versterven na dood van Dirrick Rutten Goykens zijn huisvr. 
vader. 
 
R65,f.53,dd.1-2-1551: Verkoop door Philips Franssen van Meel aan Cornelis 
Marten Sgrotens van huis, hof, enz. aent Slieven, neven erfenis Joffr. 
Beatrix van Kessel en Jan Verscaut, zoals verkoper het in koop verkregen had 



tegen Joost Peter Scepers als m&m van Gijsbrecht. 
 
R65,f.53v,dd.1-2-1551: Thijs Herman Celen, Ceel zijn broer, Hanrick Claes 
van Reest als m&m van Lijske dr. Herman Celen, Goort Meus Peters als m&m van 
Beel, Hanrick Willems Vermoelen, Peter zijn broer, en dezen zich sterk 
makend voor Jenneke hun zuster en voor de kinderen van Thijs hun broer, als 
erfgenamen van Dirrick Thijs van Horrick, bekennen ontvangen te hebben van 
Marten Jan Happens de som van 20 k.gld. als lossing van een erfchijns van 21 
st. jaarl. welke Marten placht te gelden aan Dirrick voorsz. 
 
R65,f.53v,dd.6-2-1551: Verkoop door Jan Verscaut aan Gerit Daniel Hanssen 
van een stuk land omtrent den Waterlaetswech ul.de koper, al. Lenaerdt 
Janssen van Aelst, uf. den Mortelwech, af.Hanrick Hein Smeets. 
 
R65,f.54,dd.6-2-1551: Verkoop door Jan Verscaut aan Willem Bruystens Verheze 
van een erfchijns van 4 kgld. uit een stuk beemd aen den Zoemerschen Dijck, 
ul. Reyner Rein Scremers, al. den Zoemerschen Dijck, uf. den Aa, af. den 
Broeckstraet. 
 
R65,f.54,dd.6-2-1551: Arien Claes Willems had een stuk land opgewonnen, 
gelegen omtr. den Cruyseycken. Omdat het bejaert en bedaegt was heeft hij 
het door de vorster doen veilen. 
 
R65,f.54v,dd.6-2-1551: Als bovenstaande, maar nu van een stuk land geheten 
den Oeversten Draeck. 
 
R65,f.55,dd.8-2-1551: Verkoop door Marten Willem Sbrunen aan Thoenis 
Deynouts van Varloe van een sesterse land aent Slieven, 
 
R65,f.55,dd.9-2-1551: Verkoop door Jan Dirricks van Kessel de primo thoro, 
aan Peter Roelens van Mylheze, zijn zwager, van het ¼ deel van de watermoe-
len tot Vleerken metten dijck, zoals het verkoper aangekomen is na dood van 
Dirrick van Kessel zijn vader en Heylwich zijn moeder. 
 
R65,f.55,dd.9-2-1551: Verkoop door Peter Roelens van Mylheze aan Marten 
Willem Sbrunen van de helft van de watermoelen tot Vleercken met de halve 
dijck, zoals verkoper het ¼ deel inkoop verkregen heeft tegen Jan van Kessel 
en het andere ¼ deel van Meester Michiel van Kessel. In marge: Hiervan 
extract gegeven op 28-8-1777 aan Everd van der Grinden. 
 
R65,f.55v,dd.9-2-1551: Joost Verdiseldonck en Bruysten Verheze als momboirs 
van de onbejaarde kinderen van wijlen Frans Verdiseldonck en met hen Joost 
de oudste zoon verklaren ontvangen te hebben van Marten Willem Sbrunen de 
som van 100 kgld. die Marten beloofd had te betalen voor de doodslag door 
hem gedaan op Frans Verdiseldonk voorsz. 
 
R65,f.55v,dd.10-2-1551: Overdracht door Peter Joosten van den Berckven aan 
Jacop dr. Jan Jacop Maes Goyens van 1 malder rogge lijfrente, zolang zij 
leeft, uit een stuk land int Veltem. Frans Jan Jacop Maes Goeyens als momb. 
van Jacop zijn zuster renuncieert op het recht dat Jacop hebben zou in een 
testament van Joost van den Berckvenne 
 
R65,f.56,dd.12-2-1551: Overdracht door Willem Willems van Aelst aan Hanrick 
Hanricks Hanricks van Aelst zijn neef van zijn helft en gerechtigheid in 
huis, hof, enz. aent Eckerbroeck, zoals het verkoper aangekomen is van vader 
en moeder, uitgezonderd 2 stukjes land geheten het Coppenstukxken en den 
Bloomecker. Idem verkoopt Hanrick Hanricks van Aelst aan Willem Willems van 
Aelst zijn oom een erfchijns van 18 kgld. uit bovengenoemd huis. 



 
R65,f.56v,dd.12-2-1551: Verkoop door Jutta wed. Dirrick Gerit Sfroyens voor 
haar tocht met Wouter Gosen Goykens als haar m&m en Dirrick Dirrick Gerit 
Sfroyens voor de erfel. aan Aert Jan Willens zijn? zwager van zijn versterf 
en kindsdeel hem aangekomen na dood van Dirrick zijn vader en nog aankomen 
zal na dood van Jutta zijn moeder. 
 
R65,f.56v,dd.12-2-1551: Verkoop door Jan Dirricks als m&m van Suzanna dr. 
Gerit Sfroyens aan Aert Jan Willens van het ¼ deel in huis, hof, enz. aent 
Slieven, in het geheel belendend ul. Hanrick van Kessel c. p. al. Jan 
Hanricks van den Waterlaet, uf. de straet, af. den Kerckpat. 
 
R65,f.57,dd.12-2-1551: Verkoop door Aert Jan Willens als m&m van Mechtelt 
aan Jan Dirricks en zijn erven en nakomelingen van een erfchijns van 5 kgld. 
uit huis, hof, enz. aent Slieven zijn huisvr. aangekomen na dood van haar 
vader en moeder en in koop verkregen van Dirrick Dirrick Gerit Sfroyen zijn 
zwager. 
 
R65,f.57,dd.16-2-1551: Verkoop door Hanrick Hanricks van Aelst aan Heer 
Goort Daems pbr. van een erfchijns van 2 kgld. uit een beemd aent Ecker-
broeck. 
 
R65,f.57v,dd.23-2-1551: (Altero cathedram de Petri): Verkoop door Jenneke 
wed. Daniel Jan Denen met geb. momb. voor haar tocht en Jan Daniels met 
Frans zijn broer en Job Jan Denen als momb. voor Anneke Danielsdr. voor de 
erfel. aan Jan Goort Bakermans van een erfchijns van 3 kgld. uit een beemd 
aen den Eckerbroecksdijck ul. Domus de Postula, al. erfg. Dirrick Brants, 
uf. den Eckerbroecksdijck, af. Aert Cortsmits. Daniel voorsz had de 
erfchijns eertijds in koop verkregen tegen Jan Thoenis Bakermans. Jenneke 
voorsz. verkoopt aan Frans haar zoon en Anneke haar dr. een erfchijns van 2 
kgld. uit huis, hof, enz. aent Slieven, ul. Gerit Dirricks van Kessel, al. 
de Kerckpat, uf. de straet, af. Job Jan Denen 
 
R65,f.58,dd.23-2-1551: Belofte van betaling door Dirrick Hanrics van 
Eckerbroeck aan Jan Goort Bakermans, na dood van Jan Martens van den Venne, 
van de som van 6 kgld. en 1 sester rogge. 
 
R65,f.58,dd.23-2-1551: Scheiding en deling tussen Claes Thoenis Willems en 
Dries Marcelis van den Camp als m&m van Lijsbeth.Claes krijgt huis, hof, 
enz. aent Slieven. 
 
R65,f.58,dd.23-2-1551: Jan van Kessel Dirricks de primo thoro en Berthout 
van Kessel zeggen betaald te zijn door Willem Claes Denen en Claes Willem 
Denen van chijnsen staande in het boeck van Kessel. 
 
R65,f.58v,dd.14-2-1551: Overdracht door Claes Wouter Gosen Goykens aan Claes 
Aert Smeets zijn zwager van al zijn versterf hem aangekomen na dood van 
Gosen Goykens gelegen aent Scoot. 
 
R65,f.58v,dd.14-2-1551: Verkoop door Claes Aert Smeets als m&m van Peterken 
aan Claes Wouter Gosen Goykens van een erfchijns van 5½ gld. uit een dries, 
en uit nog andere stukken land. In marge: Gelost aan Hubert Jan Verdijsel-
donck door Iken wed. Gerit Claes Goorts 13-11-1634. 
 
R65,f.59,dd.14-2-1551: Verkoop door Wouter Jan Wouters van Buydel aan Jan 
Thoenis Thijs Thoenis van Leendt van een erfchijns van 5½ kgld. uit huis, 
hof, enz. in de Derpstrate. Belofte van bet. door Wouter Janssen van Buydel 
aan Deynout Sijmon Reiners van een erfpacht van 9 vaten rogge, zodat Jan 



Thijs van Leendt en zijn erven daarvan onbelast zullen blijven. 
 
R65,f.59,dd.14-2-1551: Verkoop door Dries Marcelis van den Camp aan Jan 
Hanrick Smeets van huis, hof, enz. in de Derpstraet, ul. Joost Aerts van de 
Camp, al. Loy van Gijstele, uf. de straet, af. Nelis Willems van den Goor 
 
R65,f.59v,dd.13-2-1551: Schepenconde vanwege Heer Matthijs Hannarts voor 
Claes Hanrick Roufs ter cause van 8 gld. 
 
R65,f.59v,dd.2-5-1548: Vertijdenis door Mr. Frans nat. zoon van wijlen 
meester Willem van den Einde op alle goederen, haefl. en erfl. roerend en 
onroerend enz. hem bij testament vermaakt door mr. Willem voorsz. t.b.v. mr. 
Jacop van den Einde. Testes Jan van Doeren, Frans Verdijseldonck en Sijmon 
Sjonckers. 
 
R65,f.59v,dd.1-3-1551: Dirrick Rutten Goykens en Michiel Jan Claes Seelme-
kers als 2 van de naeste naegeburen van Aert Jan Sanders, verklaren dat 
huis, hof, enz. van Aert voorsz. hoog genoeg verkocht is geweest aan Frans 
Matthijs van Barloe en dat het beter was te verkopen om voor de onm. 
kinderen te kunnen zorgen. 
 
R65,f.60,dd.2-3-1551: Belofte van bet. door Gerit Aerts Verbarscot en Meus 
zijn zoon aan Peter Roelens van Mylheze van alle jaarpachten in geld of 
rogge en andersins voor de huur van het Cleyn Eckerbroeck, waar mr. Dirrick 
van Kessel en Hanrick Jan Colen borg voor waren. 
 
R65,f.60,dd.3-3-1551: Verkoop door Aert Jan Sanders voor zijn tocht, en 
Willem Aerts Verhindert, Lucas en Jan zijn broers, Peter Theus als m&m van 
Catharina, en Jan Jan Lemmens als m&m van Marie, zusters, dochters van Aert 
Verhindert voorsz. en zich sterk makende voor Aert Aert Jan Sanders onm., 
verwekt bij Geertruyt dr. Aert Verhindert voorsz. aangaande de erfelijkheid, 
aan Frans Matthijs van Barlo van huis, hof, enz. in de Coninckstraet 
 
R65,f.60v,dd.3-3-1551: Verkoop door Frans Matthijs van Barlo aan Aert Jan 
Sanders ter tocht en Aert zijn wet. zoon verwekt bij Geertruyt dr. Aert 
Verhindert ter erfel. van een erfchijns van 13 kgld. uit bovengenoemd huis. 
De los is 200 kgld. 
 
R65,f.60v,dd.3-3-1551: Verkoop door Margriet wed. Jan Lemmens voor de tocht, 
Jan Jan Lemmens de jonge, Thoenis Jan Deynout Smeets als m&m van Anna en 
Dingen Jan Lemmensdr. allen kinderen Jan Lemmens aan Aert Jan Sanders van 
huis, hof, enz. aent Slieven, ul. erfg. Willem van Kessel, al. erfg. Theuwen 
Willem Theus, uf. de straet, af. erfg. Gosen van Veen. 
 
R65,f.61,dd.3-3-1551: Verkoop door Aert Jan Sanders aan bovengenoemden van 
een erfchijns van 5½ kgld. uit bovengenoemd huis. 
 
R65,f.61,dd.7-3-1551: Belofte van bet. door Willem Bruystens Verheze aan 
Evert van de Water 7 kgld., aan Joost Thielen 1 mud rogge, aan Chiel Schasen 
1 gld. aan Arien Slaets 1½ gld, tot Vlierden 3 kgld. en de chijns van de 
gronden in huis, hof, enz. welk hij in koop verkregen heeft tegen Peter 
Joosten van den Berckven 
 
R65,f.61v,dd.17-2-1551: Verkoop door Thoenis Sijmons van Eckerbroeck aan 
Jacop Joost Thielens van een erfchijns van 2 kgld. uit huis, hof, enz. aent 
Slieven. In marge: Gelost door Pauwel Huberts aan Jacop Goort Jacops 
dd.22-5-1643. 
 



R65,f.61v,dd.4-3-1551: Verkoop door Cornelis van de Goor voor hemzelf en 
zich sterk makende voor Thoeniske Heilen zijn zusters nat. zoon en Aertke 
Willemsdr. van de Goor voor haar tocht en Willem haar oudsten zoon verwekt 
bij Joost Jan Roefs voor zichzelf en zich sterk makend voor Michiel zijn 
broer en voor Marie, Geertruyt en Jenneke zijn zusters, voor de erfel., aan 
Jan Hanrick Smeets van een stuk land op te Hoochde 
 
R65,f.62,dd.5-3-1551: Verkoop door Margriet wed. Jan Lemmens voor de tocht, 
Jan Jan Lemmens de jonge, Thoenis Jan Deynout Smeets als m&m van Anna en 
Dingen Jan Lemmensdr. aan Claes Willem Denen en Hubert Sijmon Seelmekers van 
huis, hof, enz. aent Slieven. 
 
R65,f.62,dd.5-3-1551: Verkoop door Claes Willem Denen en Hubert Sijmon 
Scusters aan Margriet Jan Lemmenswed. ter tocht en Jan Jan Lemmens de Jonge 
en Thoenis Jan Deynout Smeets als m&m van Anna en Dingen Jan Lemmensdr. van 
een erfchijns van 4 kgld. uit huis, hof, enz. aent Slieven. In marge: Deze 
brief is geconsenteert te maken op 3 gld. en den los op 50 gld. 
 
R65,f.62v,dd.5-3-1551: Overdracht door Claes Willem Denen en Hubert Sijmon 
Scusters aan Aert Jan Sanders van huis, hof, enz. aent Slieven. Onder 
conditie dat Aert binnen 1 jaar 1 mander rogge zal afleggen aan Heer Frans 
Matthijs van den Einde. 
 
R65,f.63,dd.6-3-1551: Overdracht door Jan nat. zoon van Heer Jan Scolaster 
aan Lenaerdt Janssen van Aelst zijn zwager van een erfchijns van 3 kgld. en 
7 st. welke hij in koop verkregen had van Jan Goorts tot Helmont en staande 
in onderpanden gelegen tot Helmont. Conditie is, dat Jan, als hij terug in 
het land mocht komen, de chijns opnieuw mag beuren, komt hij niet terug dan 
schenkt hij hem aan de kinderen van Lenaerdt voorsz. wegens zekere dienst 
door Lenaerdt en zijn huisvr. aan hem bewezen. 
 
R65,f.63,dd.7-3-1551: Verkoop door Geef Bruystens van den Zeylberch aan Jan 
Dirrick Gerits van een stuk beemd aent Houbrouck in de Cuylenbeempt. 
 
R65,f.63,dd.7-3-1551: Vernadering door Goort Peters van den Berckvenne van 
een beemd aent Eckerbroeck, die Dirrick Everts van Diesdonck eertijds in 
koop verkregen had tegen Peter Joosten van den Berckvenne. Dirrick voorsz. 
heeft op de koopbrief vertegen. 
 
R65,f.63v,dd.8-3-1551: Overdracht door Goort Peters van den Berckvenne aan 
Dirrick Everts Verdiesdonck van bovengenoemde beemd. 
 
R65,f.63v,dd.8-3-1551: Overdracht door Reyner Reyners opt Sandt aan Geeff 
van den Zeylberch van 16 vaten rogge erfpacht uit een stuk land geheten den 
campecker, ul. Goort Verhouven en verder rondom de gemeyne wech, blijkens de 
grondbrief dd. 18-3-1520. 
 
R65,f.63v,dd.8-3-1551: Verkoop door Alijt wed. Laureins van Aelst voor haar 
tocht en Aert Laureins van Aelst en Gritke zijn zuster voor haar zelf en Jan 
Peter Belen zich sterk makend voor de onm. kinderen van Gritke voorsz. 
verwekt bij Lenaerdt Peter Belen zijn broer, aangaande de erfelijkheid aan 
Loy Frans Roelens van Ghijstele, van huis, hof, enz. aent Scoot, ul. Dries 
Vervolcken erfg, al. erfg. Heylke Coppen, uf. erfg. Heylke Coppen, af. de 
gemeint. Los en vrij behalve 2 peter te betalen aan Thoenis Witten en te 
lossen met 30 gld. en 5 vaet rogge aan het O.L.V. altaar, ½ st. aan het dorp 
en ½ blanck in het boek van Kessel. 
 
R65,f.64,dd.8-3-1551: Verkoop door Loy Frans Roelens van Ghijstele aan Alijt 



wed. Laureins van Aelst alias de Gruyter, haar ter tocht en haar kinderen 
ter erfelijkheid van een erfchijns van 1½ kgld. uit huis, hof, enz. aen den 
Opstal. De los bedraagt 26 kgld. 
 
R65,f.64v,dd.8-3-1551: Coopseel: Verkoop door Aert Laureins van Aelst zich 
sterk makend voor Gielis zijn broer niet tegenwoordig, en Gritken Lau-
reinsdr. met Jan Peter Belen als m&m van haar en haar kinderen en zich 
daarvoor stek makend, en Alijt wed. Vrens voorsz. voor de tocht, van huis, 
hof, enz. bij afslag of opbod. 
 
R65,f.65,dd.8-3-1551: Akkoord tussen Willem Willem Smeets voor zijn tocht en 
Mechteldt zijn dochter voor de erfelijkheid, Maria Willem Smeetsdr., Goort 
Peters Verhofstadt als m&m van Aertken dr. Willem voorsz., Willem Jan Willem 
Smeets voor hemzelf en zich sterk makend voor zijn niet tegenwordige broers 
en zusters voor de erfelijkheid en Lijs wed. Jan Smeets voor haar tocht, Jan 
Jan Sanders als m&m van Mechteldt dochter van Jan de Ridder en Jan Lemmen 
Thielens voor hem zelf en mede voor Catharina zijn moeder voor haar tocht en 
voor zijn niet tegenwoordige broers en zusters voor de erfelijkheid. Zij 
consenteren dat Mechteldt wed. Willem Smeets de haeflijcke goederen mag 
behouden, behalve de huysraedt die de kinderen met Pasen zullen delen, 
uitgenomen tbeste bedde, dat Mechteldt houden zal om op te slapen, enz. 
 
R65,f.65v,dd.8-3-1551: Scheiding en deling tussen Goort Peter Sanders als 
m&m van Eerken, Maria Willem Smeetsdr. Jan Lambert Thielens zich sterk 
makend voor Catharina zijn moeder voor haar tocht en voor zijn broers en 
zusters voor de erfelijkheid, ter ene zijde. En Willem Willem Smeets voor 
zijn tocht en Mechteldt zijn dochter voor de erfelijkheid, Lijsbeth wed. Jan 
Willem Smeets voor haar tocht en Willem Jan Willem Smeets voor hemzelf en 
voor zijn niet tegenwoordige broers en zusters voor de erfelijkheid, en Jan 
Jan Sanders als m&m van Mechteldt dr. Jan de Ridder verwekt bij Marie Willem 
Smeetsdr. ter andere zijde. De bezittingen liggen aent Houbrouck en huis, 
hof, enz. geheten den Berckenbosch. 
 
R65,f.66v,dd.6-3-1551: Testament van Heylke wed. Gerit van Brey. Zij laat 
onverbrekelijk wat zij samen met Gerit haar man in testament bepaald heeft, 
nl. dat Jan Dirrick Janssen en Jenneke zijn huisvr. en testatrices dochter 
samen zullen hebben, houden en gebruiken alle haeflijcke goederen, die tot 
nu toe ongedeeld zijn gebleven en dat wegens zekere dienst, die zij haar 
gedaan hebben. 
 
Op deze pagina en op pagina 68 gaat de scheiding en deling van de Smeetsen 
verder. Tussengenaaid vel in ander handschrift: 
 
R65,f.67,dd.10-3-1550: Verkoop door Frans Aerts Verscaut aan Heer Mathijs 
van Kessel t.b.v. de onbejaerde kinderen van wijlen Johan van Kessel, zijn 
broer, van een erfchijns van 6 kgld. uit hus, hof, enz. aen de Heye, ul. Jan 
Martens van Eckerbroeck met zijn moeder, al. erfg. Hanrick Maes Mesmekers 
enz. 
 
R65,f.69,dd.19-3-1551: Verkoop door Aert Jan Willems aan Jan Dirrick Gerits 
van een stuk erf in de Clotstraet, rondom Gijb Jan Gijben. 
 
R65,f.69v,dd.22-3-1551: Belofte van betaling door Jan Aert Sanders aan Adam 
Dirricks van Hersel als vereicte scult de som van 40 st. 
 
R65,f.69v,dd.30-3-1551: Verkoop door Jan Jan Sanders als m&m van Mechteldt 
aan Jan Goort Bakermans van 1 mud rogge erfpacht uit het 1/3 deel uit een 
camp erf aent Houbrouck. 



 
R65,f.69v,dd.28-3-1551: Verkoop door Dirrick Jan Geverts aan Aert? Heer 
Willems van Liessel van een erfchijns van 2 kgld. uit zijn kindsdeel hem 
aangekomen na dood van Jenneke zijn moeder en nog zal aankomen na dood van 
zijn vader. 
 
R65,f.70,dd.1-4-1551: Overdracht door Heer Aert Daniel Denen pbr. aan Marten 
Aert Denen zijn broer en Hijlleke zijn zuster van 1 malder rogge erfpacht, 
die Heer Daniel eertijds in koop verkregen heeft tegen Jan Janssen van 
Doeren, staande te gelden uit de goederen van wijlen Lemmen Weindelen en nog 
3 vaten rogge die schuldig is te gelden de Tafel van de H. Geest en ook in 
koop verkregen is van Jan van Doeren, volgens brief dd.13-10-1539 
 
R65,f.70v,dd.28-1-1551: Vernadering door Jan Jan Lijben van een stuk land 
aent Scoot dat Peter Peter Kievits in koop verkregen had tegen de kinderen 
van Laureins Janssen van Vosselen. Nota in het Latijn: In het jaar 1551 en 
1552 waarin Pasen viel op 17 april waren schepenen; Jan van Doren, Sijmon 
Sjonckers, Gijb Jan Gijben, Geef van den Zeylberch, Daniel Sijmon Reynen, 
Jan Dirrick Janssen en Jan van Diepenbeeck. 
 
R65,f.70v,dd.21-4-1552: Scheiding en deling tussen Thijs Gerit Genen en 
Peter zijn broer van huis, hof, enz. aent Slieven hen aangekomen na dood van 
hun vader en moeder. 
 
R65,f.71,dd.26-4-1552: Recht gewezen tussen Thomas Gerit Ooms aanlegger en 
Goort Jan Goort Maes; idem tussen Willem Goorts aanlegger en Peter Joost 
Thielens verweerder; idem tussen Peter Joost Thielens aanlegger en Willem 
Goort Dirricks verweerder; idem tussen Dries Papendonck aanlegger en Willem 
Bruystens Verheze verweerder. 
 
R65,f.71v,dd.26-4-1552: Jan Goort Bakermans eigenaar van 1 mander rogge 
erfpacht, welke schuldig is te gelden Dirrick Thomas Sfroyen heeft beloofd 
dat Dirrick voorsz. deze mander mag lossen met 20 kgld. 
 
R65,f.72,dd.12-3-1549: Verkoop door Lambert Hein Lemmens en Marie zijn 
huisvr. met hem aan Cornelis de Cremer en Geef van den Zeylberch als 
provisors van de Tafel der H.Geest en t.b.v. de Tafel, na hun beider dood, 
van huis, hof, enz. in de Coeninckstraet, ul. erfg. Joost Horckmans, al. 
erfg. Dirrick Jans, uf. de straet, af. Domus de Postula 
 
R65,f.72v,dd.6-5-1552: Belofte van betaling door Pauwel Janssen Vervoort, 
Joost Goort Jan Goorts, Dirrick Lemmens van Eckerbroeck als m&m van Geer-
truyt en zij met hem, aan Jan Pauwel Colensoen de som van 27 gld. 5 st. met 
als onderpand al hun goederen haefl. en erfel., beruerl. en onberuerl. 
 
R65,f.73,dd.14-10-1547: Kwijtschelding door Mattheus Aelbert Roevers als m&m 
van Sophie dr. Matthijs van Barlo nadat hij betaald is van al datgene wat 
hem in huwelijkse voorwaarden met voorn. Sophie door Mathijs en Lijbeth 
beloofd was. 
 
R65,f.73,dd.7-5-1552: Vertijdenis door Jan Jan Geverts, Dirrick zijn broer, 
Willem Bruystens Verheze als m&m van Mechteld en Aert Heer Willems als m&m 
van Maria allen kinderen van Jan Geverts voorsz. t.b.v. Michiel hun broer op 
een stuk land in de Veltemsecker. Jan Jan Geverts hun vader en Jenneke hun 
moeder hebben het stuk land in hun testament aan Michiel voorsz. vermaakt. 
 
R65,f.73,dd.7-5-1552: Scheiding en deling tussen Jan Jan Geverts, Dirrick en 
Michiel zijn broers, Willem Bruystens Verheze als m&m van Mechteld en Aert 



Heer Willems als m&m van Maria, allen kinderen en erfg. van Jan Geverts 
verwekt bij Jenneke. 
 
R65,f.74v,dd.7-5-1552: Overdracht door Dirrick Jan Geverts aan Willem 
Bruystens Verheze van een stuk beemd geheten de Bunre en hem bij deling 
aangekomen. 
 
R65,f.74v,dd.7-5-1552: Verkoop door Jan Jan Geverts aan Aert Heer Willems 
van huis, hof, enz. welk hem bij deling aangekomen is. 
 
R65,f.75,dd.11-5-1552: De kinderen van Dirrick van Kessel hebben een 
schepenbrief waarin Gielis van Kessel hen een beemd met een akker opgedragen 
heeft en waarvan schout Berthout van Kessel beweert dat deze vals is. De 
kinderen willen hem daarom een proces aandoen. Berthout van Kessel trekt 
zich terug. 
 
R65,f.75,dd.11-5-1552: Belofte van betaling door Joost Claes Wintkens aan 
Willem Denen van 26 st. en 43 mud rogge en 4 vaet. 
 
R65,f.75v,dd.11-5-1552: Verkoop door Peter Roelens van Mylheze aan Jacop ter 
Bruggen en Anna zijn huisvr. van een erfchijns van 4 kar.gld, 13 st. en 3 
oort uit huis, hof, enz. geheten den Postel, welke erfchijns Roelof van 
Mylheze de jongste en Hanrick Roelofs van Mylheze de oudste en alle broers 
en zusters van Hanrick voorsz. in koop verkregen hebben tegen Willem Janssen 
Vervoort blijkens brief dd.22-1-1533. 
 
R65,f.75v,dd.11-5-1552: 3 Vonnisbrieven: 
- Heer Aert van Kessel tegen Pauwel Hanrick Roefs aangaande 3 k.gld. en 16 
st. van koop van rogge. 
- Evert Smollers tegen Gerit Peters van Breey. 
- Jan Job Denen wordt gericht aan huis, hof, enz. gelegen aan de Heye en 
heeft daarvoor een vonnisbrief betaald. 
 
Los vel tussen f.75v, en f.76: Conventie tussen Evart die Molder en Art Jan 
Wouters, waarbij Evart de molen overgeeft aan Art voorsz. voor 300 karoly 
gld. met consent van de Abdij van Postel. 
 
R65,f.76,dd.13-5-1552: Verkoop door Jenneke wed. Dirrick van Kessel de 
ultimo thoro, aangaande haar tocht en Jan Dirricks, Gielis zijn broer, 
Lenaerdt Maes Peters als m&m van Aleyt Dirricksdr. voor henzelf en zich 
sterk makend voor Jacop en Chiel hun broers en voor Anna Maria en Lijsbeth 
hun zusters, niet tegenwoordig zijnde en met hun procuratie aan Jan 
Scoutmans van een erfchijns van 3 k.gld. uit huis, hof, enz. aent Slieven 
 
R65,f.76v,dd.19-5-1552: Verkoop door Frans Joosten van de Berckven aan 
Willem Bruystens Verheze van een stuk land aen die Heye. 
 
R65,f.76v,dd.19-5-1552: Verhuur door Jan Job Denen als m&m van zijn huisvr. 
van huis, hof, enz. na opbod aan Marcelis Svossen. 
 
R65,f.76v,dd.20-5-1552: Verkoop door Gosen Thoenis Wouters aan Michiel 
Goorts Verbernen van een stuk beemd gelegen int half Bunre met een weg om 
over te varen. 
 
R65,f.77,dd.23-5-1552: Verkoop door Aert Jan Wouters alias Menten aan Frans 
Verheyden van een erfchijns van 6 k.gld. uit huis, hof, enz. aen de 
Egelrijt, ul. Gosen van Hoochten, al. de straet, uf. Jacop Loyen, af. de 
straet. De los bedraagt 100 k.gld. 



 
R65,f.77,dd.23-5-1552: Vestiging van een eeuwig jaargetijde in de kerk van 
Z. te celebreren op zondag na het octaaf van Sacramentsdag door de kinderen 
van Frans Verdiseldonck met hun momboirs ende Raidt van hun vrienden en 
magen voor hun vader en Jenneke hun moeder en hun ouders en alle gelovige 
selen saliger gedachtenis. De kinderen betalen 33 k.gld. en 1½ st. 
 
R65,f.77v,dd.23-5-1552: Verzoek door Willem Bruystens Verheze als m&m van 
Mechteld dr. van Jan Gevarts aan Dirrick Everts van Diesdonckals naerder, om 
te vernaerderschappen een stuk beemd als Dirrick voorsz. in koop verkregen 
had tegen Peter Joosten van den Berckven. 
 
R65,f.78,dd.1-6-1552: Verhuur door Aert Jan Willems aan Willem Hanrick Denen 
van een stuk land aent Scoot. ul. Gerit Hanrick Denen, al. Jan Peter Belen, 
uf. Herman de Raymeker, af. de wech, voor de tijd van 8 jaar. 
 
R65,f.78,dd.1-6-1552: Recht gewezen tussen Gerit van Breey als aanlegger en 
Evert Claes als verweerder. 
- Recht tussen Eligius van Ghijstele aanlegger en Gosen Reynens van den 
Venne als verweerder. Gosen moet de kosten betalen. Reyner Rein Scremers is 
borg gebleven voor Gosen. 
 
R65,f.78v,dd.6-6-1552: Verkoop door Gielis Laureyns Gruyters aan Loy Frans 
Roelens van Ghijstele van zijn deel in huis, hof, enz. aen den Opstal, ul. 
erfg. Peter Coppen, al. Dries Vervolcken, uf. Coen Aerts Vervolcken, af. de 
gemeint. 
 
R65,f.78v,dd.6-6-1552: Verkoop door Dirrick Gosen Heynen aan Thielman Jan 
Bosmans van Lijmmen van een erfchijns van 8½ k.gld. van huis, hof, enz. aent 
Scoot, ul. Dirrick Commenheyns, al. erfg. Jan Wouters, uf. erfg. Jan 
Vervolcken met meer anderen, af. de straet. En uit zijn kinsdeel hem 
aangekomen en nog zal aankomen van de vader van zijn huisvr. te weten Jan 
Bruystens. 
 
R65,f.79,dd.6-6-1552: Verkoop door Daem Joosten van den Berckven aan Marten 
Aert Denen van een stuk land aent Scoot, t.b.v. de kinderen van wijlen 
Hanrick Hein Vos. Marten voorsz. zich sterk makend voor de voorsz. kinderen 
stemt toe dat Daem voorsz. het stuk land altijd zal mogen lossen met 12 
k.gld. 
 
R65,f.79v,dd.15-6-1552: Verklaring door schepenen dat Jacop Sijmons van 
Eckerbroeck de faam heeft een verlopen monnik te zijn die een moord gepleegd 
heeft op Hanrick Hanrick Luyskens, terwijl deze sliep in een clein 
backhuysken, woonachtig als een schamele dienstbode bij Thoenis Sijmons van 
Eckerbrouck Schepenen zijn gekomen ten huize van Joffrau Beatrix van Kessel, 
wed. van Willem van Kessel. Zij is impotent van lichame en niet machtig enig 
lydt van haer lichame te moveren, anders dan haer tonge. Zij zegt 
dreigbrieven te hebben ontvangen en daardoor genoodzaakt geweest te zijn om, 
bij handen van haer maiget, de som van 13 k.gld. te betalen aan Jacop 
monick. 
 
R65,f.79v,dd.21-6-1552: 2 vonnisbrieven; - Dirrick van Heersel tegen Dirrick 
Wouters. 
 
R65,f.80,dd.23-6-1552: Evert Claes Smollers heeft aan Lenaert van Aelst als 
gemachtigde van de Heer van Postel overgeleverd de windmolen van Zoemeren 
t.b.v. Aert Jan Wouters. De molen is goed gangbaar en volledig met toebeho-
ren. Daarna is Evert Aert Jan Wouters tegemoet gekomen opte Gasthuyspat en 



heeft de sleutels aan Aert overhandigd in het bijzijn van Lenaert. Aert 
belooft, dat hij Evert schadeloos zal houden van de pacht aan Postel. 
 
R65,f.80v,dd.26-6-1552: Verkoop door Wouter Claes van den Swijer aan Dirrick 
Willem Cortsmits van 1 mud rogge erfpacht, welke Dirrick aan Wouter placht 
te gelden, en Wouter, verkoper, aangekomen was na dood van Heer Jan Goorts 
van den Wijer pbr. zijn oom. 
 
R65,f.81,dd.1-6-1552: Verkoop door Jacop Gosen Scusters voor hemzelf en mede 
als geb. momb. van de onbejaarde kinderen van Claes Gosen Scusters en 
Lijsbeth wed. Claes voorsz. en dochter van Gerit Celen en Alijt en Berbel 
dochters Gosen voorsz. aan Thoenis Lenaerts van Roggel en Anna zijn huisvr. 
hun zuster, van huis, hof, enz. aen den Opstal, ul. Jan Pauwels Vos, uf. 
Aert Sruyters en verder rondom de gemeint. Gosen hun vader had het in koop 
verkregen tegen Marten Willem Sbrunen. Lijsbeth wed. Claes Gosen Scusters 
verklaart betaald te wezen van haar en haar kinderen portie door Hanrick 
Gosen Scusters. Constitutie voor Thoenis Lenaerdts van Roggel, zwager en 
Hubert Sijmon Scusters, neef, door Jacop Gosen Scusters als geb. momb. van 
de onm. kinderen van Claes zijn broer, om de kinderen en de huisvr.van Claes 
voorsz. te helpen tot de soen en soenenrecht van het ongeluk van Claes 
voorsz. 
 
R65,f.81v,dd.festo Lucie 1547: Overdracht door Jan Hein Cortsmits als m&m 
van Catharina aan Frans Hanrick Denen van zijn kindsdeel in groes en land 
hem verstorven na dood van Hanrick Denen zijn vader. 
 
R65,f.81v,dd.28-7-1552: Verkoop door Aert Francken Vervoort aan Jan Melis en 
Theuwen Willem Goorts van het kindsdeel hem aangekomen na dood van Luytgaert 
zijn moeder en nog zal aankomen van Franck zijn vader, alleen de erfelijke 
goederen binnen de parochie van Asten. Belofte van betaling door Jan Melis 
en Theuwen Willem Goorts als m&m van Jenneke dr. Peter Scepers verwekt bij 
Anna dr. van Franck Vervoort aan Aert Francken Vervoort hun zwager van de 
som van 44 k.gld. 
 
R65,f.82,dd.3-8-1552: Verkoop door Jan Sijmon Tempelers aan Reyner Jan 
Willems van een mander rogge erfpacht uit huis, hof, enz. in de 
Coninckstraet. Item nog uit zijn kindsdeel hem aangekomen na dood van Peter 
Goort Maes zijn huisvr. vader en nog zal aankomen na dood van Marike zijn 
huisvr. moeder 
 
R65,f.82,dd.3-8-1552: Testament van Gevert van den Zeylberch en Margriet 
zijn huisvr., beiden gezond, op de langstlevende. (5190) 
 
R65,f.82v,dd.20-5-1552: Verkoop door Aert Jan Wouter Boyens aan Jan Janssen 
van Diepenbeeck van een erfchijns van 3 gouden peters. Verkoper had de 
chijns in koop verkregen tegen Marcelis Janssen van Vosholen, brief dd. 
11-8-1551. 
 
R65,f.82v,dd.20-5-1552: Verkoop door Aert Jan Wouter Boyens aan Jan Jan van 
Diepenbeeck van een erfpacht van 21 vaten rogge uit 3 verschillende 
onderpanden van 3 verschillende proprietarissen, te weten de erfg. Jan 
Hanrick Smollers 9 vaten, de erfg. Sander Genen 1 mander en Jacob Goort 
Loyen 1 mander. Koper consenteert de verkoper dat hij altijd zal mogen 
lossen met 25 kgld. 
 
R65,f.83,dd.20-5-1552: Akkoord tussen Heer Jan Verstraten pr. en Heer Aert 
van Kessel pr. aangaande de pacht van de servitie van de cure, pastorie ofte 
vicecuriteyt van Zoemeren, die Heer Aerdt voorsz. voordien uitoefende. 



Hiertegen schijnt Rutger Bellaerts pastoor te Z. zich verzet te hebben. 
 
R65,f.83,dd.16-8-1551: Verkoop door Gosen Lamberts van Hooff aan Michiel 
Claes van Doeren van huis, hof, enz. aent Scoot, ul. de koper, al. erfg. Jan 
Happen, uf. de straet, af. de Kerckwech. En nog een dries. 
 
R65,f.83v,dd.5-9-1552: Verkoop door Jan Hanrick Cortsmits aan Frans Hanrick 
Denen zijn zwager van zijn versterf en kindsdeel hem aangekomen na dood van 
Hanrick zijn vader en nog zal aankomen na dood van Jenne zijn moeder. Alleen 
in de erfelijkheid. Belofte van betaling door Frans Hanrick Denen als m&m 
van Mechteld dr. Hein Cortsmits aan Jan Hanrick Cortsmits de som van 25 
kgld. toekomende Lichtmis en 50 kgld. Lichtmis over een jaar. Verkoop door 
Frans Hanrick Denen als m&m van Mechteld dr. Hanrick Jan Cortsmits aan Jan 
Lenaerts van Roggel van een erfpacht van 4 vaten rogge uit huis, hof, enz. 
aen den Drayboom, ul. Jan Verstraten, al. Geef van den Zeylberch, uf. de 
straet, af. Geef voorsz. En nog uit zijn kindsdeel hem aangekomen of nog zal 
aankomen van zijn huisvr. vader en moeder. 
 
R65,f.84,dd.22-8-1552: Singulare conde door Thoenis Lenaerts van Roggel voor 
Jan Pauwel Vos en Aert Philips van Helmont, daar zij getuigen zijn geweest 
bij de verkoop van huis, hof, enz. door Thoenis voorsz. aan zijn broer Jan 
en dat deze beloofd had te betalen alle reparaties, die er in de tijd van 10 
jaar aan gedaan zijn en alle beden die er over de goederen betaald zijn. 
 
R65,f.84,dd.9-9-1552: Verkoop door Marcelis Willem Wagenmakers als m&m van 
Francisca nat. dr. van Heer Jan de Bruin aan Gerit Daniel Hanssen van 10 
vaten rogge erfpacht, welke Gerit en zijn voorvaderen aan Marcelis te gelden 
plachten, uit een stuk beemd dat Gerit voorsz. in koop verkregen had tegen 
de erfg. Dirrick Hanrick Smollers. de 10 vaten zijn het 1/3 deel van 30 
vaten. 
 
R65,f.84v,dd.11-9-1552: Verkoop door Goort Moreel? aan Jan de Wer en Dirrick 
zijn zoon van 15 malder rogge, welke Goort voorsz. tot nu toe heffende is en 
die hem eertijds is toegewezen als wettig hoofd der schepenen te Z. bij 
hoofdvonnis door de heeren wethouderen te Schartogenbossche volgens 
grondbrieven. Van welke 15 malder nu heffende zijn Aert Thijs Metsers 21 
vaten rogge, Ceel Willekens 10½ vaten, de erfg. Corstiaen Geldens 3 malder, 
op de houve tot Varscher 1 mud, Margriet wed. Dirrick Colen met haar 
kinderen 1 mud. Chiel Verhofstadt 1 mud, de erfg. Philip Clem 1 malder. Dit 
maakt samen 15 malder. 
 
R65,f.84v,dd.11-1552: Ontvangst door Cornelia wed. Laureins Dirrick Willem 
Gerits met Marike haar dr. van Willem Willem Sanders de som van 15 kgld. als 
aflossing van een som van 20 kgld. Promissio de Wilhelmo Denen: Peter 
Willems uyt Maesland heeft Willem Denen gelooft Willem van Scoot scadeloos 
te ontheffen aangaande de betaling van de 5 gld.. Idem Peter voorsz. 
insgelicx. 
 
R65,f.85,dd.23-8-1552: Singulare conde gevraagd door Berthout van Kessel 
stadthouder van de Schouthet van Peedeland voor zich zelf en mede voor 
Joffr. Beatrix van Gerwen wed. Willem van Kessel en voor zijn broers en 
zusters. Hanrick Hanrick Daems oud omtrent 70 jaar wordt gevraagd op te 
treden als getuige van een twist die er eertijds geweest is tussen Dirrick 
van Kessel Jansz. als proprietaris van de watermoelen van Vleerken met 
toebehoren ter eenre sijde en Willem van Kessel als proprietaris van de 
houve tot Vleerken ter andere sijde. Er is een akkoord gesloten waarbij 
Dirrick de Vleerksen Dijck zou houden om over te drijven en te varen tot de 
watermoelen en anders niet gebruycken ofte afgraven. Hanrick Daems zegt dat 



ook Heer Franck de Bruin pr. en vicecureyt in die tijd te Z. en Jan van de 
Moelendick eertijds stadthouder van de schout hetzelfde zouden getuigen als 
zij nog zouden leven. 
 
R65,f.85v,dd.12-8-1552: Verkoop door Heer Hanrick Philips van Helmont, Aert 
en Jan zijn broers en Michiel van Hoichten als m&m van Margriet, allen 
kinderen van Philips van Helmont en Heer Hanrick gelovende voor de kinderen 
van Goort zijn broer aan de erfg. van Dirrick van Kigler van een stuk beemd 
in de Voort, ul. Willem Cortsmits, al. Domus de Postula, uf. de Wansdonck, 
af. de Broeckstraet. De verkopers mogen door de beemd een erfwech houden om 
over te varen. (8280) 
 
R65,f.85v,dd.20-9-1552: Verkoop door Hanrick Peter Bakermans aan Dirrick 
Willem Slegers van een stuk land aen de Heye. Verkoper had het land bij 
vernadering gekregen van Jan Willem Slegers en Jan voorsz. had het in koop 
verkregen tegen Jan heer Sbrunen alias van Stein. 
 
R65,f.85v,dd.21-9-1552: Verkoop door Thonis Dirrick Coppens aan Frans Gelden 
Claes zijn zwager van zijn deel hem aangekomen van zijn vader en moeder. 
 
R65,f.86,dd.5-11-1549: Testament van Ida Verhouven, gezond. Zij vermaakt aan 
Heer Hanrick Philips van Helmont haar huysken met toebehoren aent Slieven, 
ul. en uf. Jan Martens van den Venne, voor sekere dienst haer bewesen. Aan 
Beliken van As? haar zwarten rock en aan Iken Denis Loyen huisvr. haar lange 
zwarte heucke. Aan de 3 broederscappen binnen de kerk te Z. haar royen rock 
om haar uitvaart te doen, mocht de rok mer opbrengen dan 3 kgld. dan moet de 
rest naar de kerk. Aan Iken Jan Gosendr. en Joost haar broer haar besten 
tabbaert. Item aan Em Jan Martens huisvr. haar dagelijkse rok, aan Geertruy 
tot Antwerpen haar peers wollen hemde en aan Alijt haar maiget het swart 
wollen hemde metten hosen. Verder vermaakt zij nog aan Heer Hanrick Philips 
van Helmont al haar pachten tot Deurne en al haar huisraad, daarvoor moet 
hij haar uitvaart en haar schulden, zo die er zijn, betalen. Ook vermaakt 
zij aan Jan Denis Loyens een kist bevattende 2 paar slapelakens en dewale?. 
 
R65,f.86v,dd.22-9-1552: wesende des donredaichs in de quatertemper post 
festum crucis. Heer Aert van Kessel heeft de mis op het hoog altaar in de 
kerk van Z. niet gecelebreerd, zoals in het testament van Jan de Bruyn 
beschreven, maar voor het altaar van St. Brigitta, wat zijn beneficie altaar 
is. Volgens getuigen heeft hij dat op meerdere donderdagen gedaan. Jan Jan 
Sbruynen en anderen hebben daartegen geprotesteerd voor schepenen Sijmon 
Sjonckers en Geef van den Zeylberch. (10426) 
 
R65,f.86v.dd.22-9-1552: Vonnisbrief van Gielis Cortsmits voor Jan Jan 
Lemmens de oude ter cause van 10 st. 
Schepenconde van Adam Dircks van Heersel op Jan Aert Sanders. 
 
R65,f.87,dd.29-9-1551: Verkoop door Jan Sijmon Lemmens als m&m van Joost en 
zij met hem en Heylwich, Geertruyt, Marie en Mechtelt, allen dochters van 
Marten van Roelen? aan Cornelis Reyners opt Sandt van huis, hof, enz. 
gelegen aent Slieven, ul. Hanrick van Kessel, al en uf Hanrick Willems 
Vermoelen. Behalve een hoenchijns van de grond aan het Godthuys van Postel 
en 1 malder rogge aan de kerk van Leende. 
 
R65,f.87v.dd.29-9-1551: Belofte door Marie Martensdr. van Roelen, dat zij 24 
k.gld haar door haar vader in zijn testament vermaakt niet zal gebruiken dan 
in uiterste noodzaak en ze na zal laten aan haar naaste erfg. De 24 gld. 
staan aan Joffr. van Kessel. 
 



R65,f.87v.dd.11-10-1552: Aert Aerts van Brey met consorten heeft opgewonnen 
met vonnis en recht een stuk erf aen geen hey, groot 8 loepensaet. 
 
R65,f.87v.dd.11-10-1552: Schepenconde van Gielis Jacop Tefsers als gemach-
tigde van zijn vader voor Jan Aert Sanders tercause van 12 k.gld. 
 
R65,f.87v,dd.11-10-1552: Peter Hanrick Reynen zegt dat hij op dit ogenblik 
proprietaris is van het kindsdeel dat Denis? Goort Loyen in koop verkregen 
had tegen Gheerte Reyner Haengreefsdr, gelegen in de Keyserstr. Hij is 
schuldig daar uit te gelden aan Hanrick van den Einde een erfchijns van 20 
st. volgens brief dd.7-12-1524. 
 
R65,f.87v.dd.11-10-1552: Vonnisbrief van Gielis Jacop Tefsers voor Jan 
Sanders aangaande 12 k.gld. 
 
R65,f.88,dd.11-10-1552: Rechtwijzing door schepenen tussen Berthout van 
Kessel aanlegger en Gielis Gosen Lenaerts verweerder. 
 
R65,f.88,dd.11-10-1552: Vonnisbrief van Heer Matthijs van Kessel voor Willem 
Bruystens Verheze. 
 
R65,f.88,dd.13-10-1552: Akkoord tussen Aert Wouters en de Hoogschout van 
Peelland. 
 
R65,f.88v.dd.14-10-1552: De hoogschout heeft in 4 verschillende herbergen 
gevraagd of er iemand borg wilde zijn voor 2 koeien en 1 paard toebehorend 
aan Claes Hanrick Roefs, en de beesten in wilde brengen t.b.v. de keizer als 
hertog van Brabant. Ten huize van Willem Denen in presentie van de huisvr. 
van Claus? voorsz. heeft hij de beesten geveild, daar er niemand borg wilde 
zijn. 
 
R65,f.88v,dd.24-10-1552: Verkoop door Hanrick Maes Mesmekers aan Lijsbeth 
wed. Marten van Eckerbroeck van 1 lopensaet land gelegen aen die Heye 
 
R65,f.88v,dd.8-10-1551: Procuratie door Hijlleke wed. Jan Pauwel Colen voor 
Pauwel haar zoon om al haar zaken te behartigen. 
 
R65,f.89,dd.4-7-1548: Testament van Jan Pauwel Colen, ziek, en Hijlleke zijn 
huisvr. op de langstlevende. 
 
R65,f.89v,dd.25-10-1552: Antwoord van de hoogschout op de referentie door 
Aert Jan Wouters van de 13 aug. 
 
R65,f.89v,dd.25-10-1552: Vonnis gewezen door schepenen tussen Heer Jan 
Brecht en Aert Jan Wouters en Willem Goort Dirricks. 
Idem tussen Hanrick Peter Leners van Leendt en Anna Dirricksdr. van Kessel 
de ultimo thoro ter cause van 2 gld. en 6 st. 
Jan van Aelst gecompareerd de 11-10 
Goort van Berckel 
Item andermaal gecompareerd 25-10 g.a eundem. 
 
R65,f.90,dd.29-10-1552: Verkoop door Evert Claes Everts aan Berthout zijn 
zoon van huis, hof, enz. en alle erfel. en haefl. goederen, onder conditie 
dat verkoper en Jenneke zijn huisvr. mogen blijven wonen in het cleyn 
huisken en dat Berthout dagelijks hun pottaige zal doen. (10302) 
 
R65,f.90,dd.7-11-1552: Verkoop door Frans Dirricks van Kessel aan Jan Peter 
Belen van een stuk land aent Scoot. 



 
R65,f.90v,dd.8-11-1552: Verkoop door Dries Marcelis van de Camp aan Lijsbeth 
wed. Jan Goort Bakermans ter tocht en haar kinderen ten erfrecht van 9 vaten 
rogge erfpacht uit een camp erf aent Slieven, ul Thijs Gerit Genen, al Claes 
Thoenis Lemmens, uf de waterlaet, af de straet. De los is 27 k.gld. 
 
R65,f.90v,dd.15-11-1552: Vonnisbrief van Lijsbeth Jacop Claes, alias 
Gijskens voor Peter Roelens van Milheze aangaande 18 k.gld. 
Idem van Dirrick Jan Dirricks als gemachtigde aan Gosen Sgroten over 3 
malder rogge en 10 gld. 
Idem Berthout van Kessel voor al degenen die in de gemeint gehuurd hebben en 
niet met hem overeengekomen zijn. 
 
R65,f.91,dd.?: Schepenen wijzen recht tussen Jan Brants als aanlegger en 
Joost Thielen als verweerder. Verweerder wordt geabsolveerd van de eis. 
Idem tussen Jan Pauwel Colen aanlegger en Hanrick Maes Mesmeker verweerder. 
Verweerder wordt geabsolveerd. 
Idem tussen Jan Colen voorsz. aanlegger en Aert Verscaut verweerder. 
Verweerder moet zijn deel betalen zoals hij beloofd had met zijn mede erfg. 
 
R65,f.91v,dd.23-11-1552: Verkoop door Dirrick dr. Jan Colen wed. Jacop Goort 
Loyen met Hanrick haar broer en momb. en Thomas Goort Loyen als momb. samen 
met Hanrick voorsz. over de onbejaarde kinderen van Jacop voorsz. aan 
Dirrick Janssen van den Bosch van huis, hof, enz, met een camp erf en een 
stuk beemd gelegen aen die Heye, ul erfg. Gosen Lenaerts van Roy, al Pauwel 
Janssen Vervoort met meer anderen, uf wed. Joost van Reest en haar kinderen, 
af de heye. Bovengenoemde wed. met haar kinderen zal jaarl. betalen aan de 
kinderen Jan van Horrick 30 st. aan Jan Verheze ook 30 s. aan de erfg. Heer 
Goort Daems 25 st. aan Dirrick Wouters 22 st, en 1 mander rogge aan Jan 
Brants, zodat Dirrick Janssen daarvan ontlast zal zijn. 
 
R65,f.92,dd.20-3-1551: Veiling door Reyner Goort Reyners te zijnen huize, 
wezende een gemein herberge van huis, hof, enz, zoals hij opgewonnen had 
door niet betalen van pachten. Er is niemand gekomen om te kopen. 
 
R65,f.92v,dd.29-11-1552: Belofte van bet. door Deynout Hanrick Sbrunen aan 
Jan Hanrick Smeets van 21 k.gld. en 8 vaten rogge. 
 
R65,f.92v,dd.29-11-1552: Vonnisbrief van Ida Verhoeven voor Luike Sanders 
aangaande 4 k.gld. 
Idem de schout aan Jan de custer aangaande 15 k.gld. 
 
R65,f.93,dd.1-12-1552: Verkoop door Claus Pauwels van Eyck voor zijn tocht 
en Jan en Peter zijn zoons voor de erfel. aan Jan Gosen Honichmans van huis, 
hof, enz. gelegen aent Scoot, verkopers aangekomen van hun vader en moeder. 
Jan en Peter zijn kinderen uit de eerste bedde en zij zullen met de 
nakinderen gelijk op delen na dood van Claus en Alijt. 
 
R65,f.93,dd.5-12-1552: Verkoop door Michiel Dirck Schasens aan Matheus zijn 
zoon verwekt bij Cunera van een erfchijns van 20 k.gld. uit huis, hof, enz. 
gelegen aent Slieven, ul. erfg. Jan Thielens van de Waterlaet met meer 
anderen, al. erfg. Arien Joordaens, uf. de straet, af. erfg. Arien Jordaens. 
Jan Hermans priester, eertijds vicecureyt van Z. en naderhand van Lyerop 
heeft in zijn testament voor schepenen van Lyerop dd. 3-3-1540 aan Mattheus 
ten behoeve van zijn priesterlijke staet nagelaten 4 k.gld. uit huis, hof, 
enz. gelegen te Z. (10300) 
 
R65,f.93v,dd.14-12-1552: Verkoop door Reyner Goort Reyners aan Huybert 



Sijmon Scusters van huis, hof, enz. gelegen aan Spoelhoevel, naast erfenis 
Frans Michiel Sconck, behalve dat Eggert Egels een huisken met hoefken, 
liggende op een hoek, mag hebben. Het voorsz. huis is opgewonnen door de 
erg. Aert van Einhouts en Reyner verkoper voorsz. blijkens vonnisbrieven 
dd.26-1-1545 en 7-6-1547. 
 
R65,f.94,dd.22-7-1547: Festo Marie Magdalene 1547: Overdracht in erfmange-
ling door Simon Lamberts van den Putte aan Gijsbert Jan Gijben, medeschepen, 
van een stuk land gelegen omtrent den Thiendwech, ul de koper, al Lijsbeth 
Sketelers. Gijsbert draagt aan Simon voor het stuk land op 1 mud rogge met 
de brieven. 
 
R65,f.94,dd.14-12-1552: Verkoop door Huybert Sijmon Scusters aan Reyner 
Goort Reyners van een erfchijns van 7 gld. 10 st. uit huis, hof, enz. 
gelegen aan Spoelhoevel. De los is 100gld. 
 
R65,f.94,dd.14-12-1552: Verkoop door Willem Bruystens Veheze aan Loy Wouter 
Loyen van een stuk beemd in de Bunre. 
 
R65,f.94v,dd.3-8-1552: Verkoop door Gevert Bruysten Geverts van de Zeylberch 
aan Aert Philips Verrijt zijn zwager van een erfchijns van 6k.gld. uit een 
houve met toebehoren gelegen in de parochie van Asten, ul Daniel van Gerwen, 
al erfg. Jacop Wijflers, welke erfchijns Gevert, verkoper, in koop verkregen 
had tegen Joncfr. Beatrix van Gerwen wed. Willem van Kessel en haar 
kinderen, blijkens brieven van Asten dd. 1-2-1542. (5190) 
 
R65,f.94v,dd.16-12-1552: Verkoop door Peter Hanrick Reyners aan Dirck Goort 
Isbouts van een mander rogge erfpacht, uit huis, hof enz. aent Scoot. De los 
is 17 k.gld. 
 
R65,f.94v, dd. 17-12-1552: Verbuet door Arien Claes Willems aan Heer 
Matthijs van Kessel van 4 lopensaet land,ul Jan van Aken, al Cool Huyben-
soons kinderen. 
 
R65,f.95,dd.31-12-1552: Jan van Ruth heeft brieven onder schepenen gecon-
signeerd om ontlast te wezen t.b.v. degenen die daartoe gerechtigd zijn. 
 
R65,f.95v,dd.30-12-1552: Verkoop door Willem Peter Bakermans aan Hanrick van 
Weerdingen van een erfchijns van 27½ st. deze chijns heeft Gerit Dircks van 
Breey eertijds opgedragen en overgegeven aan Willem voorz. uit huis, hof, 
enz. gelegen aan de Heye, volgens brieven dd.10-11-1534 
 
R65,f.95v,dd.2-1-1552: Vernadering door Daniel Jan Pauwels Heyligens van een 
koop van een kindsdeel in huis, hof, enz. door Jan Pauwel Honichmans van 
Claes Pauwel Heyligens, Daniels oom. 
 
R65,f.96,dd.2-1-1552: Vernadering door Thyelen Goort van de Berckven van een 
verkoop van huis, hof, enz. aan de Heye, door Peter Joosten van de Berckven, 
Thyelens neef aan Willem Bruystens Verheze, volgens brief dd.29-1-1551. 
 
R65,f.96,dd.3-1-1552: Gift door Joost Thijssen Verhofstadt aan Willem Gosen 
Heynens zijn zwager van een half lopensaet wegens een zekere dienst door 
Willem aan hem gedaan. 
Verkoop door Joost Thijssen Verhofstadt aan Willem Gosen Heynen van zijn 
versterf en kindsdeel hem aangekomen en nog aan te komen van zijn vader en 
moeder. Alles gelegen te Doeren. 
 
R65,f.96v,dd.4-1-1552: Verkoop door Frans Hanrick Denen aan Aert Goorts van 



Best van 1 mud rogge erfpacht uit huis, hof, enz. aent Scoot bij den boom. 
De los bedraagt 32 k.gld. Idem nog de helft van een stuk land aent Scoot 
 
R65,f.97,dd.4-1-1552: Verkoop door Thomas Jan Reynen aan Reyner Reyners opt 
Sant zijn neef van het versterf en kindsdeel als Reyner Jan Reynen en Gerit 
zijn broer aangekomen en verstorven is na dood van Gosen van Veen en nog 
aankomen zal van Goedelken, Gosens huisvr. Welk kinsdeel Reyner Reyners opt 
Sant in koop verkregen had tegen Reyner Jan Reynen en Gerit zijn broer en 
die Thomas voorz. vernaderd had als nader van den bloede. Brief 
dd.24-12-1551. 
 
R65,f.97,dd.5-1-1552: in profesto epifanie 1552: Verkoop door Huybert Sijmon 
Seelmekers aan Willem Maes Claes van een erfchijns van 6 k.gld. van huis, 
hof, enz. aent Scoot. De los wordt geconsenteerd door Hanrick Willem Maes 
Claes en Jacop Reyner Haengreefs zijn zwager, zich sterk makende voor Willem 
hun vader. 100 k.gld. 
 
R65,f.97v,dd.5-1-1552: in profesto epifanie 1552: Verkoop door Jan Verstra-
ten aan Willem Maes van een erfchijns van 3.k.gld. uit een beemd in de 
Strijpen. Verder als boven. 50 k.gld. 
 
R65,f.98,dd.10-1-1552: Verkoop door Peter Roelen van Mylheze en Frans 
Joosten van den Berckvenne aan Joncker Jan van Ensenbrouck? en Joffr. Marie 
van Wier? zijn echtgenote van een erfchijns van 18 k.gld. uit een huysinge, 
hofstadt, schuere met alle den toebehoorten, wesende een houve geheyten het 
Cleyn Eckerbroeck, gelegen aent Eckerbroeck, zoals het nu toebehoort aan 
Peter Roelens verkoper. De los is 300 k.gld. In de volgende akte wordt 
geschreven Joncker Jan van Hensenbroeck. 
 
R65,f.98v,dd.10-1-1552: Verkoop door Arien Claes Denen aan Lijske wed. 
Willem van Horrick ter tocht en haar kinderen ter erfelijkheid van huis, 
hof, enz. gelegen aent Houbrouck, ul erfg. Claes Wintkens, al erfg. Willem 
Willem Smeets. (9830) 
 
R65,f.99,dd.17-1-1552: festo Anthonii 1552: Verkoop door Geertruyt Maes 
Mesmekersdr. met haar geb. momb. voor haar tocht en Dirck Lemmens van 
Eckerbrouck als m&m Geertruyt voorz. aan Dirrick Hanrick Maesdr. van een 
erfchijns van 36 st. uit een huysinge enz. omtrent de houve ten Roy, ul 
Domus de Postula, al Hanrick Maes Mesmekers, af Maes Peters c.p. De los is 
27 gld. 
 
R65,f.99,dd.30-1-1552: Verkoop door Jan Jan Wouters aan Dirck Pauwel Vos van 
een stuk land aent Scoot. 
 
R65,f.99v,dd.??: Een nota over hoe te handelen met een quitbare of onquit-
bare rente. 
 
R65,f.100,dd.20-1-1552: Verkoop door Daem Joostens van den Berckvenne als 
m&m van Catharina dr. Mattheus Dirck Sconcks aan Thonis Hein Sijmons van 
Nederweert van 3 k.gld. en 20 st. uit zijn kindsdeel hem aangekomen na dood 
van Theuwen voorz. en nog aankomen zal van Marike zijn huisvr. moeder. Het 
kindsdeel is het 1/3 deel van huis, hof, enz. gelegen aent Scoot, ul Gosen 
Honichmans, al Thoenis Aert Trijps, uf en af de straet. Item nog uit een 
stuk land, geheten den Sceyffelbraeck, ul Marten Aert Denen, al Jan Jan 
Colen, uf de straet, af Aert Daniel Swevers?. De los is 6o k.gld. 
 
R65,f.100v,dd.13-5-1549: Verkoop door Willem Jan Geldens met zijn huisvr. 
aan mr. Dirck van Kessel en Jan Verstraten als kerkmeesters en t.b.v. de 



fabrijcken van Z. van een erfchijns van 3 gld. 13 st. uit al hun goederen 
onder conditie dat de nakomelingen altijd mogen lossen voor 61 k.gld. Na hun 
dood moet er een eeuwig jaargetijden en memorie gehouden worden met vigilie 
en zingende mis. 
 
R65,f.100v,dd.18-10-1547: Verkoop door Marten Willem Sbruynen aan mr. Dirck 
van Kessel en Jan Verstraten als provisoren zie boven, van een erfchijns van 
20 st. uit een stuk land omtr. den Speelhouvel. 
 
R65,f.101,dd.27-12-1552: Verkoop door Thomas Aert Trijps en Thoenis zijn 
broer aan Marcelis van Hulshoven van een erfchijns van 3k.gld. uit huis, 
hof, enz. aent Scoot, ul Joost Loemans, Hanrick Chiel Bosmans, uf erfg. 
Peter Belen, af de straet. Nog uit huis, hof, enz. toebehorend aan Thoenis. 
De los is 50 k.gld. Idem: Verkoop door Heer Jan Verstraten aan Ceel van 
Hulshoven van een erfchijns van 3 k.gld. uit huis, hof, enz. aent Slieven. 
(9808,10436) 
 
R65,f.101,dd.13-1-1552: Vernadering door Dirck Dirck Gerit Sfroyen van de 
verkoop van een stukje land aan Jan Peter Belen en Gerit Hanrick Denen door 
Aert Jan Willen als man van Mechteld zus van Dirck voorz. Verkoop dd. 
1-6-1552. 
 
R65,f.101v,dd.13-1-1552: Vertijdenis door Peter Thielen Bakermans en 
Bernaerdt zijn broer met Hanrick van den Einde zich sterk makend voor de 
onbejaerde kinderen van Hanrick Thielen Bakermans op al hun actie en 
toezeggen dat zij hebben of nog zullen krijgen in de goederen, gronden en 
erven, toebehoord hebbend aan Jan Goort Maes toen hij leefde en nu nog 
toebehoren aan zijn huisvr. en kinderen, en dat t.b.v. de erfgenamen van 
voorz. Jan. 
 
R65,f.102,dd.14-1-1552: Verkoop door Franck Vervoort als m&m van Elisabeth, 
wed. Dirck Jan Luekens, en zij met hem aan Aert Francken Vervoort van een 
stuk beemd aent Scoot, omtrent de Wielput. En dat uit kracht van testament 
gemaakt door Dirck Jan Lijnkens? en Elisabeth voorz. dd. 5-4-1543. 
 
R65,f.102,dd.25-1-1552: Verkoop door Thoenis Aert Trijps aan Thomas zijn 
broer van zijn versterf hem aangekomen na dood van vader en moeder, alleen 
het huis, hof, enz. waar hun vader in gestorven is, gelegen aent Scoot, ul 
Hanrick hun zwager, al Thomas de koper, uf Peter Belen erfg. af de straet. 
 
R65,f.102,dd.25-1-1552: Verkoop door Claes Francken Vervoort aan Franck zijn 
broer van zijn versterf hem aangekomen of nog aan te komen na dood van Clara 
wed. Aert Vernebben. Item nog van zijn versterf hem aangekomen van vader en 
moeder alleen in de scaren en haefl. goederen. 
 
R65,f.102v,dd.25-1-1552: Verkoop door Hubert Hanrick Goorts als m&m van 
Anna, Peter Jan Vos als m&m van Marie, en zich sterk makend voor Joost Dirck 
Jan Happendr. allen kinderen van Dirck Jan Happen aan Jenneke wed. Jan Jan 
Happen en haar kinderen van een stuk land gelegen aent Scoot in de Loo, ul 
Peter Heynen van Maeshees, al erfg. Joost Oems, uf Goort Cranendonck van 
Hees erfg., af de Brouckstraet. 
 
R65,f.102v,dd.16-1-1552: Verkoop door Willem Willem Sanders aan Peter Peter 
Smollers en Jenne zijn huisvr. dr. van Dirck Willem Gerits van 8 vaten rogge 
erfpacht uit huis, hof, enz. gelegen aent Scoot, ul Herman van Weerdinge, al 
Gerit Aert Gerits c.p. uf de straet. Peter Peter Smollers en Jenne voorz. 
vertijden op 8 vaten rogge en de erfbrieven t.b.v. Willem Willem Sanders die 
de voorz. rogge aan Peter te gelden plach. De voorz. 8 vaten waren de helft 



van 16 vaten rogge, waarvan Willem er 8 gekocht en gequeten heeft aan de 
erfg. van Laurens Dirrick Willem Gerits zijn zwager. 
 
R65,f.103,dd.27-1-1552: Verkoop door Dirck Wouters alias Snijder aan 
Geertruyt wed. Chiel Verhoyse van een erfchijns van 26 st. uit huis, hof, 
enz. gelegen aent Slieven in de Coninckstraete, ul wed. Joost Horckmans, al 
de straet, uf Lemmen Hein Lemmens, uf de wed. voorz. 
 
R65,f.103,dd.27-1-1552: Verkoop door Jan Weylerts aan Thielen Thijs Hoeben 
van een erfchijns van 30 st. uit huis, hof, enz. gelegen aent Scoot, ul 
Dirck Thijs Hoeben, al Jan Pauwels Heyligen c.p., uf de straet, af de 
waterlaet. De los is 24 k.gld. 
 
R65,f.103v,dd.28-1-1552: Verkoop door Gosen Honichmans aan Aert, Willem en 
Hanrick, broers en Anneke hun zuster, allen kinderen van Hanrick Hein Vos en 
Margriet dr. Aert Daniel Swevers, van huis, hof, enz. en 5 lopens land 
gelegen aent Scoot, ul eertijds Sconck en verder rondom de straet. Item nog 
een stuk land dat Gosen voorz. gekocht had van Reyner Nootstock Tonisz.? m&m 
van Margarite wed. Joris de Metscher van Straetsborch, die het land wegens 
gebrek van zijn betaling opgewonnen had volgens stadsrecht van Den Bosch, 
blijkens brief dd.10-5-1549. 
 
R65,f.103v,dd.28-1-1552: Verkoop door Anna dr. Hanrick Hein Vos verwekt bij 
Margriet dr. Aert Daniel Swevers met Gerit Dircks van Kessel haar momb. mede 
t.b.v. Aert, Willem en Hanrick onbejaerde kinderen van voorz. Hanrick, die 
zij beloven behoorlijk groot te brengen, aan Marten Aert Daniel Swevers van 
het 1/5 deel in huis, hof, enz. gelegen aent Scoot, zoals hen dit aangekomen 
is na dood van Aert Daniel Swevers en Agatha hun grootvader en grootmoeder. 
Onder conditie dat, als de kinderen mundig geworden zijn, zij het 1/5 deel 
terug mogen kopen voor 50 k.gld en vierdalve st. 
 
R65,f.104,dd.29-1-1552: Overdracht door Jan Lamberts voor de tocht en Aert 
Jan Lamberts zich mede sterkmakend voor al degenen die hier op zouden willen 
spreken voor de erfelijkheid, t.b.v. Heer Aert van Kessel van 1 mud rogge 
erfpacht, die Heer Jan jaarl. betalen moest aan Jan Lamberts voorz. 
 
R65,f.104,dd30-1-1552: Verkoop door Dirck Pauwel Vos aan Jan Janssen van 
Diepenbeeck van 5 vat rogge erfpacht uit huis, hof, enz. aen de Keyser-
straet, ul erfg. Goort Lenaerdts, al Dirck Deynout Henselmans c.p., uf de 
Keyserstraet, af de Kerckwech. De los is 16 k.gld. 
 
R65,f.104v,dd.30-1-1552: Verkoop door Dirck Jacop Switten aan Dirck Wouter 
Loyen van 1 mud rogge erfpacht, uit huis, hof, enz. gelegen te Asten aen den 
Dijck, ul Frans Joosten van Lyessel, al de Kerckwech, uf Joost Jacop 
Swittens, af de Kerckwech. 
 
R65,f.104v,dd.1-2-1552: Verkoop door Aert Francken Vervoort aan Lijsbeth 
wed. Jan Goort Bakermans ter tocht en haar kinderen ter erfelijkheid van 1 
mander rogge erfpacht uit huis, hof, enz. aent Scoot. 
 
R65,f.104v,dd.30-1-1552: Verkoop door Hanrick Laurens van Bingen aan Claes 
Lenaerdt Haengreefs van een erfchijns van 30 st. uit een stuk beemd in de 
Wansdonck. 
 
R65,f.105,dd.1-2-1552: Verkoop door Hanrick Laureyns van Bingen aan Heylke 
wed. Lenaert Haengreefs ter tocht en haar kinderen ten erfrecht van een erf-
chijns van 30 st. uit een stuk land aende Kerckwech. Claes consenteert voor 
zich zelf de eerste brief en voor Heylke zijn moeder aangaande de andere 



brief, de los van 50 k.gld. 
 
R65,f.105,dd.1-2-1552: Verkoop door Margriet wed. Dirrick Colen, Joost 
Dirrick Colen en Dirck zijn broer voor zich zelf en mede zich sterk makende 
voor Heylke, Helena en Jenneke hun zusters aan Dirck Wouter Loyen van 10 
vaten rogge erfpacht uit huis, hof, enz. aent Scoot, ul Jan Willem Loemans, 
al Aert Goorts van Best, uf de Kerckwech, af de straet. De los is 34 k.gld. 
 
R65,f.105v,dd.3-2-1552: Vernadering van een stuk land door Aert Janssen 
Verscaut, welk stuk land door Gerit Daniel Hanssen in koop verkregen was 
tegen Jan Verscaut vernaderaars vader. 
 
R65,f.105v,dd.4-2-1552: Verkoop door Ida Dirck Commenheinsdr. met geboren 
momb. voor haar tocht en Dirck Dircks van Vosselen haar zoon voor de 
erfelijkheid aan Lijsbeth wed. Jan Goort Bakermans ter tocht en haar 
kinderen ten erfrecht, van 16 vaten rogge erfpacht uit huis, hof, enz. aent 
Scoot, ul Dirck Gosen Heynen, al Jan Dirck Commenheyns, uf de straet, af 
Dries Papendoncq. De los wordt door Lijsbeth geconsenteerd voor 10 vaten 30 
k.gld en de 6 overige voor 20 peters elk. 
 
R65,f.106,dd.7-2-1552: Verkoop door Thoenis Lenaerdts van Roggel aan Jan 
Lenaerdts van Roggel zijn broer, van een stuk land, welk land verkoper in 
koop verkregen had tegen Hanrick Lambert Gosens volgens brief dd.29-9-1530. 
Item nog zijn actie en toezeggen in de erfgoederen eertijds toebehoord 
hebbend aan Lenaert van Roggel zijn vader en Geertruyt hun moeder, aangaande 
de 2 gedeelten van Thijs hun broeder en Jenneke hun zuster. Jan belooft te 
betalen aan Thoenis zijn broer als verreicte scult de som van 37 k.gld. 
 
R65,f.106v,dd.8-2-1552: Verkoop door Aert Goorts van Best aan Jan Dirck de 
Raymeker van een stuk land aent Scoot. Aert voorz. had het land eertijds in 
koop verkregen van Dirck de Raymeker. 
 
R65,f.106v,dd.7-2-1552: Vonnis gewezen op verzoek van Arien Denen tegen het 
dorp. Arien zal zich in deze niet ende met de poorterie van Brusele niet 
behelpen. 
- Arien voorz. is dach gesteld tegen Reyner de Belmeker. 
- Jan Dircks van Kessel is borg geworden. 
- Laurens van Einhouts als dienaar van wege Jan Brants en Michiel van Doeren 
als schepen om tycht en aensprake te geven Marten Willem Sbruynen c.s. 
aangaande notoire ende kenlicke invictie of inivrie. 
- Jan Dirrick Brants tegen Berthout Willems van Kessel. 
 
R65,f.107,dd.9-2-1552: Verkoop door Gosen Laureins Gosen Sraymekers aan 
Franck nat. zoon Heer Franck de Bruin van het 1/6 deel in huis, hof, enz. 
aan de Vlasmer, hem aangekomen na dood van Jenneke zijn moeder, dochter van 
Dirck Cop Chielen. ul Geefken den Brauwe, al Geert wed. Wouter Schasen c.a., 
uf de straet, af de Kerckwech. 
 
R65,f.107,dd.10-2-1552: Verkoop door Dirck Janssen van den Borlaer aan 
Lijsbeth Aert Sandersdr. wed. Marten van Eckerbrouck van 2 mud rogge 
erfpacht uit huis, hof, enz. gelegen aen de Heye, ul Pauwel Janssen 
Vervoort, al erfg. Gosen Lenaerts, uf de straet, af erfg. Joost Willem 
Horckmans. De los is 72 k.gld. 
 
R65,f.107v,dd.10-2-1552: Belofte van betaling door Geert Smijts aan Hanrick 
van Bingen de som van 9 k.gld. en 8 st. 
 
R65,f.107v,dd.14-2-1552: Constitutie door Heer Matthijs van Kessel voor 



Bertholt van Kessel en Matthijs Keyen om te sustineren contra? Lenaerdt van 
Aelst vorster tot Z. beschreven voor de edele heren van Den Bosch de eerste 
donredach in de vasten te compareren. 
 
R65,f.107v,dd.22-2-1552: Verkoop door Claes Aert Maes aan Geertruyt Hanrick 
Luyskensdr. wed. Aert Aert Maes van zijn versterf hem aangekomen na dood van 
vader en moeder in huis, hof, enz. gelegen aent Scoot, ul van den gehelen 
gelaige Heer Aert van Kessel, al de straet, uf Chiel Schasen, af Huybert 
Sijmon Scusters. Item nog zijn kindsdeel in een ander huis, hof, enz, 
waarvan Geertruyt met haar momb. al een deel in koop verkregen had, in haar 
wed. staat. 
 
R65,f.108,dd.21-2-1552: Jan Verscaut aanlegger tegen Cornelis Reyners opt 
Sandt verweerder. Cornelis wordt vellich gewesen in de conclusie van de 
aanlegger, zodat deze vonnis mag doen stellen ter executie op de verweerder 
of zijn goederen. 
 
R65,f.108,dd.25-2-1552: Verkoop in erfwisseling door Peter Joostens van den 
Berckven aan Willem Hanrick Denen van een stuk beemd aent Eckerbrouck. 
Idem: Willem Hanrick Denen aan Peter Joosten van den Berckven van een stuk 
beemd aent clein Eckerbrouck. 
R65,f.108v: Idem Willem H.Denen aan Peter J. van den Berckven van een erf-
chijns van 23½ st. uit een stuk beemd aent Eckerbrouck. De los is 20 k.gld. 
 
R65,f.108v,dd.26-2-1552: Testament van Bruysten Wouter Bakermans en Heylke 
Peter Scepersdr. zijn huisvr. Zij is cranck van lichaam. Bruysten moest 
betalen uit de erfenis van Heylke aan Peter Coppens tot Weert 11 k.gld., die 
verkregen zijn door Willem Cop Chielens. Heylke wil dat haar erfg. na haar 
dood deze betaling op zich zullen nemen, zodat Bruysten daarvan ontlast zal 
zijn. Verder mutueel, behalve een ½ sleyck lopens lands gelegen tussen den 
Hoochweg aan Peter Jans nat. zoon van Heylkes broer. 
 
R65,f.109,dd.1-3-1552: Marie dr. Marten van Roelen beslist dat zij al haar 
haefl. en erfel. goederen na zal laten aan Jan haar nat. zoon verwekt door 
Aert Jan Sanders. Zij houdt tot haar dood het vruchtgebruik en het toezicht 
op de goederen. Mocht zij nog trouwen en wettige kinderen krijgen, dan mag 
zij haar goederen aan deze nalaten, of aan haar man de tocht. 
 
R65,f.109v,dd.2-3-1552: Verkoop door Jut Thielen Chiersdr.? wed. Hanrick 
Buckinx voor haar tocht en Marie haar dr. voor de erfelijkheid, aan Hanrick 
Jan Horckmans van een erfchijns van 30 st. uit huis, hof, enz. aent Slieven, 
ul erfg. Peter der Weduwen, al Thijs Verbraken, uf Willem Vermoelen, af de 
straet, volgens brief dd.24-1-1536. De verkopers hebben de chijns in koop 
vekregen tegen Jan Marcelis Thielens. 
 
R65,f.109v,dd.3-3-1552: Verkoop door Lenaerdt Jan Joost Lemmens aan Jan 
Gerits Verheyenbraken van 1 mud rogge erfpacht uit zijn kindsdeel hem 
aangekomen na dood van Gerit Verheyenbraken, zijn huisvr. vader en nog 
aankomen zal na dood van Margriet zijn vrouws moeder. De los is 36 k.gld. 
 
R65,f.109v,dd.7-3-1552: Heer Matthijs van Kessel bevonnist met een schepen-
conde Jan Brants en Willem Hanrick Denen aangaande ... honderd gld. met de 
pacht 
 
R65,f.110,dd.7-3-1552: Baldewin Gerits begeert een vonnisbrief en hem is 
vonnis gewesen. De verkoper is Dirck Janssen van Kessel de primo thoro, de 
koper is Bauwen Gerits van Alem en de pacht 2 mud rogge erfpacht uit een 
houve gelegen ter plaetse geheyten ter Eckerbrouck met alle toebehoren. Dd. 



28-3-1536 na Paesschen 
 
R65,f.110,dd.7-3-1552: Verzoek van Arien Claes Willems op den dorpe van Z. 
aangaande den gepanden perden. 
 
R65,f.110v,dd.10-3-1552: Verkoop door Thoenis Aert Trips aan Willem Aert 
Loemans van 1 lopens. land aent Scoot 
 
R65,f.110v,dd.12-5-1550: Verkoop door Willem Joost Loemans voor hemzelf en 
als momb. van Gielisken en Marie zijn zusters en zij met hem, aan Joost hun 
vader van de haefl. goederen, als huisraad, beesten, bedde en diergelicken 
als hen aangekomen is na dood van Margriet hun moeder. 
 
R65,f.110v,dd.10-3-1552: Mutueel testament van Gosen Hanrick Henricks? en 
Lijsbeth zijn huisvr. Hun 4 kinderen die bij hen wonen en hen gediend hebben 
krijgen voor hun huere vooruit ieder 12 k.gld. Verder moeten zij hoofd voor 
hoofd delen met de andere kinderen. Item vermaken zij aan Mechteld hun 
dochter haar kindsdeel voor haar levenslange tocht. Na haar dood moet het 
naar haar broers en zusters terug, tenzij zij zelf getrouwd is en wettige 
kindren heeft. Aan de 3 gulden of broederschappen in de kerk van Z. vermaken 
zij Gosens swarte tabbaert. Lijsbeth verordonneert nog dat het deel van de 2 
kinderen van Heylke haar dochter, indien zij zonder nageslacht zullen 
sterven, terug gaat naar de broers en zusters van Heylke voorz. 
 
R65,f.111,dd.12-3-1552: Verzoek van Joost Franckensoon Verdiseldonck voor 
hemzelf en mede namens zijn 2 susterkens en broer nog onbejaerd wesende, aan 
schepenen, kerk- en H.Geestmeesters en een deel van de gemeyne naegebueren, 
om voor hem ten beste te spreken bij de Heer Abt van Postel aangaande de 
pacht van de Houve Groot Eckerbrouck, toebehorende de Abdij van Postel en 
die zij in onderpacht houden van enen genoempt Jan Dirricks van Ruth, en 
waarop hun vader en moeder en hun grootvader en moeder op geleefd hebben en 
gestorven zijn, en die altijd goed onderhouden is en de pacht op tijd 
betaald. De kinderen Verdiseldonck willen de pachting van de houve continu-
eren, nadat hun vader seer onnoselick om getrauwicheyt van den Godshuyse van 
Postel dwelck hij verantwoorden woude doot gesteken is ende corts daernae, 
gelick de gemeyn fame was tot Z., van druck rauwe en verdriet hun moeder 
gestorven is. 
 
R65,f.111v,dd.22-3-1552: Vonnisbrief van de schout voor Peter Roelens van 
Mijlheze aangaand 8 k.gld. 
 
R65,f.112,dd.22-3-1552: Smeekbede van het Corpus van Z. en de naegebueren 
aan de allergenadigste Here de Keyser om nog een wintmolen te mogen 
stichten, aangezien er in Z. maar 1 wintmoelen is en een watermoeleken wat 
alleen ganckbaer is van Sinte Remeysdach tot Sinte Geertruydisdach in de 
meerte. Er moet dus regelmatig naar andere molens buiten Z. gegaan worden om 
te kunnen malen. 
 
R65,f.112,dd.22-3-1552: Schepenen wijzen voor recht dat Peter Roelens van 
Mijlheze zal mogen aanvaarden de beesten, die hem in handen gezet waren voor 
schepenen, toebehorende Claes Hanrick Roefs, om tot zijn betaling te kunnen 
komen aan de hoogschout va 8 k.gld. 
 
R65,f.112,dd.22-3-1552: Vonnisbrief van Jan Jan Sanders als m&m van Mechteld 
en Willem Willem Smeets aan Aertke Willem Smeetsdr. ter cause van 24 k.gld. 
 
R65,f.112v,dd.1-4-1552: Opdracht door Willem Claes Denen aan Heer Matthijs 
Hannarts van een lijfpensie of lijfpacht van 17 mud rogge, zolang hij zal 



leven,uit huis, hof, enz.aen de Spoelhoevel, ul Jan Thoenis Janssen en erfg. 
Thoenis Janssen en verder de straet. Heer Hanrick Philips van Helmondt 
belooft te betalen aan Heer Matthijs Hannarts de bovengenoemde 17 mud rogge. 
 
R65,f.112v,dd.27-3-1552: Verkoop door Geertruyt wed. Aert Aert Maes aan Aert 
Jan Sanders van huis, hof, enz. gelegen aent Scoot. Borgen zijn Huybert 
Sijmon Scusters en Hanrick Laurens van Bingen. 
 
R65,f.113,dd.5-4-1553 nae Paesschen: Verkoop door Willem Willem Sanders aan 
Peter Hanrick Daems als rector van het O.L.V. altaar van Meylanen en tot 
behoef van het beneficie, van een erfchijns van 3 k.gld. uit huis, hof, enz. 
gelegen aent Scoot en nog uit een stuk beemd. 
 
R65,f.113,dd.2-4-1553: Akte in het Latijn met namen van schepenen: Jan Jan 
Sbrunen, Sijmon Jan Dirricks, Gijsbert Jan Gijben, Geeffert van den 
Zeylberch, Daniel Sijmon Reynen, Jan van Diepenbeeck en Willem Claes Denen 
 
R65,f.113v,dd.5-4-1553: Verkoop door Aert Jan Sanders aan Arien Claes 
Willems van huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul erfg Willem van Kessel, 
al erfg. Theuwen Willem Theus, uf de straet,af wed. Gosen van Vee, behalve 1 
mander rogge aan Heer Frans van den Einde, staande te lossen met 15 k.gld. 
 
R65,f.113v,dd.6-4-1553: Verkoop door Bartholomeus en Goort, gebroeders, 
Jenneke met geboren momb., Jan Jan Martens van de Venne als m&m van 
Ermgaert, Jan Sijmon Tempelers als m&m van Anna, Matheus Joordens als m&m 
van Geertruyt, Gielis Aert Willems als m&m van Oda, Hanrick van Rijn als m&m 
van Anthonia, Willem Goorts als m&m van Wilhelma en Jan Henricks Verhouven 
verwekt bij Jooste zijn huisvr.? allen broers en zusters, en kinderen van 
Peter Goort Maes verwekt bij Marie zijn huisvr. aan Joost Francken 
Verdiseldonck, Jan zijn broer en Heylke en Jutken zijn zusters, van huis, 
hof, enz. gelegen aent Slieven, ul Meester Dirrick van Kessel, al erfg. 
Matthijs van Barlo, uf Jan Joost Custers, af de straet. Item nog een stuk 
land gelegen omtrent de kerk. 
 
R65,f.114,dd.10-4-1553: Verkoop door Art Jan Sanders aan Thonijs Lenarts van 
Roggel van huis, hof, enz. gelegen aent Scoot, welk huis enz. Art voorz. in 
koop verkregen had tegen Gertruyt wed. Art Art Maes, volgens brief dd. 
27-3-1552. 
 
R65,f.114,dd.10-4-1553: Verkoop door Hubert Sijmon Scusters aan Thonijs 
Lenarts van Roggel van 3 lopensaets land en groes gelegen aent Scoot. 
 
R65,f.114v,dd.12-4-1553: Verkoop door Marten Willem Sbruynen aan Gerit 
Daniel Hanssen van een stuk land gelegen omtrent die Mortel 
 
R65,f.114v,dd.11-4-1553: Verkoop door Jan Jan Lemmens aan Gielis Aert 
Willems? van 1 mander rogge erfpacht uit een stuk land gelegen omtrent de 
Mortel. 
 
R65,f.114v,dd.11-4-1553: Vonnis gewezen tussen Jacop van Dorren alias 
Bakermans aanlegger en Jacop van Diepenbeeck verweerder. 
- Art Jan Wouters tegen Mathijs Verbraken. 
 
R65,f.115,dd.19-4-1553: Verkoop door Art Janssen Verscaut als m&m van Ijda 
en zij met hem aan Joost Franssen van Liessel met zijn zusters en broer van 
een stuk beemd gelegen omtrent de Molen, ul en uf erfg. Lisbeth Ketelers, al 
Willem Bruysten Verheze, uf Thielen van Rut. 
 



R65,f.115,dd.19-4-1553: Verkoop door heer Jan Verstraten aan Berthout van 
Kessel van een erfchijns van elftenhalve car.gld. uit huis, hof, enz. 
gelegen aent Slieven, ul erfg. Deynout Smets, al het Gijsselspat, uf de 
waterlaet, af de straet. 
 
R65,f.115,dd.25-4-1553: Dirrick Janssen tegen de wed. Hanrick van Hoichten. 
R65,f.115,dd.25-4-1553: Vonnis gewezen tussen Aert Jan Wouters als aanlegger 
en Matthijs Matthijsen Verbraken alias de ketellepper. 
 
R65,f.115v,dd.26-4-1553: Frans van Barlo heeft de eed gedaan als schepen. 
Hij komt in de plaats van Daniel Sijmon Reynen, die de eed verdragen is op 
de 12-4 lestleden. 
 
R65,f.115v,dd.26-4-1553: Willem Goorts tegen de wed. Hanrick Hanrick van 
Hoichten ter cause van 18 k.gld. 
 
R65,f.115v,dd.26-4-1553: Verkoop door Vreins Goort Hannarts aan Claus Aert 
Smeets van een stuk beemd gelen aent Scoot, groot 5 lopens, ul Alijt wed. 
Thomas Hanssen. Claus Aert Smijts belooft te betalen 3/4 deel hoenchijns van 
de gronde en 6 en 3 k.gld. zodat Laurens Hannarts en zijn erven daarvan 
ontlast zullen zijn. 
 
R65,f.115v,dd.25-4-1553: Ic heb gecontumareert Heylke Campen. 
 
R65,f.115v,dd.25-4-1553: Getuigenis door Goort van Duppen en Michiel Schasen 
als naeste naegebueren van Gertruyt wed. Aert Aert Maes de jonge, dat huis, 
hof,enz. verkocht zijn aan Aert Jan Sanders t.b.v. de kinderen van Geertruyt 
en Aert voorz. 
 
R65,f.116,dd.5-5-1553: Verkoop door Peter Roelen van Mijlheze aan Frans van 
Barlo van huis, hof, enz. geheten het Cleyn Eckerbrouck, gelegen half aent 
Scoot half aent Slieven, ul en al erfg. Heer Masereel c.p., uf Goris 
Lenaerts erfg. en de hei, af Meester Dirrick van Kessel, zoals Peter het in 
koop verkregen heeft en hem is toegedeeld. 
 
R65,f.116,dd.26-4-1552!: Belofte van betaling door Wauter Jan Menten als m&m 
van Anna dr. Dirrick Smollers aan heer Matthijs Hannarts de som van 18 
k.gld. Indien hij niet kan betalen, dan verkoopt hij 1 mander rogge erfpacht 
uit huis, hof, enz, gelegen aan Spoelhoevel, ul erfg. Jan Hanrick Smollers, 
al Marike Dirck Smollersdr. c.p. 
 
R65,f.116v,dd.12-5-1553: Verkoop door Bertke wed. Gerit Dirrick van Kessel 
voor haar tocht en Dirck Gerits oudste zoon, en Peter Gerit Genen als m&m 
van Heilwich dr. Gerit voorz. voor zichzelf en mede zich sterkmakend voor 
hun andere broers en zusters, onm, voor de erfelijkheid, aan Jan Sijmon 
Tempelaers van een stuk land gelegen in de Veltemsecker, ul erfg. Dirck van 
Kessel, al de wech, uf Heer Masereels erfg, af de wech. Gerit voorz. had het 
land in koop verkregen tegen Gijsbert Gerit Roefs volgens brief dd. 
15-6-1544 
 
R65,f.117,dd.12-5-1553: Verkoop door Frans Matthijs van Barloo aan Peter 
Roelens van Mijlheze van een erfchijns van 81 k.gld. uit een houve met 
toebehoren geheten het Cleyn Eckerbroeck. Frans had de hoeve in koop 
verkregen tegen Peter voorz. volgens brief dd.5-5-1553. De los is 1315 
k.gld. 
 
R65,f.117,dd.13-5-1553: Verkoop door Willem Jacop Chielens aan Heer Thielman 
van Eyck pbr. van 12 mud rogge erfpacht en 12 k.gld. en 2 cappoenen te 



betalen zolang Heer Thielman zal leven, uit huis, hof, enz. gelegen aent 
Scoot, ul. Geefken den Brauwer, al. Geert Celen en Jan Bruystens, uf. de 
Kerckwech, af. de straet. 
 
R65,f.117v,dd.8-4-1553: Testament van Laurens Hanrick Scerders en Alijt zijn 
huisvr. Zij is cranck van lichaam. Op de langstlevende. Ook vermaken zij aan 
Peterken hun dr., die niet wel van verstand is, een ecker geheten de 
Houfecker, bij hun huisinge gelegen, om haar te onderhouden zolang zij 
leeft, waarna het zal komen aan de naaste erfgenamen. 
 
R65,f.117v,dd.16-5-1553: Verkoop door Willem Willem Smeets voor zijn tocht 
en Mechteldt zijn dr. voor de erfelijkheid aan Lijsbeth wed. Jan Goort 
Bakermans voor haar tocht en haar kinderen voor de erfelijkheid van 1 mud 
rogge erfpacht uit huis, hof, enz. gelegen aent Houbroeck, ul. erfg. Jan 
Willem Smeets, al. Jan Jan Sanders, uf. Goort Pauwels van Duppen, af. het 
Houbrouck. De los is 33 k.gld. 
 
R65,f.118,dd.20-5-1553: Verkoop door Gerit Daniel Hanssen aan Willem 
Bruystens Verheze van huis, hof, enz. gelegen in de Dorpstrate, ul. de 
Scimmendries? toebehorend de verkoper, al. erfg. Jan Marcelis Thielens, uf. 
Chiel Schasen, af. de Dorpstraet. 
 
R65,f.118,dd.16-5-1553: Vonnisbrieven; Deynout van Oevelwegen aanlegger 
tegen Hanrick van Horrick verweerder. 
- Heer Aert van Kessel tegen Reyner Jan Reynen voor 1 malder rogge. 
- Heer Aert van Kessel tegen Daniel Sijmon Reynen voor 8 vaten rogge. 
- Hanrick van der Smijtsen tegen Peter van Aken. 
 
R65,f.118,dd.2-6-1553: Machtiging gegeven door corpus van Z. met een deel 
van de gemeyne naegebueren aan de eerbare Mr. Claes de Hondt, advocaat, Mr. 
Willem Croraerts?, procureur, Jan Jan Sbruynen, schepen en Loey van 
Ghijstele om des dorps saken te vervolgen tegen de ingesetenen van Asten. 
 
R65,f.118,dd.13-6-1553: Vonnisbrieven; Heer Aert van Kessel tegen Reyner Jan 
Reynen over 1 malder rogge. 
- Lijsbeth wed. Mr. Gerit Peters tegen Margriet Peter Scustersdr. 
- Reyner Jan Willems tegen Linke? wed. Claes Hanrick Roefs en haar kinderen 
en goederen. 
- Geef van den Zeylberch tegen Jan Brants en Willem Hanrick Denen over 100 
gld. 
- In marge: Dirck Jan Lucas aanlegger tegen Anna wed. Hanrick van Hoichten 
verweerderse. Zij mag geen goederen verkopen, veralieneren enz. voordat het 
proces gesloten zal zijn. 
 
R65,f.118v,dd.27-6-1553: Verkoop door Ariaen Dries Cremers als m&m van Maria 
dr. Jan Goort Maes aan Lijsbeth wed. Jan Goort Bakermans voor haar tocht en 
haar kinderen voor de erfel. van eenerfpacht van 1 mander rogge uit het 
versterf en kindsdeel hem aangekomen na dood van Jan Goort Maes zijn vrouws 
vader en nog zal aankomen na dood van Mijlle? haar moeder. De los is 20 
k.gld. 
 
R65,f.118v,dd.30-6-1553: Scheiding en deling tussen Gelden Claes Geldens en 
Frans Claes Geldens, broers, van alle goederen hen nagelaten door vader en 
moeder. 
 
R65,f.119v,dd.30-6-1553: Verkoop door Reyner Jan Reynen aan Gelden Claes 
Geldens van een stuk land gelegen in de Veltemsecker en nog een Campken met 
een huisken daerop staende. 



 
R65,f.119v,dd.3-7-1553: Procuratie gegeven door Peter Jan Gijben en Daniel 
Sijmon Reynen als deekens van de broederschap van O.L.V. van Melanen en met 
consent van de broeders en susters, aan de eerzame Mr. Robbert van Mechelen 
en Mr. Claes de Hondt, advocaten in den Rade van Brabandt, en Mr. Willem 
Crocaers? en Dirck de Roever procureurs in de voorz. Rade, om te procederen 
tegen Peter Hanrick Daems als rector van het bovengenoemde altaar van O.L.V. 
van Melanen. 
 
R65,f.120,dd.12-7-1553: Verkoop door Marcelis Janssen van Vosselen aan 
Huybert Sijmon Scusters van een stuk land gelegen opte Hoechde, groot 1 
lopensaet en 3 royen. Vernadering van bovengenoemd stuk land door Marten 
Peters van Horrick. 
 
R65,f.120,dd.21-7-1553: Verkoop door Hanrick Hanrick Martens de jonge aan 
Hanrick en Peter, broers, en de kinderen van Thijs hun broer zaliger en 
Jenneke hun zuster, allen kinderen van Willem Vermoelen zaliger, van een 
dijck gelegen aent Slieven, neven erfenis van Willem Vermoelen voorz.op 
beide zijden, uf. Jan Verstraten, af. Willem Vermoelen erfg. om hem te 
gebruiken, er hout te kappen of te poten. Verkoper mag er over blijven varen 
en drijven. 
 
R65,f.120,dd.21-7-1553: Scheiding en deling tussen Hanrick Willems Vermoe-
len, Peter zijn broer en Jenneke hun zuster en Isabel dr. van Melis Thijs 
wed. Matthijs Willems Vermoelen met Hanrick Veraelstvoert haar tegenwoordige 
m&m, aangaande haar tocht en Peter Thijs voorz. hem sterk makend voor zijn 
broers en zusters, niet tegenwoordig zijnde. 
R65,f.121v.: Belofte gedaan door Hanrick Willems Vermoelen en de wed.Thijs 
Vermoelenen haar kinderen, dat zij het eyckenhout zullen afhouwen en ruymen 
op het erf van hun mede delers. 
 
R65,f.121v,dd.4-7-1553, wesende enen gerechtdach dat ic tot Brusele was: 
Vonnisbrief: Lijsbeth wed. Mr. Gerit Peters tegen Margriet huisvr. van Aert 
Laurens Sgruyters. 
 
R65,f.121v,dd.7-6-1553: Verkoop door Gielis Dircks van Kessel de ultimo 
thoro aan Marcelis Jan Colen van een erfchijns van 6 k.gld. uit huis, hof, 
enz. gelegen aent Houbrouck, ul. erfg. Dirck van Kessel de ultimo thoro, al. 
de straet, uf. erfg. Jan Goort Maes, af. de gemeint met meer anderen. Item 
nog uit zijn kindsdeel. De los is 100 k.gld. 
 
R65,f.122,dd.14-7-1553: Belofte van betaling door Jan Melis en Theuwen 
Willem Goorts als m&m van Jenneke dr. Peter Scepers verwekt bij Anna 
Franckendr. Vervoort aan Hanrick Jan Gijben hun zwager van de som van 44 
k.gld. 
 
R65,f.122,dd.??: Verkoop door Goessen Laurens Sraymekers aan Frans Heer 
Vranck Sbruynen van zijn deel hem aangekomen na dood van zijn moeder zijnde 
het 1/5 deel en 2 vaten rogge tot Helmont. 
 
R65,f.122v,24-6-1551: Verhuur door Geertruyt wed. Gosen Lenaerts van Roy aan 
Hanrick haar zoon van een gelach aen gen heyde gelegen, voor 6 mud rogge en 
9 vaten jaarl. en 6 peter het stuk tot 18 st. gerekent en de chijns van de 
grond. 
 
R65,f.123v,dd.1-12-1552: Dijt sin de verteerde costen opte hooftvaert van de 
kinderen van Kessel begant te scriven den iersten decembris anno 1552. 
 



R65,f.124,dd.29-10-1550: Verkoop door Martinus Peters van Horrick aan Peter 
Aert Jan Gerits van zijn kindsdeel in een stuk land gelegen aen de Heye en 
geheten de Wildeman. 
 
R65,f.124,dd.12-11-1550: Verkoop door Laurens Dirck Willem Gerits aan Willem 
Claes Denen van een stuk land gelegen aen den Mortel. 
 
R65,f.124,dd.12-11-1550: Berthout van Kessel heeft zich gekent en vernoecht 
aan Jan Brants aangaande de chijns gaande uit de goederen van Thomas Loyen 
gelegen aent Scoot en accordeert hem een schepenbrief. 
 
R65,f.124v,dd.18-9-1546: Ratificatie door Gieliske dr. Goort Bakermans van 
alle verkopen, opdrachten en transporten die Jan Jan Sbrunen als haar 
procureur voor haar gedaan heeft, in het bijzonder aangaande huis, hof, enz. 
gekocht door Jan Gerits Verheyenbraken en een stuk beemd gekocht door Gevert 
van den Zeylberch 
 
R65,f.124v,dd.1-10-1550: Verkoop door Bruysten Philips Colen aan Marcelis 
Jan Colen van een erfchijns van 3 k.gld. uit een stuk land gelegen int 
Veltem. De los is 50 k.gld. 
 
R65,f.125,dd.8-10-1550: Verkoop door Willem Aert Peters aan Jan Hanrick 
Eegtkens van een erfchijns van 3 k.gld. te leveren tot Neder- of Oeverweert 
uit huis, hof, enz. gelegen aent Scoot. 
 
R65,f.125v,dd.8-12-1550: Belofte van betaling door Aert Peter Maes en Willem 
zijn zoon van de 3 k.gld. die Willem voorz. verkocht heeft aan Jan Hanrick 
Eegtkens en waarvoor Marten Aert Denen zich borg heeft gesteld. 
 
R65,f.125v,dd.9-12-1550: Vertijding door Frans Aerts van Breey op stukken 
land die eertijds toebehoord hebben aan Hanrick Hanrick Vos en door Peter 
Jan Dirck Kievits opgewonnen zijn en door Frans voorz. door noodzaak verbuet 
zijn, t.b.v. Gerit Dircks van Kessel de oudste. 
 
R65,f.125v,dd.23-12-1550: Vertijding door Frans Quirin Wouters en Jan zijn 
broer zich beide sterk makend voor Wouter hun onm. broer op een stuk land en 
alle recht daartoe horend t.b.v. Willem Janssen Vervoort, zoals dezelfde 
Willem het door verbueting verkregen had tegen Marten Janssen van Ecker-
brouck en deze het weer opgewonnen had van de goederen van Quirijn Wouters 
 
R65,f.126,dd.23-12-1550: Vertijdenis door Frans Quirijn Wouters en Jan zijn 
broer, zich ook sterk makend voor Wouter hun onm. broer, t.b.v. Claes 
Hanrick Roefs op huis, hof, enz. eertijds toebehoord hebbend aan Quirijn 
Wouters voorz. zoals Claes voorz. het in koop verkregen had tegen Willem 
Janssen Vervoort en deze had het weer in verbueting verkregen tegen Peter 
Roelen van Mylheze, die het weer opgewonnen had wegens achtestallige 
pachten. 
 
R65,f.126,dd.23-12-1550: Goort Isbouts bekent ontvangen te hebben van Goort 
van Duppen, medeschepen, de hoofdsom van 1½ k.gld., welke chijns Goort van 
Duppen aan Goort Isbouts placht te gelden en binnen leven van zijn huisvr. 
gequeten heeft. 
 
R65,f.126,dd.28-12-1550: Verkoop door Jan Dirck Brants, sittende in vollen 
bedde, aan Laureins Lambert Stoutmans of zijn erven of houders van de brief, 
van een erfchijns van 11 k.gld. uit huis, hof, enz. zoals verkoper het in 
naderschap verkregen heeft tegen Joost Thielen en deze had het in koop 
verkregen tegen Thomas Goort Loyens. ul. Aert van Elsbrouck, al. erfg. 



Willem Brants, uf. de straet, af. de Kerckwech, behalve 3 malder rogge, 8 
los ponden belopende 2 gld., 16 st. en 27 k.gld. De los is 200 k.gld. 
 
R65,f.126v,dd.28-12-1550: Verkoop door Hanrick Gerits van den Greeff, 
sittende in vollen bedde aan Marcelis Hanricks van Hulshoven van een 
erfchijns van 6 k.gld. tot Nederweert te leveren uit huis, hof, enz. gelegen 
aent Eckerbrouck, ul. erfgenamen Jan Happen, al. Jan Smeets Hanricks, uf. 
Dirck Geldens, af. erfg. Dirck van Kigler. De los is 100 k.gld. 
 
R65,f.127,dd.29-12-1550: Verkoop door Willem Willem Smeets en Mechteld zijn 
dr. aan Jan Goort Bakermans van derdalf mud rogge erfpacht te betalen uit 
zijn kindsdeel hem, Willem en zijn dr. aangekomen na dood van Willem Smeets 
zijn vader en nog zal aankomen na dood van Mechteld zijn moeder. De los van 
elk mud rogge is 34 k.gld. 
 
R65,f.127,dd.10-12-1550: Verkoop door Meus Peter Goort Maes aan Jenne zijn 
zuster van een erfpacht van 1 mander rogge welke malder rogge verkoper in 
koop verkregen heeft tegen de kinderen van Deen Jan Denen en Daniel hun 
vader had het in koop verkregen tegen Job Jan Denen zijn broer blijkens 
brief dd.10-11-1531. 
 
R65,f.127,dd.3-6-1547: Scheiding en deling tussen Jen wed. Peter Meus 
Geldens met haar kinderen ter eenre zijde en Willem Gosen Sraymekers zwager, 
ter andere zijde, van alsulcke gronden van erven als Peter Meus Geldens en 
Willem voorz. samen in koop verkregen hadden tegen de erfg. Gosen 
Sraymekers. 
 
R65,f.127v,dd.18-1-1550: Verkoop door Willem Hanricks van Hoechten aan 
Hanrick Willem Meus, van een mander rogge erfpacht mate van Helmont,nochtans 
tot Z. te leveren uit huis, hof, enz. gelegen aent Houbrouck, ul. Willem 
Gensken Sgensers, al. erfg. Dirck van Weerdinge, uf. het Houbrouck,af. de 
Groenstraet. De los is 18 k.gld. 
 
R65,f.128,dd.17-1-1550: Verkoop door Jan Dircks van Kessel de primo thoro 
aan Jacop Tefsers van Overweert? van een erfchijns van 6 k.gld., welke 
chijns verkoper in koop verkregen had tegen Aert Francken Vervoort. Verkoper 
verklaart betaald te wezen door Daniel Sijmon Reynen aangaande een erfchijns 
van 3 hoenderen en een ½ braspenninck, staande in het boek van Kessel, Jan 
voorz. toebehorend. 
 
R65,f.128,dd.penultima-2-1550: Overdracht door Dirck Dircks van Vosselen aan 
Jan Goort Bakermans van een erfchijns van 22 st. uit huis, hof, enz. aen de 
Spoelhoevel, ul. erfg. Gerit Genen. Dirck verkopers vader had de chijns in 
koop verkregen tegen Jan van Aalst, volgens brief dd.1533. 
 
R65,f.128v,dd.2-3-1550: Verkoop door Jen wed. Hanrick Jan Cortsmeets voor 
haar tocht met Jan Hanrick Cortsmeets en Jan Joosten Verbraken als m&m van 
Anna dr. Hanrick Cortsmeets voor de erfel. aan Frans Hanrick Denen hun 
zwager van huis, hof, enz. gelegen aent Scoot bij den Drayboom, ul. Jan 
Verstraten, al. Geef van den Zeylberch, uf. en af. de straet en Willem 
Jacops van Os. Frans Hanrick Denen zal jaarl. de chijns van de gronden 
betalen en 12 k.gld. de ene helft aan Joost Michiels tot Zon en de andere 
helft tot Den Bosch en nog een mander rogge aan de H.Geest te Z. 
 
R65,f.128v,dd.2-3-1550: Verkoop door Willem Aert Peters aan Frans Heer 
Franck Sbrunen van een erfchijns van 3 k.gld. uit huis, hof, enz. aent Scoot 
 
R65,f.129,dd.6-4-1551 na Pasen: Verkoop door Matthijs Matthijs Verbraken aan 
Jan Goort Bakermans van een 5 vaten rogge erfpacht uit huis, hof, enz. aent 



Scoot, ul. Matthijs Corstens Verbraken,al. Gerit Aerts Verkenen, uf. 
Matthijs Corstens voorz. De los is 15 k.gld. In marge: Deze brief is 
geannuleerd met consent van partijen op 2-5-1612. 
 
R65,f.129v,dd.12-6-1551: Verkoop door Jan Thielens van de Waterlaet aan 
Dirck Goort Isbouts van een stuk land aan de Wilichskenswech. 
 
R65,f.130,dd.18-6-1551: Zoenbrief naar aanleiding van de doodslag op Frans 
Verdiseldonck door Marten Willem Sbrunen. Joost Verdiseldonck ende Bruysten 
Verheze als momboiren der onbejaerde kinderen Frans Verdiseldonck, met Joost 
Fransen, oudste zoon. Peter van Berckel, Willem Denen en Frans Poerters zijn 
arbiteren vanwege de aflivigen en Berthout van Kessel, Willem die Bruyn en 
Evert Claesz vanwege Marten delinquant: 
               ,,Decimo octavo Junii anno eenenvijftich'' 
 Alsulcken ongeluck ende nederslach als inden voerleden jaere van vijftich 
gebeurt is binnen den dorpe van Zomeren tusschen Fransen Verdiseldonck, 
aflivigen, saliger gedachten, ter eenre ende Marten Willem Sbrunens 
delinquante ende misdadige ter andere sijden, die is nedergeleet, bij 
tusschenspreken van minlicke arbiteren ende paysmekeren, hieronder gescre-
ven, in manieren hiernae volgende: 
 In den iersten soe sijn tegenwoordelick voer ons schepenen gecompareert 
Joost Verdiseldonck ende Bruysten Verheze als momboren der onbejaerde 
kinderen Fransen aflivigen voers. met bijwesen van Joosten Fransen audsten 
soen voers. ende met sine arbiteren ende sine vrienden ende magen ter eenre 
sijde ende Marten, delinquant met sinen vrinden ende magen ende sinen 
arbiteren ter andere sijden. In den iersten soe sal Marten, delinquant 
voers. verbonden wesen goetstijts voor bamisse eerstkomende te stellen opt 
graf van den doode opten kerckhoff van Zoemeren een steenen cruys, vyer 
voeten lanck boven der eerden, daar op gefigureert ende uytgehouden sal 
staen den name van Fransen, aflivigen voers. op soen ende soenenrecht. Ten 
tweeden is voerwaerde, dat Marten, delinquant voers. sal bliven een jaer 
lanck uyten dorpe van Zoemeren, welck jaer aengegaen is nu tot heylich 
Sacramentsdach lestleden ende sal expireren tot heylich Sacramentsdach 
naestcomende anno tweenvyftich. Ende teinde den tijt vanden voers. jaeren 
soe sal Marten delinquant voers. moegen gaen ende staen tot allen plaetsen 
binnen Zoemeren daert hem gelieven sal, los ende vrij ende onbelast van 
parthiën, behoudelick dat Marten voers. ten ewigen daigen sal wijcken 
parthiën in stegen, wegen ende straten ende in der herbergen ende ofte oeck 
ennigen vande parthiën quamen in ennegen herberge, daer Marten ware ende sij 
versoecken, dat hij ruymen sal, sal hij oick parthiën ruymen. Ende comende 
inde herberge sal den wert ofte werdinne ierst vragen ofter enige van 
parthiën inder herberge waren, die hem niet gaerne en sagen ende ingevalle 
van jae sal voorbij gaen ten ware door oorloff ofte oeck op egeen bruloften 
comen ofte in kermissen dair ennige vande parthiën sijn sonder hen consent 
ende oorlof ierst te hebben. 
 Ende inde kercke van Zoemeren sal hy moigen connen hooren Misse ende dat 
woort Gods hooren prediken int Kesselchoor sonder onder den dienst Gods te 
moegen gaen wandelen voor parthiën oogen inder kerck ofte int hooch choor. 
 Ende des voirs. is alnoch niet genoech sinde soe sal Marten, delinquant, 
voirs. noch geven den kinderen van den aflivigen ofte henne momboiren goets 
tijts binnen jaers nae datum van desen, hondert keysers gulden, stuck tot XX 
stuivers gerekent tot laefnis der armer sielen ende ofte die te moigen 
wenden ende keren tot henre geliefte ende die te betalen tot drie terminen 
van seventhien weken tot seventhien weken, alzoe, dat altesamen voldaen sij 
binnen jaers als voirs. is op soen en soenenrecht. 
 Item noch insgelicks acht en twentich dergelicke keysersguldens te betalen, 
goets tijts, voer vaerken merct naestcomende voer de costen ter cansen van 
desen, bij den kinderen ende hennen momberen gesustineert ende geleden. Item 
oft in toecomende tijden tusschen desen voirs. parthiën enige duysternisse, 



twijst, ofte swarichheyt gebuerde op sgeens des voirs. is, die sal staen 
altijt tot moderatie ende arbitratuer der ses arbiteren onder gescreven ende 
de momberen hen sterck makende voir de kinderen van Fransen, aflivigen 
voirs. met Joosten Fransen autsten soen. 
 In presentie van hennen arbiteren ende Marten delinquante voirs. 
 In presentie van sinen arbiteren hebben sgeens des voors. is geloeft vast 
ende stedich te houden altesamen op soen ende soenenrecht, ut in meliori 
fit, met conditie oeck toegedaen dat Marten heeft geloeft ende geloeft midts 
desen niet verder procederen en sal in den cancelieren tot Brusele, opte 
kinderen ofte hennen momberen ofte oekc niemant van sinent wege. 
 Geteekend door de arbiters en door twee schepenen als getuigen." 
 
Getekend door: Peter van Berckel, Willem Denen, Barthout van Kessel 
               Willem die Bruyn, Everart Claessen en Frans Poerters 
               Schepenen Jan van Aelst en Goort van Duppen 
 
Peter van Berckel, Willem Denen en Frans Poerters zijn arbiteren vanwege de 
aflivigen en Berthout van Kessel, Willem die Bruyn en Evert Claesz vanwege 
Marten delinquant. 
 
R65,f.130v,dd.22-6-1551: Verkoop door Frans Hanrick Denen aan Arien Dirck 
Slaets van een stuk land groot 3 lopensaet 
 
R65,f.131,dd.27-6-1551: Verkoop door Hanrick van Puthem, zich sterkmakend 
voor Jan zijn broer, die hij tot behoorlijke veste zal brengen, wanneer hij 
wederom tot sinen verstande ende 5 sinnen is gecomen, aan Willem Bruysten 
Verheze en Arien Claes Willems van de helft van een houve geheten tot 
Varscher, welke gehele houve is gelegen aent Velthem, ul. en uf. de straet, 
al. de houve Ter Hoyse, af. Neel de Cremer c.p. Verkoop door Arien Claes 
Willems en Willem Bruystens Verheze aan Hanrick van Puthem van een erfchijns 
van 5 k.gld. en een halve gld. op hun last te leveren in de stad van Tricht 
uit de halve houve aan het Velthem, geheten de Varscher. De los is 100 
k.gld. 
 
R65,f.131v,dd.29-6-1551: Verkoop door Arien Claes Willems aan Hijlleke wed. 
Lieven van Gellick en haar nakomelingen van een erfchijns van 8 k.gld. en 5 
st. te Helmont te leveren uit een stuk land gelegen aent Slieven, ul. Willem 
Claes Willems, al. Heer Anthonis Claes priester, uf. de kinderen Hanrick 
Moens c.p., af. Aert de Lathouwer c.p. de los is onderhalf 100 k.gld. 
 
R65,f.131v,dd.29-6-1551: Verkoop door Willem Bruysten Verheze aan Hilleke 
wed. Lieven van Gellick en haar nakomelingen van een erfchijns van acht-
hiendalve k.gld. tot Helmont te leveren uit een houve geheten de Waterlaet 
gelegen aan de Spoelhoevel, zoals die nu ter tijt aan Willem toebehoort. De 
los is 300 k.gld. Belofte van betaling door Willem Bruystens Verheze om 
binnen 3 jaar te betalen aan Hilleke wed. Lieven van Gellick de hoofdsom van 
300 k.gld. zodat Arien daarvan ongelast zal blijven. 
 
R65,f.132v,dd.5-9-1551: Verkoop door Aert Thijs Metsers en Jan Hanrick 
Sbrunen als m&m van Hanricxken dr. Thijs Metsers aan Joost Peter Scepers van 
huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, een eind op erf. der erfg. Willem van 
Kessel en Jan Verscaut en verder op d straet, zoals het Aert en Jan 
voorz.ten deel gevallen is tegen Joost de koper voorz. hun zwager en tegen 
Jacop van Diepenbeeck hun zwager. 
 
R65,f.132v,dd.5-9-1551: Verkoop door Joost Peter Scepers als m&m van 
Gijsbrecht dr. Thijs Metsers aan Philips Fransen van Meel van huis, hof, 
enz. gelegen aent Slieven, zie boven. 
 



R65,f.133,dd.1-10-1551: Overdracht in erfmangeling door Jan Gijsbrechts van 
de Asdonck zich sterkmakend voor Hanrick Boorten Meester en provisor van het 
Godshuys van Postel, aan Daniel Sijmon Reynen van een stuk beemd gelegen Int 
Romsel. Idem omgekeerd: Daniel Sijmon Reynen aan Jan Gijsberts Verasdonck 
ten behoeve van het Godshuys van Postel van een stuk beemd int Romsel. 
 
R65,f.133,dd.9-10-1551: Overdracht door Margriet wed. Dirrick Colen voor 
haar tocht en Joost Dirrick Colen voor de erfel. en zich sterkmakend voor 
zijn broers en zusters, niet tegenwoordig, aan Jan Jan Happen doutste van 2 
schepenbrieven mentie makende van zekere evictie eertijds door Dirrick Colen 
bij zijn leven gedaan. De eerste brief dd.26-6-1543, de tweede brief 
dd.2-12-1544 
 
R65,f.133v,dd.10-10-1551: Verkoop door Joost Peter Scepers aan Goort van 
Duppen van een graef gelegen tussen erfenis verkoper en koper,zoals daar 
gepeelt is, strekkende van erf. Jan Thoenis Bakermans tot de straet. 
 
R65,f.133v,dd.14-1-1551: Verkoop door Aert Janssen Verscaut aan Willem 
Bruystens Verheze van een erfchijns van vijftalve k.gld. uit een stuk beemd 
aent Slieven. De los is 74 k.gld. 
 
R65,f.133v,dd.20-1-1551: Verkoop door Cornelis Marten Sgrotens aan Frans Jan 
Jacop Maes Goyens? van huis, hof, enz. in de Coninckstraet, ul. erfg. Dirck 
Jan Lijnkens, al. erfg. Gerit Roefs, uf. Domus de Postula, af. de straet. De 
verkoper had het in koo verkregen tegen Dirck Wouters. 
 
R65,f.134,dd.11-1-1551: Verkoop door Frans Hanrick Denen als m&m van 
Mechteld dr. Hanrick Jan Cortsmits en Jan Hanrick Jan Cortsmits en Jenne 
wed. Hanrick voorz. voor de tocht aan Huybert Sijmon Scusters van een mander 
rogge erfpacht uit hun kindsdeel hen aangekomen na dood van Hanrick hun 
vader en nog zal aankomen van hun moeder. De los is 17 k.gld. 
 
R65,f.134v,dd.18-1-1551: Bekentenis van ontvangst door Alijt wed. Dirrick 
Snox met Hanrick Goorts Verberne en Jan Goort Bakermans als momboirs van de 
kinderen van Dirck voorz. van Joost Hanricks van Roy van de som van 25 
k.gld. waarvoor zij hem een stuk land ter hand gesteld hebben. 
 
R65,f.135,dd.23-6-1552: Verkoop door Peter Gerit Genen aan Lijsbeth wed. 
Marten van Eckerbrouck van 1 mander rogge erfpacht uit huis,hof, enz. aent 
Slieven, ul. Jan van Kessel, al. erfg. Theuwen Roefkens, uf. erfg. Thijs de 
Bruin, af. de straet. De los is 18 k.gld. 
 
R65,f.135,dd.23-6-1551: Verkoop door Loy Wouter Loyen aan Anna Dircksdr. van 
Vosholen van een erfchijns van 1½ k.gld. uit een stuk land omtrent den 
Cruyseycken. De los is 25 k.gld. 
 
R65,f.135v,dd.10-9-1552: Verkoop door Joost wed. Joorden Ayken Joordens, 
Gerit Joordens voor zichzelf en voor Maria zijn zuster aan Hanrick Laurens 
van Bingen van derdalf lopens. land, gelegen aent Slieven. 
 
R65,f.135v,dd.12-5-1551: Verhuur door Goedele wed. Gosen van Vee aan Willem 
Baet Gijsels van haar gelach met toebehoeren gelegen aent Slieven met huis, 
hof, enz. zoals Willem voorsz. het al 2 jaar voor deze datum gebruikt. 
 
R65,f.136,dd.22-4-1555: De erfgenamen van Goessen van Vee verhuren hun 
gelach gelegen aent Slieven aan Willem Baet Giessels 
 
R65,f.139: 
      Als mij min vriendt om leenen bidt, 



      soe weet ic wel te vooren dyt: 
      leen ic hem niet, soe heb ick thoren 
      leen ic hem, soe heb ick verlooren 
      beyde min gelt ende minnen vrient. 
      Nochtans en heb ick noyt verdient; 
      dus heb ic liever den iersten thoren 
      than beyde min gelt ende minen vriendt verloren. 
 
 
      Grote hoverdie ende hoogenmoet 
      veel te spreken al over hoe 't 
      alle te vreken ende niet te verdragen, 
      veel te verlaten op rijcke maghen 
      niet te connen ende niet te leren 
      niet te winnen ende veel te verteren 
      qualick te betalen ende veel te coopen 
      op levende luyden goet te hoopen 
      vreemde saken veel te bedriven 
      veel te wercken bij raide van wiven 
      luttel goets, een huys vol kinder 
      dyt brengt den mennigen in groten hinder. 
 
R65,los,dd.19-6-1552: Verkoop door Jan Janssen van Leendt aan Jan zijn vader 
van zijn kindsdeel hem aangekomen na dood van Anna zijn moeder, dr. van Jan 
Denen en nog aankomen zal na dood van Jan Thoenis van Leendt zijn vader 
voorz. Als Peter zijn broer niet terug komt of sterft zonder nakomelingen, 
zal Jan verkoper voorz. aanspraak mogen maken op diens kindsdeel. 
 
R65,los,dd.13-6-1553: Verkoop door Hanrick Jan Gijben als m&m van Els en zij 
met hem aan Jan Melis en Theuwen Willem Goorts van zijn kindsdeel. 
 
R65,los,dd.16-1-1552: Verkoop door Claus Francken Vervoort aan Jan Melijs en 
Theuwen Willem Goorts van zijn kindsdeel waarmee Aert Vervoort akkoord gaat. 
Kopers beloven 44 k.gld. te betalen. 
 
R65,los,dd.18-12-??: Verkoop door Heer Jan Verstraten aan Bruysten Philips 
Colen van een erfchijns van 3 k.gld. uit huis, hof, enz. aent Slieven en nog 
uit al zijn versterf hem aangekomen na dood van Alit zijn moeder en nog zal 
aankomen na dood van Jan zijn vader. De los is 50 k.gld. 
Idem Maes Peter Maessen aan Bruysten Philips Colen van een erfchijns van 3 
k.gld.uit huis, hof, enz. aen de Heye. De los is 50 k.gld. 
Belofte van betaling door Gosen Willem Maes Goesens aan Bruysten Colen van 1 
1/2 k.gld. jaarl. zodat Maes Peter Maes Truyen daarvan ontlast zal zijn. 
 
R65,los,dd.7-3-1549: Testament van Lijsbeth Peter Martensdr. Zij vermaakt 
aan de Minderbroeders te Weert 3 k.gld. voor 2/30ste voor haar ziel en 
1/30ste voor Joost haar zoon, welke betaald moeten worden door Margariet 
haar zuster voor haar fouck? en indien zij de fouck niet begeert, zal zij 
door anderen moeten laten betalen. De rente van 1 gld. jaarl. staande aan 
Willem Hillen geeft zij om godtswille en in gerechte aelmijsse aan Elske en 
Berbel, kinderen van Margriet haar zuster. Ook krijgt Elske haar bedde 
metter coetsen ende alle sinre toebehoerten en aan Berbel haer minste 
kijste. Item geeft zij aan Jan Janssen haar broers zoon, haar meeste kijste, 
en aan Elske Jansdr. haar broers dr. haar beste rock. En aan dezelfde 
kinderen 8 k.gld. als zij staande heeft aan Margriet Jans van Kessel huisvr. 
behalve dat Jan zal hebben 4 gld. en de andere kinderen de andere 4 gld. Aan 
Heylke Hanricx van Kesseldr. haar heucke en aan Jen Hanricks huisvr. haar 
dagelijks wullen hemde. Aan Hanrick Hanricksdr. van Kessel haar beste 
mouwen, haar sayen scooteldouck en een hullen. Zij geeft aan alle 3 de 



kinderen Hanricks van Kessel 1 gld. eens. Verder zullen Margriet haar zuster 
en Jan haar broer samen delen. 
 
R65,los: Ons convent der Minderbrueders te Weert hebben ontvangen van 
Soemeren een aelmoes van drij caroly glden. Getekend door Brueder Aert van 
den Dijcke gardiaen van selfde convent. 
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