R57 Someren begonnen op 13-8-1997. Betreft akten dd.1529 en 1530.
R57,f.1,dd.??: Erfwisseling tussen Gheerit Lambrecht Ghijben en Sijmon
Lambrechts van den Put, van een stuk land, ul. Persoonscap van Zoemeren, de
Hoghewech, uf. de Kerckwech, af. het Godshuys van Postel. Erfwisseling tussen
Sijmon Lambrechts voorz. en Gheerit voorz., van een stuk land, uf. erfg. Gelden
Claes, al. erfg. Gheerit [---], uf. Ghijb Gheerits, af. de Kerckwech.
R57,f.1,dd.??: Totter tocht Henric Loofs ende Lijsbet sijnen huysvr erflich
wittige dr. Henric Meeus Ceelen.
R57,f.1v,dd.??: [---] Huicxkens heeft Denis van Colbracken los [---] ateert in
eenen erfchijns van 20 st. met 18 gld. gevalueert gelt. Testes Reyn ende Jan
Willems.
R57,f.1v,dd.18-4-1529: Vertijdenis door Margriet dochter Dijrck Kievits t.b.v.
Jan haar broer op alle erfgoederen haar aangekomen na dood van Peter Dijrck
Kievits en Margriet zijn huisvr. en voorts van Dijrck haar vader en nog
aansterven zullen van Crijstine haar moeder. Testes Gheerit [---] en Sijmon
Jan? Dijrck Chielen.
R57,f.1v,dd.?-5-1529: Vertijding door Henric Jan Goyens t.b.v. Heer Mathijs
Hannarts, priester, op een stuk land, ul. Dijrck van Kiglar, al. Heyn Jan
Peters, uf. Sijmon Sjonckers c.p., af. de Hooghenwech. Het voorz. stuk land was
door Jan Goyen Emmens? vader van Henric voorz, in rechte erfwisseling
overgegeven aan voorz. Heer Mathijs, voor 1 malder rogge erfpacht, welke Heer
Mathijs geldende had uit de erfenis van Jan Goyens. Testes Marten Peters en
Gheerit Teeuwen.
R57,f.2,dd.?-5-1529: Overdracht door Sijmon Claes Zeelmekers aan Joest van den
Kerckhof, van 8 lopens. rogge erfpacht met de schepenbrieven daarvan, welke
Sijmon voorz. in koop verkregen had van Jan zijn broer en jaarl. schuldig is te
betalen uit huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ad locum Veltom, ul. Goyen
Bullen, al. Sander Gheenen, uf. tRomsel, af. de straet.
R57,f.2,dd.6-5-1529: Verkoop door Metheeus Willem Theus aan Marie zijn zuster,
van alle erfgoederen hem aangekomen na dood van Willem Theus hun vader en Joest
hun moeder. Testes Jan van Doerren en Reyner.
R57,f.2,dd.6-5-1529: Verkoop door Marie dr. Willem Theeus, aan Heer Peter
Joesten van den Dale, van 7 lopens. rogge erfpacht, uit 3 delen van huis, hof,
enz., ul. Goessen van Vee, uf. en al. Jan Lemmens, af. de straet.
R57,f.4,dd.6-5-1529: De los van bovenstaande is 21 gld.
R57,f.4,dd.6-5-1529: Thomas Maes Mesmekers en Henric zijn zoon, als executeurs
van het testament van Marten Maes, verklaren dat zij betaald zijn door Goessen
Lenaerts van Roy, van een som van 58 rijns gld., die Goessen voorz. schuldig
was aan Marten Maes.
R57,f.4,dd.10-5-1529: Verkoop door [Bruysten, er voor gezet] Jan Pouwel Colen
en Aert Peter Maes, als gesworenen van Z. en met consent van schepenen,
kerkmrs. en H.Geestmrs., aan Peter Jan Sberckers, van een stuk erf, gelegen
aent Slieven, ul. Wreyns Buckinx, af. Henrick Pouwels Lueskens?, ul. de koper,
al. de straet. Testes Reyn Jan Willems en Marten Willem Sbruynen.

R57,f.4: Gherekent van termijn duodecima may en verteert en betaelt voer de
scepenen tsamen 13 1/2 st. en dit heeft Jan betaelt op die brieven voer die
scepenen.
R57,f.5,dd.25-5-1529: Verkoop door Goyart van Ertbor als m&m van Belie dr.
Henric Maes en zij met hem, Geertruy en Margriet dochters van Henric Maes met
momb., Lambrecht van Uden Aerts als m&m van Anthonis dr. Henric Maes, gelovende
voor Jenneke ook dochter van Henric voorz. en Aert Aert Willemsdr. met momb. en
Henric Dijrck Lueskens als m&m van Dijrck dochter Henric voorz. en zij met hem,
de voorz. Henric gelovende voor Thomaes zijn zoon, aan Jan Marcelis van
Vosselen en Jan Verscaut, van een stuk beemd, gelegen aent Scoet in de Elsen,
ul. Deynout van Oevelwegen, al. Aert Peter Maes c.p., uf. Jan Jan Colen c.p.,
af. de Broeckstraet.
R57,f.6: Belofte van betaling door Jan Verscaut en Jan Marcelis van Vosselen
aan de voorz. verkopers 100? gld. ende 2 slaigen, den slach 20 st., te betalen
voor Lichtmis met de pacht, te weten van de 100gld. 6 gld. Testes Gheerit
Teeuwens, Marten Peters en Reyner Jan Willems.
Bovengenoemde verkopers, verkopen aan Henrick Dijrck Lueskens, hun zwager, een
huys, hof, enz., ul. en uf. erfg. Dijrck Gheerits, al. de straet.
R57,f.6,dd.31-5-1529: Verkoop door Jan Peter Vos aan Gelden Hap Duysen de
jongste, van 1 malder rogge erfpacht, te betalen op 1 mei uit een stuk land
gelegen aent Eynde Scoots, rondom in die gemeynt. Testes Gheerit Teeuwens en
Marten Peters.
R57,f.7,dd.21-6-1529: Vertijding door Goessen en Willem, kinderen van Willem
Maes Goessens, gelovende voor hen zelf en voor de andere kinderen van Maes
Goessens, t.b.v. Goyart Lenart Chielkens, op de los, die Willem van Os gegeven
zou hebben aan Maes Goessens, in een stuk land met een schuur, gelegen bij de
keyserstraet, ul. Goyart Lenarts, al. Henric Heynselmans, uf. de Keyserstraet,
af. de Kerckwech. Vertijders zullen er nooit meer over spreken en zijn tevreden
met de erfcoop als Maes Goessens eertijds gedaan heeft aan Willem van Os.
Testes Jan van Doerren en Dijrck van Kessel.
R57,f.8,dd.10-6,7-7,15-7-1529: Verteringen door schepenen van 1½ st. en 1 oert,
so ist tsamen vijfmael gheteert tot desen dag toe. Jan van Dorren.
Op donredach post Bartholomei verteert bij scepenen, die man 1½ st., 1 ort ende
noch gedingt opte negenste dach in september ende doen oec verteert 6 scepenen,
die man 1½ st. 1 ort.
Op donderdach post Navitatis Marie verteert 7 scepenen, die man 1½ st. 1 ort,
samt 12 st. en 1 ort.
Des gelijcken den anderen dach in october, doe Jan Monic hier was ende men
nochthans nyen en dyngde, 7 scepenen, die man 1½ st. 1 ort, samt 12 st en 1
ort.
Des dinxdach voor Sint Marten, te weten opte negenden dach november gedingt
ende daervoer 7 scepenen, die man 1½ st, samt 10½ st.
R57,f.9,dd.20-4-1525: Overdracht door Deyn Symon Reynen, van 4 lopens rogge
erfpacht, aan het Persoonscap van Zoemeren, voor een jaargetijde t.b.v. zijn
vader en moeder, zijn oom Jan en voor zichzelf en zijn huisvrouw, uit een
schepenbrief inhoudende 8 lopens rogge, welke luidt aldus: Wij Jan Dyrc Gielen,
Peter Dyrc Kievits, Jan die Bruyn, Dyric Daniels, Henric Peters van den Dijck,
Aert die Bruyn en Jan Willem Rademekers, scepenen in Zoemeren doen condt eenen

yegelycken, dat voer ons comen sijn, Gerit Aerts van Roy ende Henrick Willems
van [Roy /doorgestreept] Kiglaer, als provisoren der Tafelen des H.Geest van
Z., hebbende volcomen consent ende macht van eerwardigen Heer Johan van Hoerne,
biscop van Ludick, als ons gebleken heeft bij oepenen brieven, ende hebben
wettelic opgedragen en overgegeven Jannen Reynder Gijbens, tot behoef Claes
Janssen Jans Sijmon Lancksmeetssoen, 8 lopen rogge erfpacht der mate van Z.,
alle jaer op Onsen Vrouwen Lichtmisdach te vergelden uut die tweedeel van eenen
buynre beemps aent Romsel, gelegen neven erfenis des Godshuys van Postel aen
deen sijde ende erfgenamen Jans van Kessel aen dander sijde, streckende mijtten
eenen eynde aen erfenis Willem Jacop Grieten ende mijtten anderen eynde opte
gemeynen Loop als sij seyden. Ende hebben daerop vertegen.
R57,f.10,dd.14-7-1529: Verkoop door Jan van Maerhees als m&m van Marie dr. van
Pouwel Brouwers en zij met hem, aan Gherit Gherit Brants en Peterke Aert
Sraymekersdr. van een erfsijns van 16 st. uit een stuk land, geheten die
Strijpen, ul. Daem Jan Daemen, af. Jan Vos, uf. de Broecstraet, af. de
Hoogewech. Testes Gheerit Teeuwens en Marten Maes.
R57,f.10,dd.7-8-1529: Verkoop door Wouter Dijrck Bakermans aan Heer Henrick die
Bruyn, priester, van een erfsijns van 6 rijnsgld., vrij van alle lasten en
commer, uit huis, hof, enz. ul. erfg. Aert Monixs?, al. Goyaert van Thoer en de
wech, uf. de Keyserstraet, af. de Speelhoevel. Testes Marten Peters en Marten
Willems. Indien Heer Henric of zijn erfg. dat willen, zal de sijns gevest
worden te Den Bos. De los is 100 rijnsgld.
R57,f.11,dd.11-8-1529: Verkoop door Jan van Maerheze als m&m van Marie dr. van
Pouwel Brouwers en zij met hem, aan Willem Jan Geldens, van een erfsijns van 2
rijnsgld., uit huis, hof, enz., ul. Sander Peters Verhofstat, al. Jan Duysen,
uf. Jan Verstraten, af. de straet. De los is 36½ rijnsgld. Testes Marten
Willems en Gheerit Teeuwens.
R57,f.12,dd.11-8-1529: Belofte van betaling door Jan Joris van den Bosch aan
Willem Jan Geldens, van 2 rijnsgld. erfsijns en ook de hoofdsom, zodat Jan van
Maerheze en zijn huisvr. daarvan ontlast zullen zijn.
R57,f.12,dd.26-8-1529: Bekentenis gedaan door Jan Pouwels Colen en Aert Peter
Maes, dat zij in het jaar 1528 een stuk heytvelt verkocht hebben, ul. Joest van
den Berckvenne, al. Joris Thijs Huickens, uf. de loop, af. de straet.
R57,f.12,dd.2-4-1529, voor Pasen: Belofte gedaan door Goossen Maes Goyens, dat
hij zal geven in rechte successie aan Catrijne dr. Joest van den Goer tot haar
tocht en Lambrecht het kind van zijn zoon, voor de erfelijkheid, van al zijn
goederen, haefl. en erfel., na zijn dood.
R57,f.13,dd.19-7-1529: Scheiding en deling tussen Heer Jan, priester, Marten en
Henric, broers, kinderen van Willem Willem Sbruynen, Claes Janssen van
Eckerbroec als m&m van Catrijne, Jan Dijrics van Kessel als m&m van Margriet,
Ambrosius Bruystens Verhees als m&m van Lijsbeth, allen kinderen van Willem
Willems Sbruynen, van zekere erfgoederen van voorz. Willem afkomstig.
Marten, die het deel van Heer Jan gekocht heeft, is ten deel gevallen de
hofdtadt van Metken Vrancken, met de erfenis daarbij gelegen, ul. en uf. Heer
Henric die Bruyn, al. Ceel van den Greef, uf. en al. de straet. Item nog een
stuk erf in koop verkregen van Bruysten Verhees, ul. en uf. Heer Henric voorz.,
al. Peter Peters Verhofstadt, af. de straet. Hieruit zal Marten gelden de sijns

van de grond en 3 mud rogge.
Henric is ten deel gevallen een stuk erf geheten den Lombart, ul. Jan Sconck
c.p. en verder rondom de gemeynt. Item nog een stuk land in koop verkregen van
Thonis van den Steen, ul. Jacop Chielen, al. erfg. Michiel van den Eynde, uf.
de Broecstraet, af. de wech. Item nog een stuk land geheten den Langenstreep,
ul. Philips van Helmont, al. Dijric Colen, uf. de waterlaat, af. de Jaechwech.
Item nog een ecker bij den Draec, ul. Bruysten Bruystens Verhees, al. Jan
Bruystens, uf. de Broucstraet, af. de Hoogewech. Hieruit zal Henric jaarlijks
de sijns van de grond gelden.
Claes als m&m is ten deel gevallen een stuk beemd, geheten den Vaerlemansbeempt, ul. erfg. Willem Sanders, al. Jan Dijrics van Kessel, uf. Heyn Janssen
van Eckerbroec, af. erfg. Meus Bloysen c.p. Item nog 2 stukken land naast
elkaar gelegen, geheten die Strijpen, ul. Heyn Vos, al. Jan Happen, uf. de
Broucstraet, af. de Hoogewech. Claes zal de sijns van de grond gelden.
Jan Dijrics van Kessel als m&m is ten deel gevallen een stuk beemd, geheten den
Royecker, ul. Heer Henric die Bruyn, al. Claes van Eckerbroec c.p. uf. de
Broecstraet, af. de Aa. Jan zal de sijns van de grond gelden. Ende van Claes en
Jan voerz. sal die vorster den aftersten wegen sonder fraude.
Ambrosis als m&m is ten deel gevallen een stuk beemd geheten den Borchbeempt,
ul. Heer Thonis Claes Willems, al. Lijsbet Moens, uf. de A, af. de gemeyn A.
Item nog en stuk land, geheten den Molenberch, ul. Mr. Jan Heermans, al. Sander
Peters Verhofstadt, uf. den Molenberch, af. de wech. Item nog een stuk beemd,
ul. Heer Henric voorz., al. erfg. Meus Bloysen, uf. erfg. Michiel Sconck c.p.,
af. de gemeyn A. Item nog een erfelijke losrente van 28? jaarl., die nu
schuldig is te gelden Sijmon Scosters en zijn kinderen. Ambrosius zal de sijns
van de grond gelden. Mocht er iets gebeuren dan beloven de delers elkaar te
helpen.
Na de dood van heer Henric zullen Marten en Henric voorz. aan Heer Jan, Claes
en Jan Dijrics van Kessel elk 10 gld. geven en aan Ambrosis 10 gld. met
Lichtmis naestcomende. Testes Reyner Jan Willems en Jan Jan Sbruynen. In marge
staat; hiervan extract gegeven op 31-7-1777.
R57,f.16,dd.4-8-1530: Verkoop door Deen Jan Denen aan Peter Meus Geldens van 1
malder rogge erfpacht, uit zijn deel van een hofstadt gelegen in het geheel aan
de Heyde. De los is 15 car.gld.
R57,Los vel,dd.9-8-1564: Verkoop door Jan Janssen Verscaut aan Margriet Claes
Denendr., van een erfsijns van 30 st. uit 2 stukken land gelegen aent Rekes,
ul. Joest Verstraten, al. Michiel Goerts Verbernen, uf. de Broeckstraet, af. de
hoeve van den Waterlaet.
R57,f.17,dd.3-8-1529: Verkoop door Deynout
Marie dr. Jacop Chielen, aan Marten Peter
competerende in huis, hof, enz., gelegen
Dijrics, al. Lijsbet Ceelen c.p., uf. de
Gheerit Teeuwens.

Deynouts van Ovelwegen als m&m van
Maes, van zijn deel hem als momb.
bij de Vlasmeer, ul. wed. Gherit
Kerckwech, af. de straet. Testes

R57,f.17,dd.13-8-1529: Verkoop door Goris Thijs Huixkens aan Willem Jacop
Chielen, van een erfsijns van 20 st. uit huis, hof, enz. gelegen aen die Heyde,
ul. Jan Peter Aechten, al. Peter van Asten c.p., uf. en af. de gemeynt. De los
is 18 rijnsgls.
R57,f.18,dd.30-9-1529: Verkoop door Henric Willem Sbruynen aan Jacop Dyric
Sconcs, van den Bombert, ul. Jan Sconc en verder rondom de gemeynt. De Bombert

is verkoper aangekomen na dood van Willem zijn vader bij deling. Testes Jan Jan
Sbruynen en Marten Peters.
R57,f.18,dd.10-10-1529: Verkoop door Heer Jan Willem Sbruynen aan Henric zijn
broer van alle goederen, haefl. en erfel., die hem aan mogen komen na dood van
Heer Henric die Bruyn hun beider oom. Testes Jan Colen en Simon Sjonckers.
R57,f.18,dd.05-10-1529: Scheiding en deling tussen Jan Geerit Peters en Willem
Jan Geldens als m&m van Jutta dr. van Gheerit voorz., van zekere goederen hen
aangekomen na dood van Gherit voorz. en Heylwig zijn huisvrouw.
Jan is ten deel gevallen een stuk beemd, ul. Willem Lomans, al. Willem Jan
Geldens, uf. de Broecstraet, af. Jan Gheerit Peters. Item nog een stuk land,
ul. de wech, al. Willem voorz., uf. Jan Loomans, af. erfg. Tielen van Eyck.
Item nog een stuk land, ul. Dyric Peters? erfg., al. erfg. Heyl Wreynsen, uf.
de Broeckstraet, af. de Hoogenwech. Item nog een stuk land, ul. erfg. Chielen
van Eynde, al. Jan Sconc, uf. de straet, af. de wech. Item nog een stuk
heytcamp, ul. de gemeynt, al. en uf. Jan Gerits voorz., af. Jan Weylarts. Item
nog huis, hof, enz., ul. en al. Maes die Snijder, uf. de straet, af. Goessen
van Vee. Jan zal hieruit de grondchijns betalen en nog 1 bosch pont, zodat
Willem voorz. daarvan ontlast zal zijn.
Willem als m&m is ten deel gevallen huis, hof, enz. gelegen aent Scoet, ul. Jan
Gheerits voorz., al. Hilleken Meeus c.p., uf. de straet, af. de Kerckwech. Item
nog een stuk land, ul. Gelden Happen, al. Heyn van Roy, uf. de wech, af. de
Broeckstraet. Item nog het ½ deel van een ecker genaamd de Nerenecker, ul. Jan
Gheerits, al. Heer Mathijs c.p., uf. Jenneke Pouwels, af. Tielen van Eyck c.p.
Item nog een stuk land in de Heytcamp, ul. Jan Gheerits, al. Jan Colen, uf. Jan
Gheerits, af. de gemeynt. Item nog het ½ deel van den Parris?, ul. Heyn van
Roy?, al. Jan Gheerits, uf. Jan Vos, af. de Broeckstraet. Hiervan zal Willem de
grondchijns gelden, voorts 1 bosch pont en 1 malder rogge erfpacht aan het
St.Jacopsaltaar, zodat Jan daarvan ontlast zal zijn. Testes Gheerit Teeuwens en
Sijmon Sjonckers.
R57,f.20,dd.6-10-1529: Verkoop door Heer Peter van Eckerbroeck aan Joest
Janssen van den Berckvenne, van een stuk beemd geheten den Knoopsbeempt,
gelegen int Eckerbroeck, ul. erfg. Reyner Haengreefs, al. erfg. Jan Ghijben,
uf. het Godtshuys van Postel, af. Chielc.p. en Sijmon Jan Dijrck Chielen,
uitgenomen 45 st. jaarl. aan het dorp van Z.
Joest voorz. verkoopt aan Heer Peter voorz. een erfchijns van 6 gld. op
St.Remigiusdach te betalen uit de voorz. beemd. De los is 100 gld. Heer Peter
consenteert Joest voorz. een vidimus uit een schepenbrief, luidende aldus; Wij
Marcelis van den Camp... Testes Gheerit, Reyner en Marten Willems.
R57,f.21,dd.16-10-1529: Verkoop door Joest Jan Loemans aan Sijmon nat. zoon van
Heer Willem Loemans, van een erfchijns van 6 st. jaarl. op Allerheiligendag te
betalen uit huis, hof, enz. gelegen aent Eynde, ul. Gherit Erkens, uf. Peter
Aerts en verder rondom de gemeynt. De los is 6 gld. Testes Marten Peters en
Marten Willems.
R57,f.21,dd.18-10-1529: Verkoop door Lambrecht Smits en Bruysten Heyn Claessen
als momb. over de onm. kinderen van Lambrecht voorz., aan Jan Jan Beelen, van
een stuk land aan de Molenwech gelegen, ul. Heyn Belien, al. Jan Aerts
Vervolcken, uf. de waterlaet, af. de wech, uitgenomen 1 malder rogge erfpacht
en 2 paar schoenen jaarl. en 3 st. jaarl. graefgelt en 1 philippuspenninc
chijns in die luce 1529. Testes Gheerit Teeuwens en Marten Peters.

R57,f.22,dd.4-11-1529: Verkoop door Marten Willem Sbruynen aan Peter Goyart
Hannarts, van 1 malder rogge erfpacht, te betalen op St.Andries Aposteldach, te
weten opten lesten dach van November, uit een camp erf gelegen aent Eynde
Scoots, ul. Henric Gherit Erkens en verder rondom de gemeint. Item nog uit
huis, hof, enz. aldaar gelegen, ul. Ceel van den Greef, al. Heer Henric die
Bruyn, uf. en af. de gemeynt. De los is 20 rijns.gld. Testes Sijmon Jan Dijrc
Chielen en Jan Jan Sbruynen.
R57,f.22,dd.4-11-1529: Vernadering door Marten Willem Sbruynen, van een stuk
erf geheten den Bombart, door Henrick Willem Sbruynen verkocht aan Jacop Dijrck
Sconc.
R57,f.23,dd.[4-11-1529]: Opdracht door Henrick Goyart Scocx en Jen Jan Oemsdr.
aan Jan Lemmens die men heyt Dalenbroec, van 1 malder rogge erfpacht met de
brieven. Henrick verkoper had de pacht in koop verkregen van Job Jan Denen.
R57,f.23,dd.5-11-1529: Verkoop door Jan Maes Sfroyen als m&m van Lijsbet dr.
Jacop Aerts, aan Dijrck Jan Dijrck Chielen, van een stuk land, ul. de koper,
al. de wech, uf. de waterlaet, af. de koper. Testes Marten Willems en Sijmon
Jan Dijrcx.
R57,f.23,dd.?-10-1529: Verkoop door Jen nat.dr. van Peter Tijs aan Jan Maes
Sfroyen, van huis, hof, enz., ul. en al. de koper, uf. Dijrck van Kessel, af.
de straet. Testes Jan van Doerren en Sijmon Jan Dijrcx.
R57,f.24,dd.?-10-1529: Belofte van betaling door Jan Maes Sfroyen aan Reynder
Jan Willems als momb. van Jen en zij zelf, van een som van 25 gld. als vereycte
scult.
R57,f.24,dd.9-11-1529: Verkoop door Henric wed. Henric Ceelen voor haar tocht
en Goessen en Griet haar kinderen voor de erfelijkheid, aan Marten Willem
Sbruynen, van een stuk land gelegen aen den Langhorst, ul. Bruysten Verheze,
al. Coenraet Vervolcken, uf. Maes Loyen, af. de Broeckstraet.
R57,f.24,dd.9-11-1529: Verkoop door Deynout van Oevelwegen aan Jan Thijs IJden,
van een stuk erf, ul. Willem van Aelst, al. erfg. Gherit van den Greef, uf. en
af. de wech.
R57,f.24,dd.10-11-1529: Verkoop door Jan Maes Sfroyen aan Willem Peter
Bakermans, van een erfchijns van 30 st. te betalen uit huis, hof, enz., die hij
in koop verkregen had van Jen Peter Tijs?dr. De los is 23 k.gld. Testes Reyner
Jan Willems en Jan van Doerren.
R57,f.25,dd.13-11-1529: Overdracht door Jan Joest Loemans voor zijn tocht en
Frans zijn zoon en Marten Peter Willems van Horric als m&m van Marie dr. van
Jan voorz. en Alet en Luytgart voor de erfelijkheid, aan Joest Janssen
aangaande zijn gedeelte, van een ½ buynre erf neven Huebencamp, ul. Aert Gherit
Erkens, al. en uf. de straet, af. Peter Aerts. Testes Gherit Teeuwens en Marten
Peters.
Item hebben voorz. personen erfelijk overgedragen aan Marten Peter Willem
Nijssen van Horrick voorz., een stuk erf daar bij gelegen, ul. Goyart Bakermans, al. en uf. de straet, af. Alet en Luyt.
Jan, Joest en Marten voorz. hebben ook erfelijk opgedragen aan Frans, Aleyt en

Luyt voorz. dat geheele ander weder deele van den heytcamp, ul. Goyart
Bakermans, al. de straet, uf. en af. Marten voorz. Item nog een stuk erf
geheten den Nerenecker, ul. de wech, al. erfg. Pouwel Heyligen, uf. erfg.
Gherit Peters, af. Herman van Werdingen c.p. Item nog een stuk land voor de
langhorst, uf. en af. Lemmen Maessen van den Hoeven, uf. de Broeckstraet, af. d
Hoogenwech. Item nog een stuk land gelegen tussen den Hoogewegen, ul. Heyn Vos,
al. Peter van den Greef, uf. de Tiendwech, af. de Hogewech. Item nog een stuk
land geheten den Breemcloot, ul. Maes Loyen, al. en uf. Lemmen Maessen van den
Hoven, c.p., af. de Hogenwech, behouwelijc of Jan Joest Loemans storf, soe
sullen Frans, Alet ende Luyt voorz. dit voorz. erf aanveerden mijtten geheelren
schaeren.
R57,f.27,dd.25-11-1529: Verkoop door Jan Wouters alias Menten, aan Willem
Janssen van Hersel tot Tongelre, van een erfchijns van 3 k.gld., te betalen uit
huis, hof, enz., ul. het Ghisels pat, al. de straet en het Godtshuys van
Postel, uf. Jan Lemmens, af. de waterlaet. Item nog uit een stuk beemd, ul.
erfg. Sijmon Reynen, al. de gemeynt, uf. Heer Thijs Hannarts c.p., af. Goessen
van Vee. Item nog uit een stuk land, ul. Wouter Bakermans, al. Marten Willems,
uf. de Willichskenswech, af. erf der kerck van Z. festo Catarine 1529. De los
is 61 k.gld.
R57,f.27,dd.25-11-1529: Verkoop door Gherit Coppen aan Dijrck Jan Driessen, van
huis, hof, enz., ul. Coenraet Vervolcken, al. Henric Coppen, uf. de straet, af.
Fije Scoensen?. Testes Jan Colen en Reynder Jan Willems, festo Catarine 1529.
R57,f.28,dd.25-11-1529: Consent door Dijrck koper aan Gherit verkoper en
Margriet zijn huisvr., dat zij hun leven lang mogen wonen in het huysken waar
Luytke Coppen in placht te wonen, met 5 royen erf achter het huysken. Luytke
Coppen zal haar leven lang mogen wonen in een camer aen het huys staende. Na
dood van deze 3 zal alles terug gaan naar Dijrck of zijn erfgenamen.
R57,f.28,dd.25-11-1529: Verkoop door Jan Aert Sanders aan Willem Janssen van
Hersel, van een erfchijns van 2 k.gld. te betalen uit een stuk land. Datum ut
supra. De los is 37 k.gld.
R57,f.29,dd.4-11-1529: Verkoop door Denis Goyart Loyen aan Willem Janssen van
Hersel, van een erfchijns van 12 st. te betalen uit een stuk land, geheten den
Magerman, gelegen bij den Astense Pat, ul. Thijs Hoeben, al. de H.Geest, uf. de
Kerckwech, af. Joest Jan Roefs. De los is 10 k.gld.
R57,f.29,dd.26-11-1529: Verkoop door Jan Pouwel Colen aan Henrick van Huls
Aelbers? en Jan Peter Nelen, van een loserfrente van 3 k.gld., te leveren in de
nederkercke van Weert, altera Catarine 1529. Te betalen uit huis, hof, enz. ul.
Jan van Aelst, en verder rondom de straet. De los is 50 k.gld.
R57,f.30,dd.3-12-1529: Verkoop door Jan Gherit Peters aan Thomas Goyart
Maessen, van huis, hof, enz., ul. en al. de koper, uf. Goessen van Vee, af. de
straet. Testes Reyner Jan Willems en Sijmon Jan Dijrck Chielen. Maes Goyart
Maessen voorz. belooft jaarl. te betalen 2 gld. aan Willem van Huechten de som
van 35 rijns gld. van de hoofdsom, zodat Jan Gherit Peters en zijn erven daar
ten eeuwigen dagen van ontlast zijn.
R57,f.30,dd.9-12-1529: Overdracht door Jen wed. Joest Dijric Driessen voor haar
tocht, Mr. Dijric en Jan, zonen van Joest voorz., gelovende voor Pouwel en
Dijric en Alet, Marie en Anna, dochters van Joest voorz. en Claes Francken die

Mesmeker als m&m van Jen dr. van Joest voorz. voor de erfelijkheid, aan Claes
Janssen van Eckerbroeck, van een huysinge met hofstad en erf met het 1/3 deel
van een camp, waar Claes Maes Segers in bestorven is en waarvan Jan Aerts
Vervolcken de 2 andere delen heeft, ul. Jan Aerts Vervolcken, uf. Jan Heyn
Smeets en verder rondom de straet, met de graven daar tegen aan. Item nog een
stuk erf gelegen bij de Molenwech, geheten den Cloot, ul. Aert Daniel Swevers,
al. Henrick Jan Peters, uf. erfg. Thonis Goessen Wouters, af. de wech. De
huysinge met erfenis had Joest Dijrck Driessen in koop verkregen van Jacop
Janssen [van Doernen?] en zijn kinderen en deze was het aangekomen van de erfg.
van Claes Maes Zegers. Item nog een stuk land gelegen omtrent dat Hemelrijc,
ul. erfg. Claes Willem Claes, al. de Broecstraet, uf. en af. erfg. Herman van
Bottel. Verkopers hadden dit stuk land in koop verkregen van Jacop voorz. en
zijn kinderen en deze hadden het gekregen van Willem Joest Lomans. Item nog een
stuk land gelegen bij de Molenberch, ul. Pouwel Brouwers, al. Meeus Bloysen,
uf. de Molenberch, af. de Hogewech. Dit stuk land hebben verkopers verkregen
van Jacop c.p. voorz. en dezen weer van Gherart Lambrecht Ghenen, blijkende uit
schepenbrieven. Testes Gherit Teeuwens en Marten Peters.
R57,f.32,dd.9-12-1529: Joest Henrics van den Veldecker alias Diseldonc is borg
geworden voor Aert van Bussel, aangaande alsulcke arrestamenten als Jan van
Aelst als m&m van Lijsbet dr. van Theeuwen Pijnappels gedaan heeft op Aert
voorz. Joest voorz. zal zijn zaken behartigen. Testes Marten Peters en Sijmon
Sjonckers.
R57,f.33,dd.22-11-1529: Verkoop door Willem Jan Wagemekers aan Jan Henric
Colen, van een erfchijns van 3 gld. jaarl. te betalen uit een stuk beemd, ul.
Henric Vos, al. erfg. Michiel Sconc, uf. Goessen van Schoot, af. de straet.
Item nog een stuk land in de parochie van Asten, den Pas. ul. Heyn Vos, al.
Maes Loyen, uf. Goyart Bakermans, af. de Kerckwech, datum altera presentationis
Marie. Testes Gherit Teeuwens en Marten Peters. De los is 54 gld.
R57,f.33,dd.31-12-1529: Vertijding door Willem Jan Willem Claessen t.b.v. de
kinderen van Claes Jan Willem Claessen, zijn broer, op alle recht en toezeggen
dat hij heeft of mocht hebben in de goederen, door Claes voorz. achtergelaten,
en die hem in koop aangekomen waren van Jan zijn vader. Willem voorz. belooft
de commer van zijnentwege af te doen. Testes Willem Denen en Sijmon Sjoncers.
R57,f.34,dd.3-1-1529: Overdracht door Thomas Maes Mesmekers en Henric zijn
zoon, als executeurs van het testament van Marten Maes, aan Wouter Dijric
Bakermans en Aert Daniel Swevers als provisoren van de Tafel der H.Geest, van 3
mud rogge erfpacht uit een schepenbrief, die mentie maakt van 5 mud rogge,
welke Marten voorz. toegedeeld is van zijn mede-erfgenamen, en voort aangekomen
is van Thomas den Mesmeker, vader van Marten voorz. en aan deze Thomas
aangekomen was van Heer? Henric Claes Smeets zijn broer. Overdragers beloven de
commer af te doen. Testes Gheerit Teeuwens en Willem Denen.
R57,f.34,dd.20-1-1529: Verkoop door Jan Aerts van den Geetsen aan Jan Herberts,
van huis, hof, enz. gelegen aent Houbrouc, ul. de verkoper, al. Willem Smeets,
uf. en af. de straet. Testes Marten Willems en Marten Peters.
Jan Herberts belooft jaarl. te betalen, 14 lopen rogge aan de kinderen van Cop
van den Geetser en ½ deel van een bosch mud rogge en 6 lopen rogge aan Claes
Wijnkens en 8 rijns gld. aan Jan Vigen ten Bosch, met de hoofdsom, zodat Jan
van den Geetser en zijn nakomelingen daarvan ontlast zullen zijn.

R57,f.35,dd.18-1-1529: Verkoop door Bruysten Philips van Asten als m&m van
Marie dr. Henric van Eckerbroec, aan Henrick Henric Daems, van een erfchijns
van 1 car. gld. uit een stuk land gelegen in de Veltomsecker, ul. Dijric van
Kessel, al. Heer Massereel, uf. de waterlaet, af. de wech. Item nog uit een
stuk land, ul. Jan Marcelis van Vosselen, al. Thijs Verbraken, uf. en af. de
waterlaet, datum altera Anthonii. Testes Gheerit Teeuwens en Sijmon Jan Dijric
Chielen. De los is 20 k.gld.
R57,f.36,dd.17-1-1529: Verkoop door Joest Joest Lemmens aan Jan Verscaut, van
een stuk land gelegen bij de Wijntmolen, ul. Aert Monnix? Mommers? Mennen?, al.
Joerden van Stercsel, uf. de Heerstraet, af. het Godtshuys van Postel.
R57,f.36,dd.17-1-1529: Verkoop door Wreyns Jan Joosten aan Jan zijn vader, van
1 malder rogge erfpacht, uit een stuk erf, ul. Heer Gielis van Kessel, al. Jan
Jan Liben, uf. de waterlaet, af. de straet.
R57,f.37,dd.18-1-1529: Verkoop door Jan Jacop Sconc aan Aert Daniel Swevers,
van een stuk beemd, ul. en af. de gemeyn A, uf. de koper, al. Jacop Chielen
c.p. Testes Jan Jan Sbruynen en Sijmon Jan Dijrics.
R57,f.37,dd.18-1-1529: Verklaring door Thomaes Maesmekers en Henric zijn zoon,
als executeurs van het testament van Marten Maes, dat Marten voorz. uit de
goederen van Truy Pouwels alleen geldende had, toen hij stierf, 3 mud rogge
erfpacht en niet meer, hoewel de in de originele schepenbrief sprake was van 6½
mud.
R57,f.37,dd.24-1-1529: Overdracht door Goessen Reyners van den Venne aan Mr.
Jan Heermans, van een erfchijns van 20 st. met de brieven daarvan, datum
Inversionis Pauli. Goessen voorz. had de erfchijns in koop verkregen van Willem
Sbruynen.
R57,f.38,dd.???: Toestemming gegeven door Joest Janssen van den Kerckhof aan
Sijmon Claes Zeelmekers, dat hij zal mogen lossen 8 lopen rogge erfpacht, die
de voorz. Sijmon aan Joest verkocht had, met 18 rijns gld.
R57,f.38,dd.29-1-1529: Verkoop door Pouwel Vos aan Willem van Horrick, van 1
malder rogge erfpacht, te betalen uit huis, hof, enz., ul. Heyn van Kiglar, al.
de straet, uf. Goessen Goykens, af. Jut ? c.p. De los is 18 peters.
R57,f.39,dd.29-1-1529: Vertijding door Goessen Janssen van Schoot, Willem en
Marten, broers, kinderen van Peter Sanders, en Willem voorz. gelovende voor
Hilleke dr. Peter voorz., Wouter Goyart Goessens als m&m van Marie dr. Peter
Sanders, Henric Gherit Erkens, Hubrecht en Peter en Jan, broers, kinderen van
Corsten Slaets. Peter voorz. gelovende voor Anna hun zuster, dochter van
Corsten voorz. en Marie dr. van Goyart Sanders. Marie voorz. gelovende voor Jen
haar zuster, ook dr. van Goyart voorz., t.b.v. Willem Sander Willems, op alle
goederen, haefl. en erfel. waar Sander Willem Sanders eertijds in gestorven is.
Voorwaarde
is,
dat
als
Willem
Sanders
zou
sterven
zonder
wettig
nakomelingschap, de goederen weer zullen gaan naar de naaste erfg. van Sander
Willem Sanders. Testes Marten Peter Maes en Sijmon Jan Dijrc Chielen.
R57,f.40,dd.29-1-1529: Goessen van Scoot verklaart dat hij 6 gld. gegeven heeft
aan Heynke Denen en 6 gld. aan Goyart Sanders, vanwege de goederen van Sander
Willem Sanders.

R57,f.40,dd.29-1-1529: Belofte van betaling door Jan Janssen van den Bosch en
Jan zijn zoon, aan Joost Verdiseldonc, van een som van 60 k.gld. en 2 mud rogge
op de laatste dag van januari over een jaar.
R57,f.40,dd.???: Goessen Maes Goyens vermaakt al zijn goederen, haefl. en
erfel. na zijn dood, aan Lijn Joest Mollersdr. tot haar tocht en aan Lambrecht
het kind van zijn zoon voor de erfelijkheid.
R57,f.41,dd.11-12-1529?: Overdracht door Jacop Marcelis Willems van Asten en
Marie zijn zuster, aan Ariaen Claes Willems, van 1 malder rogge met de
schepenbrieven daarvan. Welk malder de verkopers in koop verkregen hadden van
Gerard Gerarts Vervolcken als m&m van Francisca dr. Gherit Sfroyen. Men is
schuldig te gelden uit alle gedeelten als Gerard voorz. heeft, of vallen zal in
het erfgoed waar Gherit voorz. in gestorven is en Agnees zijn huisvr. achter
zal laten. Testes Jan Colen en Marten Peter Maes.
R57,f.41,dd.29-1-1529: Belofte gedaan door Denis Goyart Loyen dat hij nooit
meer zal spreken op de goederen van Lijsbet Reyner Hermansdr. Ook vertijdt hij
op het deel dat hij gekocht had van Jan Reyner Hermans en van Gheerte zijn
zuster, in een stuk beemd gelegen aent Eckerbroec, ul. Joest van den Bercvenne,
al. Jan Marcelis van Vosselen, uf. het Godthuys van Postel, af. erfg. Fije?
Chielen. Testes Gheerit Teeuwens en Marten Peters.
R57,f.42,dd.26-8-1530: Overdracht door Peter en Dijric, broers, kinderen Peter
Colen, aan Jan Henric Colen t.b.v. Enneke of Emme zijn dochter, van 13 lopen
rogge en een ½ oude groot, met de schepenbrieven daarvan. Deze 13 lopen en de ½
oude groot zijn verkopers aangekomen na dood van Margriet dr. Aert Jan Chielen,
en voorz. Aert had het in koop verkregen van Jan Godert Bestmans en deze weer
in koop verkregen van Pouwel Willem Grieten. Nu is geldende Jan Aert Willem
Haywigen, uit de onderpanden in de schepenbrieven beschreven. Testes Reyner Jan
Willems en Jan Pouwel Colen.
R57,f.42,dd.27-8-1530: Verkoop door Ariaen Dijric Slaets aan Joest Heynen van
Werdingen, van een sesterse land en een lopense gelegen aen die Heyde, ul.
Goessen Heynen, al. de gemeynt, uf. en af. de verkoper. Testes Gherit Teeuwens
en Sijmon Sjonckers.
R57,f.43,dd.28-9-1530: Verkoop door Joest Janssen van den Kerckhof aan Peter
Jan Sberckers, van huis, hof, enz., ul. Thijs die Cremer, al. Marten van Colen,
uf. de verkoper, af. de straet.
Verkoop door Peter Jan Sberckers aan Joest voorz. van een erfwech van 8 voeten
naast erfenis van Marten van Colen omte drijven ende te varen tot Sijmon
Sjoncers door de erfenis van Peter voorz.
R57,f.43,dd.28-9-1530: Gift in puer aelmoessen om goodswil, gedaan door Griet
Jacop Fabiaensdr. aan Jan haar nat. zoon, die zij verkregen heeft bij Gherit
Broecmans, van alsulcke 5 lopen rogge en 1 cop erfpacht, die haar gebleven zijn
na dood van [Heer?] Henrick Gobbels, met de schepenbrieven daarvan. Tevens alle
erfel. en haefl. goederen die zij na haar dood achter zal laten.
R57,f.44,dd.11-11-1528: Verkoop door schepenen, borgemeesters, geswoerenen,
kerckmeesters, H.Geestmeesters en die gansse gemeynte des dorps van Zoemeren,
aan de eerbaeren Pauwel Waegemants tot Nederwert, van een jaerrente van 9

rijnsgld., waarvoor Pauwel voorz. 150 rijnsgld. aan het dorp geleend heeft.
R57,f.47,dd.8-4-1529: Verkoop door Corsten Gelden Claes aan Mr. Jan Heermans,
van een erfchijns van 2 k.gld., uit huis, hof, enz., ul. Henric Coelen, al. Jan
Claes, uf. de straet, af. het Godthuys van Postel. De los is 33 k.gld.
R57,f.47,dd.8-4-1529: Verkoop door Henrick Henricks van Hoechten aan Willem
Willems van Horrick, van 1 mud rogge erfpacht, uit een stuk beemd in de
Strijpen gelegen, ul. en uf. erfg. Pouwel Brouwers c.p., al. erfg. Daniel van
den Camp, af. de Broecstraet. De los is 36 peters.
R57,f.48,dd.16-5-1530: Verkoop door Jan van Aelst Lenarts aan Ghijb Gherit
Roefs, van een stuk land gelegen in de Veltomsecker, ul. Dijric van Kessel, al.
de wech, uf. Daniel Jan Denen, af. de wech.
R57,f.48,dd.16-5-1530: Verkoop door Ghijb Gherit Roefs aan Heer Jacop Dijrck
Sconcs ad opus Heer Dijric Roelofs van Milheze, van een erfchijns van 6 car.
gld., jaarl. op St.Servaesdach in den meye te betalen uit het bovengenoemde
stuk land. Ook nog uit een ander stuk land daar omtrent gelegen, ul. Jan Gherit
Roefs, al. Margriet Gheritsdr. voorz., uf. de straet, af. het Godthuys van
Postel. De los is 96 car.gld. Testes Gheerit Teeuwens en Jan van Doerren.
R57,f.49,dd.30-5-1530: Verkoop door Mathijs [van Baerle (doorgestreept)] die
Bruyn, als m&m van Lijsbet dr. van Jan Bruynen, aan Mr. Jan Heermans, van ??
ul. de koper, al. Jan Verstraten, uf. Tielen van den Waterlaet, af. de
Broecstraet. Testes Marten Willems en Sijmon Jan Dijrc Chielen.
R57,f.49,dd.25-5-1530: Verkoop door Henric Jan Goyens aan Henric Goessen
Henrics van Nuwenhuys, van 1 malder rogge erfpacht, uit huis, hof, enz., ul.
Teeuwen Dijric Sconck en verder rondom de gemeynt. Uitgenomen de chijns van de
grond, 1 bosch mud rogge erfpacht te Den Bosch te leveren en 16 lopen rogge
erfpacht daarvoor met recht uitgaande. De los is 15 peters. Testes Marten
Willems en Reyner Jan Willems.
R57,f.50,dd.1-7-1530: Verkoop door Gherit Jan Liben aan Ambrosius Bruystens
Verheze, van huis, hof, enz., ul. Jan Jan Liben, al. Griet Scoetsen? c.p., uf.
een waterlaet, af. de straet. Testes Marten Peters en Marten Willems.
Ambrosius voorz. belooft te betalen op onsen Vrouwen Lichtmisch de avont
naestcomende, de som van 149 c.gld. Tot meerder sekerheyt van betalinge draagt
Ambrosius aan Gherit voorz. op een schepenbrief mentie makende van 33 st.,
welke Ambrosius voorz. ten deel gevallen is tegen zijn mede erfgenamen.
R57,f.51,dd.10-6-1530: Verklaring door Michiel Heyn Truyen, dat hij en Heyn
zijn vader altijd hebben betaald aan Heyn Denen te Asten en na diens dood aan
Jan zijn zoon, 1 mud rogge erfpacht, uit huis, hof, enz. gelegen aan de
Keyserstraet, ul. Dijrc Jan Dijrcs, al. Marcelis van den Camp, uf. de Keyserstraet, af. de Kerckwech. Omdat de originele schepenbrief hiervan verloren is
gegaan, belooft Michiel voorz. dat hij het mud rogge jaarl. zal betalen uit de
voorz. onderpanden, tenzij de brief gevonden wordt. Testes Gherit Teeuwens en
Marten Peters.
R57,f.51,dd.17-6-1530: Scheiding en deling tussen Jan van Aelst als m&m van
Lijsbet ter eenre en Jan en Teeuwen, broers, en Henric hun zuster, kinderen van
Aelbert Roevers en Lijsbet voorz., van zekere goederen achtergelaten na dood

van Aelbert voorz.
Jan van Aelst is als momb. ten deel gevallen 1 mud rogge erfpacht aan Dijric
Genen tot Asten of aan Heyn Speen of Sprey?, blijkende uit de schepenbrieven.
De kinderen voorz. is ten deel gevallen 1 mud rogge erfpacht aan Jan Happen.
Item nog 7 gld. lospacht tot Eyndoven, die gelost mag worden met 150 gld. De
kinderen voorz. hebben vertegen op het mud rogge erfpacht tot Asten en verder
op alle andere erfgoederen, gebleven na dood van Aelbert voorz. En Jan van
Aelst als momb. van Lijsbet voorz. heeft vertegen op het mud rogge aan Jan
Happen en op de losrente. Testes Gheerit Teeuwen en Jan van Doerren.
R57,f.52,dd.30-7-1530: Verkoop door Hadewich wed. van Mathijs van den Eynde en
Dijric Willems van Eckerbroec, aan Gheerte wed. Sander Ghenen en haar kinderen,
van een huis, hof, enz. gelegen aan die Heyde, ul. Goessen Lenarts van Roy
c.p., al. Peter Bakermans, uf. [---] Fine, af. Dijric verkoper. Item nog de
helft van een stuk [---], in het geheel gelegen int Aeser, ul. Jan Claes
Sfroyen, al. erfg. Willem Cortsmits, uf. de gemeyn loop, af. Jan Reynen. Testes
Jan Jan Sbruynen en Reyner Jan Willems.
R57,f.53,dd.30-7-1530: Verkoop door Gheert wed. Sander Ghenen voor haar tocht
en Thonis en Lambrecht, broers, kinderen Sander voorz. en Willem Henrics van
Kigler als m&m van Gheertuy, dr. van Sander voorz. voor de erfelijkheid.
Thonis, Lambrecht en Willem geloven voor Peterke ook dr. van Sander voorz., aan
Jan Reynen, van de helft van de beemd, die zij in koop verkregen hadden van
Hadewich en Dijrc voorz.
R57,f.53,dd.5-8-1530: Verkoop door Jan Weylarts aan Gelden Hap Duysen de
jongste, van 1 malder rogge erfpacht uit huis, hof, enz., ul. Jenneke Pouwels
c.p., al. Joest Goyens, uf. de straet, af. Goyart Bakermans. De los is 20
c.gld.
R57,f.54,dd.5-8-1530: Verkoop door Willem Jan Geldens aan Gelden Hap Duysen de
jongste, van 1 malder rogge erfpacht uit een stuk beemd, ul. erfg. Dijrc Sconc,
al. erfg. Henric Bluysen, uf. de Wielput, af. de Broecstraet. De los is 18 gld.
R57,f.54,dd.?-?-1528: Jan Wouter Shasen is gekomen voor schout en schepenen op
3 achtereenvolgende gerechtsdagen ende heeft hem verboden tegen Gherit van
Durpen of Derpen? [---] ende Wouter Dijrc Shasen van alsulcken afgebot als sij
[---] hadden doen doen ende wat nijemant doe en jua'? die Janne [----] ende
was, soe is Jan met eenen lesten vonnis quijt gewesen [---] [---] gebot.
R57,f.55,dd.26-7-1530: Overdracht door Heer Jacop Dijric Sconc aan Heer Peter
Joesten van den Dael, van [---] rogge erfpacht met de schepenbrieven daarvan,
welke hij in koop verkregen had van Sander Peters Verhofstadt, en men schuldig
is te gelden uit huis, hof, enz. gelegen naast erfenis van Jan Duysen ter eenre
en Pouwel Brouwers ter andere sijde, uitgenomen alsulcken los als Sander daer
in heeft. Testes Reyner Jan Willems en Marten Peters.
R57.f.56: Dit is het laaste blad, waarop een heleboel onleesbaars staat, met in
het midden deze zin; Vrindelike groet voerscreven aen u mijnen alderliefste
vader ende moeder.
Uit op 17-9-1997.

