Someren R62. Begonnen op 4-12-1996.
De soms moeilijk leesbare akten zijn aangevuld met de gegevens uit twe
alphabetische index, op verkoper vooraan in het boek, op koper achteraan.
Deze registers zijn echter niet altijd correct.
Begint 1539 den ? Decembris, termineert 1540 den ? November
R62,f.4,dd.21-12-1539: Verkoop door Loy Wouter Loyen aan Peter Vos van 3
gld. en 7 st. op St. Thomasdag te Weert te leveren uit huis, hof, enz.
gelegen aent Schoet, ul. Gerit Verheyenbraecken, al. die Hoelstraet, uf. de
gemeyn wech, af. de straet. De los is 55 k.gld, postolo Thomas 1539. Testes
Frans van Lisel en Dirck Colen.
R62,f.4v,dd.14-1-1539: Verkoop door Jan Marcelis Tielen van Lierop aan
Henrick Henrick Martens van huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul. Mathis
die Wever, al. erfg. Peter Jan Henricks, uf. Willem Vermolen c.p., de
straet. Item nog een stuk grasland, geheten den Hoophoof, ul. Maes die
Snijder c.p., al. erfg. Peter Jan Helinckx, uf. Willem Vermolen, af. de
gemeyn [---]put. Los en vrij, uitgenomen 4 mud rogge en 10 vaten en 1 hoen.
De los is 17 gld. Testes Frans Joosten van Lisel en Gib Jan Giben.
R62,f.4v, onderaan de blz.: noch soe sullen die geen daer over geweckt sijn,
die met recht daer door geweeret? sijn, ende Jut die wed. Henrick Buckens
sal haer leven lanck haer woeninge int cleyn huysken ende 9? roeyen hoofs.
R62,f.5,dd.14-1-1539: Verkoop door Marcelis Janssen van Vosselen aan Aert
Jan Menten van een stuk beemd gelegen int Romsel, groot 4 lopens. en 14 roy.
Idem Aert Jan Menten verkoopt aan Marcelis Janssen van Vosselen een
erfchijns van 3 k.gld. De los is 59½ gld.
R62,f.6,dd.16-1-1539: Verkoop door Jut wed. Dirck Thijs van den Hoeven aan
[---] van den Heze t.b.v. Peter Willem Hanssen, van een erfchijns van 30 st.
te betalen uit huis, hof, enz. ul. erfg. Jan Liben?. De los is 25½ k.gld.
Testes Sijmon Sconckers en Michiel van Dornen.
R62,f.6v,dd.20-1-1539: Verkoop door Peter Dijrck Kievits aan Dijrck Jan
Dries, van een stuk beemd, gelegen omtrent den Reesp, St.Bastiaensdach 1539.
Testes Sijmon Sjonckers en Frans Joesten van Lisel.
R62,f.6v,dd.18-1-1539: Verkoop door Peter Dijrck Janssen aan Jan van
Diepenbeeck van 1 mud rogge erfpacht en 3 k.gld. en 10 st., te betalen uit
huis, hof, enz. geheten aen die Hey, ul. Joest van den Berckveen, al. Goris
Smits, uf. Marten Willems onze medeschepen, af. de straet. Item nog uit een
stuk ackerland, gelegen in de Veltems ecker. De los is 100 k.gld. Testes
Sijmon Sjonckers en Frans Verdiseldonck.
R62,f.7,dd.14-1-1539: Verkoop door Jan Marcelis Thielens aan Jan Janssen van
Diepenbeeck, van huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul. en uf. Ariaen
Claes Willems, al. Willem Hillen, af. de straet. Verkoper had het huis, enz.
in koop verkregen tegen Henrick Henrick Martens.
R62,f.7v,dd.20?-1-1539: Verkoop door Jan Janssen van den Zoersel voor zijn
tocht en Jan en Dirck zijn zonen, aan Aerd Daniel Aerts van een stuk land,
ul. Gerit Jan Liben, al. die Coy[---], uf. Aert van Elsbroeck, af. de
Hogewech.
R62,f.7v,dd.20-1-1539: Verkoop door Gijsbert Geerit Roefs, aan Gerit en
Catharina kinderen van Jan Gerits en Berta, van het versterf hem aangekomen

van vader en moeder. Uitgenomen 1 malder rogge erfpacht, dat men geldende is
de erfg. Gerit Roefs, uit de goederen van Pauwel Roefs.
R62,f.8,dd.20-1-1539: Verkoop door Jan Gerit Gheenen aan Jan Tonis Bakelmans, van 1 malder rogge erfpacht, te betalen uit huis, hof, enz. gelegen
omtrent de Speelhoevel. Testes Marten Willems en Frans Verdiseldonck.
R62,f.8v,dd.20-1-1539: Verkoop door Maria wed. Sijmon van Eckerbroeck voor
de tocht en Thonis en Dijrck, kinderen van Sijmon voorz., mede gelovende
voor hun broers en zusters, voor de erfelijkheid, aan Theuwen wilner?
Thoenis, van een jaarl. pacht van 3 mud rogge uit de Groten Bempt, gelegen
int Romsel, ul. Dijrck van Liessel?, al. en uf. het Godthuys van Postel, af.
de Broeckstraet. De los is 110 k.gld.
R62,f.9,dd.20-1-1539: Verkoop door Dijrck Janssen Slechts en Jan Peters
Verhoeven als m&m van Eerken ook dochter van [Jan Slechts] voorz. aan Jan
Willems Verhese van 2 k.gld. uit huis, hof, enz. gelegen aent Slieven. De
los is 33½ k.gld.
R62,f.9v,dd.24-1-1539: Verkoop door Peter Rolofs van Milheze aan Frans
Joosten van Liessel, van een erf. sijns van 3 k.gld., te betalen uit huis,
hof, enz. gelegen aen den Spoelhoevel, ul. en uf. de straet, al. Jan van
Lijsel, uf. de straet. Nog uit de helft van een beemd. De los is 50 k.gld.
R62,f.10,dd.7-1-1539: Verkoop door Heer Peter van Eckerbroeck aan Peter
Dijrck Janssen, van een stuk land. Testes Sijmon Sjonckers en Everardt Claes
Everarts.
R62,f.10,dd.17-1-1539: Verkoop door Jan Cornelis Roefs aan Aerd Aert Maes
van een erf sijns van 33 st. te betalen uit een stuk erf gelegen te Asten
[---] den Heyacker, gelegen tussen erfenis Aerd van den Berge en Maes
Maessen.
R62,f.10v,dd.29-1-1539: Verkoop door Jan Wouters van Roy, Jan Henricx als
m&m van Mechteld, Peter Jan Giben als voor zijn tocht, Henrick Peters voorz.
die hij verwekt heeft bij Geertruyd dr. Peter Oems, Jan Jan Dries als m&m
Catharina!!, Peter Willem Truyen als m&m Suffie, Maes Aert Geerits als m&m
Cornelis, samen gelovende voor de mede erfg., aan Willem Claes Willem
Dijrcks, van 1 mud rogge erfpacht, welk mud Dijrck Crabben eertijds in koop
verkregen had tegen Gerit Crabben, Jan en Marten sijn soene, te betalen uit
een stuk beemd, gelegen int [---] en nog uit een stuk beemd, gelegen aen die
Steenstraet, beschreven in schepen letteren dd. St. Pouwelsdach 1424. Het
mud rogge was verkopers ten deel gevallen van [---] Franck Jeligs?
R62,f.11,dd.29-1-1539: Verkoop door Denis Goyart Loeyen, aan Willem Claes
Willem Dijrcks, van een stuk land gelegen omtrent den Mortel, ul. erfg.
Dijrck Geerits, uf. Dijrck Henric Smolders. Idem nog een stuk land geheten
den magrinden?, ul. Mathis die Scoemecker, al. de H.Geest, uf. erfg. Willem
van den Goer, af. den Waterlaet.
R62.f.11v,dd.29-1-1539: Verkoop door Frans, Marcelis en Michiel, ook
gelovende voor hun mede erfg. van Mathis van den Eynde, aan Henrick Maes
Wouters, van 1 mud rogge, mate van Helmont. Het mud rogge is er 1 van 4 mud
rogge erfpacht, dat Ida Aertsdr. van den Straten eertijds verkocht heeft aan
Aert Meysen, uit een stuk erf gelegen in de parochie van Mierlen omtrent
Cruys, ul. de straet, al. de Heer van Mierle. Item nog uit een stuk land,
gelegen in de parochie van Helmont en uit nog meer onderpanden, beschreven
staande in schepen brieven dd.1451. Testes Michiel van Dorne en Sijmon

Sconckers.
R62,f.12,dd.29-1-1539: Verkoop door Peter weduwe Sander Verhofstadt met
geboren momboir, aan Heer Goyard Daems, priester, als rector van het Maria
altaar, en dat t.b.v. de voorz. rector en zijn nakomelingen, van 1 mud rogge
erfpacht, welk mud rogge voorz. door Sander Berten eertijds in koop
verkregen is tegen Katherine dr. Deynout Heiselmans. Te betalen uit hof en
hofstadt, ul. Jan Verstraten, al. Jan Wouter [---] volgens brief dd.
20-2-1535.
R62,f.12v,dd.27-1-1539: Verkoop door Dijrck van Kessel aan de erfg. Goyart
Teus? Didden [Verhoeven]? den [---] Lisbet Goyarts suster voorz. van 3 mud
rogge ende noch 3 vaten rogge den erfg. Mechteld Goyarts moeder? voorz., van
en uit een hoeve geheten die Donck, ul. erfg. Jan van Aeyen c.p. De los is
13 peters van 18 st. het stuk. In marge: Hiervan extract gegeven den
26-7-1777.
R62,f.13,dd.27-1-1539: Overdracht door Beatrix van Gerwen wed. Willem van
Kessel, aan Mathijs Willems van Kessel haar zoon, van een som van 28 k.gld.
op Palmzondag te betalen uit een hoeve genoemd Vleideracken met haar
toebehoren. Dese opdrachte is geschiet ter cause dat die selve Mathis daer
op priester woerden soude. In marge: Uitgemaakt bij extract den 13-4-1778.
R62,f.13v,dd.5-2-1539: Verkoop door Jan Peter Oems, Peter Jan Giben als wdr.
van Geertruyd dr. Peter voorz., Jan Jan Dries als m&m van Margriet, Cristina
met geboren momb., Maes Aert Geerits Erkens als m&m van Cornelis, Peter
Willem Truyen als m&m van Suffie, allen kinderen van Peter Jan Oems, mede
gelovende voor alle mede erfg. van Peter voorz., aan Frans Gabriels met zijn
zuster[s], van 2 mud rogge erfpacht, welke 2 mud de voorz. Peter Jan Oems
met zijn zusters en broers eertijds verkregen had tegen Jan van Vlercken, te
betalen uit een stuk land, volgens brief dd.16-3-1482. Testes Marten Willems
en Dijrck Colen.
R62,f.14,dd.5-2-1539: Belofte door Frans Gabriels, [Corsten, Engel] en
Aeltien met geboren momb. allen kinderen van Gabriel Goyart Gelis, dat zij
op verbintenis van hun goederen zullen lossen en kwijten de erfpacht van 3
malder rogge door Peter Jan Oems verkocht aan Bruysten van den Zeylberch.
R62,f.14v,dd.5-2-1539: Vertijdenis door Jan Peter Oems op het recht en
toezeggen dat hem gedaan is van [G---] Jan Oemsdr., uit zeker testament,
t.b.v. de erfg. Jan voorz. Machtiging gegeven door Jan Peter Oems aan
Theunis Philips om voor hem zaken te doen.
R62,f.15,dd.5-2-1539: Doordat alsoo Cristina met haar momb., Maes Art
Geerits als m&m van Cornelis en Catharina wed. Joest Oems, eertijds hadden
gedaan scheiding en deling tegen hun broers en zusters, waarbij Cristina is
ten deel gevallen het Waterdael, ul. Wijntke Coppen?, al. erfg. [---]
Smeets, uf. erfg. Meeus Sbloysen, af. erfg. Thonis Wouters.
R62,f.15,dd.30-1-1539: Verkoop door Goyart Joest Goyarts aan Peter Meeus
Geldens, van 1 malder rogge erfpacht, uit een stuk land, geheten den Geer.
De los is 17 k.gld. In marge: Dese renthe hebben de kijnderen van Daniel
Goessens gequeten aen Henrick Jan Horricx februari 1663. Testes Michiel van
Doren en Everart Claes.
R62,f.15v.dd.1?-2-1539: Verkoop door Anthonis Geerit Nouwen als m&m van
Heilwich dr. Denis Vercolbraecken, van al het versterf hem aangekomen na
dood van Denis voorz. en Aleit zijn huisvr., t.b.v. Dijrck Denisz. Vercol-

braecken.
R62,f.16,dd.11-2-1539: Verkoop door Jan Henrick Bakelmans als m&m van
Dijrckske? aan Maes [---], van een schuer met plaetsche, daer die schuer op
staet, gelegen omtrent de Keyserstraet, ul. Andries Marcelis van den Camp.
Testes Gib Jan Giben en Frans Verdiseldonck.
R62,f.16,dd.11-2-1539: Verkoop door Frans Claessen van Reest en Jan Willem
Loomans als m&m van Peter, aan Henrick Claessen van Reest, van hun deel in
huis, hof, enz., geheten tSchertogen aen den boere, ul. Dijrck Sfroyen, al.
erfg. Dijrck Brans, uf. Gerit Verbaerschout, af. de straet.
R62,f.16v,dd.6-2-1539: Verkoop door Aert Jan Sanders aan de erfg. Jenne
Oems, wed. Henrick Cocx, van alle versterf dat hij in koop verkregen had
tegen Frans Jan Oems, en dat deze aangekomen was na dood van Jenne Oems
voorz. volgens brief dd. 4-2-1539.
R62,f.17,dd.6-2-1539: Belofte van betaling door erfg. Jenne Oems aan Aert
Jan Sanders van de som van 26 k.gld. binnen 1 jaar na datum, onder conditie,
dat het goed niet veralieneerd wordt of gescheiden en gedeeld, anders zullen
de voorz. erfg. aan Aert voorz. een jaarl. sijns moeten betalen van de 26
gld.
R62,f.17v,dd.6-2-1539: Verkoop door Frans Gabriels Gelisz. van Ovelwegen,
Corsten, Engel en Aleyt met momb., aan Willem Claes Willem Dijrcks, van een
stuk erf geheten de Hijntkensacker.
R62,f.18,dd.6-2-1539: Verkoop door Geerit Jan Oems, Lisbet Jan Oemsdr. die
[oudste] [---] haeren geboeren momb., Jan Jan Wouters gelovende voor Lisbet
zijn moeder, Jan Peter Oems en Peter Willem Truyen als m&m Suffie, Maes Aert
Geerit Eerkens als m&m van Cornelis en Jan Dries als m&m van Margriet,
gelovende voor alle erfg., aan Willem Claes Willem Dijrcks, van 1 malder
rogge erfpacht van 1 mud rogge (= de helft), welk mud rogge Peter Jan Giben
eertijds verkocht had aan Henrick Goyaert Swevers, volgens brieven dd.
2-5-1509. Peter Jan Giben mag de malder lossen volgens de losbrief.
R62,f.18v,dd.11-2-1539: Scheiding en deling tussen Henrick en Frans Claessen
van Reest en Jan Willem Loemans als m&m van Peterke, kinderen van Claes
voorz.
R62,f.19,dd.11-2-1539: Verkoop door Henric Maes Mesmeckers aan Gelden Dusen
die jonge, van een stuk heytcamp, gelegn buiten Varscher.
R62,f.19,dd.11-2-1539: Verkoop door Gelden Dusen die jonge aan Henric Maes
Mesmeckers van 1 malder rogge erfpacht , die Jan Weylarts aan Gelden voorz.
verkocht had, uit huis, hof, enz. ul. Jenneke Pauwels, al. Joest? Goeyens,
uf. Goyart [---] Tielmans, af. die straet.
R62,f.19v,dd.10-3-1539: Verkoop door Willem Bruystens Verheze aan Willem
Henricks van Kigloe, van een stuk eckerland, geheten het Hemelrick.
R62,f.20,dd.??: Vertijdenis door Lenart van Roggel op alle goederen,
haeflijk zowel als erfelijk, roerend en onroerend, t.b.v. zijn kinderen
verwekt bij Geertruyd zijn huisvr.
R62,f.20,dd.??: Verkoop door Anthonis, [Matheus] en Jan kinderen van Lenart
van Rogel en Jutta met momb. ook dr. van Lenart voorz., mede gelovende voor
de andere erfg., aan Willem Dijrck Wijntkens, van huis, hof, enz., ul. Jan

van Lisel, al. Heil Kerckhoofs, uf. Dijrck van Kessel, af. de straet
R62,f.20v,dd.8-3-1539: Verkoop door Jan van den [---] Mathijssen, Mathis Jan
Scoefs en Jen en Jan Scoefs met geboren momb., aan Jan Jan Lemmens van een
stuk beemd, geheten den Kievitsneest. Item nog een stuk beemd daar omtrent
gelegen. Mathis Scoefs en Jan Scoefs bekennen betaald te zijn.
R62,f.21,dd.12-3-1539: Verkoop door Aert Verscaut aan Margriet Peter
[Conincks], van 1 malder rogge erfpacht uit een stuk beemd. De los is 17½
gld.
R62,f.21v,dd.11-3-1539: Verkoop door Jan Lenarts van Aelst aan Marcelis
Janssen van Vosselen, van een stuk beemd gelegen in die Cortebeempt, tussen
erfenis Jan Jan Sbruynen en de erfg. Aert Gerits en strekkende van erfg.
Claes van Dorren op Dijrck Geldens.
R62,f.21v,dd.11-3-1539: Verkoop door Gisbert Geerit Roefs aan Pauwel Janssen
Vervoert van een stuk beemd geheten het Romsel.
R62,f.22,dd.?-?-1540: Verkoop door Gisbert Jan Giben aan Marcelis Janssen
van Vosselen, van een stuk land gelegen omtrent de Molen. Er ligt een stuk
land tussen dat Pouwel Brouwers en Jan Sijmons verkocht hadden aan Gerard
Aerts van Helmont, volgens brief dd.22-5?-1504 of 5. Nog tot meerder
sekerheyt soe geloft sup. ora versterf pen? welck Lenart Joest Lamberts en
Stefen Jan Lucassen als m&m Mechteld Joosten Lamberts.
R62,f.22v,dd.?-?-1540: Verkoop door Sijmon Claes Zeelmeeckers aan Aerd Jan
Menten van 1 malder rogge erfpacht uit huis, hof, enz. gelegen aen die Heye,
ul. Pauwel Janssen Vervoert, al. Gossen Lenarts, uf. de Broeckstraet, af.
die Heye.
R62,f.23,dd.??: Verkoop door Lenart Joest Lemmens en Steven Jan Lucas als
m&m van Mechteld, beide kinderen van Joest voorz. aan Jan? Verschaut, van
hun deel in huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul. erfg. Willem van
Kessel, al. Ceel Willems, uf. de H.Geest, af. de straet. Het huis, enz. is
verkopers bij scheiding en deling ten deel gevallen tegen Joest Joest
Lemmens.
R62,f.23v,dd.??: Verkoop door Sijmon Claes Zeelmeeckers aan Aert Jan Menten
van 3 vaten rogge jaarl. te betalen op St. Andriesdag en dat voor een tijd
van 7 jaar, uit huis, hof, enz. gelegen aen die Heye.
R62,f.24,dd.14-4-1540: Dms. Franciscus de Houte als heeroom van [Dms] Goyart
van Schijndevelt heeft opgewonnen met vonnis en recht zekere erfenis
[uit]wijsende sijne brieven.( andere hand!) Item dit pant hebben doen halen
Arien Denen ende Dyrck Libelen als gemechticht van heer Fransen voers. ende
die selven gemechticht van den selven heer Goert van Schijndvelt als
propetaris! des selve scepenbriefs in gebrecks wille van drie pachten.
R62,f.24v,dd.15-4-1540: Verkoop door Jan Jan Verschaut aan Willem van Aelst,
van een lijfrente, zo lang hij leven zal, groot 12 k.gld., uit een stuk
beemd gelegen omtrent de Molen, ul. erfg. Jan die Conijnck, al. Gabriels,
[---] c.p., uf. Marten Willem Sbruynen.
R62,f.25,dd.20-4-1540: Verkoop door Catharina wed. Pouwels Vos met momb.
voor haar tocht, Frans en Cornelis, broers, Peter, Heilke? en Lis met momb.,
aan Jan Pouwels Vos van het versterf hen aangekomen van Pouwel Vos voorz.,
zowel hafelijk als erfelijk, roerend en onroerend, uitgenomen 1 bedde, 1

kiste, scap, pot en ketel, tange en lgiele? en eenen dis, daer sal Catharina
voers. haer wil mede doen.
Verkoop door Jan Pouwel Vos aan Catharina zijn moeder, van haer woenstadt
haer leven lanck, in die huysinge, met seven roeyen hoofs. Ingeval Catharina
het belieft, soe sal Jan voers. gehouden sijn te timmeren een huys op
erfenis voers.
R62,f.25v,dd.20-4-1540: Belofte van betaling door Jan Pouwels Vos aan zijn
zusters en broers, na de dood van Catharina, van een som van 18 k.gld. Mocht
Catharina in nood komen, dan mag zij de som hebben.
R62,f.25v,dd.20-4-1540: Verkoop door Jan
Bruystens van der Heze, van 1 roeyen land.

Henrick

R62,f.26,dd.21-6?-1540: Verkoop door Jan Dijrck
Susanna aan Dijrck Geerits Jan Sfroyen, van het ¼
gelegen aent Slieven, ul. Goessen van Veen, al.
Sfroyen, welk hem aengedeylt is als momber voorz.
Jan Sfroyen voorz.

Smolders

aan

Bruysten

Andriessen als m&m van
deel in huis, hof, enz.
de kinderen Jan Gerits
tegen de kinderen Gerit

R62,f.26v,dd.18-4-1540: Overdracht door Jan Jan Sbruynen aan Heer Peter van
Eckerbroeck, van een stuk beemd, die Heer Peter eertijds opgewonnen had,
blijkens vonnisbrief dd.30-8-1535.
R62,f.26v,dd.18-4-1540: Verkoop door Heer Peter van Eckerbroeck pr., aan
Michiel Goyaert Janssen Verbernen van een stuk beemd gelegen omtrent den
Molenberch, ul. Mr. Jan Heermans, al. erfg. Henric Heiselmans, uf. erfg.
Henric Smeets, af. de Broeckstraet, welk stuk beemd Heer Peter voorz.
eertijds als gemachtigde van de kinderen Tielman Bakelmans en Jutte,
opgewonnen had.
R62,f.27: Heer Peter belooft aan Michiel voorz. dat hij hem schadeloos zal
stellen, indien de brief verjaard is.
R62,f.27,dd.18-4-1540: Verkoop door Michiel Goyarts Verbernen, aan Heer
Peter van Eckerbroeck van een sijns van 37 st. jaarlijks, voor de tijd van 4
jaar, daarna zal Michiel voorz. schuldig wesen de hoofdsom van 24 k.gld. af
te leggen. De sijns gaat uit bovengenoemde beemd.
R62,f.27v,dd.3-5-1540: Verkoop door Henric Joesten van Vlercken aan Reiner
Jan Willems, van huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul. Jan Pouwels Colen
en verder rondom de gemeint.
R62,f.27v,dd.4-5-1540: Verkoop door Gerit Dijrcks van Kessel aan Jan van
Diepenbeeck van een erfsijns van 3 k.gld. te betalen uit een stuk eckerlandt, gelegen omtrent de kercke.
R62,f.28,dd.11-5-1540: Verkoop door Jan Dijrck Brants aan Goyaert van den
Berckven, van een erfsijns van 3 k.gld. te betalen uit huis, hof, enz., ul.
Jan van Roy, uf. de straet en verder rondom de erfenis van Aert Maes. De los
is 50 k.gld. De Phs.gld. is 25 st., de gouden gulden 28 st.
R62,f.28v,dd.11-5-1540: Verkoop door Henrick Henricks van der Houven? als
m&m van Margriet dr. Gevart Henric Gevarts, aan Jacop Gevarts, van alle
versterf hem aangekomen na dood van Gevart voorz. Hij mag lossen met 81 gld.
R62,f.28v,dd.11-5-1540: Vernadering door Peter Willem Truyen als m&m van
Suffie, van een stuk eckerland, dat Goyart IJsbouts in koop verkregen had

tegen Jan Dries, Jacop Peter Oemszoon en Catharina Petersdr. voorz.,
blijkens brieven. ul. en uf. erfg. Evert van Disdonck, al. Gossen Goykens,
af. Willem Bruystens Verheze.
R62,f.29,dd.31-5-1540: Verkoop door Henric Henrick Martens als m&m van
Peterke aan Jan Janssen van Diepenbeeck, van 1 k.gld. te betalen uit een
stuk land geheten Peters acker. De los is 14 k.gld.
R62,f.29,dd.25-8-1540: Verkoop door Sijmon Jan Deelen aan Marten Janssen van
Eckerbroeck, van 1 malder rogge erfpacht te betalen uit een stuk beemd,
gelegen int Romsel.
R62,f.29v,dd.4-6-1540: Verkoop door Jan Jan Pouwels Colen, aan Marten Marten
Smijts?, van een erfsijns van 3 k.gld., te betalen uit een onderpand gelegen
omtrent de Kercke, ul. erfg. Jan Lamberts, al. de verkoper, uf. Gisbert
Gerit Roefs, af. de Kerckwech. De los is 50 k.gld.
R62,f.30,dd.14-6-1540: Verkoop door Heer Henrick Marten Maes, aan Willem
Peter Sanders en Henrick Jan Colen, van alle versterf hem aangekomen na dood
van vader en moeder. De koper belooft aan verkoper te betalen 79½ gld.
R62,f.30v,dd.14-6-1540: Verkoop door Thijs Henrick Sbloysen aan Mr. Jan
Henricks, van een sijns van 30 st. te betalen uit een stuk land, geheten
Weytien. De los is 27 gld.
R62,f.29v,dd.20-6-1540: Verkoop door Dijrck Jan Luitkens aan Deynout Sijmon
Reynen, van een stuk beemd gelegen int Romsel, ul. erfg. Dijrck van Kessel
die jonge, al. erfg. Gossen Sraymeeckers, uf. de koper, af. den halfven loop
[---].
R62,f.31,dd.17-4-1540: Verkoop door Heer Matijs Hannerts pr. en Jan Goert
Bakermans, aan Jan Pouwels Colen van een stuk beemd geheten Varendonck.
R62,f.31v,dd.15-8-1540: Verkoop door Geerit Dijrcks van Kessel als m&m van
Berta, aan Gerit Jan Colen, van een stuk beemd, gelegen in die Loe. Van deze
akte is extract gegeven de 26-7-1777.
R62,f.31v,dd.16-8-1540: Verkoop door Dijrck van Kessel van de 1e bedde, aan
Gerit Dijrcks van Kessel, van een stuk beemd, gelegen int Romsel.
R62,f.32,dd.16-8-1540: Verkoop door Pouwel Janssen Lemmens, aan Lenard zijn
broer, van zijn deel hem aangestorven van Elisabeth hun beider moeder. te
weten zijn deel in huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul. erfg. Willem
van Kessel, al. de H.Geest, uf. de straet, af. Marten Willems.
R62,f.31v,dd.??; Verkoop door het Corpus van Z. en een deel van de naegebueren, aan Henrick Sbruynen, Jan van Lisel, Jan Willems, Deynout Sijmons,
Gelden Claes en Frans van Brey, van een venneken, geheten het Muyssen
venneken, voor de tijd van 4 jaar, om te torven. In het geval dat er een nat
jaar in zou vallen, dan wordt de tijd met 1 jaar verlengd.
R62,f.32v,dd.??: Verkoop door Heer Mathis Hannarts pr. aan Marcelis Janssen
van Vosselen, van huis, hof, enz., geheten het Gasthuys, ul. en uf. Jan
Henrick Smolers, welk huis, enz. eertijds opgewonnen is geweest en Heer
Mathis het in koop verkregen heeft, volgens brief dd.??
R62,f.33,dd.??: Verkoop door Marcelis Janssen van Vosselen, aan Jan Janssen
van Diepenbeeck, van 2 mud rogge erfpacht, te betalen uit huis, hof, enz.

geheten het Gasthuys. De los is 67 gld.
R62,f.33,dd.??: Verkoop door
Chielens metten [ingudende?]
Mechteld dr. Jacop voorz., van
de Dijck, al. erfg. Lijsbeth
Eynhouts. De los is 30 gld.

Everart Claes Everarts, aan Willem Jacop
Marten Maes, die hij verweckt heeft bij
10 vaten rogge, te betalen uit een beemd, ul.
van Vlercken, uf. de Aa, af. Henrick van

R62,f.33v,dd.30-9-1540: Verkoop door Dijrck van Kessel de 1e thoro, aan Aert
Jan Jacops, van 1 mud rogge erfpacht, te betalen uit een stuk land, gelegen
omtrent de Thiendwech. De los is 28 gld. Extract gegeven op 26-7-1777.
R62,f.33v,dd.30-9-1540: Verkoop door Wouter Goessen Goykens en Joest zijn
zuster, aan Jan Henrick Smeets die jonxste, van een stuk beemd, gelegen
omtrent de Molenberch.
R62,f.34,dd.30-9-1540: Verkoop door Jan Henrick
Joest Gossen Goykensdr., van een stuk beemd.

Smeets

die

jonxste,

aan

R62,f.34v,dd.30-9-1540: Verkoop door Jan Jan Bosman, aan Jan Martens van
Eckerbroeck, van 1 mud rogge erfpacht, uit huis, hof, enz. gelegen omtrent
den Donck, ul. erfg. Jan van Ayen en verder rondom de gemeint. De los is 36
k.gld.
R62,f.34v,dd.9-11-1540: Is Lauwrens Goyart Hannaerts borge worden voer Jan
Henrick Philips ende ten eynde te voldoen. Testes scabini in volder
vierschaere.
R62,f.35,dd.9-11-1540: Verkoop door Gijsbert Jan Giben en Jan Verstraten,
aan Frans Joesten van Lisel, van een erfsijns van 20½ st.? uit huis en hof
gelegen aent Slieven, ul. Henrick Berckers, af. erfg. Goyart Verbernen. De
los is 36 k.gld.
R62,f.35v,dd.9-11-1540: Verkoop door Reyner Jan Dries als m&m van Marie dr.
Jan Coninx zaliger, aan Jan Jan Conincx van al het versterf hem aangekomen
van Jan Coninx en Gertruyd zijn huisvr. zaliger. Marten en Cristina zijn
broer en zuster.
R62,f.36,dd.12-11-1540: Verkoop door Jan Marcelis Tielen aan Frans Michiel
Sconck, t.b.v. Jan Willem, van 100 k.gld. Te betalen na dood van Jans moeder
en niet eerder. Voor de 100 gld. had Jan Thielen de jonge aan verkoper
gelofte gedaan.
R62,f.36v,dd.13-1-1540: Verkoop door het corpus van Z. met toestemming van
de naegebueren, van een erfpacht van 20 k.gld. aan het Cloester ofte Convent
van Susteren dat men nuemt Dummelen. Deze rente is gelost door regeerders
van Z. op 17-3-1615 int colegio.
R62,f.37,dd.27-5-1534: [vervolg van f.37v]: Item aen een stuck landts
gelegen aent Schoot, geheyten den Langecker tussen Hanrick Bloeysen erfg. en
de erfg. Teuwen Schoot, streckende van den Hogenwech op die Broeckstraet.
Item noch aen een stuck landts geheyten Dauhuys, riende neffen Art Deenen
ende erfg. Joest Vervolcken c.p. en streckende van den H.Geest van Mierlo op
den Hogenwech. Item noch aen een ecker tussen erfg. Maes Hansen ende des
Convents van den Tolbrugge en streckende van den Broeckstrate opte Hogewech
te half meert 1540.
R62,f.37,dd.29-10-1531: Overdracht door Johanna wed. Joest Andriessen voor

haar tocht en Dijrck, Dijrck, Aleyt, Maria en Anna, kinderen van Joest
voorz. en Claes Franssen Vervoert als m&m van Jenne voor de erfelijkheid en
mede gelovende samen voor de mede erfgenamen, aan Maes Maes Mesmekers als
executeur van Marten zijn broer, en t.b.v. het executeurschap, van een
erfchijns van 20 st., welke altijd gelost mag worden met 20 gld.
R62,f.37v,dd.[27-5-1534]: Heer Dijrck Roelants pr. is gecompareerd in een
gebannen vierschaar en is gericht aan diverse stukken land. [vervolg op
f.37]. Opgewonnen wegens gebrek van betaling van erfpacht door Jacop Dirck
Sconck. Heer Dijrck Roelants van Mylheze verkoopt aan Dijrck Henricks van
Kessel, die koopman genoemd wordt.
R62,f.38,dd.9-11-1534: Overdracht door Jenneke wed. Joest Dries voor haar
tocht, Mr. Dijrck, Jan, Pouwel, broers, ook gelovende voor Dijrck hun broer,
Aleyt, Maria en Anna hun zusters, kinderen van Joest voorz. en Claes
Franssen Vervoert als m&m van Jenne ook dr. van Joest Andries voorz. voor de
erfelijkheid, aan Jan Marcelis, van een erfchijns van 6 k.gld. Mag gelost
worden met 100 gld. Testes Jan van Duerren en Jan Colen schepenen. Enkele
lege bladen.
R62,f.39v,28-9?-1539: Belofte van betaling door Jan Geerit Geenen en Lambert
zijn broer aan Marten Deenen van een som van 27 gld. Jan Hanrick Smeets is
borg. Jan en Lambert voorz. beloven Jan Hanrick Smeets schadeloos te
stellen.
R62,f.40,dd.17-8-1540: Belofte door Henric Wouter Bakermans aan Sijmon Jan
Dijrck Chielen om 6 jaar lang 6 mud haver te leveren. Testes Willem Deenen
en Geerit Oems.
R62,f.40v,dd.november 1540
Schepenen zijn Marten Willem Sbruynen, Sijmon Jan Dijrck Chielen, Dijrck Jan
Colen, Chiel Claes van Doerren, Gib Jan Giben, Frans Joesten van Lisel en
Everart Claes Everts.
R62,f.41: register verkopers
R62,f.44v: register kopers
Boek uit op 15-1-1997.

