Someren RA 63
R63,f.1,23-7-??: Machtiging door Marten Willem voor Rombout Jacops van
Binder? uit den lande van Cuyck als m&m van Marie dr. Dirck Schasen, om al
zijn zaken te behartigen.
R63,f.4 Dit is het eigenlijke begin van het boek. het begint op 20 juni 1541
en eindigt op 16 maart 1545, dan volgt de naamlijst.
R63,f.10: Een akte over het onderhouden van de ijnden
R63,f.12,dd.26-3-1543: Oproep aan de steden en heerlijkheden in Brabant,
waarbij met name genoemd worden als hoofdsteden; Loven, Brussel en Antwerpen, om te helpen in de oorlogen aangespannen door de Coninck van Vranckrijck en de Hertog van Cleve. Het gaat over de tiende penning van alle
erfrenten en onroerende goederen.
R63,f.13v.dd.12-10-1542: Ook weer een akte over de oorlog m.n. over het Land
van Ravesteyn wat een leen is van het Hertogdom Brabant.
R63,f.14v: Akte in Latijn
R63,f.15: Protocol der schepenbank van Zoemeren van den jaire ons heren
duysent vijfhondert eenenveertich, beginnende den negenden junij.
Prothocollum Slijweraer van Gijstel, in Vlaender, Secretaris in Someren
1541. Zijn wapenspreuk luidt driemaal Cras.
R63,f.15v,dd.9-6-1541: Overdracht door Dirck van Kessel van de 1e bedde aan
Jan zijn zoon van een beemd gelegen op Vleerken, geheten den Muelenbeempt.
Schepenen zijn Chiel van Doeren en Gijb Jan Gijbens. In marge: Hiervan
extract gegeven op 20-7-1777.
R63,f.15v,dd.10-6-1541: Verkoop door Dirck Janssen van Kessel van de 1e
bedde aan Jan van Doeren en zijn nakomelingen van een erfwech om over te
driven ende varen door de houve geheten Cleyn Eckerbroeck nu toebehorend
Dirck voorz., tot een beemd, die Jan voorz. in koop verkregen had van Jan
van Aelst.
R63,f.16,dd.20-6-1541: Verkoop door Margareta wed. Jan Lemmens, Jan Jan
Lemmens, Theunis Jan Smits als m&m van Anna en Dingen Jan Lemmensdr. aan
Heer Frans Mathijs van den Eynde van 1 mander rogge erfpacht te betalen uit
huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul. Joffr. Beatrix van Kessel, al.
erfg. Willem Teus, uf. de straet, af. erfg. Goesen van Veen. De los is 15
k.gld.
R63,f.16v,dd.22-6-1541: Verkoop door Marie wed. Gelden Martens, Gelden,
Joost en Joanna haar kinderen aan Thielman Peters van een ecker gelegen aent
Slieven.
R63,f.16v,dd.22-6-1541: Verkoop door Peter Wauters aan Hanrick van den Greve
van een stuk beemd gelegen aent Eckerbroeck.
R63,f.17,dd.22-6-1541: Verkoop door Jan Jan Coelen aan Hanric de Greve van
een stuk beemd gelegen ter Colcken.
R63,f.17,dd.1-7-1541: Verkoop door Hanrick Hanrick Vossoen aan Frans Aerts
van Bree van een erfchijns van 3½ gld. uit een ecker groot 6 lopens. ul.
Vreyns Hannarts, al. Willem van Hoechten.

R63,f.16v,dd.11-7-1541: Testament van Heyl Willem Jacopsdr. Zij vermaakt aan
Peter haar neve voor zijn arbeid 50 gld. Aan Peter haar broer 5 k.gld. en
aan Willem Peters haar broers zoon anderhalve gld. Aan de 5 kinderen van
Hanrick haar broer 7½ gld. gelijk te delen. aan Metta vrouw van haar broer
Jan met haar 3 kinderen 6 gld. ook gelijk te delen. Aan de 2 kinderen van
Anthonis Seel Dreyers 3 gld. gelijk te delen. Aan Jan Martens van Nieuwenhuys 1 gld. voor bewezen dienst. Aan Aert de Lathouwer 3 k.gld. en aan
Hanrick Goerts ook 3 gld. en aan Aert zijn zoon anderhalve gld. Aan Marcelis
de Cuyper en huisvr. 4 gld. om godswille en aan de zusters van Aert de
Lathouwer 1 gld. Aan Heer Dirck haar mans neef, 3½ gld. en aan de kinderen
van Aert broer van Heer Dirck 1 gld. te delen. Aan Lijn zoon van de neef van
Aert de Lathouwer 1 gld. en aan Jan in die Scuere met huisvr. en haar
zusters ook 1 gld. in gerechter aelmissen. Ook maakt Heyl aan Aert Verscaut
3 gld. en aan Marten Pauwel Vervoort 1 gld. Ieder die in het testament
genoemd is, wordt pas betaald als Aert Verscaut zijn schuld van 100 k.gld.
en 15 st. gelost heeft ter cause van een koop van een hof en erfenis, die
hij van Heyl gedaan heeft.
R63,f.18v,dd.11-7-1541: Verkoop door Hanrick Jan Colen aan Heer Daniel Aert
Denen van 1 mud rogge erfpacht uit een stuk land gelegen omtr. de Cruyseycken. De los is 33 gld.
R63,f.19,11-5-1541: Akkoord tussen Jan, Berthout, en Heer Mathijs van
Kessel, Philips van Durnen als m&m van Joffr. Anna van Kessel, broeders en
zuster, kinderen van Willem van Kessel voor henzelf en zich sterkmakend voor
Daniel van Kessel hun broeder en zijn erven en nakomelingen, als aanleggers
ter eenre en Jan van Kessel, Marten Willem Sbrunen als m&m van Dircxke van
Kessel kinderen van Dirck van Kessel voor henzelf en hun erven en
nakomelingen en zich sterk makende voor Dirck van Kessel voorz. verweerder
ter andere zijde. Arbiters zijn Adriaen van Eynhouts en Willem van Gerwen
voor de aanleggers en Jan Goert Smollers en Gerit van Megen voor de
verweerder. Geschilpunt was de huwelijkse voorwaarden tussen Jan van Kessel
en Joffr. Dirck Back, vader en moeder van de voorz. Dirck en Wilem van
Kessel, broers, dd. duedecima januari millesimo quadringentesimo quadragesimo nono, mitsgaders het mandament van relevamenten bij de aanleggers
geimpetreert uit crachte der huwelijkse voorwaarden dd.1-10-1540. De
verweerder heeft zekere brieven van scheidinge geexhibeert dd.30-3-1506. Ook
zijn gezien testament of codicil gemaakt door wijlen Gielis van Kessel ook
broer van de voorn. Dirck en Willem van Kessel, dd. 1503 en zijn gevisiteerd
de getuigenissen gedaan door de voorz. Dirck en Heer Gielis van Kessel pbr.
broeder van den lesten bedde dd. 1-2-1540. Het akkoord bestaat uit het
afzien van verdere processen en het samen delen van de proceskosten.
Processen hebben gelopen in Brussel. De goederen genaamd den Donck met de
houve, alle chijnsgoederen gelegen te Z. of elders, waar geschil over is
geweest, zullen gedeeld worden. Dirck voorz. mag zijn leven lang het goed
bezitten genoemd in het voorz. mandement van relief, maar hij mag het niet
belasten, houwen of verkopen. De aanleggers consenteren hun oom de tocht,
vanwege de outheyt van sijne jairen, onder conditie dat de kinderen van
Gerit van Kessel, bastaardzoon van wijlen Gielis van Kessel door de
verweerder of zijn erfg. 100 k.gld. gegeven zullen worden en ook vanwege de
aanleggers om de voorz. kinderen tot een goede status te brengen.
R63,f.21,dd.18-7-1541: Verkoop door Jan Ghisbrechts van den Bossche als m&m
van Marie dr. Gerit Dircx aan Goyart Isbouts van een stuk eckerland gelegen
aan den Molenwech.
R63,f.21v,dd.14-8-1541: Overdracht door Peter Jan Belen aan Jan zijn zoon

van een ecker geheten den Buytsmortel, gelegen aent Scoot, ul. erfg. Iken
Claus, al. Griet Dirck Dusendr., uf. Herman Raymekers, af. de wech. Jan
geeft aan Peter zijn vader 15 k.gld.
R63,f.21v,dd.17-8-1541: Consent door Joest Aerts van den Camp en Gerit
Aertsdr. van den Camp zijn zuster met Cornele?, Heylich en Eerken haar
kinderen en Dries Marcelis Aerts van den Camp aan Joest Goessen Guytkensdr.
dat zij mag behouden haar deel, stil liggende, in een beemd, die in
voorleden tijden rijende was tussen erfg. Aert van den Camp en Joest voorz.
De beemd is gelegen in de Kievitsnest, ul. Theunis Heer Jan Sbrunendr., al.
Aert Denen, uf. Alijt wed. Maes Hanssen, af. Heyn Happen.
R63,f.22,dd.5-9-1541: Verkoop door Hanrick van Weerdingen aan Willem Willems
van Horrick van 1 mander rogge te betalen uit huis, hof, enz. gelegen omtr.
de Culen, ul. de straet, al. Aert Janszoon van Hayen, af. Jan Jans van den
Bosch. Ook Joost zoon van verkoper vertijdt op de chijns. De los is 16
k.gld.
R63,f.22,dd.3-1-1540: Verkoop door Jan Jan Sbrunen aan Heer Jan Verstraten
t.b.v. de kerk van Z. van 7 vaten erfrogge, welke hem geldende is Jen wed.
Hanrick van Eckerbrouc en Jan verkoper voorz. aangekomen is van Jan de Bruyn
van Doeren zijn heerken en deze had het eertijds gekocht van de provisoren
der kerk van Z. De los is 26 k.gld.
R63,f.22v,dd.16-6-1540: Verkoop door Margriet Gerit Roufsdr. en Gerit
Lutken kinderen Jan Gerits, onmundig, aan Goerdt de Weert van een chijns
2 gld. te betalen uit huis, hof, enz. gelegen in de Cueninckstraet,
Dirck van Kessel, al. Aert Jan Sanders, uf. de Cueninckstraet, af.
Godshuys van Postel.
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R63,f.23,dd.1-10-1540: Belofte van betaling door Aert Jan Cortsmits aan
Hanrick Chiel Bosmans en Hanrick Goessen Bosmans gebrueders kinderen, van de
8 vaten rogge die men jaarl. geldende is uit een ecker geheten de
Kievitsecker.
R63,f.23,dd.12-9-1540?: Verkoop door Simon Jan Delen aan Deyn Simon Reynen
van een heytcamp, ul. de koper, al. Gerit Dircx van Bree, uf. de houve op
die Hosen, af. de Heye.
R63,f.23,dd.2-8-1541?: Overdracht door Heer Gielis van Kessel pbr. met Jan
Dircx zijn broers zoon after die Donck, aan Dirck van Kessel Jansz. van den
eersten bedde en de kinderen van Willem van Kessel Jansz. ook van den
eersten bedde, van een stuk land, ul. Peter Deynout Coppen, al. Jan
Verheyenbraken, uf. de Waterlaet, af. de straet. Item nog een beemd geheten
den Cuylenbeempt, ul. die van Sketeleers, al. Claes van Eckerbrouck, uf.
Frans Michiel Sconcks, af. die gemeynte. Jan voorz. zich sterk makend voor
zijn broers en zusters, verklaart dat Dirck van Kessel en zijn nakomelingen
en de kinderen van Willem van Kessel zich verplichten te betalen uit het
voorz. erf alsulcke 50 k.gld. als Dirck van Kessel de jonghe gewonnen heeft
aan Bruysten van de Zeylberch tot Asten. In marge: Hiervan extract authenticq gegeven den 22-7-1777.
R63,f.23v,dd.2-8-1541?: Belofte door Dirck van Kessel Jansz. van de eerste
bedde met Jan zijn zoon zich sterk makende voor de andere kinderen van Dirck
van Kessel en Berthout van Kessel Willems zich sterk makend voor al zijn
broers en zusters, dat Heer Gielis van Kessel Jansz. van de 2e bedde houden,
hebben en gebruiken zal versterfrecht van een stuk erfs , ul. Peter Deynout
Copen,al. Jan Verheyenbraken, uf. de Waterlaet, af. de straet. enz.

R63,f.24,dd.22-9-1541: Verkoop door Dries Gerit Swevers als m&m van Mette
dr. Jan Vervolken aan Aert Theunis Denen van het deel hem aangekomen na dood
van Jan Vervolken zijn vrouws vader en nog aankomen zal na dood van Luyt
zijn vrouws moeder.
R63,f.24v,dd.19-10-1541: Verkoop door Claus Jan Vervolken aan Marie zijn
zuster van zijn deel in de haefl. en erfel. goederen hem aangekomen na dood
van Jan zijn vader en nog aankomen zal na dood van Luyt zijn moeder.
R63,f.24v,dd.20-10-1541: Overdracht door Laureins Hannarts aan Alijt zijn
zuster van een stuk land, geheten de Luenisecker, gelegen aent Scoot, voor 2
mud rogge. Alijt wed. Thomas Hanssen, koopster belooft verkoper los en vrij
te houden van alle pachten en kosten, die daar op gedaan zijn door Heer
Peter van Eckerbrouck.
R63,f.25,dd.1-8-1539!: Gift door Dirck de Sceper en Jut zijn huisvr. aan
Peterken Maes Hanssendr. van een erfel. chijns van 3 gld. te betalen eerst
na dood van Jut voorz. uit huis, hof, enz. gelegen aent Scoot, ul. Marie
Verheyenbraken, al. Hein Happen en Deynout van Oevelwegen, uf. de waterlaet,
af. de straet. Ook geven zij haar hun beste bedde met toebehoren. Ter selver
tijt heeft Jut huisvr. Dirck de Sceper voor schepenen verklaard dat zij de
kinderen van Thomas Hanssen na haar dood in de plaats stelt van Thomas haar
broer.
R63,f.25,dd.1-7-1538!: Verkoop door Lenardt Hanegreefs aan Haywich Ariaen
Joerdensdr. van 1 lopensaets land, ul. Gerit Teuwens, al. erfg. Ariaen
Joerdens, uf. de verkoper, af. de gemeyn wech. Lenardt had de lopensaet in
koop verkregen van Joerden Arien Joerdens en Haywich voorz.
R63,f.25v,dd.2-11-1541: Verkoop door Jan Heer Jan Sbrunen aan Jan Willem
Slegers van een heytcamp groot 1½ lop. gelegen aent Slieven.
R63,f.25v,dd.30-1-1538: Verkoop door Cornelis van de Goer aan Jan Goert Maes
van een erfchijns van 11 st. uit huis, hof, enz., ul. Joost Marcelis van de
Camp, al. de straet, uf. Joost Jan Roufs, af. Goert Isbouts
R63,f.26,dd.3-11-1541: Overdracht door Hanrick Dries Hillen aan Jan
Eechtgens van een chijns van 3 hoerensgld. Welke chijns verkoper eertijds in
koop verkregen had tegen Jan Hein Willems. van Kiglaer volgens brieven dd.
16-10-1512.
R63,f.26,dd.4-11-1541: Overdracht door Marcelis Verhouven aan Jan Thuenis
Willemsoen? als m&m van Alijt Marcelisdr. voorz. van alle schulden die men
aan Marcelis voorz. schuldig was. Marcelis Marcelisz. Verhouven bevestigt
het.
R63,f.26v,dd.9-11-1541: Verkoop door Thijs Corstens Verbraken aan Jan Wauter
Wauters die autste, van een stuk land gelegen in de Veltemsecker.
R63,f.26v,dd.9-11-1541: Verkoop door Jan Goert Bakermans aan Jan Corsten
Geltkens van huis, hof, enz. gelegen aen geen Heye, ul. Maes Peters, al.
Geen Dircx van Bree, uf. die houve geheten die Hosen, af. de straet.
Verkoper heeft een eeckelhof er uit gehouden voor de tijd van 10 jaar.
R63,f.27,dd.9-11-1541: Overdracht door Jan Corsten Geltkens aan Jan Goert
Bakermans van een erfchijns van 6 k.gld. en 3 mud rogge uit huis, hof. enz.
gelegen aen gheen Heye, ul. Maes Peters, al. Geen Dircx van Bree, uf. de

houve de Hose, af. de straet. De los is 100 k.gld.
R63,f.27v,dd.9-11-1541: Verkoop door Jan Goort Maes aan Jan Goort Bakermans
van 3 mander rogge uit huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul. Gelden
Happen, al. Tielen Bakermans, uf. de Steenbeempt, af. Jut Gennekens en de
straet. De los is 45 gld.
R63,f.28,dd.19-10-1541: Belofte van betaling door Simon Scusters aan Jan van
Aelst schout tot Helmondt van de som van 30 gld. geleende gelden.
R63,f.28,dd.22-11-1541: Verkoop door Liske Jan Oemsdr. de autste en Liske
Jan Oemsdr. de jongste, en Peter Jan Gijben als m&m van Geertruy Peter
Oemsdr., Jan Dries als m&m van Margriet, Peter Willem Teuwen als m&m van
Fije, Maes Aert Trips als m&m van Cornelis, Jacop Peter Oems, Catharina wed.
Joest Peter Oems met haar kinderen, Catharina Peter Oemsdr. en Catharina
haar zuster, Jan Peter Oems en Anna zijn dr., aan Jan Wouters van huis, hof,
enz.gelegen aent Scoot, ul. Luyt wed. Jan Vervolken, al. Gerit Oems, uf. de
Derpstraet, af. de straet, uitgenomen de chijns van de grond en 4 gedeelten
van 28 vaten rogge
R63,f.28v,dd.23-11-1541: Overdracht door Hanrick Colen, Jan Snocks, Joost
van den Berge, Peter van den Berge, Jan Gisberts, Arien Gisberts, Hanrick
Vogels en Marcelis Colen, aan Joost van den Berkvenne van een ecker gelegen
in de Veltemsecker.
R63,f.28v,dd.10-12-1541: Verkoop door Frans Bruystens Verheze aan Aert Jan
Sanders van een erfchijns van 2 k.gld. uit huis, hof, enz. gelegen bij den
Opstal, ul. Aert Peter Maes, al. de Steenstraet, uf. de Kerckwech, af. de
straet. Welke erfchijns verkoper in koop verkregen had tegen Peter Goort
Hannarts en deze weer van Laurens Goort Hannarts zijn broer, volgens brieven
dd.23-12-1525 en dd.1-6-1532
R63,f.29,dd.??: Vonnisbrief van Jan van Doeren en Michiel Schasen als
gemachtigden van Dirck Heermans voor Willem Denen gesuccumbeerde, aangaande
een jaerl. chijns van 3 gld. uitgaande uit een ecker, die de gesuccumbeerde
bezit.
R63,f.29,dd.23-12-1541: Dirck Heermans verklaart dat Meester Jan Heermans
zijn broer heeft nagelaten aan Michiel Dirck Schasen met Cunera zijn
huisvr. haefl. en erfel. goederen heeft nagelaten om te houden en te
gebruyken.
R63,f.29,dd.24-12-1541: Verkoop door Dirck Jan Luiken als m&m van Lijsbeth
aan Heer Goert Daems pbr. van een ecker geheten die Kese? gelegen omtrent
die Diepstegel.
R63,f.29v,dd.29-12-1541: Verkoop door Joost Joosten Vervolcken en Willem
Aert Peters als m&m van Catharina dr. Joost Vervolcken voorz. aan Willem
Joost Vervolcken hun broeder van huis, hof, enz. gelegen aent Scoot, ul. Jan
Loemans, al. Dirck Snoecx, uf. de straet, af. de kinderen Jan Loemans, hen
verstorven van Margriet hun zuster.
R63,f.29v,dd.2-1-1541: Verkoop door Aert van den Camp aan Jan Jan Belen van
een halve hofstadt met toebehoren gelegen aent Scoot, ul. Lambert den
Oeverlanden, al. erfg. Daniel van den Camp, uf. Jan Bruistens, af. den
halven mishof. Ook nog de helft van de langenecker, en den halven creyenhof,
en nog een ecker geheten den Muysecker en nog een beemd geheten die
Strijpen, ul. Alijt wed. Maes Ansems?, al. Jan Verstraten, uf. Alijt wed.

voorz., af. de Brouckstraet.
R63,f.30,dd.7-1-1541: Verkoop door Willem Joost Vervolcken aan Joost Joost
Vervolcken zijn broer van een mander rogge en een chijns van 23 st. uit
huis, hof, enz. gelegen aent Scoot. De los is 34 gld.
R63,f.30v,dd.7-1-1541: Verkoop door Herman Marcelis Moerssoen aan Marten
Janssen van Eckerbrouck van 1 mander rogge, te betalen uit huis, hof, enz.,
ul. het goed van Daniel Hanssen, al. erfg. Corsten Geltkens, uf. de straet,
af. het goed Daniel Hanssen. De los is 16 Peter. De Peter is 18 st.
R63,f.31,dd.18-1-1541: Verkoop door Jan Wauters aan Hanrick nat. dr. van
Philips van Helmondt, haar ter tocht en Gerit haar zoon verwekt bij Hanrick
Martens haar man, ter erfel. van huis, hof, enz. gelegen in de Keyserstraet,
ul. erfg. Goyart Lenarts, al. erfg. Dein Heinselmans met meer anderen, uf.
de Keyserstraet, af. de Kerckwech.
R63,f.31,dd.18-1-1541: Belofte van betaling door Hanrick nat. dr. van
Philips van Helmondt aan Jan Wauters van een pachtsom van 7 gld. en 6st.,
welke chijns zij betalen zal uit bovengenoemd huis,enz.
R63,f.31v,dd.20-5-1541: Verkoop door Maes Goert Loyen aan Aert van Elsbrouck
van een stuk land gelegen aent Scoot geheten den Hogen Pas, ul. den H. Geest
van Mierloe, al. en uf. de verkoper, af. de Waterlaet. De los is 30 k.gld.
R63,f.31v,dd.24-1-1541: Verkoop door Rein Jan Reynen aan Aert Jan Wauters
van een heytvelt.
R63,f.32,dd.24-1-1541: Verkoop door Hanrick Hanricks van Eynhouts als m&m
van Haywig, en Joorden Aert Joordens aan Lenart Hanegreef van een lopensaet
land gelegen aent Scoot.
R63,f.32,dd.24-1-1541: Overdracht door Joorden Aert Joordens aan Hanrick
Hanricks van Eynhouts als m&m van Haywig van de gedeelten hem aangestorven
van Iken zijn zuster en wat hem nog aansterven zal na dood van zijn moeder
R63,f.32v,dd.28-1-1541: Verkoop door Lemmen Hein Lemmens en Jan Dirck
Commenheins als m&m van Frans, aan Jan Jan Lemmens van een mud rogge uit een
stuk land gelegen in de Veltemsecker. De los is 31 k.gld.
R63,f.32v,dd.28-1-1541: Scheiding en deling tussen Lemmen Hein Lemmens en
Jan Dirck Commenheins als m&m van Francis dr. Hein Lemmens.
R63,f.33v,dd.29-1-1541: Verkoop door Aert Verscaut aan Heer Hanrick Marten
Maes t.b.v. de missen beset van Marten Maes Mesmekers, van 1 mud rogge uit
een ecker en uit huis, hof, enz.
R63,f.33v,dd.30-1-1541: Verkoop door Peter Jan Gijben, Hanrick en Jan met
Merie hun zuster en zich sterk makend voor de onm., allen kinderen van Peter
voorz. aan Willem Hanrick Denen van een mud rogge en 1 k.gld. uit een ecker
ul. erfg. Simon Lemmens, al. Hanrick Goert van Vleercken, uf. uf. de
Willichkenswech, af. den Astense Pat, en nog uit een beemd geheten den
Strijen, ul. Anna Peter Oemsdr., al. Sophia Peter Oemsdr., uf. de Brouckstraet, af. het Godshuys van Postel. De los is 51 gld.
R63,f.34,dd.30-1-1541: Heer Hanrick Philips Sbrunen en Heer Mathijs van
Kessel als gemachtigden van Heer Hanrick Marten Maes lossen aan Aert
Verscaut een mud rogge met 30 gld.

R63,f.34v,dd.31-1-1541: Verkoop door Peter Roelens van Milheze aan Jan Aert
Sanders van huis. hof, enz. gelegen aen die Speelhoevel, ul. Jan Thuenis
Bakermans, behalve een mud rogge erfpacht, welke men geldt aan de erfg.
Goert Reyners tot Helmondt en 16 vaet rogge jaarl. te betalen aan Heer Jan
de Bruyn en nog 2 gld. en 15 st. te betalen aen die capelle van Zeelant.
Item nog 2 k.gld.te betalen aan Aert Hanrick Janssen swager ten Bos en 1
keysersgld. aan heer Jan van Eynhouts.
R63,f.34v,dd.1-2-1541: Verkoop door Jan Wauters en Hanrick Heynselmans aan
Denis Loyen van een stuk beemd gelegen aen die Muelenberch.
R63,f.35,dd.1-2-1541: Verkoop door Jan Hanrick Smits en Hanrick Gerits van
den Greve aan Michiel Dirck Schasen van een zul beemds gelegen in die Wien
R63,f.35,dd.1-2-1541: Overdracht door Dries Papendonck aan Goert Isbouts van
1 mander rogge uit goederen die hij van Gerit Trip gekocht had gelegen in
die Commerstraet. De los is 15 k.gld.
R63,f.35v,dd.1-2-1541: Verkoop door Dein van Hoevelwegen aan Willem Jacop
Chielen van 1/6 gedeelte gelegen in de Kievitsnest.
R63,f.35v,dd.1-2-1541: Verkoop door Aert Jan Wauters aan Gelden en Frans
kinderen van Claus Geltkens van een heytvelt groot 2½ lopens en 2½ roeden.
R63,f.35v,dd.1-2-1541: Verkoop
Wauters van een zille beemds.
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R63,f.36,dd.1-2-1541: Verklaring door Marcelis Janssen van Vosselen dat hij
ontvangen heeft van Willem Peter Bakermans de som van 30 gld. min 5 st. in
aflossing van een pacht uit bovengenoemde beemd.
R63,f.36v,dd.1-2-1541: Verkoop door Thonis Maes Willems als m&m van Willem
aan Aert Janssen Verscaut van een lopensaet land.
R63,f.36v,dd.1-2-1541: Verkoop door Cornelis en Hanrick broers, kinderen
Dirck Genen en Thoenis Maes Willems als m&m van Willem en Wauter Jan Wauters
als m&m van Anna, zusters, ook kinderen van Dirck voorz. aan Jan Genen van
een ecker.
R63,f.37,dd.1-2-1541: Belofte door Jan Genen aan de erfg. van Dirck Genen
zijn broer dat hij hun zal leveren een wech van 8 voeten wijt in die
Gijselsecker, om te vaeren op die Cloetecker neven die waterlaet.
R63,f.37,dd.1-2-1541: Verkoop door Cornelis en Hanrick, broers, kinderen
Dirck Genen en Wauter Jan Wauters als m&m van Anna ook dr. van Dirck voorz.
aan Jan Tielens van de Waterlaet van een mander rogge uit een ecker geheten
de Mortelecker. De los is 15 k.gld.
R63,f.37v,dd.3-2-1541: Verkoop door Matheus Hanrick Verheyenbraken aan Chiel
Gorts Verbernen van een stuk land hem aangestorven na dood van Jacop
Chielen.
R63,f.37v,dd.3-2-1541: Verkoop door Ida wed. Hanrick Jan Goorts met Vreyns,
Goyaert broers, en Margriet, Anna, Marie en Jenneke, zusters, allen kinderen

van Hanrick Jan Goorts,
aent Scoot, ul. Teuwen
behalve 1 mander rogge
Honichmans en 10 vaten
vaten.

aan Hanrick Hanrick Vos van huis, hof, enz. gelegen
Sconck en verder rondom die gemeint. Los en vrij
aan Heer Goort Daems en 1 mander rogge aan Goessen
aan Hille Stolz? tot Weert en de H. Geest tot Z. 4

R63,f.38,dd.3-2-1541: Verkoop door Hanrick Hanrick Vos aan Ida wed. Hanrick
Jan Goyens ter tocht en de kinderen ter erfel. van een huysken met 5 roeden
land gelegen aent Scoot.
R63,f.38,dd.3-3-1541: Verkoop door Dirck Everts van Diesdonck aan Jan
Janssen van Diepenbeeck van 1 mud rogge te betalen uit huis, hof, enz.
gelegen aent Eckerbrouck, ul. erfg. Philips van Helmont en verder de gemeint
en nog uit een beemd ul. erfg. Alit Demens, al. Simon Jan Dirck Chielens,
uf. Joest van Roi, af. de Eckerbroucxdijck.
Jan Janssen van Diepenbeeck bekent ontvangen te hebben van Marcelis Janssen
van Vosselen de som van 23 gld. ter cause van 1 mud rogge
R63,f.38v.dd.6-3-1541: Vertijdenis door Heylwich wed. Hanrick Vos op alle
goederen die Heer? Goert Hanrick Cranendeyckssoen van Hees gekocht had van
Hanrick Hanrick Vos haar zoon, t.b.v. Goert voorz. uitgenomen 3½ roeden land
met 2 appelbomen, die Heylwich haar leven lang mag gebruiken.
R63,f.38v,dd.14-3-1541: Verkoop door Frans Michiel Sconcks aan Eerke wed.
Dirck Michiel Sconcks van 2 vaten rogge erfpacht, welke 2 vaten hem ten deel
gevallen zijn van 8 vaten rogge die men gelt uit huis, hof,enz. en een camp
lants gelegenbij Jan van Kessel, ul. en al. Jan Goort Hou(e)tmans, uf. Jan
van Kessel, af. de straet, blijkens schepenbrieven dd.1446
R63,f.39,dd???: Belofte van schadeloos houden door Hanrick Vos aan Goert
Hanrick Cranendoncks van Hees van eventuele schaden aan de door hem
verkochte goederen door Jan Goessens. Bovendien belooft Hanrick alle pachten
te betalen tot Lichtmis 1541.
R63,f.39,dd.13-2-1541: Scheiding en deling tussen Jan Willem Smits als m&m
van Lisken en Gerit Aerts als m&m van Margriet, dochters van Aert Verheggen
van de goederen hen aangekomen na dood van Aert voorz.
R63,f.39v,dd.14-2-1541: Overdracht door Heer Jacop Dirck Sconcks pbr. aan
Jan Wauters van een losbrief mentie makend van 28 vaten rogge gelden de
erfg. Geen Cocx uit huis, hof, enz. ul. Luyt wed. Jan Vervolcken, al. erfg.
Peter Oems, uf. de Derpstraet, af. de straet. De losbrief is van 28-2-1520.
Deze brief is heer Jacop voorz. opgedragen door Gerit Mateus van den Hout.
De brief is Heer Jacop mede opgedragen t.b.v. Jan voorz.
R63,f.39v,dd.15-2-1541: Overdracht door Marten Willem Sbrunen
Claes Willems van 1 mander rogge erfpacht, te betalen uit huis,
gelegen aent Scoot, ul. Jan Happen, al. Dirck Jan Colen, uf.
straet, af. de waterlaet. Marten voorz. heeft de mander in koop
van Willem Joest Loemans volgens schepenbrieven dd.20-1-1524.

aan Arien
hof, enz.
de gemein
verkregen

R63,f.39a,dd.16-2-1541: Verkoop door Gerit Jan Oems aan Jan Wauters van het
1/5 deel van een camp erfs, verkoper aangestorven na dood van Gen Cocx en
gelegen aent Scoot, ul. Sophia wed. Peter Teuwen met kinderen, af. Heer
Hanrick Philips Brunen, behoudens dat Heer Henrick voorz. uit dit 1/5 deel
13 roeden land zal hebben.
Jan Wauters consenteert dat Gerit deze erfenis mag lossen met 8 k.gld.

R63,f.39av,dd.17-2-1541: Verkoop door Jan Dirck Commenheyns aan Jan Goort
Bakermans van 9 vaten rogge onlosbaar, uit een stuk erf gelegen in de
Veltensecker.
R63,f.40,dd.31-1-1541: Kwijt schelding door Goyart Isbauts voor Peter Meus
Geltkens van 11 vaten rogge, welke hij heffende en buerende was uit huis,
hof, enz.
R63,f.40,dd.6-10-1541: Verkoop door Gelden Happen de jonge aan Pauwel
Janssen Vervoort van een stuk land gelegen aen die Heye. Vernadering door
Pauwel Janssen Vervoort van een stuk erf als Gelden Happen de jonge gekocht
heeft van Hanrick Maes Mesmekers
R63,f.40v,dd.14-12-1541: Jan van Doeren en Michiel Schasen treden op als
gemachtigden van Dirck Heermans aangaande de achterstallige pacht van 3
k.gld. uit een stuk land, beschreven in brieven dd. 8-6-1523, waarin staat
dat voor Gerit Matheus van den Hout is gecompareerd Wauter Dirck Bakermans
die verkoopt aan Mr. Jan Heermans pbr. een erfchijns van 3 k.gld. te betalen
uit een stuk land gelegen aen den Willichkenswech, ul. de erfg. Hanrick
Sgreven, al. erfg. Maes Mesmekers, uf. Jan Menten, af. de Willichkenswech.
R63,f.40v,dd.1-3-1541: Verkoop door Dirck Colen aan Anna Jansdr. Verbernen
van een chijns van 8 vaten rogge uit een stuk erf geheten den Clamecker. De
los is 25 k.gld.
R63,f.41,dd.1-3-1541: Overdracht door Gevardt de Brauwe aan Hanrick Gerit
Dircks van al zijn goederen haefl. en erfel. Gevardt zal er wel een som van
33 gld. op leggen.
R63,f.41,dd.1-3-1541: Verkoop door Willem Goort Dircks aan ??? van een stuk
beemd gelegen aent Slieven.
R63,f.41v.dd.14-3-1541: Verkoop door Eerke wed. Dirck Michiel Sconcks aan
Marcelis Janssen van Vosselen van 1 mander rogge erfpacht. Het mander rogge
zijn 3 delen van 8 lopens rogge, welk men gelt uit huis met hofstadt en een
camp erf volgens brief dd.2-2-1446.
R63,f.42v,dd.1-2-1541: Verkoop door Jan Jan Colen aan Willem Jacop Chielen
van een chijns van 1 k.gld. uit huis, hof, enz. gelegen aent Scoot, ul.
erfg. Chiel Heynen, al. erfg. Maes Bakermans, uf. de straet, af. de wech.
R63,f.43,dd.15-3-1541: Verkoop door Jan Theunis Bakermans aan Wauter Jan
Wauters van huis, hof, enz. Wauter Jan Wauters verkoopt aan Jan Theunis
Bakermans een erfchijns van 1 k.gld. en een halve te betalen uit huis, hof,
enz.
R63,f.43,dd.15-3-1541: Verkoop door Coenrardt Aerts Vervolken aan Maes Jan
Reynen van een chijns van 23½ gld. uit een ecker.
R63,f.43v,dd.15-3-1541: Verkoop door Thuenis van Hudsberch aan Bruysten
Thijs Hucxkens van een chijns van 16 vaten rogge uit sekere onderpanden
gelegen te Z., volgens brief dd.9-2-1524. Omgekeerd verkoopt Bruysten Thijs
Hucxkens aan Thuenis van Hudsberch van een chijns van 2 gld. en 15 st. uit
een ecker gelegen in de Veltemsecker.
R63,f.44,dd.15-3-1541: Verkoop door Aert van den Berge aan Hanrick Smits van
een ecker gelegen omtr. het Waterdael

R63,f.44,dd.17-3-1541: Verkoop door Jan Henrick Smollers aan Reyner Reyners
opt Sant van 9 vaten rogge uit een stuk land groot 1½ lopens. De los is 23
k.gld.
R63,f.44v,dd.17-3-1541: Overdracht door Teuwen Willem Teeus aan Thuenis
Simons van Eckerbrouck van een schepenbrief dd.1-2-1539 inhoudend 3 mud
rogge welke Teuwen voorz. gekocht had van Marie wed. van Simon van Eckerbrouck. Omgekeerd verkoopt Thuenis Simons van Eckerbrouck aan Teuwen Willem
Teus van een chijns van 6 k.gld. uit huis, hof,enz. aent Slieven, ul.
kinderen Simon van Eckerbrouck, al. het Godthuys van Postel en Heer Masereel
c.p. uf. het Godshuys van Postel, af. Dirck van Kessel c.p. De los is 100
k.gld.
R63,f.45,dd.18-3-1541: Verkoop door Hanrick Hanrick Vos aan Hanrick Dirck
Smits van een ecker gelegen omtr. de Stripen
R63,f.45,dd.8-3-1541: Verkoop door Maria wed.Theuwen Sconcks en Hanrick
Theuwens en Daem Joostens van den Berckvenne als m&m van Catharina dr.
Theuwen voorz. aan Jan Colen en Dries Willem Cuypers als provisoren van de
H. Geest van een chijns van 24 st. uit een stuk land geheten die Elsen.
R63,f.46,dd.1-2-1541: Verkoop door Willem Tielens van Eyck aan Frans Joosten
van Liessel van een chijns van 2 k.gld. uit een stuk beemd aent Scoot.
R63,f.46,dd.11-4-1542: Verkoop door Lambert Hein Lemmens
Bakermans van 1 mud rogge uit huis, hof, enz. aent Slieven.

aan

Jan

Goert

R63,f.46v,dd.24-4-1542: Verkoop door Gijsbert Jan Gijsberts aan Lambert
Hanrick Lueskens t.b.v. al zijn broers en zusters, allen kinderen van
Hanrick voorz. van een stuk beemd, geheten den hasebeempdske gelegen aent
Houbrouck
R63,f.46v,dd.10-5-1542: Verkoop door Bertout Dircks van Kessel aan Jan van
Kessel, Marten Willem Sbrunen als m&m van Dirckxken van Kessel, en meester
Dirck van Kessel, zijn broers en zuster van het deel hem aangestorven van
Dirck van Kessel en nog aan zal komen na dood van Heylwich zijn moeder.
Extract 28 juli 1777.
R63,f.47,dd.10-5-1542: Belofte van bet. door Jan Dirckx van Kessel, Marten
Willem Sbrunen als m&m van Dirckxen van Kessel en Mr. Dirck van Kessel allen
kinderen Dirck van Kessel aan Bertout van Kessel hun broer van de som van
100 k.gld. Extract 20 juli 1777.
R63,f.47v,dd.15-5-1542: Verkoop door Willem Joost Vervolken aan Aert Aert
Cortsmits van huis, hof, enz. gelegen aent Scoot, ul. Jan Lomans, al. Dirck
Snox, uf. de kinderen Jan Loemans, af. de straet.
R63,f.47v,dd.1541: Verkoop door Jan Pauwels Heyligensoen aan Jan van
Maerhees van 1 mander rogge erfpacht uit een stuk land aen de Willichkenswech
R63,f.48,dd.1-6-1542: Verkoop door Claus Janssen van Eckerbrouck aan Claus
Willems van den Beeck van huis, hof, enz. aent Slieven, ul. erfg. Dirck van
Kessel en de kinderen Willem van Kessel, uf. Frans Michiel Sconcks
R63,f.48,dd.7-6-1542: Verkoop door Joost Janssen van den Berckven aan Lisken
Bordensvan 1½ k.gld. uit een stuk beemd gelegen aent Eckerbrouck. Aan
Lijsken is bij testament van Mr. Jan Heermans 1½ gld. vermaakt

R63,f.48v,dd.6-6-1542: Overdracht door Aert Jan Cortsmits aan Hanrick
Hanricks van Aelst van een erfpacht van 2 k.gld. uit een stuk beemd gelegen
aent Eckerbrouck.
R63,f.48v,dd.19-6-1542: Verkoop door Joris Goessen Lenarts aan Gielis zijn
broer van 1 mud rogge te betalen uit het versterf dat hem aan zal komen na
dood van Goessen zijn vader en Geertruyt zijn moeder. Jan Jan Millekens zal
den pacht betalen als Joris zou sterven of in gebreke zou blijven. De los is
30 k.gld.
R63,f.49,dd.19-6-1542: Scheiding en deling tussen Heer Hanrick, Aert en
Michiel Tielens van Eyck als m&m van Margriet ter eenre en Goert, Jan en
Heylken ter andere zijde, allen kinderen van Philips van Helmondt. Willem
zijn wed. woont op de hofstadt die Goert, Jan en Heylken is toegedeeld.
R63,f.50,dd.19-6-1542: Verkoop door Heer Hanrick, Michiel Tielens van Eyck
als m&m van Margriet, Goert, Jan en Heylken aan Aert hun broer van een stuk
beemd gelegen in de Bunre. Heer Hanrick, Michiel Tielens van Eyck als m&m
van Margriet en Aert verkopen aan de anderen drie eckers.
R63,f.50v: Aert, Goert, Jan, Heylke en Michiel van Eyck als m&m van Margriet
verkopen aan Heer Hanrick hun broer 3 mander rogge erfpacht t.b.v. de
capelle, welke 3 manders Philips hun vader in koop verkregen had van
Bruysten Bruystens Verheze bij brief dd.20-1-1520 en van Jan Aert Sanders 1
mander dd.6-2-1518.
R63,f51,dd.10-7-1542: Verkoop door Cornelis, Andries, Joest Jan Rouffs als
m&m van Eecken en Heylke, allen kinderen van Willem van de Goer en Joest
Aerts van den Camp aan Aert Goerts van Best van een zil beemds gelegen neven
de Kievitsnest, ul. Aert Daniel Sroevers, al. Jan Hanrick Smeets, uf. erfg.
Philips van Helmondt, af. Willem Willem Loemens.
R63,f.51,dd. 19-7-1542: Verkoop door Goert Pauwels Berckel aan Hanrick
Hanrick Hantscoemekers van een erfchijns van 4 gld. en 15 st. te betalen uit
een camp erf, uf. Jan Pauwel Colen en verder rondom de gemeynt.
R63,f.51v,dd.30-6-1542: Overdracht door Alijt huisvr. van Jan Thuenis
Janssen aan Jan haar man van al haar goederen zowel erfel. als haefl. om
daarmee zijn wil te doen, waarna hij als haar m&m de goederen op zijn beurt
overdraagt aan Hanrick nat. dr. van Philips van Helmondt wegens sekeren
erbijt ende duecht aan hem gedaan, om ze na Jan's dood te houden en te
gebruiken.
R63,f.51v,dd.31-9-1542: Lodewick Janssen van Gestel als m&m van Alijt bekent
ontvangen te hebben van Jan Hanricx van Eckerbrouck de som van 25 k.gld. die
1 termijn is van 100k.gld. die voorz. Jan geleend had van Lodewick voorz.
volgens schepenbrief van Den Bosch van 22-10-1534
R63,f.52,dd.12-9-1542: Verkoop door Wauter Joost Wauters met Arien Dirck
Slaets zijn momber, aan Joost Jan Wauters van huis,hof,enz, gelegen aent
Slieven en hem aangekomen na dood van zijn vader.
R63,f.52,dd.15-9-1542: Verkoop door Heer Anthonis Claus Willems aan Maes den
Snijder t.b.v. Jan Willems Verheze van een erfchijns van 3½ k.gld. te
betalen uit huis, hof, enz. gelegen aent Slieven. ul. Heer Peter van
Eckerbrouck, Simon Lemmens en de Keyserstraet, af. Arien Claus Willems en de
Kerckwech. De los is 60 k.gld.

R63,f.52v,dd.26-9-1542: Verkoop door Peterken, Gritken en Lijsken kinderen
van Peter Scusters aan Arien Claus Wauters van een erfchijns van 9 st. te
betalen uit huis, hof, enz. gelegen in den Derpstrate, ul. Jan Smeets, al.
de straet, uf. Jan Smeets, af. de Derpstrate.
R63,f.52v,dd.1-10-1542: Verkoop door Thuenis Deynouts van Vaerle aan Aert
Gevert Verhouven van een chijns van 2 gld. te betalen uit huis, hof, enz.
ul. erfg. Dirck van Kessel, al. Joest Kerckhof, uf. de straet, af. erfg.
Dirck van Kessel. Item nog uit een ecker.
R63,f.53,dd.13-9-1542: vigilia sancte crucis in september: Verkoop door
Thoenis en Lambert broers en Peter hun zuster, kinderen van Sander Genen aan
Deynout Simons van een erfel. pacht van 3 mander rogge te betalen uit huis,
hof, enz. gelegen in de Horrick ecker, ul. de coper, al. Jan Claes
Seelmekers, uf. Gelden Claus c.p., af. de straet. Item nog uit een stuk land
geheten de Spoer.
R63,f.53,dd.1-3-1541: Vonnisbrief voor Frans Thonis Weyssen? en Jan Guben?
door de Tafel van de H.Geest van Lierop. Zij worden gericht aan huis, hof,
enz. ul. Daem Jan Damen, al. Sander Peters Verhofstadt van wege achterstallige betaling van een chijns van 8 k.gld. en 5 st. genoemd in het testament
van Heer Hanrick .. Sbrauwers dd. 19-1-1528, waarvan executeuren waren Lucas
Verdoyenbraecken en Aert Geldens van Boesschot.
R63,f.53v,dd.18-12-1542: die lune ante natalem dom.1542: signivicavit Jois
Pauli Colen se este in lito cum Geertrude Crabben heredib? Thome nesini?
kort sinerogans cosimen? num vellentare ex fungi aan... in presenti Martini
Wilhelmi Sbrunen et Simonis Sjonckers scabinorum.
R63,f.54,dd.2-10-1542: Verkoop door Theunis Bakermans met Jan, Pauwel,
Hanrick en Jan zijn kinderen en Pauwel zich sterk makend voor al zijn
zusters, aan Jan Goert Bakelmans van 1 mander rogge erfpacht te betalen uit
huis, hof, enz. gelegen aent Eckerbrouck, ul. Aert van den Stockven en
verder rondom de gemeyne strate. Item nog uit een stuk hoycamp. Theunis
voorz. had de mander in koop verkregen tegen Dirck Maes Sfroyen volgens
brief dd. 15-3-1536.
R63,f.54,dd.4-10-1542: Vernadering door Hanrick Peter Bakermans van een
heytcamp gelegen aent Slieven, die Jan Willem Slegers van Jan Heer Jan
Sbrunen in koop verkregen had, volgens brief dd.2-11-1541.
R63,f.54v,dd.11-10-1542: Verkoop door Hanrick Martens van Valckenborch aan
Aert Hanrick Hanen van het 1/4 deel van een ecker geheten de Spant gelegen
aent Slieven. Verkoper belooft mede voor zijn zuster.
R63,f.54v,dd.11-10-1542: Verkoop door Arien Claes Willems aan Jan Willems
Verhees van een erfchijns van 2 k.gld. uit onderpanden gelegen te Doerren
volgens brief dd.1-2-1523. Arien heeft vertegen op de principalen brief
dd.20-1-1526.
R63,f.55,dd.11-10-1542: Verkoop door Aert Hanrick Hanen aan Arien Claes
Willem van een erfchijns van 16 st. te betalen uit een halve ecker geheten
de Spant. Item nog uit een half huis enz. waar Aert nu op woont.
R63,f.55,d.14-10-1542: Verkoop door Jan Bruystens Verheze, Willem Bruystens
Verheze en Marten Willem Sbrunen en Jan Bruystens voorz. als momboiren der
onm. kinderen van Bruysten Bruystens Verheze aan Gielis Aert Willems van
huis, hof, enz.gelegen aent Scoot, ul. Jan Verstraten en Hein Cortsmit, al.

de kinderen Wein Sberckers, uf. de strate, af. de Kerckwech. Item nog een
stuk land.
R63,f.55v,dd.20-10-1542: Verkoop door Maria wed. Matheus Sconck en Hanrick
haar zoon aan Goessen Hanricks van Nuwenhuys van 1 mander rogge uit huis,
hof, enz. gelegen aent Scoot, ul. Daem Jan Damen, al. Hanrick Hanrick Vos.
R63,f.55v,dd.25-10-1542: Verkoop door Gosen Thonis Wauters aan Peter Coppen
van Weert van een erfchijns van 3 k.gld. uit huis, hof, enz. gelegen in de
Keyserstraet, ul. Jan Theunis Janssen en Reyner Campen, al. Dirck Sjonckers.
En nog een stuk land geheten den Mortel.
R63,f.56,dd.8-11-1542: Verkoop door Heer Anthonis Claus Willems pbr. aan Jan
zijn broer van verscheidene erfpachten; ten 1e, 2 gouden oeverlants
coervorster gld. die Jan Gijben hem verkocht had uit huis, hof, enz. gelegen
bij de Derpstrate volgens brief van Den Bosch, 2e, een pacht van 2 k.gld.
hem verkocht door Bruysten Thijs Huchkens uit huis, hof, enz. en een camp
erf. Ook volgens brief van Den Bosch. 3e, een pacht van 21 st. hem verkocht
door Catharina Rouf Emmendr. uit huis, scuur enz. en een camp erf gelegen te
Asten in de Stegen volgens brief van Asten. 4e, een pacht van 11 vaten
rogge, hem verkocht door Hanrick Jan Heynen van Reest, die het in koop
verkregen had van Reyner Jan Sjegers uit huis, hof, enz. gelegen aen de
Heye, volgens brief van Z. 5e, een pacht van 6 vaten rogge, hem verkocht
door Simon Janssen van de Cruys aan wie het verstorven was van Peter zijn
broer, die het in koop verkregen had tegen Jan van Rest c.p. uit een camp
erfs. 6e, nog 7 vaten rogge erfpacht hem Anthonis, opgedragen door Matheus
Dirck Sconcks en zijn vader hem verkocht had uit de helft van eenstuk erf
geheten den Heytcamp. 7e, een rente van 19 st. hem verkocht door Wouter
Dirck Bakermans uit een stuk land. Ook draagt Heer Anthonis aan Jan zijn
broer over het recht dat hij heeft in lijfrenten sinen natuerlicken kinde
gevest op die stadt van Den Bos. 8e, nog 8 vate rogge erfpacht die geldende
sin erfg. Goessen Claes Dicksmits uit huis, hof, enz. gelegen aent Veltem.
R63,f.57,22-11-1542: Verkoop door Dirck soon Jan Hanrick Thielen alias
Luikens aan Jan Michiels van Lierop van zijn deel waarvan de helft hem
competeert, gelegen aan de Kerckwech, hem aangekomen na dood van zijn vader.
Koper neemt ook alle commer over.
R63,f.57,dd.22-11-1542: Verkoop door Jan Dircks van Kessel van de lesten
bedde, met consent van zijn broers en zusters aan Heer Ariaen Hanegreefs
t.b.v. Simon Willems van Boucket van Weert van 3 k.gld. uit huis, hof, enz.
gelegen aent Slieven. De los is 50 gld. Extract van 2-4-1778
R63,f.57v,dd.23-11-1542: Overdracht door Catharina wed. Michiel Jan Michiels
en Alijt Hanrick Jan Tielensdr. alias Luikens en Jan Michiels aan Simon
Lemmens van den Putten als m&m van Lisbet dr. Hanrick Jan Tielens voorz. van
5 gedeelten in een ecker gelegen aen de Kerckwech, ul. Heer Goert Daems, al.
Gortken Gerit Roufsdr. uf. Gijsbert Gerit Roufs, af. de Kerckwech. De helft
van de ecker behoorde aan Jan Michiels voorz. en was hem opgedragen door
Dirck Jan Hanrick Tielens, en de andere 2 delen toebehorend aan Catharina en
Alijt voorz. en hen aangekomen na dood van Hanrick Jan Tielen. Verkoper zal
kwijten 1 mud rogge welke Gijb Jan Gijbens heffende en buerende is uit een
ecker aen die Willichkenswech. Simon Lamberts van den Putte belooft te
betalen aan Jan Michiels de som van 6 keysers gld.
R63,f.58,dd.22-11-1542: Vonnisbrief voor Goert Isbouts aangaande 5 zillen
beempts gelegen aent Hambosch.
Vonnisbrief voor Maes Claes Smeets aangaande 2 achterstallige pachten, welke

pachten Goerdt ... Maes van den Beerom in koop verkregen had tegen Maes
Claes Smeets, volgens brief dd.1-9-1463 en Goert voorz. heeft hem in koop
verkregen tegen Heer Lambert Peter Kievits, volgens brief van Den Bos van
3-11-1524
R63,f.58v,dd.17-1-1542: festo Anthonii: Verkoop door Jan en Hanrick broers,
Aert Thijs Smetsers als m&m van Hanrick, Dirck Simons van Eckerbroeck als
m&m van Marie, Aert Aert Maes als m&m van Geertruy en Liske, zusters, allen
kinderen van Hanrick Hanrick Lueskens aan Lambert Hanrick Lueskens hun
broer, van huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul. Pauwel van Berckel
erfg. al. de gemeynte, uf. erfg. Pauwel voorz., af. de gemeyn strate. Item
nog een stuk beemd gelegen aent Houbrouck, geheten den Hazebeempt
R63,f.58v,dd,29-1-1542: Heer Mathijs van Kessel en Heer Hanrick Philips van
Helmont met procurate van Heer Hanrick Marten Maes, verklaren betaald te
zijn door Hanrick ? Tielen Bakelmans van 1 mud rogge, die eertijds gevest
was door Marten Maes saliger t.b.v. missen.
R63,f.59,dd.1-2-1542: Verkoop door Coen Aerts Vervolcken en Dries Hanrick
Vervolcken en Jan zijn broer en Cornelis zijn zwager als m&m van Eerken en
ook gelovende voor Claes Janssen Vervolcken, item Aert Thonis Denen als m&m
van Anna en Maria Janssen Vervolcken, allen erfg. van Jan van de Molendick
volgens testament, item Jan en Vreyns Henrick Scerens soenen en Alijt hun
zuster, Jan en Vreyns ook gelovende voor de kinderen van Joest hun zuster,
item Aert Jan Sanders, mede gelovende voor Alijt zijn zuster, allen erfg.
van de huisvr. van Jan van de Molendick volgens testament, aan Hanrick van
Weerdingen van een erfpacht van 2 mud rogge, mate van Asten, te betalen uit
huis, hof, enz. gelegen te Asten aen het Loverbosch, ul. Gerit Verhouven,
al. Wauter van Neer. Item nog uit een stuk land aldaar gelegen. De 2 mud
rogge is de helft van 4 mud rogge, die Jan Hanricks van de Molendick in koop
verkregen had tegen Gerit Dircks van Rut volgens schepenbrieven van Den
Bosch en Gerit had ze in koop verkregen tegen Dirck Hanricks van Meyel en
deze weer tegen Jan Rutger Scremers
R63,f.59v,dd.1-2-1542: Overdracht door Luyt wed. Jan Vervolcken en Aert
Thonis Denen als m&m van Anna en zich sterk makend voor Dries zijn zwager en
Maria Jansdr. Vervolcken, zich sterk makend voor Claus haar broer aan Jan
Janssen van Vosselen van huis, hof, enz. te Z. ul. Jan Wauters, al. de
koper, uf. de Derpstraet, af. Jan Hanrick Smeets.
R63,f.59v,dd.1-2-1541: Verkoop door Margriet Willemsdr. van Kessel aan
Joffr. Margriet van Meersel van een chijns van 31 st. en 1 oert te betalen
uit huis, hof, enz. ul. Marten van Coelen, al. Chiel Peter Honichmans, uf.
de straet, af. Jan Martens van de Venne. De los is 25 k.gld.
R63,f.60,dd.5-2-1542: Overdracht door Joest Hanricks van Eckerbrouck aan
Marten Aert Denen van een ecker gelegen aent Scoet.
R63,f.60v.dd.6-2-1542: Verkoop door Jan en meester Dirck, broers, en Marten
Willem Sbrunen als m&m van Dircxken allen kinderen van Dirck Janssen van
Kessel van de 1e bedde. De voorz. Jan en mr. Dirck zich sterk makend voor
mr. Michiel hun broer, absent, aan Willem Hanrick Denen van een ecker
gelegen aen de Pas
R63,f.60v,dd.1-2-1542: Vertijdenis door Willem Jan Walravens t.b.v. Lem
Walravens zijn oom op al zijn versterf hem aangekomen na dood van Ermgard
huisvr. van Walraven zijn heere en nog aankomen zal na dood van Walraven
voorz.

R63,f.60v,dd.16-2-1542: Belofte van betaling als verreicte scult door Willem
van Aelst en Hanrick Hanricks van Aelst van 20 vaet rogge aan Frans
Verdiseldonck
R63,f.61,dd.17-2-1542: Verkoop door Lambert Hanrick Lueskens aan Willem
Willems van Horrick van een erfpacht van 28 vaten rogge, te betalen uit
huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul. en uf. de straet en verder de
erfg. Pauwel van Berckel. De los is 77 gld.
R63,f.61,dd.17-2-1542: Verkoop door Willem Willem Smeets aan Marten Janssen
van Eckerbrouck van 1 mud rogge erfpacht te betalen uit huis, hof, enz.
gelegen aent Houbrouck, ul. Willem Smeets en deen eynde, al. Jan van den
Geets? Item nog uit zijn kindsdeel hem aangekomen na dood van Willem zijn
vader en Mechtelt zijn moeder. De los is 33 peter, de peter tot 18 st.
gerekend.
R63,f.61v,dd.26-2-1542: Verkoop door Jut wed. Jan van Ayen en Jan Janssen
van Ayen en Willem Jan Eymerts als m&m van Anne dr. Jan van Ayen voorz. en
dezen zich sterk makend voor al de andere kinderen van Jan van Ayen, aan Jan
Peters van den Borle van een schepenbrief, behelzende 1 mud rogge te betalen
uit onderpanden in de brief genoemd, dd.1534. Item nog van een chijns van 2
gld. uit een scuere met halve hofstadt, ul. Aert Jan Snox, al. Jan Jansse
van Ayen, uf. Aert Jan Coch? Item nog uit ¼ deel van een beemd aent
Houbrouck, ul. Gelden Happen, al. Gelden Claus cum fratribus, uf. Jan
Pauwels Colen, af. Aert Janssen van Ayen. De los is 30 k.gld.
R63,f.62,dd.26-2-1542: Verkoop door Jan Peters van den Bolle als m&m van
zijn vrouw aan Jut wed. Jan van Ayen ter tocht en haar kinderen ter erfel.
van het versterf hem aangekomen na dood van Jan Aerts van Ayen, te weten;
een schuur met halve hofstadt.
R63,f.62,dd.9-1-1542: Veiling door Michiel Dirck Schasen als gemachtigde van
Dirck Heermans van een ecker, welke Michiel voorz. opgewonnen had volgens
vonnisbrief. De ecker is gekocht door Jan Jan Sbrunen en overgedragen aan
Michiel voorz.
R63,f.62v,dd.1-3-1542: Veiling door Peter Verstraten en Jan van Rut als
provisoren van de Tafel van de H.Geest van Lierop van huis, hof, enz. en
andere onderpanden, welke door genoemde provisoren opgewonnen waren volgens
vonnisbrief. Niemand heeft geboden, zodat de provisoren ze aan hen genomen
hebben. Gerit Aert Trips heeft op de onderpanden vertegen t.b.v. de voorz.
Tafel.
R63,f.62v,dd.1-3-1542: Verkoop door Willem Tielens van Eyck aan Jut wed.
Dirck de Sceper van een chijns van 20 st. uit een stuk heytvelt gelegen aent
eynde Scoets.
R63,f.63,dd.2-3-1542: Verkoop door Simon Jan Delen aan Joest Goert Jan
Goerts van huis, hof, enz. en van al zijn haefl. en erfel. goed, wat hem zal
aankomen na dood van Lijsbet zijn huisvr. onder conditie dat koper alle
commer zal betalen.
R63,f.63,dd.2-3-1542: Joest Goert Jan Goerts belooft Simon Jan Delen eten en
drinken te geven als redelijk is en zoals het behoort, bovendien zal hij
jaarl. een k.gld. geven aan Simon voorz. zolang als hij leven zal. Ook zal
hij nog hebben 3 appelbomen en meedelen in de oogst van de boomgaard.

R63,f.63,dd.27-9-1541: Verkoop door Dries Papendoncx aan Peter Meus Geldens
van huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul. Jan Claus Seelmekers, uf.
Goessen Sraymekers c.p., al. de gemeyn straet, af. de gemeint, behalve 3
vaten en 1 phs.gld. aan Heer Goert Daems.
R63,f.63v,dd.5-3-1542: Verkoop door Marten Aert Daniel Swevers aan Jan Peter
Belen van huis, hof, enz. gelegen aent Scoet, ul. Aert Francken Vervoort,
al. de gemein straet, uf. en af. Willem Claus Willems c.p. Jan voorz.
belooft Marten Denen te betalen op Lichtmis toekomende 14 gld. in mindering
van 24 gld.
R63,f.63v,dd.???: Veiling door Peter Verstraten en Jan van Rut als provisoren van de Tafel van de H.Geest te Lierop van huis, hof, enz. gelegen aent
Scoet. Item nog een stuk land. Verkocht aan Gerit Hanrick Eerkens
R63,f.64,dd.12-3-1542: Verkoop door Peter Marten Maes en Hanrick Hanrick Vos
als momb. der onm. kinderen vanwege Margriet huisvr. van Peter voorz. en
Willem Peter Sanders en Hanrick Jan Colen als momb. der kinderen voorz.
vanwege Peter Marten Maes voorz. aan Willem Dircks van Eckerbrouck van huis,
hof, enz. gelegen in de Keyserstraet, ul. erfg. Aert Sbrunen c.p., al. de
Muelenstraet, uf. de Keyserstraet, af. de Kerckwech.
R63,f.64,dd.15-3-1542: Gesworenen van Z. verkopen met consent van corpus en
naegebueren aan Aert Aert Cortsmeets een stuk velt gelegen aent Scoet achter
het gelach dat koper eertijds gekocht heeft van Willem Joesten Vervolcken,
strekkende van Jan Loemans pael tot de pael van Dirck Snoecx
R63,f.64v,dd.27-3-1542: Verkoop door Gevaert Geefkens die Brauwer aan
Hanrick Coenraedts Vervolcken van 1 mud rogge erfpacht te betalen uit huis,
hof, enz. gelegen aen die Vlasmeer, ul. Aert Peters, al. Willem Coppen, uf.
de Kerckwech, af. de Vlasmeer enz.
R63,f.64v,dd.28-9-1541: Willem Daniel Simonsdr. vermaakt aan Peterken haar
zuster 2 delen in huis, hof, enz. ul. Reyner Jan Willems, al. erfg. Joest
Verberne, uf. die persoenscap, af. die gemein strate, om daar haar wil mee
te doen en bekeren tot haren profitie. Wat er overblijft vermaakt Willemke
aan Genne nat. dr. van Peterke voorz. in rechter aelmisse, dat sij daer in
soe diepe sal mogen deylen als Goert wettige sone Willem Goerts. en het 1/3
deel Peterke toebehorend vermaakt zij ook aan Jenne! haer nat.dr.in
gerechter aelmissen dat sij dat met Goert voorz. deylen sal.
R63,f.65,dd.12-4-1542: Verkoop door Coenraerdt Aerts Vervolcken, Dries
Hanricx Vervolcken en Jan zijn broer, Aert Thuenis Denen als m&m van Anna,
Maria Jansdr. Vervolcken, Dries voorz. zich sterk maken voor Claus Janssen
Vervolcken en Coenraerdt voorz. zich sterk makend voor Dries Gerit Swevers,
Aert Jan Sanders mede voor Alijt zijn zuster, Laurens Hanrick Sceerders en
Jan zijn broer mede voor de kinderen van Joest hun zuster en Alijt Hanrick
Sceerders aan Cornelis Hanrick Cornelis van huis, hof, enz. gelegen te
Asten, ul. erfg. Hanrick Baten, al. Marcelis Henkens, uf. de gemein strate,
af. de wech.
R63,f.65,dd.2-5-1542: Verkoop door Jan Maes
Hanssen van een stuk beemd geheten int Diessel.

Sfroyens
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R63,f.65,dd.3-5-1542: Overdracht door Jan Thonis Bakelmans aan [--] Claes
Willems van een schepenbrief met 2 achterstallige pachten. De brief noemt
een erfpacht van 1 malder rogge, die Jan voorz. in koop verkregen had tegen
Jan Gerit Genen dd.2-1-1539.

R63,f.65v,dd.16-5-1542: Verkoop door Willem Dircks van Eckerbroeck aan Dirck
Gerits van Berijs? van een mander rogge erfpacht te betalen uit huis, hof,
enz. gelegen in de Keyserstrate, ul. erfg. Aert Sbrunen c.p., al. de
Molenstrate, uf. de Keyserstrate, af. de Kerckwech. Item nog uit een stuk
land. De los is 15 k.gld.
R63,f.65v,dd.18-5-1542: Verkoop door Hanrick Hanricks van Horrick als m&m
van Margarete dr. van Geverdt Sgensers aan Willem Geefken Sgensers en Peter
zijn zuster van al het versterf hen aangekomen na dood van Alijt hun moeder
en nog zal aankomen na dood van Geverdt hun vader.
R63,f.66,dd.12-6-1542: Verkoop door Thonis Sander Genen en Lambert zijn
broer, Thonis voorz. gelovende voor Peterken zijn zuster aan Marten Janssen
van Eckerbroeck van een stuk beemd geheten den Cranenbeempt, gelegen int
Romsel.
R63,f.66,dd.12-6-1542: Coram omnibus scabinis in tribunali; Overdracht door
Jan Lenaerts van Aelst aan Simon Jan Dirrick Chielens van een stuk land
gelegen bij den Tiendtwech. Verkoper voorz. had het stuk land in koop
verkregen tegen Aert Joerdens, volgens brief dd. St. Michielsavont 1530.
R63,f.66,dd.12-6-1542: Belofte van bet. door Willem Geefken Gensers en
Peterke zijn zuster aan Jan Goert Bakermans van 8 k.gld. te betalen in 3
termijnen.
R63,dd.28-1-1542: Verkoop door Joest Jan Goerts aan Gelden Claus van een
mander rogge erfpacht te betalen uit een stuk land. De los is 17 k.gld.
R63,f.66v,dd.22-6-1543: Verkoop door Simon Jan Delen en Joest Jan Goerts als
m&m van Neze dr. van Simon voorz. aan Marten Janssen van Eckerbroeck van een
stuk beemd gelegen int Romsel.
R63,f.66v,dd.25-6-1543: Belofte van bet. als verreicte scult, door Thonis
Deynouts van Vaerle aan Joest Snoecx van 40 vaten rogge.
R63,f.66v,dd.4-7-1543: Belofte van betaling als vereicte scult door Willem
Claus Denen van 144 k.gld. aan Jan Dries, Aert Francken en Deynout Hanrick
Sbrunen met de adherenten.
R63,f.67,dd.4-7-1543: Hein van Huls belooft op al zijn goederen te Zoemeren
en Weert om Willem Denen schadeloos te stellen en costeloes te ontheffen van
de som van 144 k.gld. die Willem voorz. beloofd heeft ter cause van enen
gevangen!
R63,f.67,dd.10-7-1543: Verkoop door Gerit Aert Gerits als m&m van Margriet
dr. Aert Verheggen en Maria dr. Jan Gerit Sbrauwers, aan Dries Aert
Papendoncx van huis, hof, enz. hen aangekomen na dood van Aert Verheggen en
gelegen in de Commerstrate. uitgenomen 13 vaten rogge aan de H.Geest en 5
st. in het Bouck van Postel en 3 mudkens int Bouck van Kessel. Aert Gerits
Veheggen wordt verder ook Aert Gerit Eerkens genoemd.
R63,f.67,dd.10-7-1543: Verkoop door meester Dirck Dircks van Kessel,
gelovende voor zijn zusters en broers aan Jan Jan Sbrunen van een stuk land
gelegen omtrent den Camerschen dries.
R63,f.67v,dd.23-7-1543: Verkoop door Jan Dircks van Kessel van den eersten
bedde met mr. Dirck zijn broer en Marten Willem Sbrunen als m&m van

Dircksken, samen gelovende voor mr. Michiel hun broer, aan Willem Willems
van Horrick den ouden van een stuk beemd gelegen aent Slieven op die Vloet.
R63,f.67v,dd.5-8-1543: Het corpus van Z. met een deel van de gemeyne
naegebueren beloven dat de eersame mannen Arien Claus Willems, Geverdt
Bruystens van den Zeylberch en Jan Janssen van Diepenbeeck costeloos en
scaideloes gehouden zullen worden ter cause van 900 k.gld.
R63,f.68,dd.30-8-1543: Vertijdenis door Dirck soen Mathijs Verbraken en deze
gelovende voor Hanrick zijn broer en voor Willemke, Peterke, Thijske en
Luytke, onm. kinderen Mathijs voorz. en Joest dr. Mathijs voorz. met momb.,
op alle haefl. goederen hen aangekomen na dood van hun moeder en nog zullen
aankomen na dood van hun vader. Zij consenteren dat Mathijs hun vader zijn
leven lang het huis, hof, enz. mag houden en gebruiken. Ook zal hij de onm.
kinderen onderhouden.
R63,f.68,dd.31-8-1543: Verkoop door
Corsten Geltkens gelovende voor de
aan Dirck Genen van Brey van huis,
Peters, al. Geen Dircks van Brey,
straet. Jan voorz. had huis, hof,
Bakermans

Oda wed. Jan Corsten Geltkens en Gelden
onm. kinderen van Jan zijn broer voorz.
hof, enz. gelegen aen de Heye, ul. Maes
uf. de houve te Hosie, af. de gemeyn
enz. in koop verkregen tegen Jan Goert

R63,f.68v,dd.31-8-1543: Belofte van bet. door Dirck Genens van Brey van de
chijns van de gronden, commer van het derp, 6 k.gld. en 3 mud rogge uit
voorn. huis, hof, enz.
R63,f.68v,dd.11-9-1543: Verkoop door Laureins Goert Hannerts aan Corsten
Diercks van een chijns van 1 k.gld. te betalen uit een stuk land gelegen
aent Scoet. De los is 17 k.gld.
R63,f.69,dd.11-9-1543: Verkoop door Reyner Jan Reynens aan Gelden Claus van
een pacht van 8 vaten rogge te betalen uit huis, hof, enz. gelegen in de
Hoelstrate, ul. Marten Janssen van Neuwenhuys, al. Herman Celen Moers, uf.
de waterlaet, af. de strate. De los is 20 k.gld.
R63,f.69,dd.25-9-1543: Verkoop door Luytgaerdt Aert Hanricksdr. aan Marten
Jacop Coppens van haar deel van 2 akkers gelegen aen de Molen. Verkoopster
aangekomen na dood van Aert haar vader.
R63,f.69v,dd.26-9-1543: Verkoop door Lenart Joest Lemmens aan Aert Thijs
Smetsers van huis, hof, enz.gelegen aent Slieven, ul. erfg. Willem van
Kessel, al. Ceel Willekens, uf. de straet, af. de H.Geest
R63,f.69v,dd.1-10-1541: Vertijdenis door Steven van Eyndhouts als m&m van
Mette dr. van Joest Lemmens op zijn deel in huis, hof, enz. als boven,
t.b.v. Lenaerdt Joost Lemmens zijn zwager.
R63,f.70,dd.13-4-1542: Huwelijkse voorwaarden ter gelegenheid van het
huwelijk tussen Arien Claes Wouter Luekens en Maria dr. Willem Claes
Willems, gemaakt door Claes de vader van de bruidegom en Willem de vader van
de bruid. Bruidegom is waarschijnlijk niet woonachtig te Z.
R63,f.71v,dd.16-5-1541: Veiling door Deynout van Oevelwegen als gemachtigde
van de provisoren van de H.Geestvan Z. van zekere gronden. Aert van Best en
Alijt wed. Maes Hanssen hebben gekocht.
R63,f.72v,dd.4-6-1549: Belofte van bet. door Goert Pauwels van Duppen aan

Heer Mathijs van Kessel van zijn portie en deel hem competerende aen den
hooftpenningen van de coop van der Donck, welke hem Marten Willem Sbrunen
beloofd had te betalen.
R63,f.73,dd.4-10-1543: Overdracht door Jan Dircks van Kessel, Marten Willem
Sbrunen als m&m van Dircksken, mr. Dirck van Kessel en mr. Michiel zijn
broer aan Heylwich wed. Dirck van Kessel hun moeder. Ook beloven zij
jaarl.te betalen de som van 25 k.gld. met 4 sceen? vlas van 8 ponden uit de
houve geheten tcleyn Eckerbrouck gelegen int Eckerbrouck neven de houve
toebehorend Heer Massereel.
R63,f.73,dd.5-10-1543: Verkoop door Joerden Arien Joerdens aan Lenaerdt
Hanegreefs van de helft van zijn deel in de ecker geheten den Copisecker,
gelegen aent Scoet, hem aangkomen na dood van Arien zijn vader en Willem
zijn moeder.
R63,f.73v,dd.5-10-1543: Verkoop door Joerden Arien Joerdens
Laurens van Bingen van zijn deel van een ecker zie boven.

aan

Hanrick

R63,f.73v,dd.5-10-1543: Verkoop door Hanrick Laureins van Bingen als m&m van
Aijch aan Joerden Arien Joerdens van een stuk erf geheten de Sceereman, welk
deel Hanrick of Aijch voorz. aangestorven is na dood van Arien haar vader en
Willem haar moeder.
R63,f.74,dd.17-10-1543: Verkoop door Jan Bruystens Verheze en Marten Willem
Sbrunen als momboiren van de onm. kinderen van Bruysten Verheze de jonge aan
Kaerle Pauwels van Berckel van huis en hoffstadt gelegen aen de Spoelhoevel,
ul. en uf. Jan Geven, af. de waterlaet al. de gemein straet.
Verkoop door Kaerle Pauwels van Berckel aan bovengenoemde momboiren en
t.b.v. de kinderen Bruysten Verheze de jonge van een chijns van 5 k.gld. uit
bovengenoemd huis. Item nog uit zijn deel in huis, hof, enz. hem aangekomen
na dood van Pauwel van Berckel zijn vader en gelegen aent Slieven.
R63,f.74v,dd.17-10-1543: Verkoop door bovengenoemde momboiren aan Aert
Goerts van Best van een stuk beemd gelegen aent Schoet. De beemd is door
Bruysten de vader van de kinderen in koop verkregen tegen de pater van den
clooster Affter de Tolbrugge voor 200 k.gld., waarvoor hij deze 10 k.gld. in
de beemd voorz. gevest heeft het voorz. clooster.
Verkoop door Gielis Aert Willems aan bovengenoemde momboiren t.b.v. Marie,
Margriet, Lijn en Beertken kinderen Bruysten Verheze, van een chijns van 7
gld. en 10 st. uit huis, hof, enz. gelegen aent Schoet, ul. Jan Verstraten
en Hein Cortsmits, al. de kinderen Wein Sberckers enz. In marge: Dese
naevolgende brieven sin te niet gemaeckt.
Overdracht door Gielis voorz. aan Jan Bruystens Verheze van een chijns van 7
gld. 10 st. uit voorz. onderpanden. In marge: Desen brief sal hebben Frans
Peters van Vlierden.
Overdracht door Gielis voorz. aan Willem Bruystens Verheze van een chijns
van 7 gld. en 10 st. uit de voorz. onderpanden. In marge: Desen brief sal
hebben Jan Verheze tot Vlierden. De kopers consenteren de los met 100 k.gld.
R63,f.75v,dd.23-11-1543: Verkoop door Claus Willems van der Beeck als m&m
van Jutken aan Jan Goert Bakermans van 3 vaten rogge erfpacht, te betalen
uit huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul. erfg. Corstiaen Geldens, al.
Joest Goert Jan Goerts, uf. Corsten Geldens voorz. De 3 vaten zijn door Jut
voorz. in koop verkregen tegen Jan Claus en Claus, Philips en Dirck zijn
kinderen, volgens brief dd.16-6-1526.
R63,f.76,dd.5-11-1543: Verkoop door Heer Frans Mathijs van den Eynde, pbr.

aan Marcelis Deynouts Thijs en Hanrick Deynouts kinderen aen de Heye van een
stuk erf gelegen aen de Heye. Verkoop door Marcelis, Deynout, Thijs en
Hanrick kinderen van Deynout aen de Heye aan Heer Frans Mathijs van den
Eynde van een erfpacht van 7½ vaten rogge, te betalen uit een stuk heytvelt.
R63,f.76v,dd.11-12-1543: Belofte van bet. ten ewigen daige door Jan Gerit
Genen aan de H.Geest van een chijns van 1 k.gld. welke men heft uit een
ecker geheten den Mortelecker nu toebehorend Thijs en Peter Gerit Genen
kinderen, zijn broers
R63,f.76v,dd.14-12-1543: Verkoop door Aert Thonis Denen als m&m van Anna en
Maria dr. Jan Vervolcken aan Peter Peters Verhofstadt van een stuk land
gelegen aen de Stripen.
R63,f.76v,dd.15-12-1543: Verkoop door Wouter Jan Wouters aan Jacop van
Diepenbeeck van huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, welk huis,enz.
verkoper eertijds in koop verkregen had tegen Jan Thonis Bakermans.
Los vel: dd.29-10-1543: Verkoop door Thomaes de Snijder aan Arien Claus
Wilems van een erfchijns van 3 gld.uit huis, hof, enz. aent Slieven.
R63,f.77,dd.29-10-1553: Verkoop door Jacop van Diepenbeeck aan Wouter Jan
Wouters van een erfchijns van 19 st. uit huis, hof, enz. gelegen naast
erfenis van Jan Aert Sanders.
R63,f.77v,dd.15-12-1543: Overdracht door Jan Janssen Verstraten aan Jan de
autste zijn zoon en t.b.v. zijn priesterlijke staat, van een erfchijns van
30 gld. te betalen uit huis, hof, enz. gelegen aent Schoet, ul. wed. Deynout
Heinselmans en Aert Peter Maes, al. Hein Cortsmeets en Gielis Cortsmeets,
uf. de gemein strate, af. de Kerckwech.
R63,f.78,dd.22-12-1543: Verkoop door Dirck en Peter, broers, voor zich zelf,
en gelovende voor Jan en Willem hun onm. broers, en Berta en Joest, zusters,
allen kinderen van Jan Vos aan Frans Dircks van Kessel, van huis, hof, enz.
gelegen aen Wilput, ul. Hanrick van Wij, al. Peter Jan Kievits, uf. Marten
Peters van Eynhouts, al. de gemeint. Item een heycamp en een ecker, geheten
dat Anhems metten Wenberge, Item een stuk erf. In marge: Extract gegeven op
29-7-1777.
R63,f.78v,dd.28-12-1543: Verkoop door Marten Peters van Horrick aan Joest
Aerts van huis, hof, enz. gelegen aent Schoet, ul. Jan Goert Bakermans, al.
de strate, uf. Jan Loemans, af. de straet.
R63,f.78v,dd.28-12-1543: Verkoop door Joest Aerts aan Frans Joesten? van
Kessel van een erfchijns van 3 k.gld. te betalen uit bovengenoemd huis. In
marge: Is gelost door de wed. van Jan Jan Bakermans op 7-3-1653.
R63,f.78v,dd.28-12-1543: Verkoop door Joest Aerts aan Marten Peters van
Horrick van een erfchijns van 3 k.gld. uit bovengenoemd huis. Er is een
conditie dat Hanrick Gerit Eerkens belooft dat hij zijn dr. Maria huisvr.
van de koper mee zal laten delen in zijn goederen zoals zijn andere
kinderen.
R63,f.79,dd.29-12-1543: Verkoop door Heylke wed. Goert Cranendoncx van Hees
en Gielis haar oudste zoon voor zich zelf en gelovende voor zijn onm. broers
en zusters, aan Hanrick Hanrick Vos ter tocht en Jan zijn zoon ter erfel.
van een chijns van 2 gld. en 15 st. te betalen uit een beemd geheten de
Langecker. De los is 44 gld.

R63,f.79v, dd.9-1-1543: Verkoop door Thonis Sander Genen en Lemme zijn
broer, mede gelovende voor Peterke hun zuster aan Peter Meus Geldens van een
stuk land.
Verkoop door Peter Meus Geldens aan Thonis, Lemmen en Peterke, kinderen van
Sander Genen van 1 mud rogge erfpacht uit bovengenoemd stuk land. De los is
30 k.gld.
R63,f.79v,dd.9-1-1543: Vonnisbrief van Aert Chielens en Dirck Roelens van
Milheze.
R63,f.80,dd.22-1-1542: festo Vincentii: Verkoop door Jan Willem Smeets als
m&m van Lisbeth Aertsdr. Verheggen, aan Dries Papendoncx van huis, hof, enz.
gelegen in de Commerstrate, ul. Jan Vervolcken, al. erfg. Peter Oems, uf.
Dries koper voorz. af. de straet. Item nog een stuk land, de verkoper
aangekomen na dood van Aert Verheggen en Alijt zijn huisvr. vader en moeder
van zijn huisvr voorz., los en vrij behalve de chijns van de gronden, 30
vaten rogge aan de H.Geest en 2 gld. 15 st. die men gelt tot Den Bosch.
Dries Papendoncx belooft jaarl. te betalen 15 vaten en 2 k.gld. 15 st. en de
grondchijns, zodat Jan Willem Smeets daarvan ontlast zal zijn.
R63,f.80v,dd.26-1-1543: Vernadering door Jan Goert Maes van een stuk land
dat Peter Meus Geldens in koop verkregen had tegen Thonis, Lemmen en
Peterken kinderen van Sander Genen.
R63,f.80v,dd.30-1-1543: Constitutie gegeven door Jan Weygerganck Janssen en
Willem Goerts van den Merendonck voor Wouter Gerit Brants van Mierloe om hun
zaken te behartigen tegen Deynout Simon Reynen ter cause van 5 mud rogge.
R63,f.81,dd.30-1-1543: Verklaring door Marcelis Janssen van den Merendonck
en Jan Janssen van den Merendonck dat zij 5 mud rogge gebuert hebben uit
zekere onderpanden nu toebehorend Deynout Simon Reynen, wel 50 jaar geleden.
R63,f.81,dd.31-1-1543: Verkoop door Jacop Goert Loyen aan Cornelis Reyners
opt Sandt van 1 mud rogge erfpacht te betalen uit huis, hof, enz. gelegen
aen de Heye, ul. Gosen van Hoechten, al. de straet, uf. Aert Menten, af.
Gosen van Hoechten voorz. Item nog uit een mauwerse erfs, geheten den
Rentmeester, enz. De los is 30 k.gld.
R63,f.81v,dd.31-1-1543: Verkoop door Claus, Hubert en Thoenis, broers, en
Anna, Barbara en Heilke, zusters, kinderen van Simon Claus Seelmekers aan
Jacop Goert Loyen van huis, hof, enz. gelegen aen de Heye, ul. Gosen
Lenaerts, al. Pauwel Janssen Vervoert, uf. de gemeint, af. het Romsel. Los
en vrij, behalve 8 vaten aan erfg. Willem Cortsmeets en 17 vaten aan Heer
Thonis Denen, 3 gld. aan Gerit van Brey, 15 st. aan het dorp en ½ st.en 1
maercke? aan de Rentmeester van Den Bosch.
R63,f.82,dd.31-1-1543: Verkoop door Jacop Goert Loyens aan Claus, Hubert,
Thonis, Anna Barbara en Heylke, kinderen van Simon Claus Seelmekers van een
erfchijns van 5 ½ k.gld. en 7 st. uit huis, hof, enz. gelegen aen de Heye.
De los is 75 k.gld. F.82v.
De erfg. van Simon Claus Seelmekers beloven aan Jacop Goert Loyen, dat zij
zullen betalen aan Aert Menten 3 vate rogge.
Jacop Goert Loyen belooft de erfg. Seelmekers in het jaar 1546 een brief van
1 mander rogge te brengen of hem te betalen.
R63,f.82v,dd.1-2-1543: Verkoop door Thonis Simons van Eckerbroeck aan Jan
Martens van Eckerbroeck van een erfchijns van 7 k.gld. te betalen uit huis,
hof, enz. gelegen aent Slieven, ul. het Godshuys van Postel, al. erfg. Dirck

van Kessel, uf. de gemeyne wech, af. mede erfg. van de verkoper, enz. De los
is 100 k.gld.
R63,f.83,dd.1-2-1543: Verkoop door Dirck Everts van Diesdonck aan Frans
Joosten van Liessel van een erfchijns van 3 gld. te betalen uit een stuk
beemd gelegen aen den Eckerbroucxdijck, ul. Simon Jan Dircks, al. erfg.
Denies Vercolbraken, uf. Joest van den Berckven, af. den Eckerbroucxdijck.
In marge: Afgelost op 21-2-1613, testes Henrick Willems ende Peter Driessen,
schepenen. De los is 50 k.gld.
R63,f.83v,dd.1-2-1543: Verkoop door Cornelis en Hanrick, broers, en Wouter
Jan Wouters als m&m van Anna, en Thonis Maes als m&m van Willem, en
Geertruyt en Maria, zusters, allen kinderen van Dirck Hanrick Smollers en
Cornelis, Hanrick en Wouter voorz. zich sterk makend voor Alijt, Thoenis,
Gielisken en Lucas, aan Denis Goert Goert Loyens van een ecker van 4
loepensaeten, gelegen aen den Moelenberch, ul. erfg. Goert Lenaerts c.p.,
al. Goert Isbouts, uf. de Hogewech, af. de Brouckstraet.
R63,f.83v,dd.1-2-1543: Overdracht door Thoenis Maes Willems als m&m van
Willem dr. Dirck Hanrick Smollers, aan Wouter Jan Wouters van zijn deel in
een beemd gelegen int Reekenis, hem aangekomen na dood van Dirck Hanrick
Smollers en Lisbeth, vader en moeder van zijn huisvr.
R63,f.84,dd.1-2-1543: Vertijdenis door Cornelis en Hanrick, Wouter Jan
Wouters als m&m van Anna, Geertruyt met geb. momb. Cornelis, Hanrick en
Wouter zich sterk makend voor de andere kinderen, niet tegenwoordig, allen
kinderen van Dirck Hanrick Smollers, op een ½ lopensaets land. Wouter Jan
Wouters consenteert dat Thonis Maes over zijn land mag varen.
R63,f.84v,dd.1-2-1543: Belofte van betaling door Claus Willems van den Beeck
als m&m van Jut en na haar dood, aan Anneke dr. Jan Claus van 18 gld. en een
bed en een oerpueluwe, de laatste direkt te aanvaarden, dewelcke Claus
voorz. vanwege Enneke voorz. ontvangen heeft van Joest van den Berckven.
R63,f.84v,dd.1-2-1543: Verkoop door Jan Dircks van Kessel, mr. Dirck zijn
broer en Marten Willem Sbrunen als m&m van Dirckske en Evert Claus Smollers
zich sterk makend en procuratie hebbend van mr. Michiel van Kessel aan Peter
Gosen Lenaerts van een stuk land gelegen in de Veltemsecker.
R63,f.85,dd.1-2-1543: Verkoop door dezelfden als boven aan Goris Thijs
Metsers en Peter Gosen Lenaerts van een stuk land gelegen in de Veltemsecker. Belofte van betaling door Goris Thijs Smetsers aan de erfg. van Willem
Geerten van een pacht van 1 mander rogge voor de tijd van 3 jaar, daarna zal
hij de mander rogge of de brief in handen stellen van de erfg. van Dirck van
Kessel.
R63,f.85,dd.1-2-1543: Verkoop door Cornelis en Wouter Jan Wouters als m&m
van Anna, en Geertruyt, zusters, kinderen van Dirck Hanrick Smollers en deze
ook gelovende voor de andere kinderen, aan Hanrick hun broer van 1
lopensaets land gelegen aen den Hogewech.
R63,f.86,f.6-2-1543: Verkoop door Jan en Michiel, broers, kinderen van Goert
Verbernen, aan Lieven van Gellick van een erfchijns van 12 k.gld. te betalen
uit een stuk beemd. De los is 200 k.gld.
R63,f.86v,dd.6-2-1543: Verkoop door Thoenis en Lambert, broers, mede
gelovende voor Peterken hun zuster, kinderen van Sander Genen, aan Aert Jan
Wouters van 1 mander rogge erfpacht te betalen uit een eusel en uit hus,
hof, enz. geheten de Spoer.

R63,f.86v,dd.6-2-1543: Gevert de Brauwer bekent betaald te zijn door Hanrick
Spee van land dat Hanrick voorz. van hem gekocht had.
R63,f.86,dd.6-2-1543: Verkoop door Hanrick Jan Gijbens aan Jan Tielens van
den Oever van 1 mander rogge erfpacht te betalen uit een stuk land 5 lopens.
groot. De los is 15 peters.
R63,f.87,dd.7-2-1543: Verkoop door Dries Papendoncx aan Wouter Peter
Schepers van huis, hof, enz., ul. erfg. Peter Oems, al. de verkoper, uf.
Peter Oems, af. de gemein strate. Wouter Peter Schepers zal tot Lichtmis
eerstkomende 1 mander rogge leggen aen Goert Isbouts, die zal gelden uit het
voorz. huis.
R63,f.87v,dd.7-2-1543: Belofte van betaling door Peter Peter Schepers en
Wouter zijn zoon van 13 vaten rogge aan de H.Geest van Z. uit bovengenoemd
huis.
R63,f.87v,dd.???: Belofte van betaling door Joerden Arien Joerdens aan
Mechtelt Jacop Aerts huisvr. ter tocht en Rutger en Aert, broers, en Luike
hun zuster, kinderen Jacop Aerts ter erfel. van de som van 15 k.gld. Ook
zullen Joerden voorz. en Hanrick Laurenssen van Bingen als m&m van Aijch,
Rutger, Aert en Luike, kinderen van Jacop hun broeder voorz. mee laten delen
in alle verstorven goederen, als hen aangekomen zijn na dood van Ike Aert
Joerdensdr.
R63,f.88,dd.10-2-1543: Verkoop door joff. Maria dr. Dirck Hanrick Smollers
aan Wouter Jan Wouters van 1 lopens. land, gelegen opde Hoechden. Maria
heeft het stuk land bij testament gekregen van Maria van Buel haar peet.
Item nog van haar deel in een beemd haar aangekomen na dood van Dirck haar
vader en Lijske haar moeder.
Verkoop door Wouter Jan Wouter als m&m van Anna aan Maria dr. van Dirck
Hanrick Smollers van een stuk dries met boomgaard hem vanwege zijn huisvr.
aangekomen na dood van haar ouders.
R63,f.88v,dd.15-2-1543: Verkoop door Simon zoon van Simon Janssen van
Eckerbrouck, Jan Aerts als m&m van Sophia dr. Simon voorz. en Maria hun
zuster, aan Thonis Simons van Eckerbrouck hun broer, van alle haefl. en
erfel. goederen hen aangekomen na dood van Simon hun vader en nog zullen
aankomen na dood van Marie hun moeder.
Verkoop door Thoenis Simons van Eckerbrouck aan Jan Aerts als m&m van Sophia
van een erfchijns van 4 k.gld. en 10 st. te betalen uit huis, hof, enz.
gelegen aent Slieven, enz.
R63,f.89v,dd.10-2-1543: Verkoop door Thonis Simons van Eckerbrouck aan Simon
zijn broer van een erfchijns van 4 k.gld. en 5 st. Idem dezelfde aan Maria
zijn zuster van dezelfde erfchijns. De los is 217 k.gld.
R63,f.90,dd.15-2-1543: Maria dr. Dirck Smollers belooft dat zij binnen de
tijd van 6 jaar eenchijns van 10 st. met 8 k.gld. zal lossen.
R63,f.90,dd.18-2-1543: Verkoop door Jan Dircks van Kessel van de 1e bedde
aan Geertruyt Hanricxdr. van Rut van een erfchijns van 6 k.gld. te betalen
uit huis, hof, enz., ul. Mathijs Alaerts, al. erfg. Gerit Genen, uf. de
straet. De los is 100 k.gld.
R63,f.90v,dd.8-2-1543: Verkoop door Gerit Jan Duysens en Maria zijn zuster,
voorz. Jan zich sterk makend voor Mette Jan Duysendr. en Gerit, Maria en Jan

gelovende voor Eerken zoon van Jan Duysen voorz., absent, aan Gerit Hanrick
Eerkens, van huis, hof, enz. gelegen aent Schoet, ul. Daem Jan Damen, al.
Sander Peters Verhofstadt enz.
R63,f.91,dd.20-2-1543: Verkoop door Thonis Maes Willems als m&m van Willem,
aan Wouter Jan Wouters van een ½ lopens. land gelegen aent Slieven.
R63,f.91,dd.23-2-1543: Verkoop door Joffr. Beatrix van Gerwen wed. Willem
van Kessel aan Daniel Joris nat. zoon van haar broer, van 3 mud rogge, mate
van Asten, te betalen uit huis, hof, enz. gelegen te Asten op Huysden, op
haar verstorven na dood van Dirck van Gerwen.
R63,f.91,dd.23-2-1543: Belofte door Daniel nat. zoon van Joris van Gerwen,
dat hij, als hij geen wettig nageslacht zou krijgen, de bovengenoemde 3 mud
rogge zal laten succederen op de voorz. houve gelegen te Asten, onder
conditie dat Joffr. van Gerwen of haar nakomelingen de 3 mud rogge altijd
mogen lossen met 100 peter.
R63,f.91v,dd.5-3-1543: Verkoop door Willem van Horrick Willems, aan Jan
Janssen van Diepenbeeck van 1 mud rogge erfpacht uit een ecker gelegen aent
Slieven. De los is 40 k.gld.
R63,f.92,dd.6-3-1543: Verkoop door Heer Peter Janssen van Eckerbrouck pbr.
aan Heer Mathijs Willems van Kessel pbr. van huis, hof, enz. gelegen bij de
Hophof en geheten den Elenborch, ul. Heer Anthonis Claus, al. erfg. Gosen
Bloysen alias van Vee, uf. erfg. Dirck Duysen, af. de gemein strate. De
hofstadt met 1 camp erf heeft verkoper in koop verkregen tegen Hanrick Jan
Dirck Chielen en Anthonis Aerts van Otterdijck volgens schepenbrief
dd.1-2-1527. Item nog van een stuk beemd aldaar gelegen.
R63,f.92v,dd.11-3-1543: Verkoop door Jan Goort Bakermans aan Jost Willem
Horckmans van een stuk beemd. Verkoop door Joost Willem Horckmans aan Jan
Goort Bakermans van een erfchijns van 3 k.gld. te betalen uit bovengenoemde
beemd. De los is 50 k.gld.
R63,f.93,dd.11-1-1543: Bekentenis door Frans Michiel Schoncks, vorster te Z.
dat hij niet geslagen is door Jan Pauwels Vos en ook niet door diens broers,
bij het uitoefenen van zijn werk, maar dat de muizen en katten hem gekrast
hadden.
R63,f.93,dd.11-1-1543: Vonnisbrief begeerd door Hanrick Ruelens van Milheze
nadat hij verschillende onderpanden had opgewonnen.
R63,f.93v,dd.9-2-1542!: Verkoop door Jan Hanrick Bakermans aan Goert Isbouts
van 1 mander rogge erfpacht te betalen uit huis, hof, enz. ul. de
Keyserstrate, al. Peterken Scerders, uf. Maes Hanrick Maes, af. de gemein
strate. Item nog uit een stuk beemd.
R63,f.93v,dd.28-3-1543: Verkoop door Thomaes de Snijder aan Hanrick Willems
van Kessel van huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul. en uf. erfg. Gosen
van Vee, al. erfg. Marten Maes, af. de strate. Item nog een ecker.
R63,f.94,dd.2-4-1543: Verkoop door Jan Dircks van Kessel, Marten Willem
Sbrunen als m&m van Dircksken en Evert Smollers als gemachtigde van mr.
Michiel Dircks van Kessel aan mr. Dirck van Kessel hun broer, van huis, hof,
enz. gelegen aent Slieven, ul. Peter Goert Maes, al. de strate, uf. de
waterlaet, af. de strate. Het huis, enz. was verkopers aangestorven na dood
van hun vader.

R63,f.94,dd.11-2-1543: Verkoop door Dirck Maes Sfroyen aan Frans Claes van
Reest van 1 malder rogge erfpacht, te betalen uit huis, hof, enz. gelegen
Schartogenaendenboem, al. Aert van Stockven. enz. De los is 16 k.gld.
R63,f.94v,dd.13-2-1543: Verkoop door Jan Joest Heynen aan Jenneke Verheze
van huis, hof, enz. ul. en uf. Heer Aert van Kessel, al. de strate, af. Aert
Maes. Het huis enz. was verkoper aangekomen na dood van Heer Peter van den
Dale pbr. zijn broer, en deze had het in koop verkregen tegen Michiel Dirck
Schasen.
R63,f.94v,dd.???: Scheiding en deling tussen Goert, Jan en Frans, Wouter
Loyen als m&m van Heylwich, allen kinderen van Philips van Helmont
R63,f.96,dd.16-4-1544 na Pasen: Verkoop door Vreins Joost Buckincx aan Peter
Gosens en Joost zijn broer van 1 malder rogge erfpacht te betalen uit zekere
onderpanden staande in de principalen coopbrief, mentie makende van 1 geheel
mud rogge, welke de verkoper en Lijn zijn zuster en haar kinderen
aangestorven is na dood van Jen Hemans.
R63,f.96,dd.19-4-1544: Overdracht door Joffr. Beatrix van Gerwen wed. Willem
van Kessel aan Berthout haar zoon van huis, hof, enz. gelegen aent Slieven,
ul. Joffr. Beatrix van Gerwen, al. erfg. Jan Lemmens, uf. erfg. Gosen
Bloysen, af. de strate. In marge: Extract gegeven 28-7-1777.
R63,f.96v,dd.15-5-1544: Verkoop door Pauwel Janssen Vervoert aan Jan Janssen
van Diepenbeeck van 1 mander rogge erfpacht uit huis, hof, enz. gelegen aen
de Heye, ul. Marten Janssen van Eckerbrouck, al. Jacop Loyen, uf. de heye,
af. het Romsel. De los is 20 k.gld.
R63,f.97,dd.11-3-1543: Verkoop door Vreins Hein Sceerders als m&m van Alijt
Dirck Geritsdr. aan Jan Goert Bakermans van 4 vaten rogge erfpacht uit een ½
camp metten halve huisinge. De 4 vaten zijn 1/3 deel van 1 mud rogge, welke
Vreins Jan Geverts tegen Wouter Dirck Bakermans en daarna Gosen van Vee
tegen Laureins voorz. in koop verkregen hadden. En Vreins verkoper voorz.
aangekomen zijn na dood van Dirck Gerits zijn huisvr. vader.
R63,f.97v,dd.6-2-1543: Verkoop door Heer Dirck Roelens van Milheze aan Aert
Francken Vervoert van een stuk land gelegen aent Scoet geheten den Langecker, enz. Belofte van betaling door Aert Francken Vervoert aan heer Dirck
Roelens van Milheze van 100 k.gld. met een pacht van 6 k.gld.
R63,f.98,dd.15-7-1544: Vertijdenis door Marie Dirck Geritsdr. met Hanrick
haar zoon en deze zich sterk makende voor alle onm. kinderen van Aert Jan
Truyen zijn vader, t.b.v. Peter Peters Verhofstadt, op een sester rogge, als
Marie voorz. met haar kinderen is geldende uit de erfenis van Goerdt Peters
Verhofstadt, geheten den Nederecker gelegen aent Schoet.
R63,f.98,dd.7-2-1543: Verkoop door Frans Michiel Sconcks aan Lodewick
Janssen van Ghestel van huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul. Deynout
Simon Reynen, al. Claus Willems van den Beeck, uf. erfg. Dirck van Kessel
c.p., af. de wech.
R63,f.98v,dd.12-12-1543: Verkoop door Thoenis Maes Willems aan Heer Mathijs
Hannarts pbr. van een chijns van 10 st. De hoofdsom is 8 k.gld., welke 10
st. Maria Dirck Smollersdr. belooft had te gelden en binnen 6 jaar te lossen
aan Wouter Jan Wouters, volgens brief dd.15-2-1543. Wouter voorz. heeft al
zijn recht overgegeven aan de verkoper.

R63,f.98v,dd.22-5-1544: Verkoop door Catharina wed. Jan Peters van den Greef
voor de tocht en Jan haar zoon voor zich zelf en zich sterk makend voor
Hanrick zijn zuster en Jan Wouter Oelmans als m&m van Dingen, kinderen van
Jan Peters van den Greef voorz. aan Jan Peters van den Greve den jonxste,
van huis, hof, enz. gelegen aent Scoot, ul. de koper, af. Aert Daniel
Swevers. Marten Willem Sbrunen staat borg voor de betaling. Jan Peters van
den Greve belooft Dircxken Marten Willems huisvr. dat hij Marten voorz.
schadeloos zal stellen.
R63,f.99v,dd.23-5-1544: Verkoop door Gerit Dircks van Kessel aan Gevert
Bruystens van den Zeylberch van een zil beemds gelegen in de Kievitsnest,
ul. Willem Coppen c.p. rijende tegen Willem Verdiseldonck tot Asten, al.
Dirck Jan Geldens, uf. erfg. Dirck Brans, af. erfg. Dirck Belen
R63,f.99v,dd.27-5-1544: Overdracht door Joest Jan Wouters, Wouter Jan
Wouters, Hanrick Jan Wouters en Faes Jan Wouters, broers en Hanrick Gielis
als m&m van Geertruyt en Anna Jan Woutersdr. hun zusters, aan Jan Jan
Wouters hun broer van huis, hof, enz. gelegen aent Scoet, ul. Faes Jan
Wouters, al. Mathijs Mathijs Verbraken, uf. erfg. Hanrick Verinder?
R63,f.100,dd.29-5-1544: Verkoop door Willem Bruystens Verheze, zich sterk
makende en vanwege de kinderen van Bruysten Verheze de jongste, aan Lenaerdt
Janssen van Aelst van huis, hof, enz. gelegen aen den Spoelhoevel, ul. en
af. erfg. Jan Genen. Verkoop door Lenaerdt Janssen van Aelst aan Willem
Bruystens Verheze t.b.v. de kinderen Bruysten Verheze de jongste van een
erfchijns van 5 k.gld. uit huis, hof, enz. gelegen aen den Spoelhoevel. Item
uit huis, hof, enz. gelegen in de stadt van Helmont, ul. Beel Wagemans, al.
Jut Teuwens? Cornelis en Reyner Reyn Scremers kinderen beloven de
onderpanden goed en weldogend te maken.
R63,f.100v,dd.??: Constitutie van Kaerle van Berckel voor Lenaerdt Janssen
van Aelst om de schuld te vervolgen die Claus Gosen Scusters of Lijsbeth
zijn huisvr. beloofd hadden te betalen aan Kaerle voorz.
R63,f.100v,dd.19-6-1544: Overdracht door Thomas Thoenis van den Cruys aan
Theuwen Willem Theus van een erfpacht van 15 vaten rogge te betalen uit
zekere onderpanden, volgens brieven dd. dinsdaechs in de Paesdaige 1427.
R63,f.101,dd.12-5-1544: Consent door Marten Janssen van Eckerbrouck en Claus
zijn broer dat alle kinderen van Simon Janssen van Eckerbrouck en alle
kinderen van Geertruyt dr. Jan van Eckerbrouck, verwekt bij Jan de Woest en
Maria dr. Hanrick Janssen van Eckerbrouck, gelijk op zullen mogen delen in
alle haefl. en erfel. goederen hen aangestorven na dood van Heer Peter
Janssen van Eckerbrouck, alsof Simon, Hanrick en Geertruyt nog zouden leven.
De kinderen van Simon van Eckerbrouck constitueren Thoenis Simons hun oudste
broer en de kinderen van Geertruyt Jansdr. constitueren Hanrick Thoenis
Boermans hun zwager, en Marten, Claus en Bruysten (Jan) Colen als m&m van
Marie dr. Hanrick van Eckerbrouck zullen voor zich zelf optreden.
R63,f.101v,dd.8-5-1544: Overdracht door Joost Joosten van Liessel, Frans
zijn broer, onze mede schepen, en Jan Joostens van den Daele aan Hubert
Simon Seelmekers als m&m van Jenne dr. Hein van Weerdinge van een rente van
7 vaten rogge, welke schuldig is te betalen Maria dr. Willem Theus uit
onderpanden gelegen aent Slieven, Maria voorz. toebehorend. Item nog 1
malder rogge, welke gelden de erfg. Sander Ghenen uit onderpanden geheten
den Spoor.
R63,f.102,dd.4-4-1538: opten goeden vridach 1539: Verkoop door Jan Hanrick

Vervolcken aan Hanrick Aert Cortsmeets van huis, hof, enz. gelegen in de
Santstrate, ul. Jan Geverts.
R63,f.102,dd.22-5-1544: Belofte van betaling door Hanrick Aert Cortsmeets
van de chijns van 12 st., die Jan Hanricks Vervolcken beloofd had te betalen
aan Dirck van Weerdingen.
R63,f.102,dd.30-5-1544: Verkoop door Margriet dr.Peter Maes, wed. Hanrick
Verinden aan Wouter Loy van Schoot van 3 k.gld. te betalen uit huis, hof,
enz. gelegen aent Schoet, ul. Faes Jan Wouters, al. Jan Thijs Teus?, af. Jan
Dries.
R63,f.102v,dd.22-5-1544: Verkoop door Vreins Goert Hannaerts aan Deynout
Deynout Heinselmans als m&m van Oertke van een weg of gedeelte daarvan, om
daarover te drijven en te varen. De weg is gelegen aent Scoet neven den
Elsenbeempt. Conditie is dat ook Vreins, verkoper, erover mag blijven varen
en drijven.
R63,f.103,31-5-1544: Scheiding en deling tussen Maria wed. Aert Jan Truyen,
dr. van Dirck Willems, Laureins Dirck Willems haar broer en Peter Peter
Smollers als m&m van Jen dr. Dirck Willems voorz. van alle goederen hen
aangekomen na dood van Dirck Willem Jan Gerits hun vader en Ingel Jansdr.
van Vleerken, hun moeder. Aangezien er nog geen deelbrieven zijn gemaakt, en
Aert Truyen toen hij nog leefde al een deel van de erfgoederen verkocht had,
vertijden de andere nakomelingen op deze goederen t.b.v. Marie en haar
kinderen.
R63,f.104,dd.31-5-1544: Verkoop door Laureins Dirck Gerits en Peter Peter
Smollers als m&m van Jen dr. Dirck Gerits voorz. aan Willem Claus van een
ecker gelegen aent Scoet.
R63,f.104v,dd.3-6-1544: Verkoop door Dirck Joest Henricx, Jan Geldens van
Boesschot en Reyner Goert Reyners als man van zijn huisvr. aan Eymert
Eymerts van Schindel van een stuk erf gelegen aent Scoet, ul. Goert van
Thoer, al. Ida Loy Sbrunendr, uf. de Keyserstrate, af. de Derpstrate.
R63,f.104v,dd.4-6-1544: Verkoop door Goert? Thijs Smetsers aan Dirck Everts
van Diesdonck van een stuk beemd.
R63,f.104v,dd.5-6-1544: Verkoop door Gijsbert Gerit Roefs aan Gerit Dircks
van Kessel van een stuk land groot 4 lopens. gelegen in de Veltemsecker.
Verkoper had het stuk land in koop verkregen tegen Jan Lenaerts van Aelst.
Belofte van betaling door Gerit Dircks van Kessel aan Gijsbert Gerit Roefs
van een pacht van 6 k.gld. gevest door Heer Dirck Roelens van Milheze.
R63,f.105,dd.5-6-1544: Verkoop door Wouter Jan Menten aan Aert Jan Menten
zijn broer van een stuk land gelegen aen den Hogen Wech.
R63,f.105v,dd.7-6-1544: Overdracht door Jan van Hols Hermans als m&m van
Joffr. Margriet dr. Jonker Adam van Nuekercke, wed. van Hanrick van Brempt
aan Mathijs Claus, Goert van Mirloe als m&m van Catharina en Maria dr. Jan
de Leu, t.b.v. Lisbeth hun moeder, van al zijn recht en schepenbrieven,
testamenten, instrumenten of codicillen, hetzij van rechten of erfel. hem of
zijn huisvr. toebehorend en aangekomen van Henrick van Breempt en aan deze
vanwege zijn moeder, en daarna overgegeven zijn door Mathijs, Goert en Maria
voorz. t.b.v. Hanrick voorz. Hanrick voorz. en zijn huisvr. zijn tot desen
daige toe possesseur geweest.

R63,f.106,dd.10-6-1544: Verkoop door Aert Jan Jacops aan Dirck Wouters van 1
mud rogge erfpacht te betalen uit zekere onderpanden beschreven staande in
brieven dd.30-9-1540. Verkoper had de pacht in koop verkregen tegen Dirck
Janssen van Kessel van de 1e bedde.
R63,f.106v,dd.18-10-1543: Verkoop door Jan Bruystens Verheze en Willem
Bruystens Verheze voor hen zelf en Jan als momb. van de onm. kinderen van
Bruysten Verheze de jonge, aan Willem Claus Willems van enkele stukken land.
R63,f.107,dd.19-6-1544: Verkoop door Thomas Goert Loyen, Goert Goerts van
Best als m&m van Anna Marten Maesdr. en Jan Willem Wagenmekers met momb. aan
Jan Wouter Wouters van 1 mud rogge erfpacht te betalen uit een stuk beemd
gelegen aent Scoet, en nog uit hus, hof, enz. ul. Willem Denen c.p., al.
Thomas Goert Loeyen. De los is 40 k.gld. Bovengenoemde verkopers beloven
jaarl te betalen hun deel van 1 mud rogge.
R63,f.108,dd.9-9-1544: Scheiding en deling tussen Jan Maes Bakelmans en Aert
zijn broer van huis, hof, enz. hen aangekomen na dood van Margriet hun
zuster.
R63,f.108v,dd.17-9-1544: Verkoop door Willem Goert Willem Dircks aan Jan
Janssen van Diepenbeeck van huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul. erfg.
Lambrecht Bosman, al. en af. de koper, uf, de straet. enz. Willem, verkoper,
en Jut zijn moeder en Margriet zijn dr. vertijden op het voorz. huis, enz.
Item Jutta Petersdr. van Kessel vertijdt aangaande de tocht en Margriet
Willemsdr. voor het recht. Willem Goert Dircks consenteert Gijb Jan Gijben
soen wes Jan van Diepenbeeck betaalt aan Jut zijn moeder of aan Jen zijn
huisvr.
R63,f.109v,dd.24-8-1544: Schepenen getuigen over een opdracht gedaan door
Margriet Peter Maesdr. wed. Hanrick Verinden krachtens een testament door
haar en haar man gemaakt dd. 20-2-1518 en bezegeld met het zegel van meester
Jan Heermans priester en vicecureyt van Z. Het testament was op de langst
levende. Op 8-3-1528 laat Margriet een schepenbrief opstellen, waarin zij
Aert Peter Maes vest in de helft van een beemd.
R63,f.110,dd.10-10-1544: Vonnisbrief voor Hanrick Jan Vogels op huis, hof,
enz. gelegen aent Slieven, ul.Thonis Huben c.p., al. Lambert Bosmans, uf.
Thonis Huben, af. de gemeint. En dat ter cause van 50 st. erfpacht, voor de
betaling welck Dirck Dirck Hillen erfel. verkocht had Jan Hanrick Colen. En
aan Hanrick Jan Vogels voorz. ten deel gevallen is na dood van Jan Hanrick
Colen, volgens brieven dd.10-7-1524 Idem voor dezelfde aangaande een stuk
land, wat Jan Hanrick Colen in koop verkregen had tegen Dirck Dirck Hillen
en ook aan Hanrick aangekomen na dood van Jan Hanrick Colen voorz. volgens
brief van Helmont dd.sinte Severendach bisschop 1532.
R63,f.110,dd.23-6-1544: Verkoop door Catharina wed. Jan Peters van den Greve
voor haar tocht en Jan Janssen van den Greve voor zich zelf en mede voor
Hanrick zijn zuster en Jan Wouter Oelmans als m&m van Dingen dr. van Jan van
den Greve voorz., aan Marcelis Peters van den Greve van een stuk beemd
gelegen aent Schoot.
R63,f.110v,dd.23-6-1544: Belofte van betaling door Marcelis Peters van den
Greve aan Heer Daneel Aert Denen van 34 k.gld.
R63,f.111,dd.4-7-1544: Verkoop door Hanrick Janssen Vervoort? aan Jan
Thuenis Bakermans van al het versterf hem aangekomen of nog zal aankomen na
dood van Maria Pauwel Sbrauwersdr.

R63,f.111,dd.4-7-1544: Verkoop door Jacop Simons van Eckerbrouck aan
Bruysten Colen als m&m van Maria, van al het versterf hem aangekomen na dood
van Heer Peter Janssen van Eckerbrouck zijn oom.
R63,f.111v,dd.1-7-1544: Heer Dirck Roelen van Milheze heeft opgewonnen met
vonnis en recht een ecker.
R63,f.111v,dd.17-7-1544: Verkoop door Claus Janssen van Eckerbrouck, Marten
zijn broer, Jan de Hemeler als m&m van Margriet en zij met hem, Bruysten
Colen als m&m van Maria en zij met hem, Anthonis en Dirck, broers en mede
gelovende voor Simon hun broer, kinderen van Simon van Eckerbrouck en
Bruysten Colen gelovende voor Jacop Simons van Eckerbrouck en Frans en
Hanrick, broers, kinderen van Jan de Woest met Hanrick Thonis Boermans hun
zwager als m&m van Jen en deselve ook gelovende voor Jan Corstens als m&m
van Sophie en Frans Verdiseldonck als momb. voor Maria en Sophie drs. van
Simon van Eckerbrouck, aan Jan Jan Sbrunen van een stuk land gelegen aen den
Mortel.
De bovengenoemde erfg. verkopen aan Claus Janssen van Eckerbrouck een stuk
beemd gelegen in de Kievitsnest. Zij vertijden op 3 mud rogge erfpacht en
derdalf vaten t.b.v. Alijt wed. Thomas Hanssen. Deze erfpacht is hen
aangekomen na dood van Heer Peter Janssen van Eckerbrouck en Alijt voorz.
aan Heer Peter placht te gelden, behoudelijk dat de erfg. van Hanrick Daems
jaarl. zullen heffen en bueren 9 vaten rogge.
De erfg. geven procuratie aan Goert Hanrick Daems pbr. en Claus Janssen van
Eckerbrouck om erfbrieven te halen bij de griffie te Den Bosch, die Heer
Peter voorz. eertijds door zekere verschillen daar overgeleverd had, en
waarin mentie gemaakt wordt van 4 mud erfrogge.
De erfg. consenteren dat Jan de Hemeler als m&m van Margriet en Claus
Janssen van Eckerbrouck 26 gld. zullen hebben, komende van een beemd, die
Claus gekocht heeft, onder voorbehoud dat de erfg. de 7 pachten van de beemd
gezamenlijk zullen betalen.
R63,f.112v,dd.1-7-1544: Heer Dirck van
onderpanden, wegens gebrek van betaling.
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R63,f.113,dd.26-6-1543: Dirck Jan Colen wordt gerecht aan huis, hof, enz.
met 4 delen van de erfenis, ul. erfg. Willem Loemans, al. erfg. Jan Happen.
R63,f.113,dd.26-8-1544: Verkoop door Maria dr. Wouter Willems aan Frans Jan
Loemans van al haar versterf, gelegen in de parochie van Nuenen, haar
aangekomen na dood van Wouter Willems haar vader en Lisbeth Thoenis
Simonsdr. haar moeder en na dood van Thoenis Simons haar grootvader.
R63,f.113v,dd.27-8-1544: Verkoop door Chiel Dirck Schasen aan Jan Hein
Smeets en Gosen Thonis Wouters t.b.v. hen en hun nakomelingen, van een
erfwech van 8 voeten breed.
R63,f.113v,dd.9-9-1544: Belofte van betaling door Jan Maes Bakermans aan
Aert zijn broer van een mud rogge op Zoemerensche kermis, 1 mud rogge op
Lichtmis toekomende en 2 mud rogge op oogst daarna.
R63,f.114,dd.30-9-1544: Verkoop door Bruysten Thijs Smetsers
Janssen Vervoort van een stuk land gelegen in de Veltemsecker.
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R63,f.114,dd.30-9-1544: Verkoop door Willem Janssen Vervoort als m&m van
Marie, Thomaes Jan Reynen als m&m van Alijt en Peter Dirck Cremers als m&m
van Hanrick, aan Bruysten Thijs Smetsers van een heytcamp gelegen aen die

heye, groot 5 lopens. min 6 roeden.
R63,f114v,dd.1-10-1544: Verklaring voor schepenen door Hanrick Gerit Eerkens
en Jan Corsten Slaets, dat Mechtilt Daneel Oemsdr. geboren tot Aken een
wettige dr. is van Daneel Oems. Tevens dat deze Daneel Oems een wettige zoon
was van Hanrick Oems saliger. Ook verklaarden Hanrick Gerit Eerkens voorz.
en Margriet Willem Sandersdr. dat Daneel Oems en Jacop Oems alias Jacop van
den Einde zuster en broeder kinderen waren. Voorts zeggen deponenten dat zij
hetzelfde overal zouden verklaren op hun eed, wanneer zij daar van
rechtswege toe verzocht zouden worden.
R63,f.114v,dd.1-10-1544: Erfmangeling door Goert Hanricks van Reest met
procuratie van Mr. Jan van Broegel Heer en provisor van het Godthuis van
Postel, tegen Aert Jan Wouters van een stuk beemd gelegen int Romsel.
R63,f.115,dd.4-10-1544: Verkoop door Jan Jan Wouters, Joest zijn broer,
Hanrick van den Bos als m&m van Geertruyt en Anna dr. Jan Wouters voorz. aan
Faes Jan Wouters hun broer, van een hofstadt met huysinge, ul. Jan Jan
Wouters, al. erfg. Hanrick Snijders.
R63,f.115,dd.23-9-1544: Verkoop door Peter Meus Geldens aan Frans Joesten
van Liessel van 1 malder rogge erfpacht te betalen uit een ecker, geheten de
Geer volgens brief dd.30-1-1539.
R63,f.115v,dd.13-10-1544: Overdracht door Jan Willem Loemans aan Hanrick
Claus van Reest van al zijn goederen, haefl. en erfel. waar zij gelegen
zijn.
R63,f.115v,dd.21-10-1544: Verkoop door Jan Jan Belen aan Hanrick Gerit
Dircks van huis, hof, enz. ul. Lambert van Portsen, al. Jan Bruystens.
R63,f.115v,dd.21-10-1544: Renunciatie door Hanrick Hanricks van Horrick als
m&m van Huych? op alle goederen hem aangekomen na dood van Iken Arien
Joerdensdr. t.b.v. Dirck Drossath van Heythuysen alleen de haefl. en erfel.
goederen, die Dirck en Iken voorz. samen verkregen hebben.
R63,f.116,dd.21-10-1544: Overdracht door Aert Jan Menten aan Jan Willems
Verheze van het recht dat hij heeft in een groesvelt gelegen aent Slieven,
geheten den Vogelensanck.
R63,f.116v,dd.27-10-1544: Verkoop door Jan Aert Sanders aan Gerit Gerits van
Diepenbeeck van huis, hof, enz. gelegen aen den Spoelhoevel, ul. Jacop van
Diepenbeeck en verder rondom de straet. Los en vrij behalve 1 mud rogge te
betalen aan Goert Reyners erfg. te Helmont, 16 vaten rogge aan Heer Jan de
Bruyn, 2 gld. en 15 st. aan de Capelle van Zeelandt, 2 k.gld. aan Aert
Hanrick Joris Swager ten Bos, 1 k.gld. aan Heer Jan van Eynhouts. Gerit
voorz. belooft ter cause van deze mangeling 1 vercken, 1 nieel? en 17 k.gld.
te betalen.
R63,f.117,dd.4-11-1544: Bekentenis van ontvangst door Goert van Hoechten van
8 st. van Aert Berckers zijn mede collecteur van de impost binnen den dorpe
van Asten. Aert voorz. had de 8 st. ontvangen van Claus Wouters van Erp en
Maria Willem Denendr. sijn geswij, ter cause van de impost van 1 coe en 1
voerse, welke zij te Asten verkocht hadden.
R63,f.117,dd.20-2-1543: Overdracht door Willem Hanrick Denen aan Frans Joest
van Liessel van 1 mud rogge en 1 k.gld. te betalen uit een ecker en andere
onderpanden blijkens brief dd.30-1-1540.

R63,f117v,dd.20-2-1543??: Verkoop door het corpus van Z. met consent
deel der ingezetenen aan Willem Bruystens Verheze van 1 roede moers,
voor Hoechten in het Brouck. Willem voorz. is verplicht het moer
torven, in het eerste jaar 7 voeten breed, zodat op de eerste mei er
in kunnen.
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R63,f118,dd.20-11-1544: Verkoop door Geertruyt dr. Dirck Hanrick Smollers
aan Wouter Jan Wouters haar zwager, van al haar goederen, haefl. zowel als
erfel., haar aangekomen na dood van Dirck haar vader en Lijske haar moeder.
R63,f.118,dd.9-9-1544: Willem van Aelst heeft met vonnis en recht opgewonnen
een huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul. de kerk van Z., al. Peter Jan
Scusters c.p. en verder rondom de gemeinte en dat wegens een achterstallige
pacht van 1 mander rogge, welke Joost Joost Lemmens in koop verkregen had
tegen Laureins Joost Buckincx, blijkens schepenbrief dd.5-1-1526
R63,f.118v,dd.7-10-1544: Joost Willem Horckmans heeft opgewonnen met recht
een stuk beemd gelegen int Romsel, wegens gebrek van betaling van 1 mud
rogge, welke Joost voorz. in koop verkregen had tegen Marten Janssen van
Nuwenhuys blijkens brieven van Lierop dd.17-8-1516.
R63,f.118v,dd.7-10-1544: Verkoop door Reyner Reyners opt Sandt aan Aert
Janssen Verscaut van huis, hof, enz. gelegen in de Coninckstrate neven erfg.
Gosen Reyners opt Sandt en verder de gemein strate.
R63,f.119,dd.4-12-1544: Verkoop door Jan Marcelis van Vosselen en Jan zijn
zoon aan Marcelis Janssen van Vosselen van een stuk beemd, gelegen aan de
Cruyseyck en nog een ecker gelegen aende Haesmortel.
Erfmangeling tussen Marcelis Janssen van Vosselen en Jan Dirck Kievits van
een stuk beemd gelegen aent Scoot aan de Cruyseycken.
Erfmangeling tussen Jan Dirck Kievits en Marcelis Janssen van Vosselen van
een stuk beemd gelegen aen de Wijen.
R63,f.119v,dd.4-11-1544: Belofte door Marten Willem Sbrunen, dat de erfg.
van heer Peter van Eckerbrouck nimmermeer zullen spreken over een braugetau,
welke Thoenis Heer Jan Sbrunendr. van Claus van Eckerbrouck gekocht had voor
10 k.gld. en voor de helft betaald heeft.
R63,f.120,dd.4-12-1544: Overdracht door Jan Marcelis van Vosselen aan
Macelis en Jan zijn kinderen, van een ecker gelegen omtr. den Canmerdries.
Marcelis en Jan beloven hun vader jaarl. te geven het geld van 1,2,3 of 4
vaten rogge tot 31 gld. toe.
Marcelis en Jan van Vosselen beloven elkaar schadeloos te houden van 100
gld. die zij samen geworven hebben van Eymert Claus de Cremer wonende tot
Schartogenbos.
Verkoop door Jan Janssen aan Marcelis zijn broer, van alle versterf, dat hem
aan zal komen van Jan zijn vader en Christien zijn moeder.
R63,f.121,dd.8-1-1544: Overdracht door Margriet Willem Goert Willems, mede
in presentie van Willem haar vader, aan Jan Janssen van Diepenbeeck van een
stuk euselvelt, geheten dat Dael en gelegen aent Slieven. Het euselvelt was
Margriet aangekomen bij testament van Dirck Hellen haar oom.
R63,f.121,dd.13-1-1544: Verkoop door Mathijs Mathijs Verbraken als m&m van
Ida dr. Dirck Loefs en zij met hem, aan Willem Pauwel Dielens van een stuk
land, gelegen in de parochie van Leendt, met nog een heestervelt, ul. Gielis
Gosens, al. Willem Stapparts, uf. erfg. Hanrick Aerts, af. meester Dirck

Gerits. Belofte van betaling door
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R63,f.122,dd.14-1-1544: Verkoop door Joest Willem Horckmans
Simons van Eckerbrouck van een stuk eckerland groot 43 roeden.
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R63,f.122,dd.16-1-1544: Scheiding en deling tussen Wouter Jan Wouters als
m&m van Anna dr. Dirck Hanrick Smollers ter eenre en Cornelis Hanrick
Smollers met Lucas zijn broer en Maria, Gieliske, Alijt en Thoeniske,
zusters, ook kinderen van Dirck voorz., ter andere zijde, van de erfgoederen
hen verstorven na dood van Dirck hun vader en Lijsbeth hun moeder
R63,f.123,dd.19-1-1544: Overdracht door Goert Isbouts als m&m van Geertburg
dr. Peter Dirck Kievits, en zij met hem, aan Jan Gerit Genen en Lambert zijn
broer, van al het recht in de goederen hen verstorven na dood van Heer
Lambert Peter Dirck Kievits, haar broer. Zij doen dat puerlijck om godswil
ende in gerechter aelmisse aengesien dat goede schamel huysluyden sin.
R63,f.123v,dd.23-1-1544: Verkoop door Wouter Jan Wouters aan Aert zijn broer
van een half stuk beemd, gelegen opte gemein Aa tot Rekens.
R63,f.124,dd.23-1-1544: Verkoop door Lenaert Gosen Lenaerts aan Jan Martens
van Eckerbrouck van 1 mander rogge erfpacht. Voor zekerheid van betaling van
de mander rogge heeft verkoper als onderpand gesteld zijn tocht. De los is
20 k.gld.
R63,f.124,dd.23-1-1544: Verkoop door Dirck Raymekers Janssen aan Aert Goerts
van Best van een ecker gelegen aent Scoot. Idem dezelfde aan dezelfde van
een ecker gelegen in de Laer. De los is 18 gld. per lopens.
R63,f.124v,dd.28-1-1544: Verkoop door Jan Dircks van Kessel de primo thoro,
Marten Willem Sbrunen als m&m van Dircxke, Mr. Dirck van Kessel en Evert
Claes hem sterk makend voor Mr. Michiel van Kessel, allen kinderen van Dirck
van Kessel, aan Joost Willem Horckmans, van huis, hof, enz. gelegen aent
Slieven en geheten het Vortken, ul. Dirck Wouters, al. Thoenis Simons van
Eckerbrouck, uf. Godshuys van Postel, af. de gemeint. Verkoop door Joest
Willem Horckmans aan bovengenoemde van Kessel van een stuk beemd gelegen aen
de Varscherdijck. In marge: Extract gegeven op 31-7-1777.
R63,f.125,dd.23-1-1544: Consent door Dirck Raymekers dat Aert Goerts van
Best een ecker mag aanvaarden.
R63,f.125v,dd.23-1-1544: Belofte door Joest Willem Horckmans dat hij de
erfg.van Dirck van Kessel zal ontlasten. Hij zal betalen de navolgende
pachten: 1e aan het capittel te Den Bos 10 k.gld. te lossen met 200 k.gld.
2e 2 mud rogge aan het clooster op de Wintmoelenberch te Schartogenbos. 3e 4
mud rogge, losbaar met 30 gld. aan Bruysten van den Zeylberch. 4e 1 mud
rogge, te lossen met 30 gld. aan de erfg. Lijn van Eynhouts te lossen met 30
gld.
R63,f.126,dd.18-6-1544?: Verkoop door Willem Hanrick Denen aan Frans Joosten
van Liessel van een erfchijns van 2 k.gld. 4st. 1oort te betalen uit een
stuk beemd. De los is 30 k.gld.
R63,f.126,dd.10-2-1543: Verkoop door Jan Lenaerts van
Hanrick Denen van een stuk beemd gelegen in de Respe.

Aelst

aan

Willem

R63,f.126v,dd.31-1-1544: Verkoop door Laureins Gosen Sraymekers met Gosen

zijn zoon voor de erfelijkheid, aan Peter Meus Geldens van het 1/3 deel in
huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, waar Gosen Sraymekers in te wonen
plach. De voorz. huysinge is verkopers aangekomen na dood van Gosen
Sraymekers.
Peter Meus Geldens verkoopt aan Laureins Gosen Sraymekers een erfchijns van
25 st. te betalen uit bovengenoemd 1/3 deel. Idem doet Peter voorz.
hetzelfde aan Gosen Laureins Sraymekers. Vernadering door Willem Maes Gosens
van bovengenoemd 1/3 deel van huis, enz.
R63,f.127v,dd.31-1-1544: Verkoop door Joost Janssen van den Kerckhoff aan
Arian Claus van een erfchijns van 3 k.gld. uit huis, hof, enz. ul. de
strate, al. erfg. Dirck van Kessel, uf. Thoenis Deynouts van Vaerle, af.
Dirck Thuenis. De los is 48 gld.
R63,f.127v,dd.31-1-1544: Verkoop door Philips Jan Claus voor zijn tocht en
Cornelis en Jan zijn kinderen ter erfel. met consent van Jan Claus hun vader
en Geertruyt en Jenne hun zusters, kinderen van Jan Claus voorz., aan Jan
Goert Bakermans, van 3 vaten rogge uit huis, hof, enz. gelegen in de
Hoelstrate, ul. Joest Goerijs?, al. erfg. Corsten Geldens, uf. de strate,
af. erfg. Corsten Geldens. De los is 8 k.gld.
R63,f.128,dd.31-1-1544: Verkoop door Wouter Jan Wouters als m&m van Anna dr.
Dirck Smollers en Cornelis Dirck Smollers zich ook sterk makend voor de
andere kinderen van Dirck Smollers, niet tegenwoordig, aan Jan Thielens van
den Waterlaet, van een stuk land gelegen aen den Mortel.
R63,f.128,dd.31-1-1544: Verkoop door Willem Aert Peters aan Arien Claus
Willems van een erfchijns van 2 k.gld. uit een ecker, geheten den Egecker.
De los is 31 gld.
R63,f.128v,dd.31-1-1544: Verkoop door Henrick Jan Gijben aan Jan Goert
Bakermans van 1 mander rogge erfpacht, uit een stuk land omtr. den Moelenwech.
R63,f.128v,dd.31-1-1544: Verkoop door Gelden Corsten Geldens aan Heer Aert
van Kessel pr., van 1 mander rogge erfpacht, uit huis, hof, enz. gelegen aen
de Heye. Item uit het kindsdeel verkoper aangekomen na dood van Corsten zijn
vader en nog zal aankomen na dood van zijn moeder. De los is 16 k.gld. De
schepenbrieven hierover hebben 14½ st. gekost.
R63,f.129,dd.31-1-1544: Verkoop door Reyner Arien Wichmoets aan Aert Jan
Sanders van huis, hof, enz. gelegen in de Coninckstrate, ul. Hanrick
Hanricks van Hoechten, Dirck Hanrick Janssen, uf. Joest Kerckhof, af. de
strate. Welk huis, hof, enz. Reyner voorz. in koop verkregen heeft tegen
Sophie Reyner Hanegreefsdr., blijkens brieven dd.11 in Sporkel 1515.
R63,f.129v,dd.31-1-1544: Verkoop door Heer Dirck Roelens van Milheze aan
Aert Francken Vervoert van een stuk land, geheten den langecker.
R63,f.129v,dd.4-2-1544: Verkoop door Maes Jan Reynen aan Peter Dirck Cremers
voor zijn tocht en Steven zijn zoon verwekt bij Heylke Verdonschot zijn
huisvr. ter erfel. van een erfchijns van 3 k.gld. uit huis, hof, enz.
gelegen aent Schoet, ul. en al. de straet, uf. Coen Vervolcken, af. de
strate. Item nog uit meer andere stukken grond. De los is 50 k.gld.
R63,f.130,dd.4-2-1544: Verkoop door Steven Peter Cremers aan Peter Dirck
Cremers, zijn vader, van zijn recht, hebbend of verkrijgend, in huis, hof,
enz. gelegen te Gemert, ul. erfg. Jan Stans, uf. en al. Jan Emmen, af. Jacop

Scoemekers. Peter voorz. had het huis, enz. van zijn vader in koop verkregen, en Dirck zijn vader voorz. had het in koop verkregen tegen Jenne
Scheyven, volgens schepenbrieven van Gemert. Steven voorz. zal de pacht met
de hoofdsom voor zijn rekening nemen, met de conditie, dat Jan Denis en
Heylke, kinderen van Peter voorz. verwekt bij Hanrick Denis zijn leste
huisvr. Steven voorz. nog 21 gld. zullen geven, na dood van Peter hun vader.
R63,f.130v,dd.4-2-1544: Verkoop door Thoenis Sander Genen en Lambert zijn
broer, zich sterk makend voor Peterke hun zuster aan Marten Janssen van
Eckerbrouck, van 1 mud rogge te betalen uit een ecker gelegen opte Hozie. De
los is 31 gld.
R63,f.131,dd.4-2-1544: Verkoop door Dirck Pauwels Vos aan
zijn kindsdeel hem aangekomen na dood van Pauwel zijn
aankomen na dood van Catharina zijn moeder. Belofte door
Dirck zijn broer, dat hij na dood van zijn moeder, alzoe
geven, als de andere kinderen ieder zullen krijgen.

Jan zijn broer
vader en nog
Jan Pauwel Vos
vele penningen

van
zal
aan
sal

R63,f.131,dd.28-12-1543: Consent gegeven door Frans Joesten van Lyessel aan
Joest Aerts om te mogen lossen een erfchijns van 3 k.gld.
R63,f.132,dd.9-2-1544: Verkoop door Jan Heer Jan Sbrunen aan Dirck Simons
van Eckerbrouck van een stuk land gelegen aent Slieven. Dirck, koper, voorz.
belooft jaarl. te betalen 2 k.gld. uit de voorz. akker.
R63,f.132,dd.9-2-1544: Verkoop door Jan en Hanrick, broers, en Jan Jan
Wouters als m&m van Jen, Jan Reynen als m&m van Heylwich, Jan Alaerts van
Thoer als m&m van Ida, Jan van de Goer als m&m van Anna, Jan van Elsbrouck
voor zijn tocht en mede gelovende voor zijn onm. kinderen verwekt bij
Geertruyt, allen kinderen van Hanrick Heinselmans, aan Mathijs Mathijs
Verbraken, van huis, hof, enz. gelegen aent Schoet, ul. erfg. Dirck
Commenheins, al. Jan Wouters erfg., uf. de straet, af. Jan Vervolcken c.p.
enz.
R63,f.132v,dd.9-2-1544: Verkoop door Jan heer Jan Sbrunen alias van Stein
aan Frans Mathijsen van den Einde pbr. t.b.v. Joest nat. dr. van heer
Hanrick van den Einde van 4 vaten rogge, te betalen uit huis, hof, enz. ul.
de straet, al. Willem Peter Bakermans, uf. Goesen Lenaerts, af. Aert Jan
Wouters c.p. Item nog uit zijn kindsdeel hem aangekomen vanwege Alijt zijn
huisvr. na dood van Peter Bakermans en nog versterven zal na dood van Luyt
wed. Peter Bakermans voorz. De los is 10 k.gld.
R63,f.133,dd.27-1-1523?: Consent gegeven door Goert Hanrick Bakermans aan
Jan Weylaerts om 1 mander rogge te mogen lossen met 18 peter, het stuk voor
18 st. gerekend.
R63,f.133,dd.10-1-1544: Verkoop door Aert Philips van Helmondt aan Marcelis
Janssen Vosselen van 2 vaten rogge erfpacht, welke 2 vaten Aert aangekomen
zijn vanwege Christina zijn huisvr. en in huwelijkse voorwaarden beloofd
door Meester Lucas Michiel Sconcks. Zij worden jaarl. geheven uit zekere
onderpanden nu toebehorende Jan Sfroyen.
R63,f.133,dd.10-1-1544: Verkoop door Jan Jan Thielens voor hem zelf en mede
gelovende voor Lijs, Linken en Alijt zijn zusters en voor Lijsbeth Jan Maes
Goeyensdr. en Lijsbeth Hanrick Maes Goeyensdr. gelovende en haer sterkmakende voor Jenneke haar zuster, aan Thomaes de Snijder van al hun gerechtigheid op hen verstorven na dood van Jan Maes Goeyens in huis, hof, enz.
ul. Gerit Dircks van Kessel, al. erfg. Lenaert van Roggel, uf. de straet,

af. Job Jan Denen. Belofte door Lijsbeth Hein Maes Goeyensdr. dat zij Maes
de Snijder schadeloos zal stellen van 1½ gld.
R63,f.133v,dd.12-2-1544: Verkoop door Gerit Wouter Schepers? aan Marcelis
Janssen van Vosselen van een erfchijns van 30 st. uit huis, hof, enz. ul.
erfg. Dirck van Kessel, al. de straet, uf. Loy van Ghestel, af. de gemeint.
De chijns is verkoper aangestorven na dood van Jan Verhorst en Christina
zijn huisvr.
R63,f.133v,dd.12-2-1544: Vekoop door
Peters van Horrick van een ecker.
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R63,f.134,dd.11-9-1544: Verkoop door Jan Deynen aan Jan Goert Bakermans van
1 mander rogge erfpacht, mate van Lierop, jaarl. op St Gielisdag verschijnende en te betalen uit huis, hof, enz. gelegen te Lierop aent Asterbrouck,
ul. Anselmus Vlemmincx, al. erfg. Heer Peter Jan Peters, uf. de straet, af.
erfg. Heer Peter voorz. Item nog uit zijn kindsdeel dat hem aanzal komen na
dood van Catharina wed. Deynout Heinselmans zijn moeder. De los is 16 k.gld.
R63,f.134v,dd.26-3-1543: Jan Pauwel Colen compareert voor een gebannen
vierschaar en verklaart dat Geertruyt Crabben bij gebreke van betaling van
pachten opgewonnen heeft met vonnis en recht een beemd gelegen aent
Houbrouck, welke Jan Pauwel Colen voorz. in koop verkregen had tegen de
erfg. van Marten Maes Mesmekers en die de voorz. erfg. hadden beloofd te
vrijen. Schepenen hebben de brief gelezen om Jan voorz. recht te kunnen
doen.
Copie dd.7-4-1535: Verkoop door Hanrick Maes Mesmekers, gelovende voor de
vrouw van Jan zijn broer, Marten Janssen van Nuwenhuys als m&m van Catharina, Pauwel Janssen Vervoert als m&m van Belia, Aert Janssen Verscaut als m&m
van Jut, allen kinderen van Marten Maes Mesmekers, Elske en Geertruyt,
zusters, met momb., Maes Jan Maes Mesmekers gelovende voor zijn zusters en
broers en Joest wed. Jan Maes Mesmekers voor haar tocht aan Jan Pauwel Colen
onze medeschepen, van een stuk beemd. Zij beloven te vrijen en te weren,
uitgenomen 1 halve aude groot chijns van de grond
NB: het katern is verkeerd gebonden: f.134v loopt door op f.143.
R63,f.135,dd.13-2-1544: Verkoop door Dirck Henricks van Eckerbrouck aan Jan
Goert Bakermans van 1 mander rogge erfpacht, uit zijn kindsdeel in huis,
hof, enz. vrij van de 10e penning. Het kindsdeel is hem aangekomen na dood
van Hanrick van Eckerbrouck zijn vader. Item nog uit het deel wat hem aan
zal komen na dood van Jen zijn moeder en uit het versterf van Arien Jan
Martensdr. zijn huisvr. De los is 15 k.gld.
R63,f.135,dd.12-2-1544: Verkoop door Cornelis Reyners opt Sandt en Haijch
zijn zuster, aan Deynout Hanrick Sbrunen van huis, hof, enz. gelegen in de
Coninckstrate, ul. de koper, al. erfg. Hanrick Vreinsen, uf. de straet, af.
erfg. Dirck van Kessel.
R63,f.135v,dd.12-2-1544: Verkoop door Gosen Reyners opt Sandt aan Haijch
zijn zuster van huis, hof, enz. geheten den Bolck, ul. Aert Janssen Verscaut
en verder rondom de straet.
R63,f.135v,dd.12-2-1544: Verkoop door Deynout Hanricks van Hoechten aan
Meester Dirck Dircks van Kessel, van 3 mander rogge erfpacht en een
erfchijns van 1½ gld. te betalen uit huis, hof, enz. gelegen aent Slieven in
de Coninckstrate, ul. erfg. Hanrick Vreinsen, al. Hanrick Hanricks van
Hoechten, broer van de verkoper, uf. erfg. Dirck van Kessel, af. de
Coninckstrate. De los is 77 k.gld.

R63,f.136,dd.11-9-1544: Verkoop door Jan Deynout Heinselmans aan Jan Goert
Bakermans van 1 mander rogge erfpacht, mate van Lyerop, te betalen uit huis,
hof, enz. gelegen te Lyerop aent Asterbrouck, ul. Anselmus Vlemmincx, al. en
af. erfg. Heer Peter Jan Peters. Item uit het kindsdeel wat verkoper aan zal
komen na dood van Catharina wed. Deynout Heinselmans zijn moeder. De los is
16 k. gld.
R63,f.136v,dd.6-3-1544: Verkoop door Wouter Jan Wouters aan Reyner Arien
Wichmoets van een erfchijns van 3½ k.gld. uit huis, hof, enz. gelegen in de
Coninckstraet, ul. Dirck Theus, al. Hanrick Hanrick Sbrunen, uf. de straet,
af. Joest Kerckhofs. De los is 41 k.gld.
R63,f.136v,dd.7-3-1544: Overdracht door Hanrick Maes Mesmekers aan Frans
Claus Geldens van een stuk beemd gelegen int Romsel.
R63,f.137,dd.9-3-1544: Scheiding en deling tussen Heylke Gerit Coppendr. en
Jan Hanrick Bakelmans van huis, hof, enz. gelegen aen den Opstal bij der
Capellen, op hen verstorven bij dood van Hanrick Coppen.
R63,f.137v,dd.12-3-1544: Verkoop door Margriet wed. Jan Lemmens voor haar
tocht, Jan Jan Lemmens de Jonge, Thoenis Jan Deynout Smeets als m&m van
Anna, en Dingen haar zuster, aan Reyner Reyners opt Sandt van huis, hof,
enz. gelegen bij de Kerck en groot 7 lopens. land. Los en vrij behalve 3 mud
rogge, 4 rijsten vlas, 1/2 vaet vlas en 1 phs. penninck chijns van den
gronde. Reyner belooft van de 3 mud er 2 te lossen tot Lichtmis toekomende
aan Lijs Valckenaers met 80 k.gld.
R63,f.138,dd.13-3-1544: Verkoop door Hanrick Hanrick Heinselmans aan Hubert
Simon Seelmekers van 3 lopens land gelegen aent Scoet, naast erfg. Heer Aert
van Kessel en Aert Maes ter eenre en Hanrick verkoper ter andere zijde.
Strekkende van erfenis der erfg. Jan Sconincx op de straet.
R63,f.138v,dd.14-3-1544: Belofte van betaling door Hanrick Jan Roefs aan
Heer Mathijs Hannaerts van 15 k.gld. verreicte scult.
R63,f.138v,dd.27-3-1544: Verkoop door Jan Claus
Geldens van een stuk beemd gelegen int Romsel.
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R63,f.138v,aangespeld briefje: Ick Claus van der Stegen als proost van onser
liever vrouwen bruederscap bynnen tshartogenbossche bekenne ontfangen te
hebben die doot schult van Margriet Willemsdr. van Kessel van Soemeren. In
kennisse van betalinge mijner hanttekens hier onder geset opten 20-3-1545.
R63,f.139,dd.23-3-1544: Margriet Willemsdr. van Kessel met Hanrick haar
broer als haar momb. en in presentie van Heer Aert van Kessel haar pastoor,
verklaart dat zij blijft bij de gift of opdracht, die zij eertijds gedaan
heeft, van een akker, geheten den Bakerman, aan Joffr. Beatrix van Kessel en
haar kinderen. De Joffr. voorz. of haar kinderen zullen daarom aan de
fabriek van Z. moeten geven 10 k.gld. eens, of jaarl. 12 st. uit de akker
voorz. en dat voor een eeuwig jaargetijde op haar sterfdag, voor haar zelf
en voor haar moeders siele, met bornender carssen, vigilien ende singende
missen. Ook moet de Joffr. voorz. aan Lijsbeth Hanrick Roefsdr. uit de ecker
geven 1 k.gld. eens. En aan Willemke Martens? 3 ellen graus lakens eens. Aan
het O.L.V.gulde tot Den Bosch vermaakt zij haar beste tabbaert, die de
huisvr. van haar broer Hanrick zal mogen lossen. Zij geeft met consent van
Hanrick aan Grietken Petersdr. van Kessel haar nicht, in puerder en
gerechter aelmisse voor sekere dienst, haar koe met kalf en 10 gld. eens en

al haar wolgaren, haar beste rock, beste tafellaken en haer sayen scorteldoeck en Elsken haar dr. het minste coeperen potken op een na. Ook geeft zij
aan Gerit Dircks van Kessel haar neef om dezelfde reden haar coeketel en 5
k.gld. en om dezelfde reden aan Lijsbeth Hanrick Roefs huisvr. haar swarten
tabbaert met 1 k.gld. Ook om dezelfde reden aan Willemke haar nicht huisvr.
van Eggert Egels haar bed met toebehoren en 2 k.gld. Aan Heer Aert van
Kessel haar pastoor voor de vriendschap, de viercantige grote tafel met 1
van haar tennen schotelen, en Heer Thijs Willems van Kessel het lenoir? met
de andere tinnen schotel. Degene die de minste schotel heeft, zal er de 2
comkens bij hebben. Aan Jenneke Berthoutsdr. van Kessel het sitten, staende
in de camer voor de vriendschap, die zij Margriet gedaan heeft. Item geeft
zij aan de huisvr. van Bertholdt Willems van Kessel haar kyste en het minste
cooperen potken. Aan Jut Hillen geeft zij haar pels en 3 der voorz. k.gld.
Aan Willemke Marien voorz. geeft zijook nog haar wollen hemd. Aan Jenne
Hanricx, haar broers huisvr. de hautketel en haar daagse rok en Heylke haar
dochter de meeste coeperen pot. Zij wil, dat Hanrick haar broer, een
eerlijck swart raucleet zal laten maken om op haar begrafenis te dragen,
bovendien scheldt zij hem alles kwijt, wat hij haar schuldig van huur, de
rogge die hij haar schuldig is, moet hij aan de armen geven. Aan Lijn Mr.
Dircksdr. alias Wendelen geeft zij 1 k.gld. en ook aan Peter Vermoelen, haar
werkman, een 1/2 gld. Peter Sberckers zal de penningen moeten betalen, in
mindering van een som van 28 gld. en 14 st.
R63,f.140v,dd.1-4-1544 ante Pascha: Verkoop door Deynout, Dirck en Jan,
broers, Claus Simon Seelmekers als m&m van Lijsbeth, Marcelis Willems van
Ayen met Geertruyt zijn huisvr, Thomaes Peter Sanders als m&m van Peterken,
zusters, allen kinderen van Deynout Heynselmans, aan Marcelis Janssen van
Vosselen van een stuk land gelegen aen den Gasthuyswech, behalve 2 mud
rogge, waarvan de erfg. Jan Geven jaarl. 8 vaten moeten betalen.
R63,f.140v,dd.1-4-1544: Verkoop door Marcelis Janssen van Ayen als m&m van
Geertruyt, en Thomaes Peter Sanders als m&m van Peterke drs. van Deynout
Heynselmans, aan Claus Simon Seelmekers, van alle goederen hen aangekomen na
dood van Deynout Heinselmans hun vader en Chatarina hun moeder.
R63,f.141,dd.1-4-1544: Verkoop door Claus Sijmon Zeelmekers aan Ceel Willems
van Ayen, van een erfchijns van 3 k.gld. te betalen uit huis, hof, enz.
gelegen in de Keyserstrate, ul. Jan Verstraten, al. Hanrick Philips
Sbrunendr., uf. Aert Peter Maes, af. de Keyserstrate. De los is 50 k.gld.
R63,f.141,dd.1-4-1544: Verkoop door Deynout en Jan, broers, kinderen van
Deynout Heinselmans, aan Dirck hun broer, van hun kindsdeel hen aangekomen
na dood van vader en moeder.
R63,f.141v,dd.9-4-1544: Verkoop door Jan Pauwel Colen, aan Marcelis Hanricks
van Huls tot Nederweert, van een erfchijns van 3 k.gld. in de kerk van
Nederweert te betalen uit een stuk land, groot 3 lopens. De los is 50 k.gld.
R63,f.141v,dd.14-4-1544: Scheiding en deling tussen Hanrick Willems van
Meyel als m&m van Jenne en Peter Henrick Reyners als m&m van Jut, zusters,
en dochters van Wein Sberckers, van alle goederen hen aangekomen na dood van
Wein hun vader en Lijn hun moeder. De hoeve en goederen liggen aen den
Opstal.
R63,f.143,dd.7-4-1535: Voor Schepenen van Z. m.n. Willem Sbrunen, Marten
Peter Maes, Jan Jan Sbrunen, Reyner Jan Willems, Simon Jan Dirck Chielens,
Dirck Jan Colen en Jan Pauwels Colen, zijn gecompareerd Hanrick Maes
Mesmekers gelovende voor de vrouw van Jan zijn broer, Marten Janssen van

Nuwenhuys als m&m van Catharina, Pauwel Janssen Vervoert als m&m van Belia,
Aert Janssen Verscaut als m&m van Jutte, allen kinderen van Marten Maes
Mesmekers, Elske en Geertruyt, zusters, met geboren momb. Maes Jan Maes
Mesmekers, gelovende voor zijn andere broers en zusters en Joest wed. Jan
Maes Mesmekers voor haar tocht. Zij verkopen aan Jan Pauwel Colen een stuk
beemd. Jan Pauwels Colen heeft een pand gesteld een hoeve. Deze is later
gekocht door Frans Michiel Sconcks, en omdat het een weerpand was, moest er
een vonnisbrief gemaakt worden.
R63,f.144,dd.14-4-1545: Verkoop door Dirck Deynout Heinselmans aan Deynout
en Jan zijn broers, van een erfchijns van 6 k.gld., ieder 3 k.gld. uit de
goederen hem aangekomen na dood van zijn vader en moeder. De los is 100
k.gld.
R63,f.144,dd.9-5-1545: Verkoop door Gielis Aert Willems aan Willem Bruystens
Verheze van huis, hof, enz. gelegen aent Scoet, ul. Jan Verstraten en Hein
Cortsmeets, al. de kinderen Wein Sberckers, uf. de Kerckwech af. de straet.
enz. Verkoper had alles in koop verkregen tegen de erfg. van Bruysten
Verheze de oude, volgens brieven dd.14-10-1542.
R63,f.144v,dd.12-5-1545: Verkoop door Aert Jan Wouters aan Dirck Willem
Slegers van een stuk land gelegen aen de Heye, omtr. den Cegelrijt?
Verkoop door Dirck Willem Slegers aan Aert Jan Wouters van een erfchijns van
20 st. uit huis, hof, enz. gelegen aen die Heye, ul. Gosen Hein Truyen en
verder de gemeint.
R63,f.144v,dd.12-4-1545: Verkoop door Symon Lamberts van den Putte aan
Michiel Goerts Verbernen van het 1/3 deel van een stuk land gelegen aen den
Astensche Pat.
R63,f.145,dd.12-5-1545: Vonnisbrief Deynout van Ovelwegen.
R63,f.145,dd.2-12-1544: Veiling door Dirck Jan Colen in de kerk van Z. van
huis, hof, enz. en een stuk beemd voor 100 gld.achterstallige pachten.
Gekocht door Frans Michiel Sconcks.
R63,f.145,dd.???: Belofte van betaling van een erfpacht van 8 mud rogge door
Gosen Marcelis Goessens aan Mr. Jan Goyaerts van Asten uit een stuk land,
geheten den Lonisecker
R63,f.145v,dd.14-5-1545: Verkoop door Frans Dircks van Kessel, Peter
Thielens als m&m van Margriet, Goert Peters van Gael als m&m van Marie en
zij met hem, en Jan Dircks van Kessel de jongste en zich sterk makend voor
Dirck zijn moeder aangaande haar tocht en voor zijn andere broers en zusters
ter erfelijkheid, allen kinderen van Dirck Willems van Kessel, aan Gerit
Dircks van Kessel voorz. de oudste, hun broer, van al het versterf in de
erfgoederen hen aangekomen na dood van Margriet Willemsdr. van Kessel hun
moeye.
R63,f.146,dd.29-5-1544: Henrick Pauwels van Duppen, Goert Pauwel van Duppen,
Gielen Jans van Berckel voor Tanneke zijn moeder voor de tocht en voor zz.
en mede voor zijn broeders en zusters voor het erfrecht, Kaerle, Marcelis
Mathijs van de Eijnde m&m Megtelt wett. dr. Pauwel voorz en Geertrui wed.
Gerit Pauwels van Berckel voor haar tocht met Theeuwen oudste zoon voor zijn
broeders en zusters zullen verkopen de tienden van Asten welke hen
verstorven zijn na dood van Pauwel van Berckel hun vader en hun moeder voor
50 mud rogge, elk mud 60 keijsers gld..

R63,f.146v,dd.12-5-1545: Verkoop door Hanrick Willem Aert Cortsmeets als m&m
van Jenne dr. Wein Sberckers, aan Dirck Gosen Hanricx, van al het versterf
hem aangekomen na dood van Wein Sberckers, de vader van zijn vrouw.
R63,f.147,dd.15-6-1545: Verkoop door Jan Daniels aan Dirck Maes van
Meervoert van huis, hof, enz. gelegen in de stadt Helmondt in de Campstrate,
ul. de wed. en kinderen Jan Becx, al. de erfenis der herbergen geheyten den
Moriaen , uf. een water ende sluyse, af. de gemein strate. Verkoper had het
hoefken in koop verkregen tegen Peter? Wels Baten, volgens brieven van
Helmondt dd. 1528.
R63,f.147,dd.2-7-1545: Verkoop door Thonis Heer Jan Sbrunendr. aan Frans
Dircks van Kessel van een oud huis, haar door Heer Jan de Bruin bij
testament nagelaten. Het was beter het huis te verkopen dan te behouden.
R63,f.147v,dd.4-3-1545: Veiling van de goederen van Quirin
gebrek van betaling en achterstallige pachten. Koper is
Vervoert, aan wie de pachten en lasten betaald hadden moeten
een ecker gekocht van Marten Janssen van Roy ook wegens
betalingen.

Wouters wegens
Willem Janssen
worden. Ook nog
achterstallige

R63,f.148,dd.3-7-1545: Jan Pauwel Colen heeft een weerpand, te weten huis,
hof, enz. gelegen in de Hoelstrate, doen veilen om te verkopen, in een
herberg te Z., maar hij heeft het ook doen omroepen voor het raethuys te
Shartogenbosch. De herberg is van Willem Denen.
R63,f.148v,dd.13-7-1545: Verkoop door Jan Dircks van Kessel van den 1e
bedde, Mr. Dirck zijn broer, Marten Willem Sbrunen als m&m van Dircksken en
Evert Claes Smollers als gemachtigde van Mr. Michiel Dircks van Kessel, aan
Thonis Sijmons van Eckerbroeck van een stuk land, gelegen aent Slijven.
Thonis de koper mag varen en drijven over erfenis van Joost Willem Horckmans
volgens schepenbrieven dd.28-1-1544. Thonis Sijmons van Eckerbroeck belooft
de verkopers dat hij jaarl. aan het clooster van Dommelen een pacht met een
hoofdsom van 150 k.gld. zal betalen.
R63,f.149,dd.13-7-1545: Dezelfde verkopers als boven verkopen aan Cornelis
Reyners opt Sandt, een stuk beemd gelegen aenden Varscherdijck.
R63,f.149v,dd.13-7-1545?: Testament van Hanrick Hanricks van Einhouts
[cranck]. Hij vermaakt aan Jan Verscaut als m&m van Lijsbeth, zijn zuster,
wegens zekere dienst aan hem gedaan, zijn versterf hem aangekomen na dood
van Hanrick zijn vader en nog zal aankomen na dood van Ida zijn moeder. Ook
vermaakt hij nog 1 philippusgld. en 14st., die hij, testateur, aan Mechteld
zijn zuster geleend had.
R63,f.149v,dd.4-8-1545: Verkoop door Aert Janssen Verscaut
Mentens, van 1 lopens. land gelegen aen den hogen wech.

aan

Aert

Jan

R63,f.150,dd.16-8-1545: Overdracht door Geertruydt Hanrick Maes Mesmekersdr.
aan Jan Jan Sbrunen en Michiel Dirck Schasen als provisoren der Tafel van de
H.Geest en t.b.daarvan, van een erfchijns van 20 st. Brabants te betalen uit
een stuk land, geheten den Winckel. Welke erfchijns door Bruysten Bruystens
Verheze aan Geertruydt gevest had, volgens brieven dd. 4-11-1524.
R63,f.150,dd.18-8-1545: Verkoop door Jan Jan Wouters aan Willem Hanricks van
Horrick van huis, hof, enz. gelegen aent Scoet, ul. Thijs Thijssen
Verbraken, al.Faes Jan Wouters, uf. Margriet wed. Hanrick Verinden, af. de
straet.

R63,f.150v,dd.27-11-1545: Verkoop door Willem Henricks van Horrick aan Jan
Jan Wouters van een erfchijns van 3 k.gld. uit bovengenoemde onderpanden. De
los is 50 k.gld.
R63,f.150v,dd.25-8-1545: Verkoop door Dries Marcelis van den Camp aan Jan
Goert Bakermans van 1 mander rogge erfpacht, te betalen uit huis, hof, enz.
gelegen in de Derpstrate, ul. Joest Marcelis van den Camp, al. erfg.
Peterken Sceerders, uf. de Derpstrate, af. de Keyserstrate. Idem nog uit
enkele stukken land. De los is 16 peters het stuk tot 18 st. gerekend.
R63,f.151,dd.29-8-1545: Verkoop door Hanrick Pauwels van Duppen met Kaerle
zijn broer, Marcelis Mathijssen van den Einde als m&m van Mechtilt dr.
Pauwel voorz, Gielis Jan Pauwels met Tanneke zijn moeder en als haar momb.
voor haar tocht, en Gielis vorz. ook gelovende voor zijn broers en zusters,
voor de erfel.en Geertruyt wed. Gerit Pauwels voor haar tocht met Matheus
Gerits haar oudste zoon die mede gelooft voor zijn broers en zusters, en
Hanrick en Kaerle gelovende voor de onm. kinderen van Jan hun broer en
Hanrick voorz. en Goert zijn broer zich sterk makende voor de kinderen van
Gerit hun broer, aan Goert Pauwels van Duppen hun broer, van huis, hof en
schuer en erfenis gelegen tot Slieven, ul. erfg. Henrick Daems cp, al.
Lambert Henrick Lueskens cp, uf. gemeijn straet, af. Willem Smeets cp, item
½ bunre beemps daarbij gelegen, ul. Willem Willem Smeets, al. vercoepers,
af. Jans de Wolff, item een stuck beemd genaemt het Goerke, ul. de Aa, al.
de erfg. Henrick Daems en de erfg. Hanrick Ketelaers, uf. de erfg. wed.
Marten Moens, af. vercoepers, item een stuck beemp daeraen gelegen ul. de
wed. Gosen van Vee, al. Mathijs de Bruijn cp, uf. de Aa, af. Ariaen Claus
Willems, los ende vrij beh. 14 st 1 oert min of meer 5 mud rogge 10 vaet, 17
gld 5 st jaerl.
R63,f.151v,dd.17-3-1545: De navolgende brief van Marten Willem Sbrunen en
Loey Frans Roelens van Ghystele is met consent van hen beiden wederom te
niet gedaan.
R63,f.152,dd.2-9-1545: Verkoop door Marten Willem Sbrunen aan Loey Frans
Roelens van een stuk land gelegen aent Slieven neven erfg. Wouter Bakermans
ter eenre sijde en Jan Verscaut ter andere sijde, uf. de Keyserstraet, af.
de Kerckwech. Verkoper had het stuk land in koop verkregen tegen de erfg.
Wouter Bakermans.
R63,f.152,dd.2-9-1545: Vernadering door Lijsbeth wed. Willem van Horrick met
haar kinderen van een koop gedaan door Jan Janssen van Diepenbeeck van
Willem Goert Dircks van erfgoederen, volgens koopbrieven dd.27-9-1544.
R63,f.152v,dd.9-9-1545: Verkoop door Peter Gosen Lenaerts aan Gosen zijn
vader, van een stuk land gelegen in de Veltemsecker beneden den Hogen Wech
en nog de helft van een stuk land, welke stukken land Peter voorz. in koop
verkregen had van de erfg. Dirck van Kessel van de 1e bedde volgens brieven
dd.1-2-1543.
R63,f.153,dd.9-9-1545: Consent door Gosen Lenaerts van Roy aan Peter zijn
zoon, dat deze altijd zal mogen lossen met 67 k.gld. en 5 st.
R63,f.153,dd.10-9-1545: Verklaring door Maria dr. Willem van Meyel wed. Jan
Aelberts aangaande haar tocht en Willem Jan Aelberts voor zich zelf en ook
gelovende voor Pagemer? Pagenier? zijn broer en voor Maria, Jenneke en
Lijske zijn zuster, dat zij betaald zijn van een som van 23 k.gld., welke
som Dirck Deynout Heinselmans beloofd had te betalen aan Jan Aelberts, voor
zijn kindsdeel hem aangestorven van Maria voorz.

R63,f.153v,dd.9-9-1545: Verkoop door Dirck Deynout Heinselmans aan Jan
Janssen van Diepenbeeck van een erfpacht van 7 vaten rogge te betalen uit
een stuk land gelegen aent Slieven. De los is 23 k.gld.
R63,f.153v,dd.15-9-1545: Verkoop door Pauwel Jan Smeets aan Jan Janssen van
Diepenbeeck van 8 vaten rogge te betalen uit huis, hof, enz. gelegen aen de
Heye, ul. Marten van Eckerbrouck, al. Jacop Loyen c.p., uf. het Romsel, af.
de gemeint. De los is 26 k.gld.
R63,f.154,dd.15-9-1545: Verkoop door Peter Jan Sberckers aan Jan Janssen van
Diepenbeeck van 7 vaten rogge erfpacht, te betalen uit huis, hof, enz., ul.
Marten van Coelen en de erfg. Margriet van Kessel, al Mathijs Verbraken en
Willem Vermoelen, uf. de strate, af. Marten van Coelen. De los is 23 k.gld.
R63,f.154v,dd.16-9-1545: Verkoop door Dirck Jan Stevens als m&m van Lijsbeth
Marten Danielsdr. aan Frans Joest van Lyessel van een erfbrief, mentie
makende van 7 vaten erfrogge uit zekere onderpanden beschreven staande in de
originele schepenbrief dd.22-5-1469. De 7 vaten rogge had Dirck Denen Simons
in koop verkregen tegen Willem de Haen, volgens de voorz. brief. De brief is
Lijsbeth aangestorven na dood van Marten Daneels haar vader. Dries
Papendoncx heeft geloofd voor alle commer en calangie op de brief en de
verkoper zal hem schadeloos houden.
R63,f.154v,dd.22-9-1545: Verkoop door Reyner Reyners opt Sandt aan Jan
Janssen van Diepenbeeck van 2 mud rogge erfpacht, te betalen uit huis, hof,
enz. gelegen bij de kerck, ul. domus de Postula, al.Jan Pauwels Colen, uf.
de Kerckwech, af. Aert Jan Menten. De los is 80 k.gld.
R63,f.155,dd.28-9-1545: Verkoop door Aert Willems Vereinseldonck
seldonck] aan Lieven van Gellick van een erfchijns van 6 k.gld., te
uit huis, hof, enz. gelegen te Asten aan Vorseldonck, ul. Mathijs
Berge, al. Dries Jan Gobbels, uf. de gemeint van Asten, af. Mathijs
Berge. De los is 100 k.gld.

[Verembetalen
van den
van den

R63,f.155v,dd.30-9-1545: Verkoop door Gerit Dircks van Kessel de jongste aan
Gerit zijn wett. broeder van al zijn versterf en deel hem aangestorven na
dood van Dirck zijn vader en Heijlwich zijn moeder en Willem zijn wett.
broeder en ook van datgene wat op hem verstorven is vanwege Margriet
Willemsdr. van Kessel zijn moije. In marge: Extract 30-7-1777.
R63,f.155v,dd.3-10-1545: Vertijdenis door Gerit Reijnen Janssen op alle
goederen hem aangekomen na dood van Belie zijn moeder en hem nog zal
aankomen na dood van Reijner zijn vader tbv. zijn vader voorz.
R63,f.156,dd.30-10-1545: Verkoop door Jan Thoenis van Leendt voor zijn tocht
en zich sterk makende voor Lijsbeth zijn dochter verwekt bij Anna Jan
Denendr. en Jan en Peter zijn kinderen ook verwekt bij Anna voorz aan Jan
Jan Lemmens de oudste van een stuk land gelegen aan de Hogenwech.
R63,f.156,dd.21-10-1545: Verkoop door Claes Janssen van Eckerbroeck aan Jan
Dirck Brans van een stuk beemd gelegen in de Kievitsnest welke hij in koop
verkregen heeft van zijn medeerfgenamen.
R63,f.156,dd.9-10-1545: Mutueel testament van Joest Janssen van de Berckven
en Jen zijn huisvrouw. Zij vermaken aan Jacop hun dochter zolang zij leven
zal 1 mud rogge. Jan Jacops kinderen verwekt bij Joost hun dochter zullen
niet delen in het goed aan de heijde.

R63,f.156v,dd.2-11-1545: Verkoop door Marcelis Janssen van Vosselen aan Jan
Jansnen van Diepenbeeck van 1 mud rogge erfpacht uit huis, hof enz gelegen
omtrent de Spoelhoevel ul. de erfg. Jan Hanrick Smollers. Item nog uit
enkele stukken land. De los is 40 gld.
R63,f.157,dd.2-11-1545: Verkoop door Willem Bruijsten Verheze aan Jan Dirck
Brans van een stuk beemd aan verkoper verstorven van Bruijsten zijn vader.
R63,f.157,dd.2-11-1545: Gift in gerechte aelmisse door Dirck Mathijs van
Horrick aan Mathijs zijn nat. zoon verwekt bij Jut Jan Shasendr. van een
erfcijns van 3 k.gld zijn leven lang. Na dood van Mathijs moeten deze
succederen op de wett. erfg. Dirck voorz. m.n. Mathijs sone Herman Celen?
Maes verwekt bij Hylleke Mathijs van Horrick met zijn medeconsorten en
Henrick Vermoelen verwekt bij Catharina dr. Mathijs van Horrick met zijn
medeerfgenamen.
R63,f.157v,dd.23-7-1545: Veiling in de kerk van Zomeren gedaan door Heer
Dirck Roelens van Milheze van een ecker gelegen aent Scoot.Lenaeert Janssen
van Aelst biedt en koopt..
R63,f.158,dd.16-11-1545: Geschil tussen Jan Jan Sbrunen en Michiel Schasen
als provisoren der Tafel vd. H.Geest als aanleggers en Laurens Goert
Hannarts als verweerder. Verweerder wordt schuldig bevonden en moet
aanleggers 3 mud rogge ter cause van 3 varten rogge betalen jaarl van 12
achterstallige jaren.
R63,f.158v,dd.23-11-1545: Verkoop door Mathijs Alaerts aan Jan Jan Sbrunen
en Michiel Dirck Schasen als provisoren der Tafel vd. H.Geest en tbv.
daarvan van 9 vaten rogge erfpacht welke Mathijs voorz in koop verkregen had
tegen Jan de Bruijn en deze was ze geldende uit zekere erfenis eertijds
toebehorende Jan Claus blijkens koopbrief dd.6 in weinmaandt 1515.
R63,f.159,dd.23-11-1545: Vertijdenis door Jan Jan Sbrunen tbv. Berthout van
Kessel als m&m Joffr. Anna van Baecxe op een opdracht hem eertijds opgedragen door Thoenis Hr. Jans Sbrunendr. ter cause van 1 mander erfrogge welek
zij jaarl. heffende was uit seckere onderpanden volgens erfbrieven welke
onderpanden Jan Jan Sbrunen had opgewonnen.
R63,f.159,dd.27-11-1545: Verkoop door Reijner Jan Willems aan Dirck Goert
Isbouts van een stuk beemd gelegen in de Wijer.
R63,f.159,dd.30-11-1545: Verkoop door Lijsbeth wed. Willem van Horrick
aangaande haar tocht, en Willem, Marten en Jan, broers, en Catharina en
Maria, zusters, allen kinderen van Willem van Horrick en Lijsbeth voorz.,
aangaande de erfel. De voorz. Willem, Marten en Jan gelovende voor alle
andere, niet tegenwoordige, kinderen, aan Jan Janssen van Lyl, wonende te
Antwerpen, van een erfchijns van 10 k.gld., tot Hees opte hofstadt van Jan
van Lyl sinre vader te bueren, uit huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul.
en uf. Jan Janssen van Diepenbeeck, al. Jan Lambert Bosmans, af. de gemeint.
De los is 200 k.gld.
R63,f.160,dd.1-12-1545: Procuratie gegeven door Hanrick Maes Mesmekers,
Geert en Elske, zusters, en kinderen van Maes Mesmekers, aan Sweer van
Gerwen, residerende te Shartogenbossche, aan Dirck Gosen Sgroten en Joest
Goerts om hen te vertegenwoordigen in recht, tegen eenen genoempt Dirck van
Grotel of soe hij anders met recht genoempt is, voor de Schout en Schepenen
van Den Bosch.

R63,f.160v,dd.4-12-1545: Verkoop door Catharina wed. Peter Jan Belen, en
Jan, Dirck, Lenaert en Joest, broers, kinderen van Peter en Catharina
voorz., en Lenaert voorz. gelovende voor Michiel zijn broer en Alijt zijn
zuster, aan Margriet Melis Corstensdr. van 5 vaten rogge, te betalen uit een
stuk land geheten den Buetsmortel gelegen aen den Hogenwech. De los is 15
k.gld.
R63,f.160v,dd.5-12-1545: Verkoop door Bruysten Thijs Hencxkens aan Peter Jan
Sluyters van huis, hof, enz. groot 13 lopens., gelegen bij den Heye, neven
erfenis Elisabeth wed. Jan Dircks en haar kinderen ter eenre, en neven de
gemeint. Het huis, enz. behoorde eertijds aan Jan Peter Smeets en Bruysten
voorz. had het in koop verkregen tegen Engbert Toelinck [Coelinck] volgens
brieven van Schartogenbossche dd.7-11-1545. Engbert Toelinck had het
opgewonnen wegens gebrek van betaling volgens vonnisbrief dd.7-5-1543.
R63,f.161v,dd.5-12-1545: Belofte van betaling door Peter Jan Sluyters aan
Bruysten Mathijs Huicxkens van een som van 50 k.gld.
R63,f.161v,dd.??: Er boven staat no. nonvalet: Verkoop door Marten Willem
Sbrunen aan Barbara wed. Laureins van Cuyck van een erfpacht van 3 mud rogge
te betalen uit een stuk land. De los is 100 k.gld.
R63,f.162,dd.??: Vidimus door schepenen van Schartogenbossche van het proces
voor de banck van Z. tussen Peter Jan Gijben, vader en momb. van Jacop.
aanlegger en appellant ter eenre, en Joest Jan Wouters als interventuer der
provisoren der tafel van de H.Geest van Z. als verweerder ter andere zijde.
De provisoren zijn schuldig te betalen jaarl. aan aanlegger t.b.v. zijn zoon
2 mud rogge volgens testament van Jacop van den Einde tot behulp der
latijnsche scolen.
R63,f.162v,dd.14-12-1545: Verkoop door Gosen Reyners van den Venne aan Arien
Claus Willems van een erfchijns van 4 peters, welke 4 peters Jan van den
Broeck tegen Goert Willem Sanders in koop verkregen had. Het zijn 2 delen
van 6 peters, genoemd in een brief dd.16-1-1511. Gosen verkoper, had ze in
koop verkregen van Jan van den Broeck voorz. met 3 afterstedige pachten.
Item nog een erfchijns van 15 st. erfgelts der munten in de stadt van den
Bosch te betalen uit zekere onderpanden, welke Jan van den Broeck in koop
verkregen had tegen Joest Gevarts Vervolcken, volgens brief dd.10-3-1512,
met nog een erfchijns van 7 st. die verkoper schuldig is te gelden Hanrick
Ermerdens. Conditie is dat Arien, koper, voor de 15 st. en de 7 st. jaarl.
zal betalen 18 st.in het graefgelt tot Z. Item nog 3 mander rogge erfpacht
met 3 afterstedige pachten, die Gosen, verkoper, in koop verkregen had tegen
Marten Willem Sbrunen, volgens brieven dd.27-1-1530 en 4-1-1531.
R63,f.163,dd.14-12-1545: Verkoop door Arien Claus Willems aan Gosen Reyners
van den Venne van een stuk beemd gelegen int Hambosch, behalve 1 mud rogge
aan Goert Isbouts. Verkoper had de beemd opgewonnen.
R63,f.163v,dd.15-12-1545: Verkoop door Aert Aerts van den Berge als m&m van
Dirck, aan Dirck Jan Colen van een stuk land gelegen aent Scoet.
R63,f.163v,dd.17-12-1545: Verkoop door Gerit Daniel Hansen aan Frans Joesten
van Lyessel van een erfchijns van 2 k.gld., welke erfchijns verkocht is door
Hanrick Maes Mesmekers aan Gerit voorz. volgens brief dd.17-9-1536.
R63,f.163v,dd.17-2-1545; Verkoop door Jan Jan Sbrunen aan Gerit Daniel
Hansens van een stuk land gelegen omtr. den Mortelbos. Verkoper had het land

in koop verkregen tegen de erfg. Heer Peter van Eckerbrouck.
R63,f.164,dd.23-12-1545: Vertijdenis door Jan Reyner Janssen op al het
versterf hem aangekomen na dood van Belia zijn moeder en nog versterven zal
na dood van Reyner zijn vader en dat t.b.v. Reyner Janssen zijn vader voorz.
R63,f.164,dd.??: Consent door Frans Verdiseldonck
Mesmekers om 2 k.gld. te mogen lossen met 34 k.gld.

voor

Hanrick

R63,f.164v,dd.30-12-1545: Verkoop door Gosen Reyners van den
Thielen Dirck Janssen van een stuk beemd gelegen int Hambosch.

Venne

Maes

aan

R63,f.164v,dd.30-12-1545: Verkoop door Hanrick Hanrick Heinselmans van huis,
hof, enz. gelegen aent Scoet, groot 3 lopens., ul. de koper, al. Aert Maes,
uf. de strate, af. erfg. Jan Sconincx.
R63,f.165,dd.26-12-1547!: Verklaring door Claus Willems van der Beeck als
m&m van Jutta, en Anna Jan Clausdr. dat zij genoegzaam betaald zijn door
Cornelis Philips Jan Claus en zijn andere zusters en broers, van de
penningen die Philips Jan Claus eertijds aan Jutta en Anna haar dr. beloofd
had te betalen uit het versterf en kindsdeel, wat hen aankomen mocht na dood
van Jan Claus, welk versterf Philips voorz. tegen Jutta en Anna voorz. in
koop verkregen had.
R63,f.165,dd.20-2-1545: Mutueel testament van Jan Hanrick Smollers en
Catharina zijn huisvr. Zij vermaken aan Peterke hun dr. het cleyn huysken
staende opten graive, met 4 royen en den peerboem daer bij staende, om haar
leven lang te gebruiken.
R63,f.165v,dd.??: Gegeven den bode van den meester van den scerpgericht
genoempt Hanrick Aelberts tot Tongelre 10st.
R63,f.166,dd.4-2-1545: Belofte van betaling door Willem, Hanrick en Claus,
broers, kinderen van Peter Bakermans, aan Jan Jan Sbrunensoen de jonxste en
Hilleke Aert Denendr., van 24 k.gld. met 8 vaten rogge.
R63,f.166,dd.3-7-1545: Veiling in de kerk van Z. door Jan Pauwels Colen van
huis, hof,enz. gelegen in de Hoolstrate, ul. het Godshuys van Postel, al.
Reyner Jan Reynens. Hij had de erfenis opgewonnen wegens gebrek van betaling
aangaande een stuk beemd, dat hij gekocht had van de erfg. Maes Mesmekers.
R63,f.166v,dd.3-7-1545: Compareerden Joost Goert Janssen verwekt bij Elske
Thomaes Mesmekersdr. en Geertruyt Bruystensdr. verwekt bij Geertruyt Maes
Mesmekersdr. Zij verklaren dat hun moeders geen macht hebben om haer
goederen te verkopen, veralieneren of te transporteren, of de goederen voor
weerscap te bezwaren, zonder toestemming van hun kinderen. Daarom presenteren Joost en Geertruyt voorz. aan Jan voorz. het recht onser bancken van Z.,
daer aff protesterende onder alle behoerlicke protestatie, versoeckende daer
van wittich besteet op hennen costen noot sinde.
R63,f.167v,dd.30-6-1542: Marten Willem Sbrunen scheldt kwijt aan Goert
Janssen Verbernen en zijn kinderen en nakomelingen, ten ewigen daigen, van
alsulcke geloften of borchtochtscap, als Goert voorz. aan Dirck Janssen van
Kessel van den 1e bedde gedaan had ter cause van de houve gelegen aen de
Heye en geheten het Cleyn Einhouts, welk Goert voorz. tegen Marten voorz. in
koop verkregen had. Testes Michiel Claus van Doeren en Jan Dirck Brants
schepenen.

R63,f.168,dd.??: Verkoop door Willem Bruystens Verheze aan Peter Jan
Sberckers van een stuk land gelegen aent Slieven, groot 7 lopens. Willem
voorz. had het land in koop verkregen met de houve geheten Te Waterlaet.
R63.f.168,dd.??: Veiling door Marten Janssen van Roy van een stuk land, dat
hij opgewonnen had bij gebrek van betaling. Frans Michiel Sconck heeft het
gekocht en later weer opgedragen aan Marten Janssen van Eckerbrouck voorz.
Verkoop door Marten Janssen van Eckerbrouck aan Willem Janssen Vervoert, van
een stuk land. Verkoper had het stuk land opgewonnen met recht, met nog 1
mud rogge, die Marten voorz. geldende had uit de goederen van Quirijn
Wouters.
R63,f.169,dd.??: Verkoop door Willem Janssen Vervoort aan Frans Joosten van
Lyessel van 1 mud rogge erfpacht, te betalen uit een stuk land, gelegen in
de Veltemsecker. De los is 40 k.gld.
R63,f.169,dd.??: Scheiding
Claus Symon Seelmekers als
erfgoederen hen aangekomen
moeder, en van de goederen
erfgenamen.

en deling tussen Dirck Deynout Heinselmans en
m&m van Lijsbeth dr. Deynout Heinsemans, van de
na dood van Deynout hun vader en Catharina hun
die zij in koop verkregen hadden tegen hun mede

R63,f.170v,dd.??: Verkoop door Jan Jan Wouters aan Claus Symon Seelmekers,
van een stuk erf, geheten het Hemelrick, gelegen aen de Voort.
Verkoop door Claus Symon Seelmekers aan Jan Jan Wouters van een erfchijns
van 30 st. uit bovengenoemd erf.
R63,f.170v,dd.13-12-1545: Overdracht door Willem Peter Sanders en Wouter
Gosen Goerts als m&m van Maria, aangaande de tocht, en Claus en Peerke,
kinderen van Wouter en Maria voorz. voor de erfel. en Marcelis Thijs
Cornelis als m&m van Hilleke, beiden dochters van Peter Sanders, aan Thomaes
Peter Sanders hun broer, van het versterf aangaande de erfel., hen
aangekomen na dood van Peter Sanders hun vader en Ida Claus Maesdr. hun
moeder.
R63,f.171,dd.13-12-1545: Verkoop door Maes Peter Sanders aan Willem Peter
Sanders zijn broer, van een stuk land gelegen omtr. den Moelenberch, groot
4½ lopens.
Dezelfde verkoopt aan Wouter Gosen Goerts en Claus en Peterke zijn kinderen,
een erfpacht van 5 malder rogge, te betalen uit huis, hof, enz. verkoper
aangestorven van zijn vader en moeder en voorts in koop verkregen tegen zijn
mede erfg. De los is 115 k.gld.
R63,f.171v,dd.10-7-1534: Verkoop door Willem Willem Geerten aan Arien Dirck
Slaets van een stuk land, groot 1½ lopens, gelegen neven den Waterlaetswech
en neven den erfenis Peter Sceerders.
R63,f.172,dd.5-5-1545: Overdracht door Mechtilt Hanricxdr. van Rut, wed. van
Roelof van Milheze de jongste, aan Peter Roelens van Mylheze, van een
erfchijns van 4 k.gld. met de hoofdsom bedragende 75k.gld. De chijns was
Mechtilt aangekomen na dood van Catharina van Rut, haar zuster, terwijl ze
al wed. was. Hij is schuldig te gelden Aert Vrients op Huesden. Conditie is
dat Hanrick Roelofs van Milheze en Peter voorz. zijn broer, veraccorderen na
dood van Mechteld voorz. zodat zij alle goederen, haefl. en erfel., enz.
hoofd voor hoofd zullen delen, dan zal Peter de chijns weer inbrengen.
R63,f.172v,dd.2-1-1545: Vertijdenis door Maria Hanricx van Horrick en Jasper
haar zoon van alle versterf hen bij testament vermaakt door Hanrick de Cock,

t.b.v. Willem Claus Willems.
R63,f.172v,dd.4-1-1545: Verkoop door Jan Lambert Bosmans aan Heer Mathijs
Hannarts, t.b.v. Joris Goert Bakermans van 8 vaten rogge erfpacht, te
betalen uit huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul. de straet, al. Jan
Willems van Einhouts, uf. de gemeint, af. Symon Jan Dirck Chielens. De los
is 21 k.gld.
R63,f.173,4-1-1545: Verkoop door Marcelis Janssen van Vosselen aan Claus
Symon Seelmekers van een stuk land, geheten den Haesmortel.
Verkoop door Claus Symon Seelmekers aan Marcelis Janssen van Vosselen van
een stuk land gelegen aen den Wijendries.
R63,f.173,dd.24-6-1545: Nativitate Joannis Babtiste 1545: Vernadering door
Claus Symon Seelmekers van een stuk land gelegen aen den Mortel.
R63,f.173v,dd.2-9-1545: Vernadering door Jan van Diepenbeeck gedaan bij
Lijsbeth van Einhouts en haar kinderen, aangaande de goederen van Willem
Goert Dircks. Hij heeft ook restitutie verzocht van schattingen en beden
door hem uitgegeven ter cause van de voorz. goederen. Laureins van Einhouts,
als procureur, zegt dat Jan voorz. daarvoor het gebruik der goederen gehad
heeft.
R63,f.173v,dd.5-1-1545: Verkoop door Joerdaen Aert Jordaens aan Jan Aerts
Verscaut van een stuk land gelegen omtr. de Moelen en geheten de Sceerermen.
R63,f.173v,dd.15-12-1545: Overdracht door Jan de Cremer van Gemert als m&m
van Anna dr. van Aert Verscaut aan Jan Aerts Verscaut zijn zwager, van alle
verstorven goederen hem vanwege zijn huisvr. aangekomen na dood van
Catharina haar moeder en verder na dood van Jacop Versciltmeer, Catharina's
laatste man, zoals hij dat bij testament vermaakt had.
R63,f.174,dd.11-1-1545: Verkoop door Gerit Gerits van Diepenbeeck aan Jan
Hanricks van Horrick van huis, hof, enz. gelegen aen den Spoelhoevel, ul.
Jacop Gerits van Diepenbeeck en verder de gemeine straet, behalve een cleyn
erfken van de H.Geest, 1 mud rogge erfpacht te betalen aan Goert Reyners
erfg. tot Helmondt, 16 vaten rogge aan heer Jan de Bruyn, 2 gld. en 15 st.
aan de Capelle van Zeelandt, 2 k.gld. aan Aert Hanrick Janssen swager ten
Bos, 1 k.gld. jaarl. aan Heer Jan van Einhouts.
R63,f.174v,dd.11-1-1545: Belofte van betaling door Jan Hanricks van Horrick
aan Gerit Gerits van Diepenbeeck van 8 k.gld.
Idem belooft dezelfde aan Jan Aert Sanders ook 8 k.gld.
R63,f.174v,dd.1-9-1538: Verkoop door Goert Willems van Gijssen
Hanrick Sleuwendr. van een erfchijns van 15 st. te betalen uit
enz. gelegen in de parochie van Myrloe, ul. het Postelhuys,
Vermeer, uf. de gemein strate, af. Goert van den Venne. De los is

aan Maria
huis, hof,
al. Lucas
12 k.gld.

R63,f.175,dd.1-2-1544: Overdracht door Willem Willems van Aelst aan Jan
Hanrick Bakermans van 3 vaten rogge erfpacht met 2 afterstedige pachten.
Welke jaarl schuldig is te betalen en te gelden Heylwich wed. Peter Joost
Lemmens, uit onderpanden gelegen aent Scoet omtrent den Opstal.
R63,f.175,dd.21-4-1544: Accoord tussen Catharina wed. Gosen Scoemekers en al
haar kinderen ter eenre en Hanrick Hanrick Martens ter andere zijde. Hanrick
voorz. zal Catharina voorz. jaarl gelden en betalen 1 mander rogge, welke de
helft is van 1 mud rogge, welk geheel mud rogge Hanrick voorz. schuldig was

te gelden aan de erfg.Jen Zemans en haar nakomelingen uit onderpanden
gelegen aent Slieven; te weten huis, hof, enz. ul. erfg. Peter Jan Hanricks,
al. Thijs Verbraken, uf. Willem Vermoelen. Hanrick voorz. had 1 mander van
het mud gelost, de andere mag gelost worden na dood van Catharina.
R63,f.175v,dd.28-1-1543: Verkoop door Jan Willem Smeets aan Goert Peters
Verhofstadt van een erfchijns van 3½ k.gld. uit het versterf dat verkoper
aankomen zal na dood van Willem zijn vader en Mechtilt zijn moeder.
R63,f.176,dd.6-6-1542: Consent door Hanrick Hanricks van Aelst aan Aert Jan
Cortsmeets om te mogen lossen een erfchijns van 2 k.gld. die Hanrick tegen
Aert voorz. in koop verkregen had, en dat met 32 k.gld.
R63,f.176,dd.4-7-1545: Overdracht door Jan Hanrick Sceerders, Laureins zijn
broer, Wouter Cop Vos als m&m van Alijt dr. Hanrick Sceerders en ook als
momb. voor de kinderen van Alijt voorz. en Aert Jan Sanders aan Joost Jan
Thielens van een erfchijns van 25 st. te betalen uit een stuk beemd bij
Wielput gelegen. Welke erfchijns Jen Zemans tegen Hilleke Meus Bloysendr. in
koop verkregen had, en Jan, verkoper, verstorven en aangekomen is na dood
van Jenne voorz.
R63,f.176v,dd.16-3-1545: Bekentenis van ontvangst door Jan Willem alias
Nollekens als m&m van Ingel van Simon Jan Delen, van een som van 16 peter,
het stuk tot 18 st. gerekend en dat voor de aflossing van 1 der voorz.
peters.
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