Someren RA 64
R64,f.1: Enkele rekeningen en notities:
Hiervan: Reynken Campen heeft gepacht sijn gruyt voor het jaar '47 van
Willem Deenen voor 5 k.gld. en 5 st.
R64,f.1v,dd.1546: Jan Dijrck Comenheyns verklaart betaald te zijn door Jan
Martens van Eckerbroeck.
Idem Jan van Doeren verklaart betaald te zijn door Heer Matthijs van Kessel.
13-5-1544: De schepen Frans Verdijseldonck en Berthout van Kessel zijn
betaald op de Elenborch van de som van 50 k.gld.
R64,f.1v,dd.23-5-1544: Bekentenis van ontvangst van de som van 50 k.gld.
door Claes Hr. Peters van Eckerbroecks brure en Jan Marten van Eckerbroeck
zich sterkmakend voor Marten zijn vader en Ambrosius Philips als m&m van
zijn huisvr. met de andere erfg. Hr. Peters van Eckerbroeck salige gedechte,
uit handen van Hr. Matthijs van Kessel, aangaande de koop van een huis en
hof met toebehoren, geheten den Eelenborch. In den brandscap van Marten van
Rossem gedaen 11 k.gld, voor de commer van den dorpe ende het graefsgeld 6
gld. Dit is geschied ten huize van Marten Willems.
R64,f.2,dd.26-3-154?: Verkoop door Jan Dijrck Comenheyns aan Jan Marten van
Eckerbroeck van 1 malder rogge uit een ecker gelegen inde Veltemsecker.
R64,f.2,dd.16-4-1544: Heer Peter van Eckerbroeck bekent ontvangen te hebben
van S. Matthijs van Kessel, de som van 100 k.gld. en 22 st. vanwege een
erfkoop van een huis, geheten den Eelenborch. Item is gequeten in mei 1544
aan de erfg. van Hr. Peter van Eckerbroeck 50 k.gld. Wij erfg. van Sr. Peter
van Eckerbroeck van Gerit zijn susters kind? of kinderen en swager en Griet
zijn suster bekennen dat wij ontvangen hebben van Hr. Matthijs van Kessel de
som van 50 K.gld. die hij schuldig was aan Heer Peter van Eckerbroeck
saliger.
R64,f.2v,dd.18-4-1545: Verpachting door Johan van Doeren, schepen, als
gemachtigde van Gielis Goort Bakermansdr. tot Mechelen, aan Jan Gherits van
Heyenbraken van een huis, hof, enz. aen het Eijnde.
R64,f.2v,18-4-1545: Verkoop door Art Eymkens van Asten, Marten, Art en
Claes, Sophia en Lijsken allen kinderen van Eymken voorz. aan Aert Thoenis
Deenen van huis, hof, enz. in de Derperstraet, ul. Anthonis Wouters, al.
Goort van Thoor, uf. en af. de straete.
R64,f.3,dd.19-4-1546: Verkoop door Gieliske Goort Bakermansdr. aan Jan
Gherits Verheyenbraken van huis, hof enz. ul. Thomas Raymekers, al. Joost
Loyen, uf. Chiel Thielens van Hoechten, al. de straet. Idem nog van een stuk
land, ul. Maes Loyen, al. Willem Neeskens, uf. Aert Daniel Swevers, af.
Joost Loyen. enz. In deze akte was eerst als verkoper genoemd Jan Jan
Bruynen, maar die is in het begin doorgestreept, maar later blijven staan.
R64,f.3,dd.11-4-1546: Verkoop door Willem Aert Peters aan Jan Jan Sbruynen
van een erfchijns van 6 k.gld. Willem Aert Peters belooft te betalen aan Jan
Jan Sbruynen tot Geldropper merkt na Pasen 1547 de som van 40 k.gld.
R64,f.3v.dd.6-5-1546: Verkoop door Reyn Jan Reynen aan Heer Aert van Kessel
van een malder rogge uit huis, hof, enz. in de Hoelstraet gelegen. De los is
16 k.gld.
R64,f.4,dd.7-5-1546: Erfmangeling tussen Peter Henrick Reijnkens en Willem

Bruystens Verheese van een gelach of gedeelte als Peter voorz. als m&m van
Jutte dr. Wijn Sberckers, gelegen omtrent de Capelle. Idem erfmangeling
tussen Willem Bruystens Veheese en Peter Henrick Reynkens van een gelach in
de Derpstraet met huis en scuer, uf. de straet, af. Dijrck Deynkens en nog
van een stuk land geheten den Haeck, uf. erfg. Goort Lenarts, af. erfg.
Peter Truyen, uf. erfg. Gevart van Horick, af. den Wech.
R64,f.4v,dd.7-5-1546: Verkoop door Dijrck Willem Cortsmeets aan Willem
Bruystens Verheese van een stuk hoytvelts gelegen omtrent Eckerbroeck, ul.
en al. Dijrck Hilleken Meus, uf. erfg. Philips van Helmont, af. de gemeynte.
R64,f.4v,dd.18-5-1546: Verkoop door Henrick Aert Cortsmeets aan Jan Jan
Wouters van huis, hof, enz. gelegen bij de Capelle, ul. Jan Geverts en het
Eynde, al. de Santstraet met het andere Eynde scuttende oyck op die
Santstraete. Jan zal het aanvaarden in 1548. Koper zal verkoper zolang hij
leven zal erin moeten laten wonen en hem verzorgen als hij ziek zou worden
of gebrek zou lijden.
R64,f.4v,dd.1-6-1546: Reyner Goort Reyners is verreyct met een vonnis van
Marten Peters van Gestel over zekere erfrenten die hij van dezelfde Marten
te goed had.
R64,f.5,dd.15-6-1546: Verkoop door Jan Henrick Bakermans aan Goort IJsbouts
van 3 vaten rogge erfpacht, welke 3 vaten verkoper verkregen had tegen
Willem van Aelst. Te betalen uit erfenissen gelegen omtrent de Capelle.
R64,f.5,dd.4-2-1521: Verkoop voor schepenen Gherit Mattheus van den Houte,
Michiel Jacop Michiel Sconcks, Willem Claes Willem Dijrcks, Gosen van Vee,
Marten Willem Sbruynen, Marten Peter Maes en Reyn Jan Willems door Gevert
Henrick Geverts aan Heer Aert van Kessel van een mander rogge erfpacht uit
huis, hof, enz. gelegen aent Houbroeck, ul. Aert van Coelen, al. Willem
Verkenen, strekkende van de Groenstraet op het Houbroeck
R64,f.5v,dd.12-6-1546: Verkoop door Lambert Henrick Lueskens aan Deynout
Sijmon Reynen van een erfwech strekkende van het Houbroeck door Lamberts
velt, genoemd dat Baeselbeemptken in Deynouts beemd om te drijven ende te
vaeren soe hem dat gelieven sal.
R64,f.6,dd.18-6-1546: Pater van den Hagen hebben opgewonnen zekere erfenis
door zekere scepenbrieven van de Banck van Zoemeren en daarvan begeert hij
een vonnisbrief. En de erfbrief is luydende aldus: Dat voir ons comen is
Wouter wettige soen Henrick Svroeyen ende heeft vercocht Roelens wijlen
Henrics Knaepensoen was een mud rogge erfpacht enz. Te betalen uit een beemd
hem toebehorend, die hij voirmaels gecocht ende gecregen hadde tegen Gerard
van Berckel, gelegen in gheen wijde. De brief is dd. Beloken Paesdach 1380.
R64,f.6,dd.22-6-1546: Hanrick van Horick van Nederweert heeft opgewonnen
zekere erfenissen door zekere schepenbrieven behelzende de erfenissen van
Laureyns Goert Hannarts, waarvan hij een vonnisbrief wenst.
R64,f.6v,dd.25-6-1546: Verkoop door Willem, Dijrck en Jan, broers, kinderen
eertijds van Thomaes Froeyen, Joest van Houbraecken als momb. van zijn
kinderen verwekt bij Heylke en Dijrck Henrick Hoeben als momb. van zijn
kinderen verwekt bij Joestke, allen kinderen Thomaes Froeyen en Peterke
Scerders, aan Jacop Thomaes Froeyensoen van een stuk beemd in gheen Colcken
in die Kievitsnest, ul. erfg. Jacop Gielen, al.Jan Thielen van Liessel, uf.
erfg. Elske Brans, af. de gemeyne loop.

R64,f.6v,dd.3-8-1546: Verkoop door Joest Heynen van Werdinge aan Henrick
Peter Bakermans van een stuk erf aen gheen Heye, ul. Gosen Heynen, al.
Dijrck Willem Slegers, uf. en af. de gemeynt.
R64,f.7,dd.3-8-1546: Verkoop door Henrick Heynen Vos aan Heer Claes Sijmon
Costers van een stuk erf aan het Scoot.
R64,f.7,dd.31-8-1546: Verkoop door Jan Weylarts als m&m van Heylke, Lenart
Goort Lenarts als m&m van Lijske, Geertke, Maria en Griet, zusters, allen
kinderen van Gelden Hap Dusen aan Henrick Gelden Happens. van huis, hof,
enz. aen gheen Scoot, ul. erfg. Meus Bloysen, al. de straet, uf. Henrick
Janssen van Roy, af. de straet. enz.
R64,f.7v,dd.31-8-1546: Verkoop door bovengenoemden minus Maria, aan deze
Marie Gelden Happendr. van huis, hof, enz. bij Wielput gelegen, ul. Frans
Dijrcks van Kessel, al. Goirt van Heese, uf. en af. op de straet, uitgenomen
3 malder rogge aan Frans Poerters tot Helmont.
R64,f.8,dd.31-8-1546: Verkoop door Henrick Gelden Happen, Lenart Goert
Lenarts als m&m van Lijske, Geertke, Marie en Margriet, zusters, aan Jan
Weylarts van omtrent 1? lopensaets land, ul. Jan Loomans, al. Alijt wed.
Willem Truyen, uf. de wech, af. Joost Jan Lomans.
R64,f.8,dd.31-8-1546: Verkoop door Henrick Gelden Happen aan Geertruyd zijn
zuster van een erfchijns van 1 gld. uit huis, hof, enz. aent Scoot. De los
is 25 gld.
R64,f.8v,dd.?-9-1546: Verkoop door Frans Matthijs van Baerloe aan Johanna
wed. Joost van den Berckven ter tocht en haar kinderen ter erfelijkheid van
een erfchijns van 4dalve k.gld. uit al zijn goederen, haefelick zowel als
erfelick
R64,f.9,dd.?-9-1546: Verkoop door Willem Marten Willem Sbruynen aan Johanna
wed. Joost van den Berckven van 4 gld. als boven. Idem doet dit Daem Joesten
van de Berckven ook vierdalve gld. Idem Thielman Joosten van den Berckven 1
k.gld. en Frans Josten van den Berckven ook 1 k.gld.
R64,f.9v,dd.13-9-1546: Constitutie van Lucas Monincx Aerts voor Laureyns van
Geelt blijkens schepenbrief van Herentals d.d.7-5-1542.
Folio 10 ontbreekt.
R64,f.11v,dd.13-9-1546?: Verkoop door Dijrck Everts Verdiesdonck en Henrick
Jan Thijssen als momboirs van de kinderen van Michiel Everts Verdiesdonck
aan Loy Wouter Loyen en Kathelijn Evertsdr. Verdiesdonck van hun gedeelte in
huis, hof, enz.gelegen aen gheen Scoot, ul. erfg. Gerit Verheyenbraecken,
al.de Hoolstraet, uf. de Hogewech, af. de Broeckstraet, enz.
R64,f.12v,dd.2-10-1546: Verkoop door Loy Wouter Loyen en Kathelijn Evertsdr.
Verdiesdonck met haar geboren momboir, aan Kathelijn Jan Thijsdr. wonende
tot Oorschot, van een erfchijns van 3 k.gld., haar ter tocht en haar
kinderen verwekt bij Michiel Everts Verdiesdonck ter erfelijkheid. En dat
uit huis, hof, enz. gelegen aent Scoot. De los is 50 gld.
R64,f.13,dd.2-10-1546: Frans Matthijs van Baerloe belooft voor schepenen dat
hij Dijrck Everts Verdiesdonck een sestse land zal laten gebruiken voor de
tijd van 4 jaar, te beginnen op St. Jacopsdag 1546 en eindigende op St.
Jacopsdag '50.

R64,f.13v,dd.7-9-1546: Scheiding en deling tussen Loy Wouter Loyen als m&m
van Marie, Dirck Everts Verdiesdonck, Kathelijn Evertsdr Verdiesdonck. Dirck
en Kathelijn geven over aan Loy en Marie voorz. een huis, hof, enz. ul.
Hanrick Gelden Dusen, al. Willem die Sceper, uf. Heyn Loyen, af.de straet.
R64,f.14,dd.7-9-1546: Item Loy Wouter Loyen met Marie en Kathelijn Evertsdr.
Verdiesdonck dragen over aan Dirck Everts Verdiesdonck een huis, hof, enz.
ul. Gerit Verheyenbraecken, al. Kathelijn Evertsdr. Verdiesdonck, uf. de
straet, af. de Broeckstraet enz. Dirck voorz. moet ten ewigen gelden int
thijnsboeck van Kessel een half vaet garst en 4 risten? vlas en nog 4 gld.en
8 st. jaarl. en 1 mud rogge aan de H.Geest. In marge: Uitgemaakt bij extract
2-4-1778.
R64,f.14v,dd.2-10-1546: Loy Wouter Loyen en Dirck Everts Verdiesdonck dragen
over aan Kathelijn Evertsdr. Verdiesdonck een huis, hof, enz. gelegen naast
erfenis Dirck Everts Verdiesdonck.
R64,f.15,dd.2-10-1546: Alle bovengenoemde personen beloven de hen toegedeelde erfpachten te betalen.
R64,f.15,dd.2-10-1546?: Verkoop door Henrick Lenerts ( Everts?) aan Ariaen
Claes Willem Dijnen van een erfchijns van 1 k.gld. uit huis, hof, enz. aan
de Spoelhoevel.
R64,f.16,dd.26-11-1546: Verkoop door Aert Thonis Deenen aan Hanrick Hanrick
Hermans? van huis, hof, enz. ul. de Dorpstraet, al. Goort van Thoor, al.
Ijda Loy Sbruynendr., uf. de Dorpstraet,af. de Keyserstraet.
R64,f.16,dd.16-12-1546: Verkoop door Art Philips van Helmont aan Tielman
Joosten van den Berckven van zijn gedeelte in een stuk beemd, gelegen in de
Kalremans beempt.
R64,f.16v,dd.16-12-1546: Thielman voorz. verkoopt aan Art voorz. een
erfchijns van1 mander rogge.
R64,f.16v,dd.27-2-1545: Vernadering door Dirck Everts Verdiesdonck van een
ecker, die Aert Francken verkocht had aan Marten Peters van Horick den 27e
dag in Sporkel 1545.
R64,f.16v,dd.??: Belofte van betaling door Tielman Joosten van den Berckven
aan Aert Philips van Helmont van de som van 18 k.gld. verreyckte schuld.
R64,f.17,dd.22-6-1546: Henrick van Horick van Nederweert wordt in een
gebannen vierschaar gericht met een vonnis aan huis,hof, enz. gelegen in de
parochie van Z. ul. de Steenstraet, al. Aert Peter Maes, uf. de straet, af.
de Kerckwech
R64,f.17v,dd.23-12-1546: Verkoop door Matthijs Hanrick Bloysen aan Goert
Hanrick Bloysen van een stuk beemd gelegen in die Loo.
R64,f.18,dd.29-12-1546: Verkoop door Willem Art Peters aan
Bakermans van een erfchijns van 6 k.gld. uit huis, hof, enz.

Jan

Goort

R64,f.18,dd.27-12-1546: Verkoop door Jan van Kessel Dircksz., Marten Willem
Sbruynen als m&m van Dircske Dircksdr. van Kessel, Meester Dirck Dircks van
Kessel en Peter Ruelen van Milheze aan Jan Dirck Brants van een stuk beemd
gelegen omtrent de erfenis van de hoeve van Vlederacken, geheten het
Muysbroeck, ul. Jan Thonis Hoeben, al. Jan Verstraten met meer anderen, uf.
de gemeyne Aa, af. de hoeve Vlederacken.

R64,f.18v,dd.29-12-1546: Verkoop door Aert Philips van Helmont en Frans
Michiel Sconcks aan Jan Willem Loomans van een stuk beemd, ul. wed. Willem
Brants, al. erfg. Willem Sanders, uf. de Broeckstraet, af. verkopers der
erfg. Willem Sanders?
Ook verkopen bovengenoemden aan Aert Francken Vervoert een stuk land gelegen
op het alde huys, ul. Frans van Kessel, al. de koper, uf. Willem Joost
Neeskens, af. opten Hoogenwech.
R64,f.19,dd.29-12-1546: Verkoop door Frans Michiel Sconcks aan Jan Peter
Beelen van een stuk heytcamp aan gheen eynde Scoots.
R64,f.19,dd.19-12-1546: Verkoop door Marten Willem Bruynen aan Jan Willem
Loomans van een stuk erf geheten den oversten draeck gelegen aent Scoot, ul.
erfg. Jacop Gielen, al. Jan Jan Bruystens, uf. de Broeckstraet,af. de
Hoogewech.
R64,f.19v,dd.Belofte van betaling door Jan Willem Loomans aan Aert van
Helmont en Frans Michiel Sconck van 100 Philipsgld.
... Van Aert Francken Vervoert aan Frans Michiel Sconck en Aert van Helmont
38 k.gld.
... Jan Willem Loomans aan Marten Willem Sbruynen van alles wat de losbrieven meer bedragen dan 3 malder rogge.
R64,f.20,dd.27-1-1546: Henrick Goerts van Berne verplicht zichzelf en zijn
goederen zodat Gevart Bruysten Thijs ongelast en ongemolesteert zal blijven
van een beemd die hij gekocht had van de onmondige kinderen van Dirck
Snoecx.
R64,f.20v,dd.11-1-1546: Verkoop door Frans Herman Sleuttens en Maria zijn
zuster aan Jan Goort Bakermans van 3 malder rogge erfpacht uit zijn 1/3
gedeelte in een erfenis gelegen aent Slieven, ul. Heer Anthonis Denen, al.
Henrick Goorts Verberne, uf. de straet, af. Gijb Jan Gijben en Jan Verstraten met meer anderen. Item nog uit een ecker in de parochie van Lierop
gelegen, ter plaatse geheten Ver?. ul.Jan Chielen,al. Gritke Bollen, uf.
Willem Sleuwen, af. het Godshuys van Postel, enz.
R64,f.20v,dd.11-1-1546: Verkoop door Jan Verscaut aan Willem van Aelst van
een erfchijns van derdalve k.gld. uit een sesterse land gelegen omtrent de
molen, ul. Reyn Reyner Scremers, al. Hubert Sijmon Costers, uf. de heerstraet,af. de Molenbraecken. De los is 50 k.gld.
R64,f.21,dd.11-1-1546: Verkoop door Jacops Gerits van Diepenbeeck aan Frans
Michiel Sconcks van een huis, hof, enz. ul. Aert Henrick Janssen en verder
rondom de wech. Los en vrij behalve aan Jan van Liessel 1½ k.gld., het
Capittel ten Bosche 2 gld., Goyart Ysbouts 3 k.gld. en 1 oirt in het boeck
van Helmont.
R64,f.21v,dd.15-1-1546: Verkoop door Frans Dijrcks van Kessel aan Aert Aert
Kortsmeets van een stuk land geheten het aude huys, gelegen aent Scoot, ul.
Aert Francken Vervoert, al. Willem Vervolcken, uf. Dijrck Colen, af. de
Hoogewech.
R64,f.21v,dd.25-1-1546: Verkoop door Joorden Ayken Joordens aan Henrick
Laureyns van den Lijnden van een ½ lopens. land gelegen omtrent den Hovel.
R64,f.21v,dd.25-1-1546: Verkoop door Peter Janssen Berckers aan Ariaen Claes
Willems van een stuk land groot 7 lopens, geheten die Hage, ul. Jan die

Wolff, al. wed. en kinderen Jan lou?, uf. Keyserstraet en af. de Broeckstraet.
R64,f.22,dd.16-1-1546: Vernadering door Gerit Dijrcx van Kessel
ecker die Frans zijn broer op 5-1 verkocht had aan Aert Cortsmits.

van

een

R64,f.22,dd.16-1-1546: Verkoop door Jan Sijmons Sjonckers en Elsbena met
momb. zich sterk makend voor al hun zusters en broers, aan Willem Aert
Willems van een ecker gelegen int Veltem.
R64,f.22,dd.2-10-1547: Verkoop door Matthijs Alarts van Baerloe aan Peter
Reynder Janssen van een stuk land gelegen omtrent de kerk, groot 2 lopens
min 8 roeden, ul. Marten van Colen, al. de wech, uf. Willem Claes Deenen met
meer anderen, af. het Godshuys van Postel.
R64,f.22v,18-1-1546: Verkoop door Jan Matthijs Thonis Potteners aan Marcelis
Heynen van Huls van Nederweert van een erfchijns van 6 k.gld. uit huis, hof,
enz., ul. Jenneke Smits, al. de straet. Jan Verscaut veronderpant mede voor
deze erfchijns zijn goed, huis en hof. De los is 100 k.gld.
R64,f.22v,dd.20-1-1546: Akkoord tussen Gijsbert Jan Gijsberts en Jan Janssen
Verstraten, na een twist die zij eertijds hadden aangaande de goederen van
Peter Jan Hanricx en Agneesken Hannarts. Met meerdere stukken land zal
Gijsbert zijn leven lang de tocht bezitten van de halve goederen van Peter
Jan Henricx, gelegen aent Slieven. Bovendien zal hij het scaere hout mogen
houden, en zal Gijsbert of zijn kinderen na dood van Jan voorz. 55 gld. eens
geven. Jan Verstraten zal hebben huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul.
Henrick Jan Martens c.p., al. Jan Henricks Verberne c.p., uf. het gemeyn
pat, af. de straet. Ook nog enkele stukken land.
R64,f.23v,dd.20-1-1546: Verkoop door Laureyns Vossen aan Dijrck Jan Driessen
van een stuk beemd gelegen aen gheen Respe.
R64,f.23v,dd.24-1-1546: Verkoop door Mathijs Mathijs Verbraken aan Jan?
Tielman Jan Bosmans van Linnen? van een erfchijns van 8½ gld. in de kerk van
Nederweert te leveren uit huis, hof, enz. gelegen aent Scoot, ul. Dijrck
Commenheyns, al. erfg. Jan Wouters, uf. erfg. Jan Vervolcken c.p. De los is
100 Phs.gld.
R64,f.24,dd.25-1-1546: Verkoop door Gevart Bruystens van den Zeylberch aan
de 4 kinderen van Bruysten Verheesse de jonge verwekt bij Lisbeth Willem
Bruynendr. van een erfchijns van 8½ k.gld. uit huis, hof, enz. aent Scoot.
ul. Heyn Jan Cortsmeets, al. Dijrck Gosen Herincx, uf. de Kerckwech, af. de
straet. De los is 100 Phs.gld.
R64,f.24v,dd.25-1-1546: Verkoop door Aert Goorts van Best aan Henrick Gerit
Dijrcx van een stuk groes in die Kievitsneste.
R64,f.24v,dd.25-1-1546: Verkoop door Jan Dijrck Commenheyns en IJda zijn
zuster aan Jan Martens van Eckerbroeck van een malder rogge erfpacht uit
huis, hof, enz. aent Scoot.
R64,f.24v,dd.28-1-1546: Vernadering door Anthonis Sijmons van Eckerbroeck
van een stuk beemd door Jan Willem Loomans gekocht van Art Philips van
Helmont en Frans Michiel Sconcks, gelegen in de Loo.
R64,f.25,dd.28-1-1546: Lening door Aert Philips van Helmont aan
Smollers van 50 k.gld. Terug te betalen op Sacramentsdach anno 1547.

Evert

R64,f.25,dd.28-1-1546: Verkoop door Goirt Goirt Sanders aan Ariaen Claes
Wouters van 3 malder rogge erfpacht, verkoper aangekomen na dood van zijn
vader en moeder uit zekere erfenis gelegen aent Scoot en enkele andere
stukken grond.
Van deze bladzijde is een stuk afgescheurd.
R64,f.25v,dd.31-1-1546: Verkoop door Henrick Willems Vermolen, Peter
Vermolen, Mathijs Vermolen en Willem Vermolen hun vader aan Anna Jan
Goortsdr. van een erfchijns van 3 gld. uit huis, hof, enz. aent Slieven. De
los is 50 k.gld.
R64,f.25v,dd.31-1-1546: Verkoop door Aert Aert Cortsmits aan Gosen Honichmans van 1 mud rogge erfpacht uit een stuk land gelegen aent Scoot, geheten
het Alde Huys. De los is 32 k.gld.
R64,f.26,dd.3-2-1546: Verkoop door Marten Willem Sbruynen, medeschepen, aan
Berthout van Kessel Willems van een thijncx ende thijncxboecken genaempt
gemeynelick den Aesthijncx, gelegen ende te haelen offte te boeren tot
Haepert, tot Blaedel, tot Castelre, tot Welde, tot Poppel, tot Tilborch, tot
Hilverenbeeck ende tot Diesen. Item noch eenen thijncx ende thijncxboeck te
haelen ende te boeren op St. Cleementsdach in den winter tot Lieshout int
hoff met allen den thijncxrechten en toebehoerten om sijne vrijen eygenen
wille meede te doen. Verkoper had de thijncxen ende thijncxboecken eertijds
in koop verkregen tegen de kinderen van Willem van Kessel en de kinderen van
Dijrck van Kessel.
R64,f.26v,dd.28-1-1546: Verkoop door Jan Dijrck Commenheyns aan Jan Goert
Bakermans van een erfpacht van 1 mud rogge uit zijn gedeelte van huis, hof,
enz. gelegen aent Scoot, ul. Mathijs Verbraecken, al. Peter Vos, uf. de
straet, af. Andries Papendoncx.
R64,f.27,dd.4-2-1546: Verkoop door Dijrck Jan Peter Belen aan ?? van zijn
deel in het versterf hem aangekomen na dood van zijn vader en moeder t.b.v.
Lenart zijn broer.
R64,f.27,dd.6-2-1546: Verkoop door Joost Willem Snoecx aan Mathijs Mathijs
Verbraken van 2 schepenbrieven dd.14-6-1457 en 6-8-1450, welke brieven gaan
over 1 mudrogge en 8 vaeten rogge erfpacht uit zekere onderpanden.
R64,f.27,dd.6-2-1546: Verkoop door Gerardt Dijrcx van Kessel, zich sterk
makend voor zijn broers en zusters, aan Henrick (Dijrcx=doorgestreept)
Willems van Kessel zijn oom, van zijn versterf en deel hem en zijn broers en
zusters aangekomen na dood van Margriet Willems van Kessel. Henrick Willems
van Kessel verobligeert zich zelf en al zijn goederen zodat Gerit Dijrcx van
Kessel en zijn broers en zusters onbelast zullen blijven.
R64,f.27v,dd.6-2-1546: Verkoop door Marten Willem Sbruynen aan Cornelis Reyn
Scremers van een stuk land gelegen omtrent de kerck.
R64,f.27v,dd.6-2-1546: Verkoop door Jan Bongardts van Weerdt en Gerit zijn
zoon en Hubert Aert Erkens zich sterk makend voor Gherit zijn broer aan
Willem Willems van Horick van 10 vaet erfrogge ut een erfenis gelegen aent
Scoot. De 10 vaeten waren verkoper aangekomen van Katherine Jan Zweertsoensd. en deze had ze gekocht van Pauwel Gijb Gerits.
R64,f.28,dd.1-2-1546: Verkoop door
Hendrick Bakermansdr. verwekt bij

Henrick Peter Bakermans aan Peter
Joostie Goort Raymekersdr. van een

erfchijns van 3 k.gld. uit huis, hof, enz. gelegen aen die Heye.
R64,f.28,dd.1-2-1546: Verkoop door Henrick van Werdinge als m&m van Lijsbet
dr. van Goessen Raymekers en Peter Henrick Bakermansdr. met momb. aan Jenne
Willem Veltkensdr. ter tocht en haar kinderen ter erfel. van hun deel hen
aangekomen na dood van Goessen Raymekers en zijn huisvr. in huis, hof, enz.
gelegen bij Varscher.
R64,f.28v,dd.4-1-1546: Obligatie van Matheus Aelberts
huisvr. aan Berthout van Kessel van een som van 19 k.gld.

met

Sophia

zijn

R64,f.29,dd.5-2-1546: Verkoop door Wouter Jan Wouters aan Gerardt Daniel
Hanssen van een stuk beemd.
R64,f.29,dd.5-2-1546: Verkoop door Aert Daniel Swevers als gemachtigd door
Heer Daniel zijn zoon aan Mechteld Claesdr. van Doeren van een huis, hof,
enz. ul. Gerard Dijrcx van Kessel, al. erfg. Gabriel Gelis.
R64,f.29v,dd.8-2-1546: Verkoop door Jan Jan Colen aan Heer Aert van Kessel
van een erfchijns van 2 peter, het stuk tot 18 st. uit een erfenis beschreven in schepenbrieven dd.27-2-1518 en gaande uit huis, hof, enz. gelegen aen
die Commerstraet, ul. Gerard van Kessel, al. Jan die Coninck, uf. erfg. Jan
van Roy, af. die straet.
R64,f.29v,dd.8-2-1546: Vonnisbrief van Heer Dijrck Melens van Milheze? voor
Aert Verscaut over een ecker die Henricxken Neeskens toelt?
R64,f.29v,dd.8-2-1546: Verkoop door Hubert Aert Trips aan Maes Aert Trips
zijn broer, van zijn deel in de goederen hem aangekomen van vader en moeder.
R64,f.30,dd.9-2-1546: Obligatie van Frans Mathijs van Baerloe met Merike
zijn huisvr. voor Mathijs van Baerloe zijn vader, om deze ten eeuwigen dage
te ontlasten van 6 k.gld. jaarl. die Mathijs geldende is aan de beneficiaten
ten Bosche. Mathijs van Baerloe had verkocht aan Lambert zijn zoon de Bruyn
hoefve, Lambert voorz. heeft openlijk bekend, dat als hij zou sterven voor
Mathijs zijn vader en Elisabeth zijn moeder, dat dezen dan hun leven lang de
voorz. Bruyn hoefve mochten bezitten.
R64,f.30,dd.12-2-1546: Obligatie van Aert Claes Maes op al zijn goederen.
T.b.v. Henrick Heyselmans??
R64,f.30,dd.23-2-1546: Verkoop door Jan Jan Svossen
Seelmekers van huis, hof, enz. gelegen in die Derpstraet

aan

Claes

Sijmon

R64,f.30v,dd.24-2-1546: Verkoop door Gosen Aerts van Otterdijck
Hillegont wed. Lieven van Geylick van 1 malder rogge erfpacht mate
Helmont uit een stuk beemd gelegen in de par. van Asten in de Stegen,
erfg. Jan Strijck, al. Thijs Bruystens c.p., uf. Ceel Bruystens, af.
Strijck.

aan
van
ul.
Jan

R64,f.30v,dd.24-2-1546: Jan Coppen en Claes van Roy hadden verkocht aan
Anthonis Maes Willems huis, hof, enz. gelegen aen die Capelle, waarvan
schepenbrieven. Nu verkoopt voorz. Anthonis aan Mechteld Peter Sconincx het
voorz. huis.
R64,f.30v,dd.24-2-1546: Verkoop door Deynout Jan Deynouts aan Frans
Verdijseldonck van een erfchijns van 4 gld. uit zekere erfenis gelegen aent
Eckerbroeck. Welke erfchijns verkoper aangekomen was van Jan Daniels en zijn

huisvr.
R64,f.31,dd.4-3-1546: Verkoop door Aleyt van Weerdt aan Frans Joostens van
den Berckven van 4 gld. en 6 st. uit al haar goederen, die welck jaerl. gilt
Henricxken Phsdr. van Helmont en nog 2 peter jaerl. te vergelden in de Par.
van Lijrop uit de goederen Lucas van Breeye. Frans Joosten van den Berckven
verplicht zich om Aleyt van Weerdt te onderhouden in costen en cleederen.
R64,f.31,dd.2-4-1546: Verkoop door Mathijs Mathijs Verbraken de jonge aan
Jan Gort Bakermans van 9 vaten erfrogge uit huis, hof, enz. ul. Mathijs
Verbraken die alde, al. Gerit Verstappen, Henneken Jans c.p. af. de straet.
De los is 25 k.gld.
R64,f.31v,dd.9-3-1546: Verkoop door Marten Willem Sbruynen aan Tielman
Joesten van den Berckven van een stuk erfenis gelegen omtrent der Donck en
dat met een huis en schuur gelegen bij den hoogen huys geheyten die Donck,
ul. Jutte wed. Jan Janssen van Ayen c.p.
R64,f.32,dd.9-3-1546: Verkoop door Marten Wilem Sbruynen aan Aert Jan
Sanders alias Bitter en Deynout Henrick Sbruynen van een stuk erf gelegen
omtrent die Donck.
R64,f.32v,dd.20-9-1549: Gelofte en weerscap gedaan door Frans Mathijs van
Baerloe met Johanna zijn huisvrouws moeder aangaande de 50 k.gld. die
Thielman Joesten van den Berckvenne beloofd had te betalen aan Marten Willem
Sbruynen op 9-3-1546. Thielman voorz. verobligeert zichzelf en al zijn
goederen op de weerscap door Frans van Baerloe gedaan en vertijdt op alsulck
gedeelte tot profijt van Frans voorz. als hem na dood van zijn moeye Johanna
voorz. zal aankomen.
R64,f.33,dd.7-3-1546: Verkoop door Gevart Gevarts Brouwer aan Mechteld Jacop
Gielendr. van een stuk land gelegen aent Scoot omtrent den Vlasmeere, ul. en
af. erfg. Jacop Gielen.
R64,f.33,dd.15-3-1546: Verkoop door Lenardt Janssen van Aelst en Goert
Pouwels van Berkel aan Marike Heer Dijrckxdr. van Milheze ter erfel. en Heer
Dijrck ter tocht van een erfchijns van 6 k.gld. uit een stuk beemd gelegen
omtr. den Vonder van Asten en Zoemeren, ul. Jan Brants, al. Aert Wouters,
uf. Jan Joosten, af. den Aa, enz.
R64,f.33v,dd.21-3-1546: Verkoop door Coen Aerts Vervolcken voor zijn tocht
en Hanrick, Aert, Luytgart en Mathijs Thonis Potteners zich sterk makend
voor Mathijs zijn zoon verwekt bij Joestken Coendr. Vervolcken, allen
kinderen Coenraed voorz. aan Jan Joost Lemmens die alde van 1 lopens land
gelegen omtrent den Molenberch, ul.Goert Ijsbouts, al. Willem Dijrcx van
Eckerbroeck.
R64,f.34,dd.8-4-1546 voor Pasen: Verkoop door Willem Willem Smeets die jonge
en Mechteld zijn dr. aan Jan Marten van Roy van een malder erfrogge uit zijn
deel hem aangestorven van zijn vader en gelegen aent Houbroeck. De los is 17
peters van 18 st. elk.
R64,f.34,dd.15-4-1547: Verkoop door de gesworenen van Z. aan Anthonis
Sijmons van Eckerbroeck van een cuyle gelegen achter verkopers scuere.
R64,f.34,dd.15-4-1547: Testament van Peter Deynout Coppens en Jut zijn
huisvr. Zij bepalen dat Jan Peterkens hen soens soon zal staan in de plaats
van Willem sijne soone, die ...selicke doot bleven is, ende dat puerlijck om

godtswille en om de dienst die hij Jan voorz. hen testamentmekers bewesen
heeft. Dit laatste staat in de marge.
R64,f.34v,dd.27-5-1547: Verkoop door Aert Jan Mentens aan Ariaen Claes
Deenen van een beemd gelegen aent Houbroeck, ul. erfg. Goodelte wed. Gosen
van Vee, al. Lambert Henrick Lueskens, uf. de Donck, af. het Houbroeck.
Verkoper had de beemd eertijds in koop verkregen tegen Marten Willem
Sbruynen. Verkoper mag de beemd nog 4 jaar gebruiken en betaalt jaarl. 4
gld.
R64,f.34v,dd.7-6-1547: Vonnisbrief van Peter Janssen Verdoyenbraken
Aert Verscaut. Item van Reynken Campen voor Jan Verscaut.

voor

R64,f.35,dd.???: Belofte door Heer Mathijs van Kessel op al sijnen Eelenborchs ende op alle sijnen erfguet, dat na zijn dood de Schutterij van St.
Christoffel jaarl. 1 gld. zal krijgen te lossen met 25 gld.
R64,f.35v,dd.15-6-1547: Verkoop door Jan Willem Loomans aan Jan Heynen
Eychtiens van een erfchijns van 6 gld. Brabants gelt, te weten de Phs.gld.
25st. de gouden gld. 28 st. brabants, de gouden fransche sonne croone 38 st.
brabants
R64,f.35v,dd.15-6-1547: Verkoop door Jan Willem Loomans aan Jan Heynen
Eychtiens van een erfchijns van 6 Phs.gld. te gelden uit huis, hof, enz.
gelegen aent Scoot.
R64,f.37v,dd.29-8-1547: Verkoop door Jan Verstraten met Gherit Gijbert Jan
Gijben aan Heer Mathijs van Kessel en zijn erven en nakomelingen van een
erfwech om te driven en te vaeren van den Eelenborch door een stuk erffs
geheten het Looffvenneken. Heer Mathijs geeft Jan Verstraten en zijn
nakomelingen het recht om door het straetken gelegen tussen de Eelenborch en
de erfenis van Gosen van Vee en geheten die Eegelshoeffve, te varen.
R64,f.38,dd.31-10-1547: Berthout van Kessel en Hubrecht Aert Roymans
schelden elkaar kwijt van een koop die Hubrecht voorz. op 27-6 aan Berthout
opgedragen had, te weten van 16 vaet erffrogge, zolang als Thoniske Heer Jan
Bruynendr. leeft en na haar dood het 1/7 part minder? dan 16 vaet rogge en
nog 2 gedeelten die Hubrecht voorz. ook opgedragen had aan Berthout voorz.
in de goederen van Thoniske Heer Jan Bruynendr. en dat na haar dood.
R64,f.38v,dd.2-11-1547: Verkoop door Michiel Tielens
Tielman Joosten van den Berckven van een stuk beemd .

van

Hoechten

aan

R64,f.38v,dd.2-11-1547: Verkoop door Jan Dijrck Kievits en Henrick
Cortsmeets aan Marcelis Jan Vossen van een stuk erfs, den Wijendries

Jan

R64,f.39,dd.2-11-1547: Verkoop door Jan Heer Jan Bruynen en Willem Peter
Bakermans als momb. van de kinderen van Jan voorz. aan Willem Willem Geerten
van huis, hof, enz. gelegen aen geen Heye, ul. Gosen Lenarts, al. Aert
Menten, uf. Willem Peter Bakermans, af. de straet.
R64,f.39,dd.9-12-1547: Verkoop door Henrick Goorts Verberne aan Jan Janssen
van Diepenbeeck van 2 mud rogge erfpacht uit huis, hof, enz. gelegen aent
Slijven, ul. erfg. Jan Goorts Verbernen, al. en uf. de straet en af. de
waterlaet.
R64,f.39v,dd.10-2-1546: Verkoop door Jan Peter Belen aan Aert Francken
Vervoirt van een stuk heytvelt gelegen aent Scoot. Verkoper had het heytvelt

in koop verkregen tegen Aert Phs. van Helmont en Frans Michiel Sconcks.
R64,f.39v,dd.10-2-1546: Verkoop door Aert Francken Vervoirt aan Jan Peter
Belen van een stuk land gelegen aent Scoot.
R64,f.40,dd.30-8-1547: Verkoop door Hubert Aert Gerit Erkens aan Henrick
Henrick Smeets van een stuk land.
R64,f.40,dd.?-?-1547: Bekentenis van ontvangst door Frans Janssen van Os en
Jan Willem Lomans voor Anthonis Anthonis Joosten van Liesel uit handen van
Jan Goort Loomans van een som van 50 k.gld.
R64,f.40v,dd.3-2-1546: Verkoop door Marten Willem Sbruynen aan Berthout van
Kessel Willems van een tijnxboecxken genaamd het aestijncxken en nog een
ander tijnxboecxken welke de voorz. Marten in koop verkregen had tegen de
kinderen Willem van Kessel en de kinderen Dijrck van Kessel.
R64,f.41,dd.Shertogenbossche 28-1-1547: Verkoop door Joncfr. Beatrix van
Gerwen wed. Willem van Kessel voor de tocht en Heer Mathijs van Kessel en
Berthout van Kessel kinderen van Willem van Kessel en Joncfr. Beatrix voorz.
voor de erfel. aan Laureyns Stoutmans of de houder van de brief van een
erfchijns van 3 k.gld. en 6 st. te gelden in de parochiekerck van
Neederweert uit een hof genaamd Flederacken met sijn ganser toebehoerten,
ul. erfg. Jan die Wolff, al. de gemeyn Aa lopende tussen Lyerop en Zoemeren,
uf. de Aa lopende tussen Asten en Zoemeren, af. de Molendijck van
Flederacken. Frans van Breey wordt in hun naam gesteld.
Hiervan extract gegeven den 25-7-1777.
R64,f.42,dd.28-1-1547: Verkoop door Joncfr. Beatrix van Gerwen wed. Willem
van Kessel voor haar tocht en Heer Mathijs van Kessel en Berthout van Kessel
haar zonen voor de erfel. ook gelovende voor hun erven en nakomelingen, aan
Jan Gerards van Neederweert, van een erfchijns van 25 k.gld. te leveren in
de kerk van Nederweert of waar het de koper gelieven zal, uit een hof
genaamd Flederacken met zijn ganser toebehoirten. Verkopers of Frans van
Breeye in hun naam zullen altijd mogen lossen met 5½ honderd k.gld. Verder
als boven. De opzeg termijn is een ½ jaar. Frans van Breeye heeft 100 k.gld.
van de voorz. 500 gequeten.
R64,f.43v,dd.29-1-1547: Frans Gerards van Breeye verobligeert zichzelf en
zijn have, beesten en andersins en al zijn scaeren en al zijn goederen
haefl. en erfel. hebbende en verkrijgende en al zijn patrimonie goederen hem
aangekomen na dood van zijn vader, waar zijn moeder nu de tocht over heeft
en hij de erfelijkheid van zijn deel. Hij stelt alles in handen van Joffr.
Beatrix van Gerwen en Heer Mathijs van Kessel en Berthout van Kessel haar
zonen, zodat zij de voorz. goederen zullen mogen verkopen of veralieneren
als Frans voorz. de hooftpenningen van 500 k.gld. en 10 k.gld. niet gelost
heeft met alle achterstallige pachten, zoals de voorz. personen hem gevest
en in hun goederen gezet hebben op 28-1-1547. Ook mogen zij de thiende komen
halen die hij, Frans met Margriet zijn huisvr. heeft in de hoeve ter
Hofstadt te Lyerop.
Enkele ingenaaide blaadjes tussen f.44v. en f.45:
R64,los,dd.7-2-1547: Verkoop door Jan Alberts aan Henrick ?? van een stuk
erf gelegen in de par. van Asten op Lou'bos.
R64,los,dd.2-3-1547: Verkoop door Willem Henrick Denen en Jan Henrick
Gruters? als m&m van Anna dr. Henrick voorz. aan Gerard Henrick Daniels van
een stuk beemd gelegen omtr. Wielput.

R64,los,dd.27-1-1547: Verkoop door Claes Simon Scusters aan Jan van
Diepenbeeck de jonge van een mander rogge erfpacht uit huis, hof, enz.
gelegen aent Scoot.
Eodem die: Verkoop door Jan Jan Wouters aan Mette huisvr. Theuwen Willem
Theus ter tocht en haar kinderen ter erfel. van 1 mander rogge erfpacht uit
huis, hof, enz. in de Derpstraete.
Eodem die: Verkoop door Gevart Gevarts Vervolcken aan Henrick Spee van 1 mud
rogge erfpacht uit huis, hof, enz. aen Vlasmeer.
R64,los,dd.31-1-1547: Verkoop door Jan Dirck Smeets?
Shasen van een stuk beemd gelegen in die Wijden.
R64,los,dd.31-1-1547: Verkoop
Andriessen van een beemd.

door

Gerit

R64,los,dd.4-11-1547: Verkoop door Henrick
kinderen van alle haefl. en erfel. goederen.

Daniel

Willem

aan

Hansen

Michiel

aan

Sandersdr.

Jan

aan

Dirck

Joost

haar

R64,los,dd.4-11-1547: Verkoop door Willem Henrick Erkens aan Henrick zijn
moeder van 4 k.gld. en 8 Phs.gld. uit huis en hof, enz. waar Hendrick op
vertegen heeft.
R64,los,dd.4-11-1547: Verkoop door Gerit Henrick Daniels, Frans zijn broer,
Jan Henrick Janssen? als m&m van Anna, Jan Henrick Cortsmits als m&m van
Henrick?, Joost Aert Verscueren als m&m van Marie allen kinderen van Henrick
Gerit Erkens, Willem Joost Lomans gelovende voor zijn broers en zusters,
Henrick Claes van Rest gelovende voor Jan zijn zoon, aan Willem haren
bruder! van huis, hof, enz. aent Scoot omtr. den Capelle.
R64,los,dd.17-11-1547: Procuratie gegeven door Catharina wed. Willem Joost
Horckmans om in haar naam schulden te innen te Shertogenbosch en in de
Meyerij.
R64,los,dd.7-1-1547: Verkoop door Goeyaert Pauwels van Duppen aan Henrick?
Pauwels van Duppen van een erfchijns van 4 (niet afgemaakt)
R64,los,dd.19-1-1547: Verkoop door Peter Rulens van Milheze aan Frans
Joosten van Lissel van een erfchijns van 5 k.gld. welke chijns Ariaen Dirck
Slaets eertijds verkocht heeft aan Henrick Rulen van Milheze de jonge en
Henrick Rolofs van Milheze den ousten geldt uit onderpanden gelegen te
Veltem
R64,los,dd.19-1-1547: Verkoop door Peter Jan Gibben voor zijn tocht, Jan
zijn zoon en Henrick ...., gelovende voor har broers en zusters aan Jan
Janssen Verberne van een erfchijns van 3 k.gld. uit een stuk beemd.
R64,los,dd.26-1-1547: Scheiding en deling tussen de kinderen Dirck Brans te
weten: Jan Dirck Brans, Marcelis Jan Colen als m&m van Marie cum pluribus?
en Gevart Bruystens van de Zeilberch van alle goederen hen aangekomen van
vader en moeder. Gevart Bruysten van den Zeilberch verkoopt aan Marcellis
Jan Colen met zijn kinderen 3? mud rogge uit huis, hof, enz. gelegen bij
Eckerbroeck, wat hem bij deling toegevallen is.
R64,los,dd.26-1-1546: Verkoop door Gevart Bruysten van de Zeilberch als m&m
van Margriet en Marcelis Jan Henrick Colen als m&m van Marie zaliger met
zijn kinderen aan Jan Dirck Brans van, ten eerste, de tiende te Doerren, 1
mud rogge aande erfg. Goeyaert Loeyen, 1 mud rogge aan de erfg. Willem
Brans, 1 mud rogge aan Aert Aert Sanders uit het deel hun aangekomen na dood

van Dirck hun vader en Elsbene hun moeder.
R64,los,dd.20-12-1547: Overdracht door de kinderen van Bruysten Bruysten
Verheze te weten, Katelijn, Marike, Margriet en Bertke aan Aert Aert
Cortsmids van een stuk beemd gelegen aent Scoot.
R64,los,dd.30-12-1547: Verkoop door Mathis van Barlo als m&m van Lisbeth en
zij met hem aan Peter Reiner Jan Willems van een stuk land gelegen omtr. de
kerk.
R64,los,dd.5-12-1547: Verkoop door Jan Pergans? van Stramproy van zeker
recht dat hij heeft in een erfchijns van 400 gld. geldende in de goederen
van Michael Sconcks. Hij vertijdt t.b.v. Jan Jan Colen en Mathijs Henricks
van Horrick en Aert Vrancken Vervoert.
R64,los,dd.4-2-1547: Verkoop door Wrens Henricks Fredericks? aan Mr. Jacop
Mathijs van den Eynde van 7 vat rogge erfpacht uit huis, hof, enz. gelegen
aent Slieven. Onderschr: Gelost door Peter Delis Smulders aan Niclaes Jan
Willem Denen 4 vaten, de andere 3 vaten waren al eerder gequeten 7-3-1671.
R64,f.45v,dd.27-9-1547: Verkoop door Goert Hein Heymkens als m&m van Aleid
dr. Peeter Meus Geltiens aan Bartholomeus en Willem kinderen insgelijks van
Peter Meus Geltiens, Jan Andries Gobbels als m&m van Elisabeth ook dr. Peter
voorz. en Jan Martens van Nieuwenhuys als m&m van Anna ook dr. Peter voorz.
en Heylwigh ook dr. Peter Meus Geltiens van zijn deel in de goederen hem
aangekomen na dood van Peter Meus voorz. en Jenne zijn huisvr.
R64,f.46v,dd.13-1-1548: Verkoop door Jan Martens van Eckerbroeck aan Jan
Goert Bakermans van 1 malder rogge erfpacht, die hij in koop verkregen had
tegen Willem Willem Smeets de jonge met Mechteld zijn dr. Koopbrief dd. 8-4
voor Pasen 1546.
R64,f.47,dd.17-1-1547: Verkoop door Marcellis Janssen van Vosholen aan Jan
Mathijs Potters? van een stuk erf gelegen omtr. den Wijen dries.
R64,f.47,dd.17-1-1547: Verkoop door Dirck Gosen Heynens aan Gevard Bruysten
Thijssen van den Zeylberch van huis, hof, enz. gelegen aent Scoot, ul. de
koper, al. de erfg. Marcelis Colen, uf. de straet, af. de Kerckwech.
R64,f.47v,dd.1?-2-1547: Verkoop door Jan Henrick Scerders aan Heer Mathijs
van Kessel en dat t.b.v. het O.L.V. altaar te Z. van een erfpacht van 1
malder rogge uit een stuk beemd gelegen omtrent de Kerckendijck enz.
R64,f.47v.dd.1-2-1547: Verkoop door Ariaen Claes Willems aan Jan Verheeze
van een erfchijns van 4 gld. en 2 st. uit huis, hof, enz. gelegen aen den
Gertsterdijck?
R64,f.48,dd.1-2-1547: Verkoop door Ariaen Claes Willems aan Jan Lamberts van
een erfchijns van 3 k.gld. uit huis, hof, enz. gelegen aen den Geersterdijck?
R64,f.48,dd.2-2-1547: Verkoop door Loy Wouter Loyen aan Ariaen Claes Willems
van 4gld. en 5st. uit huis, hof,enz.
R64,f.48v,dd.2-2-1547: Verkoop door Goirt Henrick Bloyssen aan Loy Wouter
Loyen van 1/4 deel in een stuk beemd geheten den Huls.
R64,f.48v,dd.2-2-1547: Verkoop door Jan Verheese aan Henrick Henrick Martens

de jonge van een stuk groes geheten den Vogelsanck.
R64,f.48v,dd.2-2-1547: Belofte door Jan Joost Lomans en Henrick Heynen van
Aelst om aan Jan Willem Lomans als verreyckte scult te geven de som van 30
k.gld.
R64,f.49,dd.2-2-1547: Verkoop door Henrick Henrick Martens de jonge aan Jan
Verheese van een erfchijns van 33 brabants st. uit het stuk groes geheten
den Vogelsanck enz.
R64,f.49,dd.2-2-1547: Verkoop door Gerard
Sijmons van Eckerbroeck van een stuk groes.

Daniel

Hanssen

aan

Anthonis

R64,f.49v,dd.?-2-1547: Verkoop door Marten Willem Sbruynen aan Lucas Frans
Neeffs alias Snijders van een stuk erf .
R64,f.50,dd.?-2-1547: Marten Willem Sbruynen geeft uit goder gunste aan
Lucas zijn zwager sone Frans Snijders van een stuk land gelegen aent Scoet.
R64,f.50v,dd.7-2-1547: Vonnisbrief van Frans Aerts van Breeye voor Matheus
Aelberts vorster.
R64,f.51,dd.7-2-1547: Verkoop door Catharina, Maria, Margriet en Beertken
drs. van Bruysten Bruystens Verheze aan Gevert Bruystens van den Seylberch
van een stuk beemd geheten den Langhorst, ul. Heer Gosen Hannarts, al. Peter
Oems, uf. Franck Sbrunen kinderen, af. de Broeckstraet. Item van nog een
stuk land geheten de Langehorst, ul. en al. erfg. Gosen Celen, uf. Jan
Lomans, af. de Broeckstraet, Nog een stuk land geheten den Oeversten
Indecker, ul. Jan Verstraten, al.Jacop van den Einde enz., welke gronden
Bruysten Verheze de oudste tegen Bruysten zijn zoon, de jongste, in koop
verkregen had, volgens brief dd.19-6-1525 en aan Bruysten de jongste gekomen
zijn na dood van zijn vader en daarna aangestorven aan bovengenoemde
verkoopsters.
R64,f.51v,dd.14-2-1547: Verkoop door Aert Peter Maes en Willem Aert Peters
aan Jan Goort Bakermans van een erfpacht van 16 vaten rogge uit huis, hof,
enz. ul. Herman van Werdinge, al. Joost Heyn Loyen, uf. de straet, af. Giel
Thielens van Hoechten enz.
R64,f.52,dd.16-2-1547: Verkoop door Joorden Ayken Joordens aan Henrick
Laureyns van Bingen van een stuk erf groot omtr. 26 roeden, gelegen omtr.
den Hoevel
R64,f.52,dd.21-2-1547: Verkoop door Jan Jan Lievens de jonge, Thomas Jan
Smeets? als m&m van Anna en Dijmpna aan Jan Lambert Bosmans van een stuk erf
gelegen omtr. den Eelenborch.
R64,f.52v,dd.23-2-1547: Verkoop door Jan Dirck Brants aan Aert Jan Verscaut
van een stuk beemd. Idem Aert Jan Verscaut aan Jan Dirck Brants van een stuk
beemd.
R64,f.53,dd.17-2-1547: Verkoop door Jan Dirck Comenheyns aan Jan Goert
Bakermans van 1 mud rogge erfpacht uit een stuk erf gelegen in de Veltemsecker enz.
2 folio's volledig onleesbaar, maar de nummering gaat verder op de volgende
pagina.

R64,f.53v,dd.6-3-1547: Verkoop door Gevert Bruystens van de Zeylberch en
Michiel Dirck Shasen als provisors van de Tafel der H. Geest aan Eckbarden?
Jan Eegels van huis, hof. enz. gelegen omtr. den Hoevel.
R64,f.53v,dd.24-3-1547: Verkoop door Ceel Peters van den Greeff aan Jan Heyn
Scerders van een stukje land gelegen omtr. den Molenberch
R64,f,53v,dd.???: Cornelis van Berck rentmr. van de houtscat en Hubert Simon
Costers schelden elkander kwijt van alle houtscat.
R64,f.54,dd.29-3-1547 voor Pasen: Verkoop door Hubert Simon Costers aan
Matheus Willem Matheussen van een erfpacht van 7 vaten rogge uit zekere 3
gedeelten van huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, nu toebehorend aan Marie
Willem Theusdr., welke voorz. erfpacht verkoper in koop verkregen had tegen
Joost en Frans kinderen van Joost van Liesel en van Jan Joosten van den
Daele, volgens brief dd.8-5-1544 en laatst genoemden aangestorven waren na
dood van Heer Peter Joosten van den Daelz.
R64,f.54v,dd.15-4-1548 na Pasen: Verkoop door Dirck Jan Sraymekers aan Jan
Jan Happen van een stuk beemd gelegen aen den Kerckendijck enz.
R64,f.55,dd.11-4-1548: Verkoop door Henrick Laureyns van Bingen aan Heylke
wed. Lenart Haengreefs ter tocht en haar kinderen ten erfrecht van een stuk
land geheten de Coopes?ecker.
R64,f.55,dd.1-3-1555: Verhuur door Frans Joosten van Liesel aan Jan van
Aelst van huis, hof, enz. gelegen omtr. den Derpstraet voor een termijn
zolang als Frans voorz. de hoeve waar hij op woont zal huren van de Heer en
Meester van Postel. Jan van Aelst zal jaarl. betalen aan Frans voorz. de som
van 4 k.gld. en 10 st.
R64,f.55v,dd.11-4-1548: Verkoop! door Frans Joosten van Liesel aan Goort
Pauwels van Duppen van huis, hof, enz. gelegen omtr. de Derpstraet, welk
huis, enz. Jenneke Verhees eertijds in koop verkregen had tegen Jan Joost
Heynen. Jan van Aelst mag blijven huren.
R64,f.55v,dd.20-5-1548: Verkoop door Jan Swijsen aan Hein Spae? van 1 malder
rogge erfpacht uit huis, hof, enz. gelegen bij Eynhouts, ul. Elisabeth wed.
Willem van Horick en verder rondom de straet.
R64,f.56,dd.1-2-1547: Verkoop door Goert Pauwels van Duppen aan Jan Jan
Sbruynen t.b.v. Gielis dr. Gort Bakermans van een erfchijns van 6 k.gld. uit
huis, hof, enz. gelegen aent Slijven, ul. Heer Goert Daems c.p., Lambert
Henrick Luyskens c.p., uf. de straet, af. de erfg. Willem Hoeben.
R64,f.56,dd.1-2-1547: Jan van Aelst verobligeert zichzelf en zijn zoon voor
de pacht van 28 k.gld. die hij heeft op Marten Willem Sbruynen en voorts al
zijn renten en goederen die hij binnen en buiten Z. bezit zodat hij Goert
van Duppen altijd los en vrij zal houden van 6 k.gld.
R64,f.56v,dd.17-4-1548: Verkoop door Wilhelma wed. Philips van Helmont aan
Jan Philips van Helmont haar zoon van een scuere met een perdstalle metten
plaetse daer die huysinge op staen, groot wezende een sesterse en 18 roeden
gelegen aent Scoot, ul. de koper, al. Henrick zijn broer, uf. de straet, af.
de koper. Idem verkoopt zij met consent van haar kinderen aan Goort Phs. van
Helmont haar zoon een stuk land, ul. Heer Henrick zijn broer, al. Ceel Colen
c.p., uf. de Kerckwech, af. de koper, enz.

R64,f.57,dd.5-5-1548: Verkoop door Jan Willem Guylickers aan Berthout van
Kessel Willems van een erfpacht van 1 mud en 8 vaet rogge met alle achterstallige pachten. Het mud te leveren tot Helmont aen Clockhuys uit een ecker
omtr. de Moelen en nog uit een beemd. Het mud rogge had verkoper in koop
verkregen tegen Gosen van den Molendijck en de 8 vaet tegen Jan van Boeschot
en Aert die Haen.
R64,f.57v,dd.5-5-1548: Machtiging gegeven door Jan Willems die Guylicker
voor Berthout van Kessel om te bueren en te heffen alsulcke renten en
pachten als de voorz. Jan in Z. geldende is, tsij aen Geefken die Brauwer of
aan anderen. Geefken die Brauwer belooft als verreyckte scult te betalen aan
Jan die Guylicker 6 mud rogge en een sester
R64,f.57v,dd.8-5-1548: Vonnisbrief van Heer Jan Goort Sdeckers voor Matheus
Aelberts, vorster?
R64,f.57v,dd.24-5-1548: Verkoop door Sander Henricks als m&m van Petra,
Heylwich en Agata kinderen Henrick? Verijnden en Henrick en Willem kinderen
Heylwich Henricx Verijndendr. aan Mathijs Henricks van Horick van huis, hof,
enz. gelegen omtr. de Commerstraet aen den Dreyboom 4 dagen na Pinxteren
1548
R64,f.58,dd.7-6-1547: Reyner Goort Reyners mag na gedaagd te zijn voor de
gebannen vierschaar verkopen aan Aert Verscaut een huis, hof, enz. gelegen
aan Spoelhoevel. Er is vonnis over gewezen wegens gebrek van zijnder
betalinge van een jaerl. pacht van 2 malder rogge. Deze pacht had Cornelis
van Eyck, die de grootvader van Reynders moeder was, in koop verkregen had
van Margriet Jansdr. van Onstaden. Er zijn diverse schepenbrieven, een van
vrijdag na St. Martensdach in de winter 1480, en vorts vercregen van graet
tot graet ook na uitwijzen van schepenbrieven, een van St. Barbarendach
1417, de andere van 6-4-1456 en de derde van 24-3-1475.
R64,f.60v,dd.16-6-1548: Verkoop door Marten Willem Sbruynen aan Aert Goort
Aerdensoen van Best van een erfpacht van 3 mud rogge uit huis, hof, enz.
geheten den Donck gelegen aent Slijven, ul. en al. de gemeynte, uf. Aert
Janssen van Ayen, af. Anthonis Deynouts van Vaerle en Jan Maes Sfroeyen.
R64,f.61v,dd.15-1-1545: Henrick Jan Swoestens van Heese bekent dat hij geen
rechten meer zal laten gelden op de goederen of geld van Anthoniske Heer Jan
Bruynendr. of de erfg. van Heer Jan die Bruyn van Doeren. Henrick voorz. is
daarvoor betaald met 6 k.gld. eens.
R64,f.61v,dd.6-9-1560!: Vernadering door Gijsbert Gerardt Roeffs als nader
van den bloede van Gerardt Jan Gerardts, die een stuk erf verkocht had aan
Frans Jan Jacops.
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