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R 54

14-63 i 1473

i Dit zeer omvangrijke schepenprotokol uit Asten omvat 131 folio*s
en is tot nu toe het oudst bekende dokument dat in deze reeks
I bewaard is gebleven.
! Het loopt vanaf 12 okt. 1463 tot het eind van 1472 en is in 13
witte omslagen of mapjes bijeen gebracht.
Het eerste mapje is genummerd met de folio-nummers 1 tot en met 1
Indertijd blijkt dit eerste deel van R 54 verkeerd gevouwen en ge-r
nummerd te zijn van 1 t/m 10. Men had zich blijkbaar in de chronolo
gische volgorde vergist en daarom was het foutief in elkaar gezet
Ik heb deze foutieve nummering aangehouden,mocht ook niet anders.
Dit is de oorzaak dat de oudste akte (van 12 okt. 1463) in deze
samenvatting nu te vinden is op folio 6 en verder chronologisch
op 7,8t9t1 0 ,1 ,2,3»4 en fol.5.
Momenteel is in dit eerste mapje het geheel weer in de originele
volgorde opnieuw hervouwen,dus fol.6 eerst enz.
In de mapjes 2 t/m 12 loopt alles weer in de goede volgorde wat
tijd betreft.
Dit protokol is in resumés en transcripties samengesteld en be
werkt door A.F.N.van Asten uit Asten in samenwerking met Mevr.
R.Wijnhof uit Helmond die al het typewerk verzorgde, ook van de
drie soorten klappers op het einde.
Het geheel is een uitgave van het Streekarchivariaat Peelland.
Deurne/Asten
aug. 1993•
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ASTEN R 54

i

1463 t/m 1472
19 dagen in loemaent 1 4 6 3 * 164
Schepenen in Asten Mercelys Willems en Philips van den Bosch.
Willem Herman Eyckmanszn.heeft verkocht aan Daem Art Rutgerszn.:
-een stuk beempt gelegen achter Braessel.
Dit stuk beempt is jaarlijks rijdende tegen een stuk beempt,dat in
fol.1

1 het een jaar aan Willem Peterszn.van Roesven toebehoort en in dat
ander jaar aan Daem voorn.
Belending: 1-3 Hoeve van Roesven toebehorend en Jan van Hynart
2 erfenis geh.Moenskemken 4 de gemeynt.
fol.1

19 dagen in loemaent 1463= ’ 64

Schepenen Mercelis Willems en Philip van den Bosch.
Daem Art Rutgerszn.heeft beloofd als princ.schuldenaar te betalen
aan Willem Herman Eyckmans op O.L.Vr.dag a.s.over een jaar 8 lopense rog en dan daarna 5 jaar lang,elk jaar op O.L.Vr.dag 8 lopense
en dan ook 20 peters.
fol.lvo
4de dach in sporkel 1463= '64
Schepenen Merclis Willems en Peter Henricszn.Verweyen.
Dirck Janszn.van Diepenbeeck heeft verkocht aan Henrick Hermanszn.
Verweyen 1 mud rog erfpacht jaarlijks te gelden op O.L.Vr.dag uit:
-zijn huis van Mvier gebonden metten hoffstat ende met vijff lopense
lands die daer bij ende aen gelegen sijn aen gheen Lenxdonck.11
1 convent van Bynderen 2 Dirck van der Euseldonck e.a. 3 Dick Jans
zn.van Diepenbeeck 4 de gemeynt.
Vrij behalve twee oude sweert jaarlijks als cijns.
fol.lvo
8 dagen in sporkel 1463**1464
Schepenen Gherit Verhoeven en Peter Henricszn.Verweyen.
Ywaen nat.zn.was Hr.Jan van Heze verkoopt aan Dirck van Diesdonck
1 mander rog erfpacht te betalen op O.L.Vr.dag uit:
-een stuk erf van een half buunre aen gheen Dijck.
1 Elske Sien en Peter Willems 2 Mercelis van Hobbraken,Jacob van
Hal en Elsken Sien 3 Peter Willems 4 de dijck.
Vrij behalve ,!enen drijfpat die daer doer gheet."
1

fol.2
Rutger Mercelis Cremers verkoopt aan Dirck van Diesdonck 1 mander
rog erfpacht te betalen op O.L.Vr.dag uit:
-de helft van een huis met hofstad en erf daarbij int Lielaer.
1 Hr.van Asten en Jan Ghevarts 2 Bruysten Lambrecht sPelsers
3 Jan Honsnasen 4 een weg.
fol.2vo
7 dagen in sporkel 1463**64
Bruysten Lambrecht sPelsers verkoopt aan Henrick Henricszn.van der
Weyen "twe overlensche rijnsche gulden Coervorster munten goet ende
getroht van goide of paeyment dat daer goet voer is", als erf rente
jaarlijks te betalen op O.L.Vr.dag uit:
-een beempt in den Nappart.
1 Dirc van Rut 2 knd.Gherit Heelts 3 Art van de Hoven en Jan Gherit Heels 4 Jan van der Hoven en Goyart van Nuwenhuys.
-een akker ook bij den Nappart.
1 Jan van der Hoven 2 Goyart van Nuwenhuys en Jan voorn. 3 de
beempt voorn. 4 Emont van der Weyen.
Vrij behalve de cijns van de grond en 3 lopense rog erfp.daar voor
uitgaande.
fol.3
8 dagen in sporkel 1463 **64
Mercelis Janszn.van Rosendael heeft opgedragen aan Jan nat.zn.van
Jacob van der Scaut:
-een stuk land,voortijds afkomstig van Lenart Jan Stoetboemszn.
1 Jan van Rosendael 2-3 Henric van de Winckel 4 de weg.
-een stuk land ook van Lenart Stoetboems afkomstig.
1-3 Joest (Rijners) 2 Weyn van Hobbraken 4 de weg.
fol.3
8 dagen in sporkel *1464
Heyn van Dynter heeft opgedragen aan Jan nat.zn.Jacob van der
Scaut:
-het 1/4 van een camp land afkomstig van wijlen Hr.Jan van Per.
2 Hr.Jan vicarius van Asten 3 Aleyt van Hal en knd. 4 de straat,
-alzulk deel van een erfenis ook in de voorsr.camp gelegen,ook af
komstig van w.Hr.Jan voorn.
1 Heyn van Dynter de verkoper 2 Gerit van Berkel Henricszn.
3 Aleyt voorn. 4 de straat.
2

Dit "met enen nuwen huysse dat Henric voorsr.daer op getymmert en
de geseet heeft" aldus de schepenbrief. Heyn van Dynter had dit
voortijds gekocht van Hr.Jan Meester Jan Goyartszn.van Milhees.
fol.3vo
15 dagen in sporkel 1463 =»64
Jan Janszn.van Afterbosch de oudste heeft verkocht en opgedragen
aan Jan zijn wett.broeder,de jongste,tot zijn behoef en tot behoef
van Ermgard en Heylwich hun wettige zusters,al zijn recht dat hem
zal aankomen na de dood van zijn vader:
-een huis met hofstad en erfenis aan Voerseldonck.
1 Jan de jongste en zijn zusters 2-3 de gemeynt 4 Emken Ysbouts.
fol.3vo
20 dagen in sporkel 1463 »*64
Schepenen:Mercelis Willems en Philip van den Bosch,
Henric Eversrtszn.van den Boegaert heeft opgedragen aan Henrick
Gheritszn.van den Winckel*4 lopense rog erfpacht jaarl.op O.L.Vr.
dag.
Deze 4 lopense had Henric eertijds gekocht van Aleit nat.dr.was van
Hr.Arts Stakenborch die hij natuurlijk gewonnen en verkregen heeft
bij Gheerborghen nat.dr.was Hr.Hybrecht van der Bordonck,en men
jaarlijks geldt uit:
-eenbeempt of emusel.
1-3 Willem van den Eynde 2 Jan Wagemakers 4 Jan Colen.
fol.4
23 dagen in sporkel 1463 =**64
Claes Jan Vriessenzn.heeft verkocht aan Heyn Janszn.van Dynter:
-een akker gelegen opt Oenraet.
1 de kerk van Asten 2 Art Claes Pelsers 3 Dirc van Liessel 4 Aleyt
Kyevits en haar knd.
fol.4
23 dagen in sporkel 1464
Gherit van Berkel Henricszn.heeft verkocht aan Claes Jans Vriessenzn.:
-een akker aan gheen Kemennay.
1 Daem Art Rutgers 2 Dirc van Liessel 3 Joest Roevers 4 den Stegenschen dijck.
Vrij behalve jaarl. 4 penning cijns.
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fo'1.4
23 dagen in sporkel 1463=*64
Henric Janszn.van Dynter heeft beloofd als princ.schuld.te betalen
aan Gherit van Berkel Henricszn.op O.L.Vr.dag over ween jaar 1 mander rog en dan daar mede betalen 14i peters.
fol.4vo
SchepenenïMercelis Willems,Dirc van Rut en Gherit Verhoven.
22 dagen in sporkel
Henric Art Hannenzn.heeft beloofd als pr.sch.te betalen aan Dirck
Janszn.van Rosendael op O.L.Vr.dag a.s.8 lopens rog en dan daarna
op de eerste O.L.Vr.dag (of daar binnen) nog 8 lopense en dan daar
mede betalen 20 peters.
fol.4vo
25 dagen in sporkel *63 *1464
Willem Willemszn.en Mercelis Willemszn.,onze mede-schepen,hebben
beloofd als pr.sch.te betalen aan Jan Jan Bosmanzn.op O.L.Vr.dag
a.s.3i mud rog en dan ook mede 29 peters betalen.
Steven Heynenzn.Verbeeck Dircs zwager van Liessel heeft kwijt ge
scholden zo lang als Dirc en Weyndel zijn vrouw leven zullen wat
Dirc aan hem (Steven) beloofd had. Na de dood van Dirc zal Steven
met de andere knd.delen,uitgenomen een mud rog dat hij hem in huwe
lijks voorw.beloofd had.
fol.5
26 dagen in sporkel 1463 58*64
Peter Henricszn.van Horic was als man en mbr.van Katelijn zijn vrouw
verkoopt aan Joest Peterszn.Verrijt;
-een lopense land gelegen èn gheen Beeck.
1 Heyn Verbeeck 2 de gemeynt 3-4 Baten Verbeeck.
Vrij behalve een penning cijns en 4 lopense rog daaruit gaande.
fol.5
Goyart Peter Mathijszn.van den Creyenstert,Jan van der Voert als man
en mbr.van Weyndel Peter Mathijszn.voorn.dr. en Maes Spiker als man
en mbr.van Marie ook Peter Mathijs dochter,zijnde wett.knd.van Peter
Mathijs van den Creyenstert en Luygard hun wett.moeder,verkopen sa
men aan Daem Art Rutghers:
-een stuk land aan gheen Cloeten.
4

1 Art van Hal 2 Jan van Thoren 3 Elsbeen Colen en haar knd.
4 Dirc van den Scildmeer en Daem de koper*
Vrij behalve de cijns en 10 lopense rog erfpacht daar jaarlijks uit
gaande.
fol.5
Daem Art Rutgers heeft beloofd als princ.schuld.te betalen aan Goyaert Peter Mathijszn.van den Creyenstert,Jan van der Voert als man
van Weyndel en Maes Spiker man van Marie,beiden zusters van Goyaert
voorn.op O.L.Vr.dag a.s.16 lopense rog en daarna op de eerste O.L.
Vr.dag (of daarbinnen) nog 16 lopense en dan daarmee betalen 40
gld.of peters.
fol.5vo
27 dagen in sporkel *63 *1464
Goyart,Jan en Maes voomoemd hebben opgedragen aan Daem Art Rutgers
-de 1/2 van een schuur die nu tertijd staat voor een huis met hof
stad en een hove daarbij, zoals Peter Mathijs voorsr.die eertijds ge
kocht had van Jan van Hees en gelegen is int dorp.
1 Heylwig Henric Snijdersdr. 2 Kerstijn Jan ScoemekBrsdr. 3 Goedert
Wevers 4 de straat.
fol.6
12 oktober 1463
Voor ons schepenen Gherit Verhoeven en Peter Verrijt etc.
is gekomen Jan Gheritszn. van Aeyen als wett.man en mbr.van Jut Jan
Monen wett.dr.was,hij heeft opgedragen aan Willem Henric Pijtszn.een
mud rog erfpacht alle jaar te gelden en te betalen op O.L.Vr.dag,
(met de schepenbrieven die hij daaraf heeft.)
Dit mud rog erfpacht had Jan Monen zijnde een wettige broer van Wil
lem van Lier uit het eerste huwelijk,voortijds gekocht van Willem van
Lyer voorn.en welk men jaarl.geldt uit:
-de helft van een stuk beempt geheten den Appelbeempt
-de helft van een stuk land daarbij,geheten dat Mander
-de helft van een stuk land ook daarbij en geheten dat Vlaslandt.
De andere helft hoort toe aan de wett.kynder van de verkoper.Het
geheel is gelegen op de Diesdonck.
1 Delien Verweyen en haar knd. 2 Jan van Horrick 3 erfenis Jan
Smeeds Verbeeck 4 de verkoper "daer eene graeve thuschen beyde leet
als hij sedel!,en zoals de princ.brief dat bevat.
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-"Jan voorsr.heeft daer helmelinge op vertegen op dat voorsr.mud
rogs erfpach8 ende op de scepenen brieff die daer aff gemaeckt en
de gedicht is ende op alle recht dat daer aen toe behoren mach tot
behoeff Willems voors»ende geloefft voert d'opdragen d'overgeven
ende tfertien ewelüjck vast ende stedich te hauden ende alle voercommer van sijnre wegen daer in weer oft van ymant anders wegen die
daer met recht op spraken mocht aff te doen op hom ende op alle sijn
goet dat hij heeft ofte namaels vercrijgen mach."
Beseghelt Ao LXIII den XII dach mensis october. (=12 okt.1 4 6 3)
fol.èvo
27 dagen in oktober 1463
Everart Peter Everartszn.heeft opgedragen aan Gherit Meus Hermanszn. 1
-alzulke koop van een stuk land tot Omel,
1 Celen Willem 2 knd.Sien van Heusden 3 een weg 4 een gemeyne pad.
-een stuk land,
1 Ruien Bollarts 2 Gherit Goyens.
-een stuk beempt*
1 Mercelys Verweyen en knd. 2 Aleit van Helmond en knd. 3 Dirc
Goelden 4 Jan van Os.
"ende daer die Heer van den lande Everart voorsr.een weer aff woer
den is ende Everart voorsr.heeft daer helmelingen op vertegen op
den voorsr.coep van den voergenoemden erffenissen ende van den scepenbrieve die daer aff gemaect ende gedicht is tot behoeff Gherits
voorsr,ende geloeft voert d'opdragen etc."
fol.7
27 oktober 1463
Voor de schepenen tot Asten in een gebannen geding. Verschenen:
Gherit Meus Hermanszn.als man en mbr.van Kateline Hubrechten dr.van
der Hoeven was gericht met vonnis en met recht aan:
-een stuk land gelegen tot Omel,
1 Selen Willems 2 Knd.Sijen van Hoesden 3 aen gemeyne wech 4 een
gemeyne pat.
-een stuk land,
1-3-4 Roellen Bollarts 2 Gherit Goyens.
-een stuk beempt,
1 Mercelis Verweyen en knd. 2 Aleyt van Helmont en haar knd. 3 Dirc
Goelden 4 Jan van Os.
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"overmyds sijnen a f t e r stedigen pacht van veertyen lopen rogs erfpachs dat hem daer aen onbrack ende daer sijn daghe a f f leden waeren
ende nyet betaelt en was als hij s e d e , g e l i j c hij altemael wael bewijst
ende betoent heeft met enen soepenen brieff van Asten voer ons scepenen voorsr.;
Ende doen is comen Gherit voorsr.ende heeft opgedragen ende machtich gemaect tot sijnen wederseggen Jannen Gherit Wouters soen was
met deser voergenoemder aengerichter erfenis metten recht voert te
varen in Gherits voorsr.stat in den gericht met allen verbanden ge
lyck als daer toe behoerde van aengericht erffenisse alsoe voert ge
varen dat hij die wael vercopen mach als daer aff gewoent ende recht
is ende hierna is comen Jan voorsr.ende heeft bracht Everaert Peter
Everarts soen was tot sijnen coman (=koopman) hier aff ende heeft
hem dese voirgen.aengerichte erfenis vercoft gelijc hem dat vonnis
vore gewijst ende geleert hadde ende heeft dat mede gericht alsoe
enre bewaert dats vonnis daer uutgewijst heeft dat die Heer van den
lande den voergen.Everart sijnen cooman hier aff die voergen.erfenis
weren sal alsoe alst recht is ende alsoe verre als wij voergen.scepenen daer wijsers over s i j n . HBezegeld Anno LXIII den XXVI dach mensis october (=26 okt.1463)
fol.7vo
23 oktober 1463
Lijsbet Jan Walscarts dr.op gheen Beeck in Asten met haar mbr.heeft
opgedragen aan Jacob Ysbouts Colenzn.haar wettige zwager:
-de helft in een huis en schuur en hofstad en camp erfs daarbij.
Dit was haar aangestorven van wegen haar wett.ouders.
fol.7vo
Jacob Ysbout Colenzn.als man en mbr.van Beien zijn vrouw verkoopt
aan Lijsbet Jan Walscartsdr.16 lopen rog erfpacht jaarl.op O.L.Vr.
dag uit:
-zijn huis,schuur en hofstad op gheen Beeck.
Jacob doet helmelinge vertegen hierop.
fol.7vo
Jan Henricszn.van Reest en Art en Henrick zijn wett.broers ook Henrics zonen en Henrick Willem Copyszn.als man en mbr.van Lijsbet Henrics voorsr. dr.,hebben beloofd als princ. schuld .wet telijk te betalen
7

aan Elsbeen Henrics wettige huisvrouw van Reest voorsr. (hun wet
tige moeder),een mander jaarl.rog als lijfpacht op O.L.Vr.dag en
verder 3 pond vlas "lofbaer bereet" zolang als Elsbeen leven zal
en niet langer!
fol.7vo,8

7 dagen in weyndelmaent 1463

Elsbeen Henric wett.huisvrouw van Reest was heeft verkocht aan
Henrick haar wettige zoon van Reest:
-een huis,hofstad en hoeven daarbij tot Omel,
1 Philip van den Bosch 2 Art van Best 3-4 de straat.
-een stuk land in den Hogen camp,
1 Art van Best 2 Weyn van den Bosch en Margriet Willem Jacobs huis
vrouw met haar knd. 3 de Hr.van Asten 4 een weg.
Vrij behalve de cijns en 21 lopen rog erfpacht.
Terzelfder tijd zijn gekomen Art en Jan ook wett.zonen van Henric v.
Reest samen met Henric Willem Copij als man van Lijsbet,zij doen ook
helmelinge vertegen tot behoef van Henric voorn.
fol.8
Elsbeen samen met Jan Henrics van Reest voorn.verkopen aan Jan Goyartszn.Veraelsvoert:
-een sester land gelegen in den Creyenstert te Asten,
1-3 Arts van Uden knd. 2 Margriet van den Creyenstert 4 de straat.
Vrij behalve de cijns en 2i lopen rog erfpacht.
Terzelfder tijd zijn gekomen Art en Henric Henrics van Reest zonen,
samen met Henric Copijs en doen ook helmelinge op dat land tot behoef
van Jan Veraelsvoert.
fol.övo
7 dagen in weynèelmaent 1463
Elsbeen Henrics huisvrouw van Reest was met haar mbr.heeft samen
met Art Henricks van Reest,haar zoon,verkocht aan Willem Jan Herinxzn.:
-een stuk erf in den Creyenstert,
1 Willem Herinx 2 Thijs en zijn zn. 3-4 de gemeynt.
Vrij behalve "alsulcken tsijns als die geburen van Asten daer in heb
ben” .
Terzelfder tijd zijn gekomen Jan en Henrick van Reest haar zonen,sa
men met Henric Willem Copys.Zij doen ook helmelingen vertegen.

fol.8vo
7 dagen in weyndelmaent 1463
Jan Goeyartszn.Veraelsvoert heeft beloofd als pr.schuld.te betalen
aan Jan Henricszn.van Reest op O.L.Vr.dag a.s.over een jaar 9 lopens rog en dan mede 5 peters en dan daarna 5 jaar lang elk jaar
7 lopens en dan daar mede betalen 17 gulden penn.min een oort.
fol.8vo
7 dagen in weyndelmaent
Elsbeen Henrics vrouw van Reest was verkoopt aan Jan haar wett.zoon
ook Henrics voorsr.zoon;
-1/4 van een stuk beempt op die (Hons)donck,
1 Art van Uden knd. 2 Weyn van den Bosch e.a. 3 Heyn Robijns 4 Peter
Reynerszn.Vermeervoert.
Vrij behalve de cijns en 1/2 lopen rog jaarl.aan de kerk van Asten.
Terzelfder tijd zijn gekomen Henric en Art haar zonen samen met Hen
ric Willem Copijs etc.
7 dagen in weyndelmaent *63
fol.9
Henric Henricszn.van Reest verkoopt aan Henrick Willem Copijs voorn.:
-een stuk land in de Creyenstert,
1 de koper 2 Jan Heynenzn.van Reest 3 Willem Jan Herynx 4 de gemeynt*
fol.9,9vo
8 dagen in weyndelmaent '63
Voor ons schepenen is gekomen:
Jan Dirc Steekmans als wett.man van Heylwig zijn vrouw die een wet
tige dr.is van Willem Zewouts samen met Peter Dirc Tielmans als man
van Marie ook Willem Zewouts dr.was en Jan Goyaerts van den Goer
als man van Joest zijn vrouw,verkopen samen aan Willem Zeeuwqnts,
(hun zwager) hun deel in:
-een beempt,den Groeten beempt,
(Dit gedeelte is jaarlijks rijdende tegen een beempt die aan Thijs
van de Colck toebehoort)
De gehele beempt is op Diesdonck gelegen,
1 Dirc van Bussel 2-3 Jan van Lyer 4 erfenis Hr.Henric Peterszn.
van Colbraken.
-een beempt,den Cleynen beempt, (ook tegen een beempt toebehorend
aan Thijs v.d.Colck)
1 Jan van Lyer 2-3 Weyn van Hobbraken.
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fol.9vo
8 dagen in weyndelmaent
Hr.Jan Maeszn.van den Caer en Jan Jan Dreycoerts als man van Weyndel zijn vrouw ook Maes voorsr.dr.verkopen aan Ghisel Goyaertszn.
van Cleyn Marrys tot behoef van Jan Heyn Buckyncks:
-een akker aan Lochtenbroeck,
1 de koper 2 Hr.Jans onze vicarius 3 Gherit van den Borlaer 4 de
knd.van Jan van Rosendael.
fol.9vo
8 dagen in weyndelmaent '63
Jacob Ysbout Colen als man van Beien zijn vrouw Jan Wal schart s voorsrs. dr.hebben opgedragen aan Willem Willem Duysschenzn.:
-een stuk land zoals de brief dat bevat,
1-2 Heyn Duysters 3 de gemeynt 4 de Kyevytshoff.
fol.10
11 dagen in november '63
Peter Art Mychielszn.en Art Henric Mychielszn.gelovende mede voor
Jan Jacobszn.van Mierlo en Merten en Theus knd.van Mercelis Verhaelsvoert en Merten en Henric kinderen van wijlen Henric Verhaelsvoert en Peter van Hoerne en Goyart Scenarts als man van Lijsbet zijn
wijf en Jan Walscharts man van Alyet zijn wijf,hebben opgedragen aan
Meus huisvrouw wilner was Jan Lemmens,alzulk goed als hun aange
storven is bij dood van Henric Jans Verhaseldonck (havelijk en erfe
lijk goed).
Ze doen helmelinge tot behoef van Meusen voorsr.
fol.10
24 dagen in november
Dirc Peter Cupenbynder heeft beloofd als princ.sch.te betalen aan
Art Henricszn.van Reest op O.L.Vr.dag over een jaar een mander rog
en daarna elk jaar een mander zolang tot Art voorsr.gekomen is met
zijn wett.knd.als zij mondig zijn en gerecht tot het huis met hofstad
en hove tot Omel aan de kapel aldaar.
Ze vertijen erop en als dit allemaal is geschied zullen ze aan Art
met de verschenen pachten,dan mede betalen 15 peters.
fol.10vo
24 dagen in november
Art Henricszn.van Reest heeft opgedragen aan Dirck Peter Cupenbyn
der:
-een huis met hofstad en hove daarbij,gelegen aan de kapel tot Omel,
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1 vicarius van Asten 2 de straat 3-4 ..... es Gheldens.
Dit huis had Art voortijds gekocht van Heyn van Dinter,aldus de sche
penbrief.
fol.10vo
Lijsbeth Henric Aben wettig wijf was met haar mbr.heeft opgedragen
aan Henrick Heyn enzn. van Reest:
-een derde deel van een halve buunre beempt,
1 knd.Peter Jans (W.....) 2 Willem van den Eynde.
Lijsbeth doet helmelinge op dit deel en op de schepenbrief erover;
verder doet Ljgsbeth ook nog helmelinge op een brief die ze had «an
Ywaen Mercelis Weynenzn.zoals Ywaen die bekend had opgewonnen te
hebben van Melys Korstkenszn.van Hobbraken wegens de 15 peters die
daar aan ontbraken zoals de brief dat bevatte.
fol.11
M In de jaer ons heren doe men screff dusent vierhondert ende vier
entsestich.”
8 dagen in april 1464
Voor ons schepenen Merclys Willems en Dirc van Rut.
Margariet Merten Geldolfs dr.was met mbr.heeft opgedragen aan Art
den Ha en een mud rog erfpacht jaarl.te gelden op O.L.Vr.dag met de
schepenbrief.
Margriet voorsr.had dit mud eertijds gekocht van Jan Bolcxzn.en dat
men jaarl.geldt uit:
-een huis met hofstad voortijds geweest van Art Jan Silmanszn.
-3 lopens land gelegen ter Heyden,
1 Jut Verheyden en haar knd. 2 Heylwig Silmans en haar knd.
fol.11
Willem Herman Eyckmans als man van Sophie wett.dr.was van Weyn Hob
braken, verkoopt aan Jan Vlemynck:
-een stuk beempt,den Eschmortel,groot een buunre en gelegen tot
Diesdonck
-een stukje land van 24 roeden daar aan,tot een weg gaande van de
straat tot in de beempt.
Dit stukje land is half toebehorend aan Jacob Weynenzn.van Hobbra
ken.
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Jacob voorsr. "die een side van den wege voorsr.sculdich den grave
is te houden neven erfenis Jan die koper,die de andere sijde van
den wege den grave sculdich sal sijn te hauden."
1 erfgen.Peter van Golbraken 2 Thijs van den Coelck e.a. 3 Jacob
van Hobbraken voorsr. 4 een weg.
fol.11
Jan Vlemynck heeft als princ.schuld.beloofd te betalen aan Willem
Herman Eyckmans op O.L.Vr.dag a.s. 13 lopens rog min een cop en dan
daarna 5 jaar lang elk jaar 13 lopens min 1 cop en het laatste jaar
van de 5 (of daar binnen) hem dan mede betalen 32 peters.
fol.11vo
10 dagen in april 1464
Maes Henricszn.van Lammen heeft opgedragen aan Hendrick den Boes
en Dirc Dirc Hadewigenzn.:
-een huis en schuur en hofstad en erfenis daarbij,geheten,den Schild
meercamp,
1 Dirc Colen 2 Dirc Hadewigenzn. 3 erf van de verkoper,voorheen van
wijlen Jan Maes 4 de straat.
-een stuk land,die Eghelshove,
1 de knd.Lemmen Pelsers 2 de vicarie van Asten
-een stuk land,die Vlascloten,
1 Dirck van Liessel 2 de vicarie en Jan Wagemakers.
-een stuk beempt tot Heusden, ,';*Deze beempt had Maes voorsr.eertijds
half verkocht (min 2 roeden) aan Dirc voorn.
Vrij behalve de cijns van jaarl.3 penn.
1 Willem Wyflets 2 Dirc Hadewigenzn.
Dit erf had Maes eertijds gekocht gehad van Art Gherits Verhoeven,
zoals de brief dat bevat.
fol.11vo
5 dagen in april 1464
Dirc Dirc Hadewygenzn.en Henric die Boes verkopen aan Maes Henricks
zn.van Lammen een mud rog jaarl.op O.L.Vr.dag uit:
-een hofstad en een camp erfs daarbij,geh.den Schildmeerscamp,
1 Heyn de verkoper 2 Dirc de verkoper 3 Henric (Havens) 4 de straat
-een stuk land,die Eghelshove
-een stuk beempt tot Heusden
1 Heylwig Art Didden huisvrouw was 2 Dirc de mede-verkoper.
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Vrij behalve een mud rog erfpacht en 16 lopens en 5 cop rog erfpacht
en een half vleemschen aan de koster van Asten.
fol.12
16 dagen in april 1464
Gherit Meus Hermanszn.man van Kateline Hubrechtsdr.van den Hoeven
heeft opgedragen aan Art Henricszn.van Reest:
-een stuk land tot Omel,
1 Selen Willem 2 erf Sien van Heusden waren 3 een weg 4 een pad.
-een stuk land,
1-3-4 Roeien Bollarts 2 Gherit Goyens.
-een stuk beempt,
1 Mercelys Verweyen en knd. 2 Aleyt van Helmont en knd. 3 Dirc
Goelden 4 Jan van Os.
Deze erfenis had Gherit opgewonnen met vonnis en recht mits een
achterstallige pacht van 14 lopen rog jaarl.erfpacht.
Hij heeft ze met brief opgedragen aan Art voorsr.
Deze 14 lopen rog erfp.had Hubrecht Hubrechtszn.Verhoeven van Liedrop voortijds gekocht gehad van Art Willemszn.Verstraten.
Art Henricszn.van Reest heeft als princ.schuld.op O.L.Vr.dag a.s.
11^ peters beloofd.

fol.12
Schepenen:Dirc van Rut en Peter Henrics Verweyen.
16 dagen in sporkel 1464
Pouwel Artszn.Verbeersdonck heeft opgedragen aan Mercelis Arts
Verbeersdonck "van den lesten geboert” ;
-een huis met hofstad en schop met een camp erfs daarbij,
1 Aelke Bouts 2 de straat.
Dit huis etc.had Pouwel geërfpacht van Heyn Lobkens zoals de brief
dat bevat en die Pouwel ook aan Mercelis heeft opgedragen.
fol.12vo
3 dagen in mei 1464
Johanna dr.Peter Theus Custerszn.van Bloertom met mbr.heeft opge
dragen aan Dirck en Peter,kinderen van Willem Willems van Veldecker en Heyn hun zwager alzulk goed als haar is aangestorven na de
dood van Willem Willemszn.ook van Veldecker was,haar wettige man.
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3
Dirc en Peter Willems van Veldecker samen met Henric hun zwager,
als wettig man van Lijsbet ook Willems voorsr.dochter was,hebben
beloofd te betalen op O.L.Vr.dag aan Peter Theus Custerszn.van
Blaertom 30 gouwen peters (van 18 st.)
fol.12vo
21 mei 1464
Jan die Wagemeker heeft opgedragen aan Willem die Wagemeker zijn
wettige zoon:
-een stukje land op die Cloten,
1 Gerit Verschildmeer 2 Hr.van Asten 3“4 de Keyserstraat.
0
.
Dit land had Jan eertds gekocht van Henric Robijns zoals de brief
dat bevat.
fol. 1 3
8 dagen in mei 1464
Jan van (Kynre) heeft opgedragen aan Gherit van Berkel Henricszn.
een mander rog erfpacht nu O.L.Vr.dag a.s.
Dit mander had Jan eertijds gekocht van Mercelys Andries Aykenszn.
van Liedrop als wett.erfgenaam van Andries Aykens zijn wett.vader.
Andries had het eerder gekocht gehad van Peter Verbeeck en dat men
jaarl.schuldig is te gelden uit:
-een sestere land in die Beeck,
1-3 Jan Smeeds Verbeeck en zijn knd. 2 de knd.Henric Verbeeck ±
4 het goed Bussel.
fol.13
12 dagen in wedemaent 1464
Jan Janszn.van Helmont de oudste heeft opgedragen aan Herman van
Helmont zijn wett.broer en Jannes Artszn.van Helmont zijn neef:
-een stuk beempt tot Omel in den Dijckbeempt en afkomstig van zijn
ouders.
fol.13vo
28 dagen in wedemaent 1464
In een gebannen geding:
Art wett.zoon was Mercelys Silmans was gericht met vonnis en recht
aan een erfenis toebeh.aan Henrick Art Silmans en gelegen in de
V/olsberch,
1 Jut Art Silmans wettig wijf was en Joesten haar dochter 2 Geertruy
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van den Stappen en Joesten haar zoon 3 Jan van Brey 4 de gemeynt.
Op deze erfenis had Henric een huis en schuur staan zoals Vredewijck Vredewijcszn.van Criekenbeeck zijn koopman zei,overmits 20 pe
ters met aohterstallige pacht hem daaraan ontbrekende en niet be
taald wezend.
•'ende soe is comen Art voorsr.ende heeft met dese voergenoemder
aengerichter erfenis daer dat huys ende scuer op steet,metten recht
voert gevaren in den gerijct,met allen verbonden gelijc als daer toe
behoerde van aengerichter erfenisse also» vercregen waeren dat hij
die wael veroopen mach als daer aff gewoent ende recht is.
Hierna is comen Art voorsr.ende heeft bracht Vrederijken Vredericszn. van Criekenbeeck voorsr.tot sijnen coman hier aff ende heeft hom
dese voergenoemde aengerichte erfenis metten huyssingen vercoft om
8 peters gelijc hom dat vonnis vore gewijst ende geleert hadde ende
heeft dat in den gerycht alsoe verre bewaert dat vonnis daer na ge
wijst heeft dat die Heer van den lande den voergen.Vredrijken sijnen
coman hier aff die voergen.erfenis ende huyssinge weren sal alsoe
alst recht is,behoudelyck en yegelijek sijn recht.
Bezeghelt etc. Anno LXIIII den XXVIIIsten dach in wedemaent.”
fol.14
Los blaadje A.
A recto
26 januari 1462
Voor de schepenen verscheen:
Ywaen van den Papendonck Dirckszn.als wett .erfgenaam van Jan van
Heze zijn aude vaders en Sophie zijn aude moeder,heeft opgedragen
aan Meester Henrick van Hersel vicarius van Doeren:
-een buunre beempt jaarl. rijende meteen beempt van vier buunre ge
legen tot Weerdingen,
1-2 erfgen.Jan van den Broeck en <fe Wewerbroeck 3 de gemeynAAa.
A verso
7 dagen in augustus 1462
Item Peter zal betalen aan Lenart op 0.L*Vr.dag a.s. 13 peters en
daarna nog over 5 jaar ook zoveel met de verschenen pachten en dan
zal Peter een brief wederom hebben van een mud rog als dat ge
schiedt is.
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Item Art voorsr.bekent betaald te zijn van 28 peters en nog van
30 peters.
Item Jan van Brey heeft verkocht aan Jan Willems een mander rog uit
-een beempt int Lylaer.
fol.14
10 augustus 1464
Hadewich Mortelmans met mbr.heeft opgedragen aan Heer Henrick van
Omel,priester,tot zijn behoef en tot behoef van Henneken zijn zoon:
-"een nu huys metten hoffstat" bij het dorp van Asten,
1-4 erfenis Hadewig voorsr. 2 de straat 3 Hr.Jan Goyartszn.van Milheze.
"alsoe lange als Hr.Henrick voorsr.leven sal en oft hem geloefde
soe sal hijt van der hof stat moghen doen tot sijnen profijt bynnen sijn
leven ende na sijne doet soe sal hebben Henneken voorsr.Hr.Henrics
voorsr.natuerlijck soen die hij gewonnen ende vercregen heeft bij Katherina Arts Grotendr.was,dat vorste eyn van den voorsr.huysse om
daen inte wonen oft sijnen inganck ende vuytganck te hebben totter
tijt toe dat hij voornen is van eenre andere wonyngh om in te wonen
ende nyet langer ende heeft daer helmelinge op vertegen tot behoef
Hr.Henric ende Hennekes voorsr."
Anno LXIIII den tienden dach in oextmaent.
fol.14
12de dach in oextmaent *63
Jan Artszn.Verhoeven heeft verkocht aan Jan Abenzn.van Thoren:
-een stuk beempt op Braessel gelegen,
1-3 het goed van Roesven 2 Maes Groeten e.a. 4 de knd.Willem van
Veldecker.
Los en vrij behalve 3 lopens rog erfpacht,
fol.14vo
Meus Veraelsvoert huisvrouw wilner was Jan Lemmens met haar mbr.
heeft opgedragen aan Dirck Janszn.van Diepenbeeck:
-een huis,hofstad,land en groese enz. "als doer in bestarf Henrick
Janszn.Verhaseldonck", gelegen aan gheen Rincvelt.
Zij (Meus) had dit huis afgekocht van haar mede-erfgen. zoals de
princ.brief dat bevattend is.
Vrij behalve een mud jaarl.erfpacht die zij daar uit verkocht had.
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fol.14vo
17 dagen in september
Meus Veraelsvoert wede.Jan Lemmens met mbr.verkoopt aan Dirck Jans
zn.van Diepenbeeck alzulke erfenis en gedeelte als haar is aange
storven na de dood van Henric Verhaseldonck.
Ze belooft haar deel te v r ije n en ook alle voorcommer,uitgenomen de
cijn s voor haar deel en 3 i mud rog en 10 lopens rog jaarl.erfpacht.
fol.15
9 dagen in september *64
Dirc en Peter zn.wijlen Willem van Veldecker met Henric Henricszn.
van Liessel als man van L ijs b e t ook Willems voorsr.dr.,allen als
wett.erfgen.van Willem hun wett.broer hebben opgedragen aan Emont
Artszn.van den Ven 2 mud rog erfp.jaarl.op O.L.Vr.dag; deze 2 mud
had Willem voortijds gekocht gehad van Henric Henricszn.van Liessel
en welke men jaarl.geldt uit:
-een beempt opt Goer,
1 Jan van Roesven des verkopers broeder en Peter van Roesven
2 Willem van Roesven ook des verkopers broer.
-hun huis met hofstad en 40 roeden land daarbij,
1 Jan van Roesven 2 Willem van Roesven.
-een halve buunre erf of eeusel of beempt,
1 Jan Jan Ghijben 2 Jan van Roesven}
een ander mud rog erfp.die men jaarl.schuldig is te gelden uit:

- 3 i lopens land in Roesven gelegen,
1 Jan van Roesven 2 Jan Jan Ghijben.
Dirc,Peter en Henric hebben helmelinge vertegen op dat voorn.mud
rog erfp.en op alle brieven daarbij,tot behoef van Emont.
fol.15vo
23 dagen in september 1464
Dirc Maeszn.van den Beernen heeft opgedragen aan Heyn Claeszn.van
Meyel:
-een sille beempt jaarl.rijend in een buunre beempt welke hele buun
re beempt gelegen is tot Weerdingen,
1 Gevart v.d.Zeylberch 2 de knd.van der (...lösen) 3 de Aa 4 de ge
meynt.
Deze beempt had Dirc "geerfcoft" van Aert van Aestappen e.a. (als
wett.man en mbr.Luygart sijn wijf Jan Ghevartsdr. en Willem,Jan en
Ghevart gebroers,wett.zonen waren van Jan Ghevarts)
-deze alinea was doorgehaald.17

fol.15vo
30 dagen in september *64
Henric Art Hannenzn.als wett.man en mbr.van Katrijn Jans wett•dr.
van Rosendael was,verkoopt aan Bruysten Lambrecht Pelsers:
-de helft van een beempt aant Lochtenbroeck,
1 Willem Wagemakers 2 Gherit van Berkel en Gerit Verhoeven 3 een
gemeyn ecker.
-een akker aant Lochtenbroeck,
1 Cornelis Wilbruers 2 erfgen.L ijs b e t Jansdr.van Roesven voorn.
3 Hr.Jan Goyars (van Milhees is doorgestreept) 4 een weg.
Los behalve de cijns en 2i mud rog Jaarl.daarvoor uitgaand.
f ol.16

de laatste dag in september

Henric Art Hannenan.verkoopt aan Dirck Janszn.van Rosendael:
-een stuk erf,den Wynckelecker aant Lochtenbroeck,
1 Hr.Jan vicarius tot Asten 2 Henric Hannen 3 Gherit Verhoeven
4 Jan Verhoeven.
Vrij behalve 4 lopen rog jaarl.erfpacht.
fol.l6vo
14 dagen in oktober 1464
Kerstiaan Jan Stoetboem heeft opgedragen aan Heyn Lysbetten Venmans
was:
-een stuk land op die Espen tot Omel,
1 Jan Smetszn.Verbeeck 2 erfgen.Dirc Snijders 3 een weg 4 Mercelis
Verweyen.
-een stuk land op die Cloeten,
1 erfgen.Dirc Snijders 2 Weyn nat.zn.was Mercelis Weynen.
Deze twee stukken land had Korstiaen voortijds gekocht gehad van
Lysbet en Weyndel wett.drs.waren van Herman van Pruyssen en ook van
Mercelis hun wett.broer en van Aleyt wett.dr.Herman van Pruyssen
voorn.en ook van Herman Hermanszn.voorn.
fol.l6vo
éraÉ É É # 8 dagen in oktober 1464
Voor ons schepenen Mercelis Willems,Gelys van Hal en Peter Verrijt
is verschenen:
Jan die Smet Verbeeck die oudste heeft verkocht aan Henrick Claeszn.van Meyel:
-een stuk beempt in gheen Beeck*
18
*

1 Peter Jans kynder van Helmont 2 Henrick Verbeeck 3 Jan Verbeeck
4 die Beeek.
Vrij behalve 3 penningen cijns en de helft van een mud rog jaarl.erfp
dat daar voor uitgaat,
fol*17
18 oktober 1464
Henrick Janszn.Verbeeck was heeft verkocht aan Henrick Claeszn.van
Meyel:
-een stuk beempt in gheen Beeck,
1 Jan van Lier 2 Henrick de koper 3 erfenis van Jan Smeets de oud
ste 4 die Beeck.
Vrij behalve de cijns en de helft van een mud rog jaarl. erfpacht dat
daar voor uitgaat.
fol.17
18 oktober 1464
Henric Claeszn.van Meyel verkoopt aan Dirck van Heerssel,die men
heet van Bussel:
-een stuk beempt aan gheen Beeck,
1 Dirc de koper 2-3 Dirc Poerters 4 die Beeck.
Los en vrij behalve 2 penn.cijns en £ hoen en 1 mander rog jaarl.erfp
daar uitgaand.
fol.17
8 dagen in oktober '64
Lenart Jan Stoetboems heeft opgedragen aan Jan Wijnricszn.van der
Kyevytsvlaessen was:
-een stuk land op Braessel,
1 Willem van Veldacker 2 Maes Brouwers.
-de helft van een beempt je daarbij en aangelegen
-een stuk land,
1 Willem van Veldecker 2 Dirc Bullen 3-4 Maes Groeten,er ligt een
straat tussen.
Lenart had deze stukken land eertijds gekocht van Gherit Janszn.
van Hoeek.
fol.17vo
14 dagen in oktober *64
Lenart Jan Stoetboems heeft opgedragen aan Jan Wijnricszn.van der
Kyevytsvlaessen twee lopens rog jaarl.erfp.op O.L.Vr.dag te gelden.
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Deze pacht had Lenart voortijds gekocht van Jan Geldenszn.van Uden
en welke men jaarl.geldt uit;
-zijn huis,hofstad en hove in de Wolsberch,
1 Jan Pauwelszn. die men heet Scaffelt 2-3-4 de straat.
fol.17vo
14 oktober 1464
Jan Wijnricszn. voorn.heef t opgedragen aan Lenart Stoetboems een mud
rog jaarl.erfp.op O.L.Vr.dag met brief.Dit mud had Jan gekocht ge
had van Maes Gerit Raetszn.en men jaarl.geldt uit:
-zijn huis met hofstad en een camp erf daarbij,
1 Dirc Dirc Hadewygenzn. 2-3-4 de gemeynt.
-een lopens beempt en land aan die Rijde,
1 Peter Henricszn.Verweyen 2 Merten Colen 3-4 erfenis Elsbeen Jan
Slechs wijf was en haar knd.
fol.18
11 dagen in november 1464
Heer Henric Claes tSmetszn.van de (Gretser) was,priester,heeft op
gedragen aan Rut Mercelis Cremerszn.een mander rog erfp.jaarl.op
O.L.Vr.dag.
Dit mander had Hr.Henric voortijds gekocht van Jan nat.zn.Jacobs van
der Scaut en dat men geldt uit:
-een huis,hofstad en erfenis int dorp,
1 Hr.Jan van den Perre,priester 2 Luytgart Peters en haar knd.
3 Heyn Hoeymekers 4 de straat.
-een stuk land in Snijderscamp,
1 Lijsbet Ghijben en haar knd.!'2 Joffr. Claes wijf van Berkel was en
haar knd. 3 Emont Verweyen 4 Ermgart Mertens en knd.
fol.18
14 dagen in november 1464
Margriet van Omel Heynen Myckaerts wett.huisvrouw was met mbr.heeft
opgedragen aan haar 6 wett .kinderen alzulke erfenis als ze in Asten
heeft n.1.huis,hofsteden,land enz.
fol.18vo
14 dagen in november
Margriet van Omel haar vier wettige zonen n.1.Henric,Art,Weyn en
Peter met Willem wett.man van Beien zijn vrouw en Hil met mbr.beiden
wett.drs.van Margriet voorn.hebben als princ.sch.beloofd te betalen
aan Margriet hun moeder jaarl.op O.L.Vr.dag (elk van hun zessen)
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1 mud rog jaarl. lijfpacht. Is er iemand van de zes die jaarl.niet
betaalt,die zal beroofd worden van zijn kindsgedeelte.
fol.18vo
Ywaen nat.zn.was Hr.Jans van Heze,priester,verkoopt aan Herman Wil
lem Ghevartszn.die men heet die Cupenbynder:
-een stuk land bij het dorp,
1 Hr.Jan Goyarts en Dirck Peter Maeszn. 2 Art Heynkens.
Vrij behalve 4 lopen rog erfpacht "den anderen dach in december 164"
en hij belooft tot O.L.Vr.dag a.s.2 lopen rog en daarna over een
jaar nog 2 lopen rog en dan daarmee betalen 5 peters.
fol.19
Ywaen Dirczn.van den Papendonck heeft verkocht aan Ywaen nat.zn.
was Hr.Jan van Heze priester,tot zijn behoef en tot behoef van Mees
ter Lambrecht van Heze zijn broeder 3 mud rog erfp. "alsoe verre als
Ywaen die vercoper egheen wettich geboert after en leet" jaarl.te
betalen op O.L.Vr.dag uit:
-een stuk beempt en eeusel geheten tLanckhout aan gheen Dijck,
1 Dirc van Bussel 2 Ywaen de koper 3 Peter Willem 4 de Aa.
Met v.w. "dat sij nyet heffen off boren en sollen alsoe langhe als
Ywaen die vercoper voorsr.ende Mergriet sijn wittighe huysvrouw in
menseliker naturen leven sullen."
Hij belooft verder het onderpand altijd goed etc.te houden op die
voors. 3 mud erfpacht.
"Voer welcke drie voersr.mud rogs sij Ywaen voorsr.hebben laten vercopen neeff Henricken van Heerssel vycarijs tot Dorren enen beempt
die gelegen is tot Weerdingen in der parochie van Asten daer hij
.... sijn lijftocht aen besittende en was alsoe verre als hij egheen
wittighe geboert after en had gelaten ende die dan tot Ywaen ende
tot Meester Lambrecht voorsr.soe hebben gecomen off doer sijen heb
ben willen laten ende dies gelycs ofs meester Lambrecht ende ïwaen
voorsr.nyet en ver leefden Ywaen ende Margrieten voirsr.ende eer
storven dat dan dien rog voersr.nochtiens comen sal aen hen kynderen off daer sijen willen laten.”
fol.19vo
9 dagen oktober 1464
Mercelys Willem en Gelys van Hal,schepenen.
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Jan van Overlandt heeft opgedragen aan Peter Hermanszn. van der
Eept ï
—een stuk beempt met schepenbrief,deze beempt is gelegen in die
Boescet Horst»
1 Art Goedert Geldolfszn. 2 de knd.Aleyt van Helmont 3 de Aa 4 de
gemeynt•
Deze beempt had Jan gekocht gehad van Henric Henric Colenzn.en Hen
ric had die van Gheryt Goeyart Geldolfszn,en Gherit had die van
Mathijs zijn wett «broeder, aldus de brieven,
fol,19vo
10 dagen in loemaent 1464
Jan Willem Jacopszn,was verkoopt aan Philip van den Bosch,onze mede
schepen,een mander rog jaarl.erfp.op O.L.Vr.dag uit:
-zijn huis en hofstad en uit 2 lopen land daarbij tot Omel,
1 Elsbeen Colen 2 Henric van Helmont 3 het Laerbroeck 4 eén weg.
Vrij behalve de cijns en een mander rog jaarl.erfpacht.
fol,20
17de dach in loemaent 1464
Hr.Jan van Hal,priester,heeft erfelijk verpacht aan Heyn Jacobszn.
van Diepenbeeck was:
-een stuk erf,land,beempt of eeusel int Lyelaer,
1 Dirc van Rut 2 Hr.Jan Goyartszn.priester, en Gerit Verhoven 3 de
knd.Peter Maes 4 Gerit v.d.Borlaer.
"dat is te weten om des heren cijns van de gronde ende om twee Bosch
ponden erfgels dat men daerin jaerl.voer af ghilt,dat sal Henric
die pechter voorsr.daer jaerlics ut gelden ende sculdich sijn te verbueten op die rechte scoutdaghe ende voert voer om veertyen lopen
rog jaerlics ende erflics pachs der maten van Asten alle jaer te
gelden erfliken ende te betalen op O.L.Vr.Lichtmisdach den voorsr.
Hr. Jannen verpechter van den voorsr .Henrick en pechter etc....... •”
verder nog om 14 lopen rog erfpacht jaarl.op elke scoutdag te beta
len.
fol.20
17de dach in loemaent *64
"Item Gelys van Hal heeft met vonnis ende met recht vernaerscapt
dat voorsr.stuck erfs ut supra dat Hr.Jan voorsr.vererfpacht had
Henricken voorsr. tot sijnre behoef f"
Item Gelys voorn.heeft Heynen voorn.dat erf wederom opgedragen en
overgegeven.
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fol.20vo
18de dach in loemaent 164
Jan Janszn.van Afterbosch de oudste heeft opgedragen aan Art Vranckenzn.Vervoert zijn zwager als man en mbr.van Ermgard zijn wett.
vrouw en Jan haar broeder tot hun behoef en tot behoef van Heylwig
haar wett.zuster,alzulk goed als hem aansterven zal na de dood van
zijn vader en wat hem aangestorven is na dood van zijn moeder.
Jan doet helmelinge vertegen tot behoef van Art,Jan en Heylwig
voorn.
fol.20vo
18de dach in loemaent
Jan van Afterbosch voorn.heeft beloofd geen goed te zullen verkopen
dat hij verkrijgen zal na de dood van zijn ouders,hij zal het laten
voor Art als man van Ermgard zijn (Jans)dr.en voor Jan zijn wettige
zoon de jongste en Heylwich zijn wett.dochter.
fol.20vo
18de dach in loemaent 1464
Heyn van Dynter heeft opgedragen aan Jan Pouwelszn.een mander rog
jaarl.erfp.op O.L.Vr.dag.
Dit mander had Heyn eertijds gekocht van Matheeus Stippelman en Matheeus had het eerder van Henric Art Scilmans, hetwelk men jaarl.
geldt uit:
-een lopens land op Loverbosch,
1 Emont van der Weyen 2 Heyn Gerats 3 een weg 4 Mercelis Kremers.
-2i lopens land daar een schuur op staat en een schop,
1-3 Joost Gijbenzn.van den Creyenstert 2 Jut des verkopers moeder
4 de straat.
Er stond boven geschreven:
-Jan Pouwels heeft wederom opgedragen dat mander onderscreven dat
Rut Rutgers was- 21ste dach april 1 4 6 5 .
fol.21
27ste
Jan Willemszn.van Gherdinghen verkoopt aan
wijlen Jans Dircken Ermgarden zoon 7 lopens
op O.L.Vr.dag uit:
-een huis met erf tot Omel,
1 Mercelis Willems 2 Willem Maes knd. 3 de
de verkoper

dach in sporkel 1464
Margriet en Lijsbet drs.
rog erfp.jaarl.te gelden

straat 1 een eeusel van
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•een e e u s e l ,
1 Heyn Jan Colen en Pauwel zijn broer 2 Jan de verkoper 3 Heynrick
Jan Duysters 4 e r f g e n . Gheen Goyens.
-een stuk land,op die Boesterhorst,
1 Gherit van Helmont 2 Willem Maes knd. 3 de Aa 4 de gemeynt.
-een stuk land,den Halfecker tot Omel,
1 Mercelis Willems 2 Goyartzn.Goyaert Geldens 3 Philips van den
Bosch 4 Heyn Jan Colen.
Vrij behalve de cijns en 10 lopens rog erfp.jaarl.daaruit te gelden,
aan Mercelis Willems en nog 27 lopens erfrog die men daar jaarlijks
uit geldt.
fol.21

18 dagen in loemaent 1464

Jan Pouwelszn.heeft opgedragen aan Matheeus Stippelmansï
-een huis met hofstad en erf,
1 Hr.Jans Hr.Kyevitszn. 2 Merten (Stinen).
-een stuk land ook aldaar,
1 Heerschap van Asten 2 Jan Honsnase.
Dit huis en erf had Jan eertijds gekocht van Joost Ghibenzn.van den
Creyenstert en Joost had het gekocht van Art Art Hermanszn.van Mierlo;ook dat land had Jan voortijds gekocht gehad van Joest voorn.en
Joost had het van Maes Maeszn.van de Caer.
fol.21
23 dagen in loemaent 1464
Daem Art Rutgerszn.verkoopt aan Jan den Bruyn van Someren elf lopen
rog jaarl.erfp.te betalen op O.L.Vr.dag uit:
-een stuk land te Asten,
1 Jan van Os knd. 2 een weg 3 Art van Hal 4 Dirc van Rut.
Schepenen Mercelis Willems,Dirc van Rut en Peter Henrics Verweyen.
fol.21
23 dagen in loemaent 1464
Jan die Bruyn van Someren aan de een zijde en
Daem Art Rutgerszn.aan de ander zijde:
"hebben gekent dat tusse hun beide voerwaerden en comenscap is als
hoe weer Daem voorsr.coemt binnen 8 jaren na datum des briefs ende
betaelt Jannen voorsr.op O.L.Vr.dag 24 peters ende als dat gesciet
is ende betaelt is met de voorsr.pachten dan sal Jan voorsr.Damen
voorsr.weder utreycken ende overgeven eenen scepenbrief van Asten
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gewach doende van de elf lopen rog sjaerl.erfpach hem Daem voorar.
gevest heeft ut":
-een stuk erfs te Asten,
1 de knd.Jan van Os.
fol.21vo
26 dagen in loemaent *64
Henric nat.zn.Heer Roverts van Eynhouts heeft opgedragen aan Bruysten Lambrecht Pelserszn.een mander rog erfp.op O.L.Vr.dag; dit man
der had Henric eertijds gekocht van Dirc Peterszn.van den Borlaer
en men geldt uit:
-drie lopen land int Roet,
1 Hr.Jan van Hal 2 Gerit van Hal en Snijderscamp 3 de vicarie van
Asten 4 Peter Henrics Verweyen.
fol.21vo
6 dagen in sporkel 1464
Jan Willemszn.van Eyck heeft opgedragen aan Wouter zijn wett.broer,
al zijn deel en recht van een mud rog jaarl.te gelden.
Dit mud rog had indertijd Henric Maes Coensen opgedragen aan Willem
ffouterszn.van Eyck en Henric had het eertijds gekocht van Jan Artszn.
van Otterdijck en welk men jaarl.geldt uit:
-een stuk eeusel met land daarbij tot Diesdonck,
1 Willem van der Voert 2-3-4 Delie Verweyen en haar knd.
-een half lopens land daarbij,
1 Delien voorsr.en haar knd.
fol.22
5 dagen in sporkel 1464
Jan Ruttenz.van den Goer verkoopt aan Aleyt Rutten huisvrouw van
den Goer zijn "stiemoeder":
-een eeusel tot Omel,
1 erfgen.Dirc Hadewigenzn. 2 Mercelis Willems 3 de koper 4 Jan van
de Goer.
Vrij behalve de cijns van de grond "ende alsulken erfwege als daer
met recht overgaen."
Heyn Kelneer als man en mbr van Johanna heeft hierop vertegen dat
af te doen.
fol.22
2 dagen in februari 1464
Hr.Goeyaert van Asten vicarius tot Asten en tot Lierop heeft samen
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met Heyn van Onstaden beloofd als pr.schuld.aan Merten Vermeer tot
Lierop tot zijn behoef en tot behoef van zijn natuurl.knd. "oft geboerdt dat Hr.Merten voorsr.nyet en leefde op hom en op allen hon
goet wittelijck ende wael te betalen" 3 peters (18 st.) op O.L.Vr.
dag a.s. en daarna 7 jaar lang elk jaar nog 3 peters op O.L.Vr.dag.
fol.22

12 dagen in februari 1464

"Hr.Goyaert vicaris tot Asten ende tot Liedrop heeft verjaerpacht
Hr.Merten Vermeer tot Liedrop:
-sijn vicary tot Liedrop aengaende den iersten tijt Sunt Jansmys
naestcomende acht jaer lanck durende deen naden anderen ende doer
geloeft hem Hr.Goyart voorsr.vast ende stedich in te hauden ende
Hr.Merten geloeft Hr.Goyart dat hij die alsoe (bedienen) sal lofbaer
dat Hr.Goyarden voorsr.daer eghenen last aff en sal comen ende off
honre ennyghe enygen last queem van des anders wegen,die geloven
sij malckanderen aff te doen op hen ende op hen goet ende voer die
vicarijs van Liedrop voorsr. sal Hr.Merten voorsr.Hr. Goyarden eelcs
jaers vanden achten voorsr.besorgen Sunte Mertensmys 2 capuynen
ende op Onsen Vrouwen Lichtmysdach oec elcs jaers voorsr.drie pe
ters (den peter van achtyn stuveren) ende VII lopen rogs."
fol.22vo
14 dagen in sporkel 1464
Ruelen Maeszn.van den Dael verkoopt aan Ysbout Peter Thijszn.:
-een stuk eeusel en beempt "anderhalf hondert roeyen groet",
1 Jan Jan Gherarts 2 de verkoper 3 Gerit Verhoven.
"met een erfweg die Ruelen de verkoper heef totten helen erf en die
Isbout die coper voorsr.bruycken sal tot sijn erve".
Vrij behalve 2 penn.cijns en 1 bosch-pond jaarl.dat Isbout alzo zal
betalen op de rechte scoutdage,zo dat Ruelen daaraf onbelast zal
blijven.
fol.22vo
14 dagen in sporkel 1464
Henric Jan Vranckenvoertszn.bekent dat Ruelen Maeszn.van den Dael
hem heeft betaald van alzulke schuld.
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16 dagen in april 1465
fol.23
- Map 3 heeft verkocht aan Peter zijn broer ook
Henric Myckaerts .
..... wett.zn.een mud rog erfp.uit:
-zijn huizing en hofsteden en een camp erfs daarbij
-de helft van een stuk (land) achter Hobbraken,
1 Joest Verrijt 2 Masen van Omel 3 ••••• van Hersel 4 de Aa.
Vrij behalve de cijns van de grond .;en 25i lopens rog erfpacht,
fol.23
16 dagen in april 1465
Heyn Heyen My cka ert szn *aan de een zijde en Peter zijn broer en Hil
zijn zuster aan de andere zijde hebben gekend "dat tusschen hon voirwaerden ende comenscap isJcoempt Heynen voorsr.ende (coept) hen ei
ken van Pet eren ende «an Hillen bynnen vier jaer na doey honre moeyer een mud rogs tsjaers erfpachs in een onderpandt tot Asten daert
scepenen ende goeyen mannen dunct dat wael staet en daer sij mede
...rt sijn dam sal Peteren voersr.Henricken voersr.utreycken ende
overgeven ....... een brieff gewach doende van eenen mud rogs erf—
pachs dat h e n .... gevest heeft ut sijnen huysse, hof steden ende
camp erfs daerbij"
1 Daem Art Rutgers 2 Art van Hal e.a.
-Verder uit een stuk beempt.
fol.23
15 dagen in april 1465
Pouwel Aertszn.Verbeersdonck heeft opgedragen aan Lijbreeht Braken:
-een huis met hofstad en een schopke met een camp erfs daarbij,
1-2 Aelken Bouts 3 d» straat.
Dit huis enz.had Pouwel geerfpacht van Heyn Lobkens zoals de princ.
brief dat bevat die hij aan Lybrecht mee overgegeven heeft.
fol.23vo
16 dagen in april 1465
Henric Weyn en Peter wett.knd. ........ Myckaerts en Willem Wouters
van den H(oric) als man en mbr.Bel...... erden H ....... en Hil
ook wett.dr.was Heynen voersr.hebben opgedragen hun recht en deel
van:
-een stuk erf geheten,die Hoeff met de brieven die hun wettige va
der daaraf had.Dit stuk erfs is gelegen tot Onstaden,
1 Jan Willems en Henric van Roesven 2 Dirc van Borlaer,Daem Art
Rutgers e n .... van den Sande.
Ze doen helmelinge tot behoef van Aert voorsr.
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-Deze Aert voorar.ie dua de koper.fol.23vo
18 dagen in april 1465
Aert en Peter wett.kynder waren Heyn Myckaerts en Willem Wouterszn.van Horic man en mbr.van Belien zijn huisvrouw ook Heynen voorsr.
dr.en Hil hun wett.zuster ook Henrics voorsr.dr.hebben opgedragen
aan Heyn en Ywaen hun wett.broers al hun recht en deel van alzulke
erfenis als hun vader te Asten bezat en geheten was,aen den Dijck
en ............. komen was met Mergriet zijn wett .huisvrouw......
dr.van Omel was en hebben daar helmelinge op vertegen tot behoef
van Heyn ....... Ywaens voorsr.en geloven dit opdragen vast etc.
te houden.
fol.23vo
18 dagen in april 1465
Heyn, Ywaen, Aert en Peter wett .knd.waren Heyn Myckaerts en Hil hun
zuster hebben opgedragen aan Willem Wouterszn.van Horic al hun
recht en deel van alzulk huis als zij hebben na de dood van hun wet
tige vader,gelegen bij het dorp,
1 Aleyt Kyevits en haar knd. 2 Daem Art Rutgers en Heyn van Dynter
3-4 de straat.
-Einde Map 3. -Map 4fol.24
22 dagen in april 1465
Hr.Jan Goyaertszn.van Asten priester,Gherit van Berckèl Henricszn.,
Jan die Brüyn en Goyaert Jan Smoencs verkopen aan Ywaen van Heze
nat.zn.was Hr.Jan van Heeze priester:
-een stuk eeusel of beempt,dat Boecweyts kemken,
1 Goeyaert en Hr.Jan de verkopers 2 Ywaen de koper 3 Aert Heynen
Myckaertszn.was 4 erfenis Gherit en Jan de verkopers.
Vrij behalve 4 penn.cijns te betalen op Sint Mertensdag.
fol.24
22 dagen in april 1465
Hr.Jan Goyaertszn.van Asten en Goyaert Jan Smoencs bekennen be
taald te zijn van Gherit van Berckel Henricszn.en van Jan die Bruyn
met 1 mander jaarl.erfp.die zij (Gherit en Jan) schuldig waren te
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gelden volgens de inhoud der erfdeling van de erfgoeden van wijlen
Hr.Jan van den Per,priester enschelden hen daaraf kwijt.
fol.24vo
22 dagen in april 1465
Hr.Jan Goyaertszn.was,priester,verkocht zijn deel en recht aan Goyaert in:
-een sillen beempt,
1 Joest ....... 2 Art Heynen Myckaerts en Ywaen van Heze 3 Gherit
van de Borlaer en Gherit van Hal.
fol.24vo
22 dagen in april
Goyaert Jan Smoncszn.was verkoopt in een erfwisseling aan Hr.Jan
Goyaerts van Asten,priester,zijn recht en deel in:
-een stuk beempt,die Eghelsvoert,gelegen achter Onstaden,
1 Sint Achten-altaar 2 Peter Hr.Jans voorsr.zoon en Hadewyg Jan
Ghijben huisvrouw was en haar knd. 4 Peter Henricszn.Yerweyen.

fol.24vo
de laatste dag in april 1465
Dirc Janszn.van Rosendael heeft opgedragen aan Daem Aert Rutgers
in een erfwisseling:
-een stuk erfs,den Winckelecker aant Lochtenbroeck gelegen,
1 Gherit van Berckel en Gherit Verhoven 2 de koper 3 Rut Aert Rut
gers 4 Gherit Verhoven.
-een stuk erf,het Cloetken,
1 Heyn Kersmekers 2 Hr.Jan Goyaerts van Mylheze
-een akkerke op Loverbosch,
1 Heyn Gherits 2 Emont Verweyen.
Dit had hij voortijds verkregen en gekocht van Henrick Aert Hannen.
-een stuk erf,den Winckelecker ook aant Lochtenbroeck,
1 Hr.Jan vicarius tot Asten 2 Henric de koper (=Henric Hannen)
3 Gherit Verhoven 4 Jan Verhoven.
Deze erfenis had Dirc voorsr.eertijds gekocht van Henrick Art Hannen
en Henric had die gekocht van Dirck Willem Poerters zoals de brief
dat bevat.
fol.25
de laatste dag in april 165
Daem Art Rutgers heeft opgedragen aan Dirck Janszn.van Rosendael
in een erfwisseling 1 mander rog erfp.,dat mander had Daem verkre29

gen van Jan Pouwels en Jan had het van Heyn van Dynter en Heyn
had het van Matheeus Stippelman en Math had het gekocht gehad van
Henric Aert Scilmans,het welk men jaarlijks geldt uit:
-24 lopens land waar een schuur en schop op staat,
1-2 Joest Ghijbenzn. van den Creyenstert.
Vrij behalve een lopens land dat Daem hieruit behoudt en dat op Loverbosch gelegen is en dat Daem ook aan Dirck voorsr.verkocht.
1 Emont Verweyen 2 Heyn Gherits.
Hierna is gekomen Dirc Jans voorsr.en heeft aan Daem beloofd
"dat hij tot ghenen daeghen off sijn nacomelingen manen off boeren
en sal dat voorsr.mander rog uten voorsr.lopense lands."
fol.25
de laatste dag in april 1465
Dirc Janszn.van Rosendael heeft beloofd als pr.schuld.op het man
der rog erfp.dat Daem hem heeft opgedragen alle voorcommer af te
doen behalve de principale pacht en de cijnzen.
Dirc belooft ook nog aan Daem dat hij "tot gheenen tijt manen off
boren en sal hij off sijn nacomelingen dat mander rogs in een lopen
se lands dat gelegen is op Loverbosch."
1 Emont Verweyen 2 Heyn Gherits.
fol.25

de laatste dag in april ’65

Jan Peterszn.van Roesven heeft beloofd als princ. schuld, wet tig te
betalen aan Aert den Haen op O.L.Vr.dag a.s. (3) lopens rog en dan
daer mede 8 wilhelmische scilden en 4 stuiver of ander payment.
fol.25vo
Daem Art Rutgers verkoopt aan Willem Jacobs die men heet,die Weert:
-een akker op Loverbosch,
1 Emont Verweyen 2 Heyn Gherits 3 een weg 4 Mercelis Cremers.
Terzelfdertijd is gekomen Dirc Janszn.van Rosendael en heeft beloofd
dat hij nimmer zal manen of eisen enige pachten van dat mander rog
dat Henric Art Silmans daarin verkocht had aan Matheeus Stippelman.
fol.25vo
4 dagen in wedemaent 1465
Willem Jacobs heeft opgedragen aan Bollen Jans van Esp deze voorn,
akker en belooft de commer daarin zelf te voldoen.
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fol*25vo
6 dagen in mei 1465
Ywaen nat.zn.Hr.Jans van Heze was heeft opgedragen aan Goeyart
Jan Smoencszn.was 7 lopens rog erfp.met brief.
Deze 7 lopens had Yewaen verkregen van Matheeus Stippelman en Mat
heus had die gekocht van Jan nat.zn.Hr.Rovers van Eyndhouts en Jan
had die van Goeyart Vrancken Hanenzn.was en Goeyart had die gekocht
van Jan Peters van Roesven en die men jaarl.geldt uit:
>

-3 lopens land gelegen in gheen Roesven,
1 Jan Jan Ghibenzn. 2 de gemeyn Keyserstraat 3 Henric van Roesven
| de verkoper.
fol.25vo
Ywaen nat.zn.Hr.Jans van Heze heeft beloofd als princ.schuld.op al
zijn goed,te betalen aan Goeyart Jan Smoencszn.op O.L.Vr.dag a.s.
5 lopens rog en dan daarna 5 jaar lang elk jaar 5 lopense rog en
dan daar mede afdoen 12 peters en 3 st.
Datum ut supra.
fol.26

6 dagen in mei 1465

Goeyart Jan Smoencs heeft verkocht aan Jan den Bruyn van Someren:
-een stuk beempt,
1 de gemeyn dijck tot Someren 2 de Aa 3 Hr.Jan van Asten,priester.
Vrij behalve 3 mander rog jaarl.erfp.en de cijns.
Jan die Bruyn van Someren heeft beloofd als princ.schuld.dat hij
zal betalen op O.L.Vr.dag a.s. 15 lopens rog en daarna 5 jaar lang
elk jaar nog 15 lopens en dan daarmee (of daar binnen) 37i gouwen
peters.
fol.26
6 dagen in mei 1465
Willem Willemszn.van Kyglaer van Someren heeft opgedragen aan Matheeus Stippelman 1 mander rog jaarl.erfp.te betalen op O.L.Vr.dag
met brief. Dit mander had Willem voortijds gekregen van Henrick
Dircs Vrodenzn. en eerder had Dirc die Poerter dat gekocht en ver
kregen van Joest Willem Gybbenzn.van den Creyenstert tot behoef van
Henrics voorn.en welk men jaarl.geldt uit;
-een stuk land,
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1 Heerschap van Asten 2 Jan Honsnasen 3 Lenart Stoetboem 4 de weg*
-een huis met hofstad en erfenis daarbij,
1 Hr.Jan Kyevitszn. 2 Ermgard Merten Stinen wijf was en haar knd.
3-4 de straat.
fol.26
9 dagen in wedemaent
Matheeus Stippelman heeft opgedragen aan Ywaen van Heze,koster tot
Asten,een mander rog erfpacht.
Dit mander had Matjieeus verkregen van Willem Willems van Kyglaer
van Someren en Willem had het voortijds van Henrick Diriks Vroeden
en eerder had het Dirc die Poerter dat gekocht van Joest Willem
Ghijbenzn.van den Creyenstert tot behoef van Henrick voorsr.
fol.26vo
Pouwel Artszn.van den Beersdonck heeft opgedragen aan Jan van Gherwen van Helmont '
-"die beternys van sijnen huys" hofsteden en erfenis daarbij bij het
dorp,
1 Aleyt Bouts 2-3-4 de straat.
fol.26vo
14de dag in mei 1465
Reyner Reyner Haengreefszn.was van Someren heeft verkocht aan Ywaen
van He ze tot behoef van Thijs van Berghelen:
-een derde deel van een buunre beempt alwaar Thijs dat 2/3 van heeft
-"gelyck daer Jan van Aelst sijn lijftocht aen besittende han geweest
welck half buunre beemps Thijssen voorsr.nu ...... toe behoren sal
ende jaerlycs riende is tegen erfenis Aleyten Kievyts ende hoenre
kijnderen". Het geheel is gelegen tot Asten,
1 Peter Ghenen en Willem Verbeeck met meer andere voergenoten
2 de Aa 3 erfenis Reyner van Zomeren 4 Peter Henrics.
Vrij behalve de cijns van de Heer.
Voort zijn terzelfder tijd gekomen Mychiel en Corstiaen Reyners voornoemd wettige broeders en Henric Jan Snijers wettig man en mbr.van
Kathelijn zijn vrouw ook Reyners voorn.wettige zuster en hebben helmelinge vertegen op dat 1/3 deel tot behoef van Thijs.
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fol,27
«Dirc van Gherwen heeft vercoft Peteren Hermans soen Verweyen sij
nen laet,alle sijn beesten die hij heeft op die hoeff daer Peter
voorsr.woent drie jaer lanck,deen naden anderen duerende utgenomen
dat Peter voorsr.sal hauden halve verken ende dat Dirc voorsr.sal
kiesen elck jaers twe hamel uten helen scapen (als scoertijt metten
wollen) ende den ierèten termijn van den drie jaeren began int jaer
ons heren doe men screeff MCCCC ende LXV op Sinter Vaes avont ende
opt lest jaer van den drieën voersr.soe sal Peter voorsr.Dircken
voersr.sculdich sijn op Sinter Vaesavont XXXV peters XVIII st.voer
eiken peter gerekent der munten ons heren van Brabant of ander payement dat etc.ende dan sullen Hr.Goyaert vicaris van Asten,Daem
Aert Ruttenzn.,Henric Verdonschot ende Jan Claes,scatten die halve
beesten op die voorsr.hoeve op Sinter Vaesavont voorsr.nyet ten
meesten ghilde off ten mynsten na redelyckheyt gelije se die vier
voorsr.scatten,daer voer sal se Dirc voorsr.behauden etc.ende ontbreect daer van den voorsr.XXXV peteren soe salder Peter voorsr.bij
leggen ende dit voorsr.geloefden sij maleanderen te hauden op hon en
de op hon goet.”
Datum (14)65 den 20sten dach in mey.
"ende als Dirc voorsr.die voersr.beesten gescat heeft ende sijn sijn
dan sal Peter voorsr.die scaep sceren van Dircs voorsr.scapen ende
die wol alleen behauden ende off geberde dat enyghe seggens storven bynnen desen tijden dan sal die gheen ander kyesen die die sijn
gestorven sijn ende Dirc voorsr. seggens sijn Hr.Goeyaert ende Daem
voorsr.ende Peter voorsr.seggens sijn Henric ende Jan voorsr."
fol.27
4de dach in wedemaent 1465
Weyn van Heze nat.zn.was Hr.Jan van Heze priester,heeft opgedragen
aan Willem Jacobs die men heyt die Weert,een mander rog jaarl.erfp.
op O.L.Vr.dag. Dit mander had Weyn verkregen van Heylwig wettig wijf
was Umans van Roesven en van Gherit Umans hare witt.zoon en Uman
van Roesven haar wettige man en Gherits voorn.wett.vader,die het
eertijds gekocht had van Ghijsbrecht Gerytszn.van den Creyenstert was
en men jaarlJJ^s.,geldt uit:
-zijn huis met hofstad en erfenis daarbij
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1-3 Maes Gheryt Raetszn. 2-4 de gemeynt,zoals de brief dat bevat.
fol.27
29 dagen in wedemaent *65
Willem Jaoob die Weert heeft opgedragen aan Jan Maeszn.van den
Kerckhoeff dit voorsr.mander.
fol.27vo
de vijfde dag in wedemaent
Dirc van Rut,onze mede-schepen,verkoopt aan Hr.Mathijs Mercelis Wil—
lemszn.priester 1 mud rog uit:
-een buunre beempt,den Rietbeempt,
1 Aert van Hal met zijn mede- "ghedelingen" 2 Jan Gherit Heelszn.
en Heyn Vrients 3 Jan Verhoeven en Truyen Maes knd. 4 Emont Ver
weyen.
fol.27vo
de vijfde dag in wedemaent '65
Dirc mag komen van O.L.Vr.dag a.s. over acht jaar (of daar binnen)
met de verschenen pachten en betalen aan Hr.Mathijs 27 peters (18
st.) "ende als dat gesciet is dan sal Hr.Mathijs voorsr.de voorsr.
brief Dircken weder gheven ende utreycken."
fol.27vo
13 dagen in wedemaent *65
Maes die (Stret) heeft opgedragen aan Aert Gheritszn.Verhoeven,
onze mede-schepen 1 mander rog op O.L.Vr.dag jaarl.
Dit mander rog had Maes voortijds gekocht van Dirck Willem Colenzn.
en te gelden uit:
-een sesterse land op de Heesakker,
1 de knd.Gherit Heels Maessen 2 Goessen Vranckenvoerts.
Dirc heeft Maessen nog meer onderpanden tot zekerheid gezet voor
dat mander zoals de princ.brief dat bevat. Maes heeft ook opgedra
gen en overgegeven aan Art een schepenbrief van Asten waarin Lenart
Jan Stoetboems in heeft gevest te betalen uit:
-zijn huis met hofstad en erfenis daarbij,
1 Aert van den Doeren e.a.,aan de h.geestmrs.van Asten een mander
rog jaarlijks daaruit.
fol.28
24 dagen in wedemaent *65
Dirc Dirc Hadewighenzn.heeft verkocht aan Aert Heynenzn.van Afterbosch een mud rog erfp.uit:
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-een halve beempt achter Heusden,in den Scildmeersbeempt,
1 Dirc de verkoper 2 Dirc van Rut 3 De heerschap van Asten 4 Heyn
Bosen
-een sesterse land,den Eendenpoel,
1 Gherit Verhoeven 2 Wouter van Eyck
-een stuk eeusel van 1i sil groot,
1 De heerschap van Asten 2-3-4 erf des verkopers.
Vrij behalve de cijns van de grond.
fol.28
29 dagen in wedemaent
Maes Henricszn.van Lammen heeft opgedragen aan Aert den Haen een
mud rog jaarl.erfp.met brief.
Deze rog had Maes gekocht gehad van Dirc Dirc Hadewygenzoon en Henden Boes en is jaarl.geldende uit:
-een hofstad met een camp erfs daarbij en geheten, den Scildmeerscamp,
1 Heyn de verkoper voorn. 2 Dirc de verkoper.
-een stuk land,die Eghelshove,
1 de knd.Lemmen Pelsers 2 de vicarie van Asten.
-een stuk land,die Vlascloten,
1 Dirc van Liessel 2 de vicarie en Jan Wagemekers.
-een stuk beempt tot Heusden,
1 Heylwig eer Didden huisvrouw 2 Dirc mede-verkoper.
fol.28vo
2 dagen in hoeymaent '65
Weyn Mercelis Weynenzn.,Dirc Verdonschit en Jan Verhoeven hebben
opgedragen aan Aert van Best:
-een hoefken tot Omel,
1 Het Laerbroeck 2-3-4 erfenis Aerts voorn.
Het had toebehoord aan Katelijn Weynen,hiervan waren zij erfgenamen.
Vrij behalve de cijns en 1 pint wijn aan de kerk van Asten.
fol.28vo
12 dagen in hoeymaent 1465
Ywaen van Heze,koster tot Asten,verkoopt aan Jacob Weynenzn.van
Hobbraken:
-een eeusel aan ghenen Dijck,
1 Mercelys van Hobbraken,Johanna wilneer Rutten (P...... ) huisvrouw
was met haar knd.en Jacob de koper 2 Elsbeen Hillendr.van den Dijck
en Peter Willems 3 Peter voorn. 4 de Dijck.
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Vrij behalve jaarl.daaruit 1 mander rog en een "drijfwech geheyten
die Ho el" die Ywaen van den Papendonck en Ywaen de verkoper daar
hadden van den Dijck tot hun beider erfenis,geheten dat Langhhout,
zoals dat van oudsher geweest is.
fol.28vo
Jacob Weynenzn.van Hobbraken verkoopt aan Mercelis Willems,onze mede-schepen,tot behoef van Hr.Mathijs (priester) zijn wettige zoon 14
lopens rog uit:
-9 lopens land,den Reynenakker tot Hobbraken,
1-2 Mercelis van Hobbraken 3 Aert van Liessel en Jacob de verkoper
4 de gemeynt.
Vrij behalve 4 lopens rog en de cijns.
fol.29
-3 losse briefjes B,C en D.Briefje B
Voor ons zijn gekomen Jan en Lenart van Boesschit gebroeders en heb
ben "in gescrijft utgesproken al alsulken segghen als sij onder han
den ut te spreken hauwen tusschen Corstinen ende Peter horen swagers ende beghynt aldus Costijn. etc.
Ende doerop is Corstijn ende Henric hoer man nyet tegenvoerdigh ge
weest mer Peter hoer swager is tegenwoerdigh geweest ende heeft se
begeert. Ende doen dese utspraeck gesciet was gelyc se voorsr.is,
voer ons scepenen,doen is comen Peter hoer swagher ende heeft begheert die utspraeck ende dat geloeven tusschen sijn vrou ende hem
aen ons scepenen in eenen brief over te hebben gelyct voorsr.is.
In oirconde der waerheyt soe hebben wij scepenen voorsr.onse gemeynen zegel etc."
Datum 8 dagen in wedemaent 1465»
Briefje C

i

- ,•••.< 11 dagen in oextmaent 1465

Joest Roever Vosheeft opgedragen aan Henrick Peter Henricszn.al zijn
goed te verkeerpachten en daaraf die renten en die jaarpachten te
heffen en te beuren etc.
Briefje D
12 dagen in april 1467
Jan Maeszn.van den Kerkhof belooft voor hemzelf en voor zijn medeerfgen.Jan Willem Buckinkx als man en mbr.van Marie zijn wijf en
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beloeft voort voor hem zelf en voor Ghertruyt zijn vrouwen zuster,
Roeien Maes van de Kerkhof belooft voor hem en voor Lamben Isbout
Coelendr* en Goert Peteren Pouwels hare man en voer Ghertruyt Lambrecht Coelendr. zijn moeder,Jacob Ysbout Coelenzn.belooft voor zijn
zusters en broeders en al deze belovers hebben alzulke erfenis als
hun is aangestorven na de dood van Ermgart Lambrecht Colendr.opge
dragen en overgegeven aan Jan Dirck Chielenzn.en aan Henric Janszn.
van B r e y en hebben \helmeling daar op v e r t e g e n [tot behoef van Jan
Chielen en Henric van Brey voors* I
fol.29
2 dagen in hoeymaent f65
Mercelis Willems van wege H r.M a th ijs zijn zoon,priester,aan de ene
zJjde,
Jacob Weynenzn.van Hobbraken aan de andere z i j d e ,
hebben een accoord gemaakt met als v*w. dats
Jacob zal komen op O.L.Vr.dag a.s.over acht jaar (of daar binnen)
en betalen aan Hr.Mathijs het geld van 14 lopens rog jaarl. erf pacht
te weten 35 gulden penn.geheten peters en 1 st-en als dat geschied
is en betaald dan zal Hr.Mathijs aan Jacob teruggeven een schepen
brief van 14 lopens rog welke Jacob aan Mercelis voorn*tot behoef
van Hr.Mathijs gevest had uit:
-10 lopense land tot Hobbraken,
1-2 Mereelis Hobbraken.
fol.29
17 dagen in hoeymaent *65
Rut van Rut en Peter Henricszn.Verweyen als schepenen.
Bruysten en Jan wett.zonen waren van Lambrecht Pelsers en Aert
Thijszn.van den Berghe hebben samen verkocht aan Gherit Verhoeven
onze mede-schepen:
-een stuk land aan ghenen Borrenberch,
1 Belien Buckinks en Gherit de koper 2 gemeyn ecker op Loverbosch
3 Heyn Willems 4 Aert Verhoeven.
Vrij behalve 1 penn*als cijns.
fol.29
Claes Janszn.Vriesen als wett.man en mbr.van Aleyt Jan Celendr*was
heeft opgedragen aan Heyn Jan Robijnszn.alzulk recht en gedeelte van
-een stuk beempt in gheen Papendonck,
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1 Kathelijn Verrat en haar knd. 2 Willem Jan Hereyncks 3 de gemeyn
waterlaet•
Dit recht enz«ia hem aangestorven van wege de dood van Heyn Celen
en Heylwig zijn wett.huisvrouw en wat hem nog zal aansterven na dood
Willem Peters en ook na de dood van K a t e lijn Jan Celen wett. huis
vrouw was*
fol.29vo

22 dagen in hoeymaent

Aleyt wilner was Mercelys Kyevitsdr.met mbr.heeft opgedragen aan
Goeswijn haar zoon: -nat.zn was Goeswijn van Berkel-(was doorgehaald)
-een stuk beempt op Heusden,
1 Ghevarts van Drie jaeren (I) 2 de gemeyn Aa.
Deze beempt had Aleyt eertijds gekocht van Reyner Haengreefs welke
was Reyner Haengreefszn.van Someren als wett.man en mbr.van Lijsbet
zijn wijf en als wett. erf gen. van Willem geheten Coeck en deze Willem
Boeck zijnde Reyner Haengreefs zwager,eertijds gekocht had van Ghevaert van den Bogaert zoals de brieven van Asten en Someren dat be
vatten.
-een 1/4 deel van een buunre ter stede den Brant,
1 Ysbouts knd.van Bergelen wilner was Heyligen Gobbels en haar knd.
Dit 1/4 deel is jaarlijks rijdende tegen zijn "voergenoten als hij sede1'
Aert van den Hoeck als man en mbr.van Beien zijn huisvrouw,Jan Ver
voert als man van Luytgard,verder Gherit,Alyt en Belyen elk met hun
mbr.,allen zijnde Aleyten voorsr.dochters hebben daar helmelinge op
vertegen tot behoef van Goeswijn.
fol.29vo
Aleyt wilner was Mercelys Kyevitsdr.met mbr.heeft opgedragen aan
Jan Vranckenzn.Vervoort haar wett.zwager;
-haar huis,hofsteden en erf geheten te Hal en gelegen te Asten,
een erfenis
die
Aleyten haar knd.voortijds gekocht hebben van
Jan van Callys.
1 Bruysten van Scoet 2 Ywaen van Heze,Jan Verscaut,Heyn van Dynter
en Willem Wouterszn.van. den Horrick 3-4 de straat.
Terzelfder tijd is met Aleyt voorn.gekomen Goeswijn haar zoon met
Aert van den Hoeck als man van Beien,Gherit,Aleyt en Beien ook haar
dochters elk met mbr.en hebben samen met hun moeder voorn.helme-

lingen vertegen op dat huis eto.tot behoef van Jan hun zwager.
fol.30
25 dagen in oextmaent '65
Willem Willem Jacobszn.heeft verkocht aan Mercelis Willems onze
mede-schepen een mander rog jaarl.uit:
-"enen scleyken " lopense lands gelegen tot Omel,
1 Philip van den Bosch 2 een weg totBBergelen waart 3 Weyn van den
Bosch 4 de knd.Willem Jacobs.
-1£ lopense land,den Langenecker aan ghenen Bosch,
1 knd.Aert van Helmond 2 Weyn van den Bosch 3 de knd.Elsken Colen
4 de weg.
-een halve buunre beempt aan ghenen Bosch,den Mortel,
1 Weyn van, den Bosch 2-3-4 Margriet zijn moeder "als hij sede".
fol.30
den 6de dach mensis january 1465
Maes die Raet heeft opgedragen aan Gherit Verhoeven onze mede-sche
pen, 3 lopens rog erfpacht jaarl.met een brief daarover,sprekend van
5 lopens rog jaarl.,hiervan had hij er eertijds 2 gelost aan Maes en
Maes had die voortijds van Lenart Stoetboems,welke men geldt uit:
-twee lopense land gelegen op dat ......
1 Joest Rovers 2 Ysbout van Hal erfgen.
-anderhalf lopens land,
IfWillem Duyssen 2 ........
Vrij behalve dat Lenart voorn.2 lopens rog van die 5 erfelijk gekwijt
en afgelost heeft.
fol.30vo
11 dagen in november 1465
Joerden Janszn.van Diepenbeeck verkoopt aan Jan Janszn. van Weer
dingen:
-een half buunre beempt tot Aestappen,
1 Jan de koper 2 Mercelis Alaertszn.van Moersel 3 de Aa 4 de gemeynt.
Vrij behalve alzulke wegen als daar met recht over gaan.
Jan Janszn.van Werdingen heeft beloofd als princ.sch.dat hij jaarl.
aan Joerden voorn.zal betalen 14 lopens rog jaarl.erfpacht die hij
jaarl."plach" te gelden aan Willem Dircs uit:
-een half buunre beempt tot Aestappen zoals Jan die van Joerden ge
kocht heeft.
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fol«31
__\I'13 dagen in november 1465
Gherit Umanszn. van Roesven van zijns wegens en van wegens Aert zijn
wett«broeder waarvan hij getoond heeft voor ons schepenen een sche
penbrief van Asten waarin Gherit aan zijn broer voorn.erfelijk heeft
opgedragen en overgegeven al zijn versterf van vader en moeder en
verder Gherit Jan Wolfszn.als man en mbr.van Even zijn vrouw en Hen
ric Aert Moersenzn.als man van Johanna beiden Umans voorn.wett.
dochtere waren,hebben samen als wett.erfgen.van Uman van Roesven
hun wett«vader en Heylwig hun wett.moeder erfelijk opgedragen aan
Ysbout Janszn.van Eesp was:
-een huis met hofstad en erfenis en een stukje land dat Everaert
Peter Everaertszn.verkregen had van de provisors der tafel van de
h,geest te Asten en dat zij daaraf hadden.
1 Ysbout van Scoet 2 Lijsbet Verdonschdst en haar knd. 3 de straat.
fol.31
Item deze voorsr.hebben het erfel.opgedragen in alder manieren aan
Ysbout voorsr.en Roeven Jans Cremerszn.de jongste is kwijtgeschol
den van Ysbout.
fol.31
Ysbout Janszn.van Eesp heeft als pr.sch.wettelijk beloofd te betalen
aan Gherit Umanszn.van Roesven en aan Henrick Aert Moerssen als man
van Johanna op O.L.Vr.dag a.s. 1 mander rog en dan daar mee hun
beiden 2i peters en daarna over een jaar nog 44: lopense en ookdaar
mede 3i peters en nog daarna op de derde O.L.Vr.dag 3 lopens rog
en dan ook mede 3i peters en dan daarna over een jaar op de vierde
O.L.Vr.dag 1£ lopen rog en dan daar mede 3 peters en 1 oort betalen.
Heyn Lgbkens als man van Lysbet heeft daar ook op vertegen.
fol.3 1 vo
26 dagen in september 1465
Mercelys Boeck als man van Katharina zijn vrouw,Peter Maes dr.was
van den Caer en Lijsbet ook Peters dr.de oudste met mbr.,hebben op
gedragen aan Jan Honsnasen al hun versterf dat hun beiden aange
storven.is na de dood van Margriet hun zuster ook een dr.van Peter
Maes als wettige erfgen.van Margriet voorn.:
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-"alle alsulken besetsel als Margriet hon beset hon in horen leeften in een testament eest have eest erve soe waest gelegen is von
den mach werden ende setten Jannnen voorsr.daer af in hon stat geliokerwijs hon dat aen verstorven is of gemaect is in een testament
ende Mercelys en Lijsbet voorsr.met mbr.hebben daer helmelinge op
vertegen dat versterf of besetsel en voert op alle recht dat hon
daeraen tot behoef Jans voorsr."
fol.3 1 vo
13 dagen in november 1465
Dirc Peter Maeszn.van den Caer en Vranck Dirc Crabbenzn.als man van
Ermgard en Lijsbet ook Peters voorsr.drs.waren,hebben opgedragen aan
Jan Honsnasen al hun recht en versterf van wegen Margriet hun wett.
zuster was.
fol.31vo
8 dagen in september 1465
Art Henricszn.van Reest heeft opgedragen aan Lenart Jan Stoetboems
4 lopens rog jaarl.erfp.met de brieven en met een achterstallige
pacht.
Deze 4 lopens had Aert gekocht gehad van (Jut) Arts Scilmans wett.
vrouw was en men jaarl«geldt uit:
-een stuk land int Rosendael,
1 Dirc Peter Maeszn. 2 Thijs van (den Voert) 3 Mercelys van Rosen
dael e.a. 4 Thijs van den Berghe.
fol.32
Jan Vranckenzn.Vervoert als man en mbr.van Luytgard zijn vrouw heeft
verkocht aan Aleyt Goeswijns nat.dr.was van Berckel 2 mud rog erfp.
jaarl.uit:
-zijn huisyhofstad en erfenis geheten,te Hal,
1 Ywaen van Heze.
Datum ut supra.
fol.32
Aleyt van Hal met mbr.met Goessen haar zoon en Aert van den Hoeck
man en mbr.van Beien en Gherit,Aleyt en Belien allen Aleyten voorn,
dochters,hebben opgedragen aan Jan Vervoert hun zwager als man en
mbr.van Luytgard zijn vrouw:
-een huis met hofstad en erf,
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1 Jan Haghens 2 Aleyt van Hal 3 de straat.
Dit huis enz.had Aleyt van Hal en Goessen haar zoon voortijds ge
kocht tot hun behoef en voort tot behoef van Aleyten voorn.andere
kinderen,van Jan van Callys en Jan had het eerder gekocht van Mercelys Ysbout Kyevitszn.en Mercelis had het eerder van Ysbout van
Hal en Jan van Diesdonok had het indertijd gekocht van Jan van Hal
en wel tot behoef van Ysbout voorn.
-een stuk land dat Aleyt en Goessen voorn.eertijds gekocht hadden
van Mercelis Kyevits voorn.en Mercelis had het van Aleyten die Ysbouts wijf was en van Jan,Bruysten en Ysbout haar wett.zonen,zoals
de princ.brief dat bevat.
fol.32
Aert van den Hoeck als man van Beien zijn vrouw en Beien zijn "geswij”
nat.dr.Aleyten Mercelis Kyevitsdr.met mbr.hebben verklaard dat zij
stil zullen staan na de dood van Aleyt hun moeder in de erfdeling
van de erfrog die Aleyt voorn.aanblijven zal tot de tijd dat Jan Ver
voert als man en mbr.van Luytgard zijn vrouw en Aleyt ook Aleyten
van Hal dr.elk van hen daaruit te voren 1 mander rog zullen hebben
-onleesbaaren ...... .
fol.32vo
Aleyt Mercelys Kyevitsdr.was met Goeswijn haar zoon en Aert van den
Hoeck als man van Beien,Jan Vervoert als man van Luytgard,Aleyt en
Belyen elk met mbr.zijnde allen dochters van Aleyt voorsr.en Goossen haar zoon,hebben opgedragen aan Gherit ook Aleyten voorn.doch
ter is:
-een stuk beempt,die Hoge Donck,
1 Peter Verweyen 2 (Wouts) van den Veen 3 Dirc Poerters 4 de Aa.
Ze doen samen helmelinge op die beempt en op de brieven van Den
Bosch die ze daaraf hadden.
fol.32vo
de eerste dag in oextmaent 1465
Jan die Wit heeft als pr.sch.beloofd te betalen aan Beien Duyssen
1 peter "in die weeck voer Paessen naest comende ende of hij dies
nyet en doet soe en sal sij nuet uten huysse vaeren voer dat tijt
dat hij haer den voorsr.peter gegheven heeft."

fol.32vo
de eerste dag in oextmaent 1465
Ywaen van Heze heeft beloofd als prlnc.ach.te betalen aan Aert den
Haen elf peters en 6 st.van O.L.Vr.dag over een jaar.
fol.32vo
22 dagen in hoeymaent
Schepenen in Asten ”doen cont enigelijk dat wij hebben horen seggen
dat: Berthout van Voert wett.schuldig is aan Willem Jan Herincszn.
tot Asten 50 gld. geheeten leuwen.’*
Men mag ook na zijn dood manen aan zijn havel.en erf el. goed.
fol.33
Aleyt Mercelys Kyevitsdr.met Gherit,Aleyt en Bely haar dochters
met mbrs.en met Goeswijn haar zoon en met Jan Vervoert haar zwager
als man van Luytgard,hebben opgedragen aan Aert Henricszn.van den
Hoeck als man van Beien Aleyts voorn.dr.:
-eenstuk erf hetzij groes of land en geheten die Kemennay,
1 Willem Wagemekers 2 Aert Jan van Thoren 3 de straat 4 Aert Hanen
e.a. Indit stuk erf ligt een stuk erfs tussen beiden dat Daem Aert
Rutgers in gebruik heeft.
-een stuk erf omtrent de windmolen,
1 Jan Verhoven 2 Marie Verweyen en haar knd.
-een stuk land ook bij de molen,
1 Gerit van Berckel Henricszn. 2 Gherit Verhoven e.a.
-een stuk land aant Laerbroeck,
1 Jan van Hyndoert 2 Willem Wagemakers.
Doet helmelingen op het land en op de brieven van Den Bosch daar
over.
fol.33
Aert Henricszn.van den Hoeck als man van Beien zijn vrouw Aleyten
Kyevitsdr.heeft verkocht aan Belien zijn "geswijen" ook Aleyten dr.
2 mander rog jaarl.erfp.en na de dood van Aleyt haar moeder ook nog
een mander rog jaarl.uit:
-een stuk erf hetzij groes of land geh.die Kemennay.
fol.33vo
10 dagen in september '65
Jan Maeszn.van den Kerckhoff heeft bekend dat Henrick Mercelis Boesenzn.hem betaald heeft 8 lopens rog jaarl.erfp.die Henric hem
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schuldig was te gelden uit:
-een huls en hof en erf,ter Soildmeren,
1 Heyn van Ersbroeck 2 Dirck Heylen 3 Roeien van Dael 4 de straat.
Verder nog uit meer erfenissen zoals de brief dat bevat waarmee Jan
die 8 lopens gekocht had van Dirok Willem Colenzn.
Jan scheldt Henrioken hieraf kwijt.
fol.33vo
15 dagen in september 1465
Hubrecht Hubrecht Smetszn,als man van Belien zijn vrouw Willem Jacobsdr.was,heeft verkocht aan Willem Willem Jacobszn, "sijnen sweer":
-de helft van een heof aan ghenen Bosch*
1-2 Weyn van den Bosch.
fol.33vo
15 september 1465
Thijs Willem Zegherszn.heeft verkocht aan Dirck Roefszn.van den Bernen was zijn zwager:
-een stuk beempt,in die Papendonck,
1-2 Willem Wagemakers 3 de verkoper 4 de h.geestmrs.
Vrij behalve de cijns en voort belooft Thijs dat hij Dircken "enen wech
doen sal tot eweghen daghen sijn hoey ut te voeren ende dan daerna
te wegen die en herfts ut te driven met sijnen beesten tot die en
voorsr.erfen is."
fol.34
8 dagen in oextmaent 1465
Henrick Lobkens heeft opgedragen aan Meester Henrick van Hersel,
erfvicaris tot Doerne een mander rog erfp.jaarl.te betalen uit:
Dit mander rog had Henric eertijds vererfpacht gehad aan Pauwel Artszn.Verboersdonck was.
-een huis met hofstad en een schop met een camp erfs daarbij,
1 Aelken Bouts 2-3-4 de straat.
Hij belooft aan Mr.Henric alle commer van zijns wegen daarin af te
doen.
fol.34
22 dagen in oextmaent '65
Voor ons zijn in een gebannen geding tot Asten gekomen:
Henric van Beeringen,Jan en Peter gebroers en Koerstken van Aken
wett.man en mbr.van Aleit ook hun wettige zuster,zijnde wett.kinde
ren van Jut Henrics wett.dr.was van Stakenborch,ze waren gericht
>
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met vonnis en met recht aan een beempt of eeusel gelegen in Asten»
1-3 Willem van den Eynde 2 Jan Wagemekers 4 Jan Oelen.
overmits een achterstallige pacht van 14 lopens rog en een half en
waarvan de betaaldagen verstreken waren zoals ze verklaarden en dat
ze met schepenbrieven bewezen hebben.
Voort hebben Henric, Jan, Pet er en Koerstken deze voorn, erfenis in
dit gerecht opgedragen en maohtig gemaakt Jan Janszn.van Diesdonck
en Jan heeft het opgedragen aan Aert Berwout,sohout tot Asten,om
in het gericht voort te varen en zo dat hij dat verkopen mag zoals
recht is.
Hierna is gekomen Aert Berwout als schout en heeft Jan Jans van
Diesdonck tot koopman hieraf gemaakt en heeft hem deze aangerichte
erfenis verkooht zoals dat vonnis uitwijst. De Heer van het landgaal
Jan erfelijk weren (=beBchermen) zoals recht is enz.
N.B. -Dit opwinnings proces hier in ’t kort verteld.-f
fol.34vo
den eersten woensdach na Asten kermis 1465
Mercelis Boeck als man van Kateljjn Peter Maesdr.was en Lijsbet ook
dr.de oudste,hebben opgedragen aan Jan Honsnase alzulk versterf dat
hun is aangestorven en gemaakt bij testament van Margriet hun wett.
(zuster) was.
fol.34vo
30 dagen in oktober 1465
Aert en Henric wett .knd.Henrick Mychiels en Claes Jans Mijszn.als
man en mbr.van Lijsbet zijn wijf ook Henrics dr.en Katelijn ook Henrics
dr.met mbr.verkopen samen aan Willem Willemszn.van den Eynde:
-de helft van een stuk beempt min een vierdel gelegen op die Honsdonck zoals die aan Dirck van Ravenecker had toebehoord,
1 Weyn van den Bosch 2 Peter van Merevoert 3 Heyn Robijns.
Vrij behalve 1£ penn.cijns.
Aert en Henric en Claes en Katelijn voorn.hebben sagien verkocht aan
Jan Wijnricszn.Verkyevitsvlaessen was:
-de helft van een stuk beempt die aan Dirc van Ravenacker toebe
hoord had en gelegen is op Braessel,
1 de beemden van Onstaden 2 Heyn Heynenzn.van Liessel.
Vrij behalve 1% penn.cijns. Datum ut supra.
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fol*34vo
Jan Wijnricszn.Verkyevitsvlaessen heeft beloofd te betalen aan Mer
celis Willems,onze mede-schepen,4 lopens rog op O.L.Vr.dag a.s.
over een Jaar en daarna twee jaar lang elk jaar 4 lopens rog en
het laatste jaar van de drie daar mede dan 5 peters te betalen.
fol.34vo
19 dagen in november
Dirc Peter Mae szn. van den Caer verkoopt aan Vranck Dirc Crappenzn.
2i lopens rog erfpacht uit:
-een stuk land op Loverbosch,
1 Belien Buckinx en haar knd. 2 Jut Han(nen) 3 Mercelis van RoaeaBdael 4 Gherit Verhoeven.
fol.35
19 dagen in november 1465
Vranck Dirc Crabbenzn.heeft beloofd aan Dirc Peter Maeszn.alle
last en commer zelf af te doen in zake die rog erfpacht met brief
waarin staat dat Lijsbet P e t e r ..... dr.was zijn zuster de jongste
Dircken voorsr.gevest heeft 2 stukken land,vrij behalve
lopens
rog die hij kende dat hij Lijsbet zijn zuster daaruit was geldende en
die Dirc voorsr.nu Vrancken erfelijk gevest heeft.
fol.35
Henric Aert Hannenzn.als man van Margriet zijn vrouw en Joest Goyaertszn.van Nuwenhuys zijnde Margrieten voorn.wett.broer,hebben be
kend dat zij met hun wett.vader Goyaert van Nuwenhuys geerfdeeld
hebben alle goed (havelijk en erfelijk) dat hij had; ze beloven die
erf deling vast enz.te houden,
"behoudelic dies dat sij van alle goeyen die Goyaert voorsr.after
sal laten staen sullen naer den lantrecht tot Asten.”
fol*35
15 dagen in december 1465
Goyaert van Nuwenhuys heeft opgedragen aan Henric Aert Hanenzn.zijn
zwager:
-een stukje land op die Cloeten,
1 Henric Lobkens 2 Weyn van Hobbraken.
Dit stukje had Goyaert wettig verkregen van Heyn van Dynter en Hen
ric voorsr.had het van Hr.Jan Kyevits persoen van Meyel en dit was
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Hr, Jan aanverstorven van wegen Mr «Dirck zijn broer en Mr«Dirc had
het verkregen van Henric Jan Lobkenszn«en Henric had het van Willem
Jan Silmanszn.
-een stuk land dat Goyaert ook voortijds verkregen had van Henric
van Dynter en Henric had het van Ywaen van Hobbraken,
1 Heerschap van Asten 2 Hr.Jan Kyevits.
fol«35vo
21 dagen in december 1465
Jan Willemszn.van Gherdingen heeft verjaarpacht aan Aert Henrics
zn. van Heest:
-een stuk beempt in gheen Boest•.... ,zoals hem dat toebehoort en
hij "behulyct heeft met Lysbetten huysvrouwen ende oec geërfpacht
heeft tegen Lijsbetten voors." drie jaar lang en te aanvaarden op
Sinte Ghertruydendag a.s.en ook op die dag na drie jaar wederom te
geven.
Jan zal alle hout afkappen nu tussen dit en Sint Goertruyden dag,
ook op het laatste jaar mag hij dat.
fol.35vo
17 dagen in december 1465
Peter Ghenenzn.van Someren heeft opgedragen aan Hr.Jan Goyaertszn.
van Milheze was:
-de helft van een beempt achter Onstaden.
Deze beempt had Peter gekocht gehad van Sijmon van Asten van Hr.Sijmons zijn zoons wegen.
Uit dit stuk beempt had Peter aan Symon opgedragen 3 lopens rog
erfpacht tot behoef van Hr.Sijmons voors.en heeft hem daartoe 2% pe
ters gegeven.
fol.35vo
Aert van den Papendonck Willems wett.zoon was van den Papendonck
en Elsbeen zijn wett .wijf,dat die zelfde Art gekomen is van wettige
geboorte "ende dat men hem doen soude in den dorp van Asten allet
dat men eenen wettige man sculdich weer te doen ende welck Art van
den Papendonck voorsr.Mercelis Willemszn.van den Papendonck onze
mede-schepen sijn wett.broeder die in den dorp van Asten nu tertijt
woent,ons geseet heeft dat Art sijn wettich brueder voorsr.in der
goeder stat van den Sluys in Vlaenderen woenaftich is."
In oorkonde der waarheid hebben wij schepenen etc.
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fol,36
28 deoember 1465
Hubreoht Hubreoht Smetszn«als man van Belyen zijn wett.vrouw wilner
Jacobsdr.was»heeft verkooht aan Dirc Peters Cupenbyneri
-de twee delen van een stuk land tot Omel,geheten den Donck,
1 Philip van den Bosch 2 Heyn van Kessel 3-4 Art van Best. (twee
delen van de drie.)
fol.36
Dirc die Cuypenbyner heeft beloofd als princ.sch.te betalen op O.Li'
Vr.dag a.s.over een jaar aan Hubreoht Hubrechts Smetszn.10 lopens
rog en dan daarmee 28 peters.
fol.36
den anderen dach in loemaent '65 (=1466)
Hr.Goyart van Asten,priester en erfvicaris,tot Asten en Liedrop,
heeft beloofd als princ.sch.aan Hr.Marten Vermeer rector der kapel
van Ons Lieve Vrouw tot Omel tot behoef der voorn.kapel wettelijk
te betalen op O.L.Vr.dag a.s.over een jaar een mander rog erfp. en
daarna 3 jaar lang elk jaar een mander rog en het laatste jaar van
de drie daarmede aan de rector te betalen (tot behoef der kapel)
15 peters zoals hij dat bezet heeft in zijn testament aan de kapel
en dat na zijn dood.
"met conditie toe gedaen dat die rectoer der capelle voorsr.metten
voors.15 peters copen sal 6 lopen rog erfp.tot vermeerrenys des
godsdienst in de voorsr.capellen."
fol. 36
den anderen dach in loemaent (=1466)
Merten Vermeer rector der kapel van O.L.Vr.tot Omel heeft bekend
betaald te zijn van 15 peters die Hr.Jan van Heze, erf vicaris was tot
Asten en Liedrop,bezet gemaakt heeft aan de kapel tot Omel
"bij sekere conditie dat die rectoer daer mede copen sal 6 lopen
rogs sjaerlicse erfpacht tot vermeernis goetsdyenst in der voorsr.
capellen ende Hr.Merten den rectoer van de capel wegen heeft Ywaen
van Heeze en sijn goey ende Meester Lambrecht sijnen broeder van der
voersr.besetsel quyt gescholden ende geloefde dat quyt schelden
van sijnre wegen ende der capellen wegen ewelyck vast ende stedich
te houden op hom ende op al sijn goet."
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fol.36
Hr.Goyaert van Asten priester Hr.Janszn.van Asten erfvicaris tot
Asten en Liedrop,heeft beloofd te betalen aan Ywaen van Heze kos
ter tot Asten op O.L.Vr.dag a.s.over een jaar 7 lopens en daarna
op eerste O.L.Vr.dag daar mede betalen 20 peters.
fol.36vo
14 dagen in loemaent 1465 («1466)
Schepenen in een gebannen geding.
Willem •••... die men heet die Weert is met vonnis etc. gericht aan
r?een huis met hofstad en erfenis int dorp,
1 Gerit van Hal 2 erf.Willems voorn. 3 de straat.
overmids wettige sohuld die hem schuldig was Corstijn van Boeschit
en Henric haar wettige ....
"daer zijn dagen afleden waren ende nyet betaelt en was als hij sede"
zoals hij allemaal bewezen heeft voor de schepenen van Asten etc.
Willem is verder gevaren met dit aangerichte ivonnis zodat hij dat
huis verkopen mag zoals recht is; hierna is Willem voorn .gekomen
en heeft Peter Everarts tot zijn koopman gebracht en de erfenis ver
kocht, daarna heeft Peter aan Willem de koop van het huis opgedragen
enz.enz.
fol.36vo
8 dagen in sporkel (=1466)
Henric Peterszn.van den Wolsberch als man en mbr.van Heylwich zijn
wett .wijf en Willem Strijkers en Kathelijn en Heylwig Willems voorsr.
wett.drs.hebben in een erfwisseling opgedragen aan Henric Henric
Strijkers was de jongste:
-een stuk beempt,den Beekbeempt,
1 tgoet van Bussel alwaar een gemeynen loop tussen beiden gaat
2 de knd.Herman van der Weyden 3 Willem van Eyck 4 de knd.van de
verkoper.
-een stuk erf,dat voorste eeusel,
1-2 knd.Herman van der Weyen.
-een stuk beempt,Theusbeemtgen,
1-2-3-4 Delien Verweyen en haar knd. en Jan van Heeruck.
Deze erfenis had Willem Henric (Sp.••..kerszn.) van Mierlo voortijds
verkregen van Peter Gerits van Colbraken en Peter had die voortijds
gekocht van Heyn Willems van Lyer die de voorsr.Beeckbeempt en dat
voorste -vanaf hier staat het vervolg op fol.37 en wel op de laat
ste alinea onderaan- eeusel en dat Theusbeemtgen geërfpaoht heeft
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tegen Jan Willemszn.van Lyer,Jam Gerit sHeelszn.en Claes Roelofezn.
van den Broeck zoals de princ.brieven dat inhouden die Henric en
Kathelijn voorsr.daar van opgedragen hebben.
Henric en Kathelijn doen helmelinge hierop tot behoef van Henric
Strijkers.
Terzelfder tijd is gekomen Henric Henric Strljckers de oudste en Hen
ric en Kathelijn met mbr.,ze hebben beloofd dat zij de andere wett.
knd.van Willem Strijkers en Heylwig zijn vrouw,die geheten zijn Henric,
Willem en Metken tot vertijen zullen brengen.
f01.37
(Hr.Henric) Peters van Colbraken heeft in een erfwisseling opgedra
gen aan Henric Henric Strikers de jongste:
-een huis,hofstad en hoef daarbij,gelegen tot Dyesdonck,
1 Geertruy Gherits wijf Verstraten was en haar knd. 2 de straat.
- e e n ......
1 Geertruy en haar knd. 2 Herman Verweyen knd.
-een stuk land,Gheerkenscamp,
1 Jan van Horric 2 Heyn van Diesdonck.
-een stuk land,den Hoghen acker,
Jan Jan Smeetszn. 2 Weyn van Hobbraken.
-een stuk land,dat Ven,
1 Willem Smeets 2 Joest Everaerts en Jan van Horric.
-een stuk land,
1-2 Jan van Horric.
-een stuk beempt,Appelboemsbeemtgen,
1 Herman Verweyen knd. 2 de dijck.
-een beempt,den Esmortel,
1 Jan van Horric 2 de knd. ..... Verbeeck waren.
Deze erfenis had Hr.Henric voortijds verkregen van Gerit zijn broer
ook Peters voorn.zoon.Gherit had dit eerder gekocht van Peter zijn
wett.vader en Peter had het voortijds opgewonnen met vonnis en recht
overmits een achterstallige erfpacht van 3 mud jaarl.die hem daar
aan ontbrak en welke 3 mud Hr.Henric mede opgedragen heeft aan Hen
ric zoals de brief daarover dat bevat.
fol.37vo
Henric Henric Strijkers de jongste heeft beloofd als princ.sch.aan
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Hr,Henrick Peterszn.van Colbraken te betalen op O .L .V r .d a g a.s.10
lopens rog en daarna 5 jaar lang elk jaar 10 lopense en hat laat
ste jaar van de 5 of daar binnen dan mede aan Hr.Henrick 24 peters
betalen*
fol*37vo
Goyart van Otterdijck als man en mbr* Elsb. (was doorgehaald.)
fol.37vo
12 dagen in sporkel 165 (=*1466)
Henric Henric Myckaerts en Ywaen ook Henricszn.verkopen aan Henrick
Janszn.van Dinther 5 lopens rog erfpacht uit:
-5 lopens land in twee stukken, het een:
1 Weyn van Omel 2 ... van Omel 3 de gemeynt 4 tgoet Habbraken.
het ander:
1 Emonts knd.waren 2 Weyn ... Omel 3 Peter Verrat.
Vrij behalve de cijns van de grond e n .... rog erfpacht.
fol.37vo
12 dagen in sporkel (=1466)
Henric Jan van Dinther heeft opgedragen aan ..... Henric Myckaerts
-een huis met hofstad en hove daarbij,
1 Hr.Jan van den Per 2 Luytgart Peters en haar knd. 3 Heyn Hoeymekers 4 de straat.
fol.38
fol.38

-zwaar beschadigd-2de alinea-

22 dagen in loemaent 1466

Jan Maeszn.van den Dael,onze mede-schepen,
fol.38vo

-onleesbaar-

Margriet Willem Jacobs huisvrouw was ........
fol.38vo
de eerste dag in loemaent 1466
Matheus Stippelmans heeft opgedragen aan Ywaen van Heze tot behoef
van Willem Herman Eyckmanszn.was:
-zijn huizing met toebeh.en erfenis omtrent de kerk,
1 Art Vemebben 2 Heyn Lobkens.
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Dit huis enz.had Matheus eertijds geërfwisseld met Weyn nat.zn.Hr.
Jans van Heze en Weyn had het eertijds gekocht van Cornelis Putmans.
-een stuk land,
1 de koper 2 Mechteld des kopers moeder.
Dit land had Weyn gekocht gehad van Art Vernebben.
-een stukje land,den sMuyssenstreep, hetwelk Mechtelt nat.dr.was
van Henric van Heesch voortijds gekocht had van Maes Maeszn.van de
Caer,
1 Art Vernebben 2 Hillen van Roesven 3 erfgen.Hr.Henrics van den
Gheetser en Wouter van Eyck.
-een stuk land dat Matheus voortijds gekocht had van Wouter v.Eyck,
1 Jan Honsnasen 2 de koper.
Hierbij alle brieven die Matheus had opgedragen aan Ywaen tot behoef
van Willem voorn.
fol.39
2 dagen in sporkel 1466
Vranck Dirc Crabben heeft opgedragen aan .... Peter Maesdr.van den
Caer de oudste, 2i lopens rog erfpacht jaarl.welk mud rog erfp.
voorsr.Vranck voorsr.voortijds gekocht had van Dirck Peter Maeszn.
van den Caer en men jaarl.geldt uit:
-een stuk land op Loverbosch,
1 Belien Buckynx 2 Jutten ......
fol.39
4 dagen in sporkel 1466
Cornelis Willem Wilbruertszn.verkoopt aan Aert Mychiel (Dircs)zn.
tot behoef van Hr.Luycas zijn broer 2 mud rog erfp.uit:
-zijn huizing en hofsteden en camp erfs daarbij,
1 Lenart Stoetboems 2 de straat.
-een stuk land,4 lopense groot op Loverbosch,
1 Jan Verhoeven 2 Lijsbeth Ghijben en knd.
-een stuk land aan gheen Lochtenbroeck,2 lopense,
1 Bruysten Pelsers 2 h.geest van Asten.
-een stuk land aan gheen Lochtenbroeck,ook 2 lopense,
4--Jan Verhoeven 2 Heerschap van Asten.
Vrij behalve een mander rog erfpacht en de cijns van de gronden.
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fol.39
Art van Heerssel heeft opgedragen aan Emont Verweyen en Heyn van
Onstaden als provisors der tafel v.d.h.geest tot behoef der armen
5 peters en daartoe nog 9 lopens rog,welke 5 peters en 9 lopense
Dirck van Heerssel zijn broeder hem voortijds geloofd had te betalen
volgens de schepenbrief daaraf,bevattend 23 peters,van deze 23 pe
ters had Art nu die 5 peters en 9 lopense opgedragen tot behoef
van den armen.
fol*39vo
(Jut) Mercelisdrvwas van der Weyen die wettige huisvrouw was van
Henric den Bruyn met mbr.,Jan Andries en Maes zijnde Jutten voorn,
wett«knd.hebben gekend dat Maes Geldenszn. "erflicken gecocht ende
gequyt tegen Jutten en haer kynder voorsr.6 lopen jaerl.rog erf
pacht van den 16 lopense rog die Maes voorsr.erfelyck geloeft heeft
te gelden Henric die Bruyn die wett.man ende mbr.was Jutten voorsr."
zoals de princ.brief dat inhoudt en waari# Maes beloofd had te be
talen 16 lopens rog erfp.en belooft dat kwijtschelden van de voorsr.
6 lopens vast en stedich te houden met de brief van die 16 lopense
die niet meer zullen zijn dan 10 lopens rog.
fol.39vo
Jut voorn.met mbr.en Maes haar wettige zoon,hebben verkocht aan Jan
Janszn.van Helmont tot behoef Herman.
N.B. -deze alinea wordt hierna opnieuw geschrevenJut Mercelisdr.Verweyen en Jut haar dr.elk met mbr.,Maes,Ceel en
Jan zijnde Jutten voorn.wett .kinderen die zij wettig verkregen had
bij Henric den Bruyn,hebben verkocht aan Jan Janszn.van Helmont tot
behoef van Herman zijn broer;
-een stuk land tot Omel,
1 Gelys van Hal 2 de koper 3 Dirc Verdonschit en de weg 4 de knd.
Peter Cuypenbyner.
Terzelfder tijd zijn gekomen Jan en Dries ook Jutten voorsr.zonen die
zij verkregen heeft bij Henrick van den Merendonck en hebben ook hel
melinge vertegen op het stuk land naar behoef van Herman voorn.
fol.39vo
10 dagen in sporkel
Jut en Jut haar dr.als voor,Maes,Ceel en Jan als voor,hebben samen

verkocht aan Mercelis Willems tot behoef van Hr.Mathijs zijn zoon
en Willemen zijn dochter:
-een stuk land tot Omel,op den Haeck,
1-2 de koper 3 Herman van Helmont 4 de weg#
Terzelfder tijd zijn gekomen Jan en Dries voorn.en hebben ook helmelinge vertegen.
fol.39vo
Jut en Jut,Maes,Ceel en Jan als voor hebben samen verkocht aan Wil
lem Willem Zewouts:
-een stuk land tot Omel,
Philip van den Bosch 2 Elsbeen Colen 3 het gemeyn Broeck 4 de straat.
Los behalve 1£ d. cijns en 3 lopen rog erfp .die daar uit gaan.
Ook zijn gekomen Jan en Dries en hebben vertegen als voor.
fol.40
Jut en Jut met Maes,Ceel en Jan als voor hebben in een erfwisseling
verkocht aan Gelys van Hal onze mede-schepen:
-het 1/4 deel van een stuk beempt,
1 Maes Geldens 2 Jan van den Goer 3 de knd.van Dirc Hadewigen 4 de
waterlaet.
-het 1/20 deel van dezelfde beempt
-een stuk beempt,in gheen Swertbroeck,
1-3 Willem van den Eynde 2 Weyn van den Bosch 4 Rut Art Rutgers.
-een stuk land, den Oeyversneest,
1 de koper 2-4 Willem Wagemekers 3 Wouter van Eyck.
Vrij behalve 3i penn.cijns.
Ook zijn Jan en Dries voorn.gekomen, ze doen helmalinge.
Gelys van Hal heeft verkocht aan Jut Mercelisdr.van den Weyen voorn,
in een rechte erfwisseling:
-drie delen van een stuk beempt die in tien delen is gedeeld.
De beempt is gelegen tot Weerdingen en is jaarlijks rijdend in vier
gedeelten,
1 de knd.van den Broeck 3 de gemeynt 4 de Aa.
Los behalve 2 penn. cijns.
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fol.40
10 dagen ln sporkel
Jut Mercelysdr.Verweyen was met Jut,Maes,Ceel en Jan,haar knd.,ver
koopt aan Jan en Dries ook wett«zonen van Jut voorn.verkregen bij
Henric van den Merendonck een mud rog jaarl.erfp.uit:
-drie sillen beempt j a a r l i j k s rijdende met zijn "mede ge delingen" en
gelegen tot Weerdingen in een stuk beempt dat in vieren is gedeeld,
1 Joerden Willekens en Ghevart van den Zeylberch 3 cLe gemeynt 4 de
Aa.
Dirc Peter Cuypenbyner heeft verkocht aan Jan en Dries zonen van
Henric van den Merendonck 1 mud rog erfp.uit:
-3 lopens land tot Omel,
1-2 Weyn van den Bosch 3-4 de weg.
-twee lopens land tot Omel,
1 Maes Willem Jacobs 2 Philip van den Bosch 3 Heyn van Liessel
4 de Donck.
fol.40vo
Jut en Jut,Maes Ceel en Jan voorn.hebben opgedragen aan Jan en Dries
Henricszonen van Merendonck 10 lopens rog erfp.met brief.
Deze 10 lopens had Maes Geldenszn.voortijds geloofd te gelden aan
Henric den Bruyn uit:
-drie delen van een stuk beempt in vieren gedeeld,
1 de pachter voorn.e.a. 2 Jan van den Goer 3 een waterlaet 4 Dirc
Hadewigen knd#
-het 1/4 deel van een beempt en nog het 1/20 deel van dezelfde
beempt zoals de brief dat bevat.
fol.40vo
Jan Jan Smeetszn.Verbeeck heeft verkocht aan Jan en Dries van Meren
donck voorn.een mud rog erfp.uit:
-een stuk beempt en eeusel groot omtrent 3 buunre en gelegen tot
Diesdonck,
1-3 Jan Heestermans en knd. 2 Heyn Verdonschit en erfenis Jan Vlemyncks en Joest van den Diesdonck 4 de Aa.
Los behalve de cijns van de grond.
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fol.40vo
10 dagen in sporkel 1466
Jan en Dries Henrios zonen van Merendonck hebben opgedragen aan
Jut Meroelisdr.van den Weyen was,hun wettige moeder,om in haar lijftoeht te bezitten:
-een mud rog dat Jan Jan Smeetszn.Verbeeck hun verkocht heeft
-een mud rog dat Jut voorn.met haar nakinderen ook aan hen verkocht
had en dat zij hen schuldig is te gelden uit 3 sillen beempt,gelegen
tot Weerdingen
-een mud rog dat Dirc Peter Cuypenbijner hun verkocht heeft en dat
te gelden is uit 5 lopens land tot Omel in twee stukken
-10 lopens rog erfpacht die Maes Geldens hen schuldig is te gelden
uit een erfenis die Bruyn voortijds aan hen in erfpacht had gegeven
voor 16 lopens rog erfp.waarvan hij die 6 lopens voorn.erfelijk van
gekweten heeft zoals de brief dat bevat.
Jan en Dries hebben helmelinge vertegen op die voorsr.4 mud rog
min 2 lopens rog en op alle recht dat hun daaraan toebehoorde zo
lang als Jut hun moeder leven zal en zij haar lijftocht daaraan la
ten bezitten.
Over deze brief waren Peter Henrics Verweyen,Gelys van Hal en Heyn
Colen als schepenen.
fol.41 -blancofol.41vo

12 dagen in sporkel 1466

Aert Geldenszn.van der Meer en Dirc Dirc Jacobszn.was,hebben opge
dragen en overgegeven aan Aert Vranckenzn.Vervoert:
-een huizing met hofsteden en erfenis aant Afterbosch,
1 Jan van Afterbosch en Dirc Verbeersdonck 2 Art Geldens en Dirc
Jacobs 3 Katelijn Philips en haar knd. 4 de gemeynt.
Dit huis enz.hadden Aert en Dirc voortijds gekocht van Lauwreyns Ys
bout Copyszn.was en Ermgard zijn zuster.
-alle erfenissen die Aert en Dirc erfelijk gekocht hadden van Merce
lys Aerts en gelegen tot Afterbosch,
1 Vreynssen Ysbout Copijs 2 Dirc Beckers 3 de gemeynt 4 een weg.
Aert en Dirc doen helmelinge tot behoef van Art Vrancken,uitgenomen
dat zij de schuur met de erfenis alwaar die op staat erfelijk ver
kocht hebben aan Goyaert van Thoren en nog uitgenomen 2è mud rog
erfp.die zij daarin verkocht hebben.
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fol.41vo
12 dagen in sporkel 1466
Joest Aert Gheldenszn.heeft '’
vernaersoapt”alzulk huis enz.als Aert
Vervoert geërfkooht had van Aert zijn vader en Dirck zijn oom.
Joest voorn.heeft wederom opgedragen en overgegeven aan Aert Ver
voert alzulk huis enz.
fol.41vo
26 dagen in sporkel 1466
Art van Heerssel die men heet van Bussel,heeft beloofd als princ.
schuld.erfelijk te gelden aan Henrick van Onstaden en Joest van Diesdonck als provisors der tafel h.geest tot behoef der armen 2 lopens
rog erfpacht uit:
-land gelegen achter Hobbraken,
1 Jacob van Hobbra&en 2 Weyn Korstkens.
Los behalve de cijns van de grond,met conditie dat als Art of zijn na
komelingen komen om te betalen aan de provisors tot behoef der ar
men 5 peters met de verschenen pachten,dan zullen de voorn.h.geestmrs.aan Art of zijn nak^weer uitreiken en overgeven de tegenwoordige
brief van die 2 lopens rog erfpacht en zullen met het voorn.geld
een ander onderpand voor die 2 lopen rog erfp.kopen zoals ze gezegd
en beloofd hebben.
fol.42
12 dagen in sporkel
Aert Vranckenzn.Vervoert heeft beloofd als princ.schuld.te betalen
aan Art Geldenszn.van der Meer en aan Dirc Dirc Jacobszn.op O.L.Vr.
a.s.28 peters en over een jaar nog 14 peters en dan daarmede een
mander rog betalen.
fol.42
12 dagen in sporkel (1466)
Jan Goyaert szn. Veraelsfort als man en mbr.van Merie zijn vrouw Jans
dr.van Os de jongste,heeft opgedragen aan Wouter van Eyck alzulke
erfenis als Marie was aangestorven na de dood van Jan Janszn.van Os
haar wettige vader en nog alzulke erfenis als Wouter en Marie samen
gekocht hadden.
Op die voorn.erfenis had Jan,haar vader,helmelinge vertegen tot be
hoef van Wouter.
-Er staat boven geschreven:
Dirc Jan Janszn.van Os heeft opgedragen aan Wouter van Eyck zoals
Jan van Veraelsfort dat gedaan had. Datum 8 dagen in maart.
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fol.42
17 dagen in sporkel
Bruysten Janszn.van den Schoetaoker heeft opgedragen aan Hr.Merten
van der Meer rector van het altaar in de kapel tot Heerssel in Lierop tot behoef van dat altaar i mud rog erfpacht.
Dit gehele mud had Gherit Goyaert Geldolfszn.voortijds verkocht ge
had aan Bruysten voorn.en was men jaarl.geldend uit:
-een stuk land,die Hove met een stuk eeusel daarbij -dit laatste
was een halve buunre groot en lag ook tot Omel,
1 Roeien Bollaerts 2 Maes Goyaerts 3 de verkoper 4 Maes Goyaerts.
Bruysten doet helmelinge op de helft van dat mud,hij belooft ook dat
hij de prino.brief -"den voorsr.rectoer te hulpen sal brengen ongecancelleert als hij dies te doen sal hebben ende oec dat hij metten
brief van den helen mud rogs nyet ten die helft en sal manen en bo
ren ende die andere helft die rectoer des voersr.autaers gelijck
voersr.is,ende Bruysten voersr.heeft die voorsr.mander rogs opgedra
gen en overgegeven in den naem des mander rogs dat Philips sijn brueder den autaer voersr.had beseet in sijn leeft in sijn testament als
hij seden."fol.42vo
Schepenen Peter Henrics Verweyen en Willem van den Eynde.
7
Jan Willem Jacobszn.heeft verkocht aan Gherit Artszn.van Helmont
was:
-een huis, hof stad en erfenis daarbij tot Omel,
1 Elsbeen Colen 2 Herman van Helmont 3 de straat 4 het gemeyn Laerbroeck.
Vrij behalve een mud rog erfp.en de cijns van de grond.
fol.42vo
17 dagen in sporkel 1466
"Willem Jan Thijs soens soen was die man ende momboer Lijsbetten sijnre wittige huysvrouwen Willems dochter van Drie .iaer en was" (!)
heeft verkocht aan Gherit Gheritszn.Verstraten was,een mander rog
jaarl.erfp.uit:
-een i buunre beempt jaarl.rijend bij twee buunre beempt tot twee ge
deelten gelegen op den Branib,
1 Peter Verweyen 2-3 Peter van Poppel 4 Jan Verpapendonck.
-ÏÏ.B.van Drie jaeren zie ook fol,29vo.58

Pat ander heel beampt belendend:

1 -2 Thijs van Berghelen 3 Sleehs knd. 4 Peter Henrics.
fol.42vo
17 dagen in sporkel 1466
Jan Aertszn.van Afterbosch als man van Aleyt Artsdr.van Helmontswas
heeft verkooht aan Gherit Artszn.van Helmont:
-een stuk land omtrent dat haghelcruys,
1-3 Heyn Colen 2 Heyn Vriens 4 een weg.
-een stuk beempt»in den Nappart,
1 Bruysten Pelsers 2 Heyn Vriens 3 Ruelen v.d.Dael 4 de verkoper.
fol.42vo
8 dagen in meert
Wouter van Eyck heeft verkocht aan Dirck Jan Janszn.was van Os:
-drie roeyen hoefs min een vierdel van een roede int dorp,
1 Everaert van Diesdonck 2-3 Wouter van Eyck 4 de straat.
fol.42vo
8 dagen in meert 1466
Wouter van Eyck heeft verkocht aan Dirck van Os voorn.een mander
rog erfp.uit:
-zijn huis etc.int dorp,
1 Everaert van Diesdonck 2 Dirc de koper 3-4 de straat.
Vrij behalve een mander rog dat daar voor uitgaat.
fol.42vo
Wouter van Eyck betaalt aan Dirck voorn.13 peters binnen 6 jaar met
de verschenen pachten en zal dan de brief teruggeven.
fol.43
4 dagen in meert 1466
Henric Alant Merceliszn.was Vereycken als wett.erfgenaam van Alant
zijn wett .vader,heeft opgedragen aan Mercelis Willem Thijszn.een mud
rog erfp.met brief.
Dit mud had Alant voorn.voortijds gekocht gehad van Everaert Jans
Diesdonck en men jaarl.geldt uit:
-zijn huis met hofsteden en erf op Diesdonck "ende Everaert voorsr.
beseten hadde ende gehanplict gelyckerwijs den brief daeraf."
fol.43
10 dagen in meert
Ghevart Jan Ghevartszn.verkoopt aan Jan den Bruyn 10 mud rog erfp.
van O.L.Vr.dag a.s.over 3 jaar en als "die leverijn van den rog is
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geschiet acht daghe voer O.L.VrwLiehtmisdag of acht daghe na onbe
grepen dan sal Jan voorsr.Ghevart voorsr.betalen voer elck mud rogs
2 beyers gulden den gulden te betalen met 14 st."
Ghevart zal aan Jan de rog leveren voor O.L.Vr.dag of hij wil naastkomende en dan zal hem Jan voorn.nochtans dat geld betalen zoals
voorschreven is vanaf O.L.Vr.dag a.s.over 3 jaay;dat beloven zij mal
kander te houden en te volbrengen.
Ghevart Jan Ghevartszn.voorsr.heeft erfelijk verkocht aan Jan Artszn.van Brey was
fol.43vo -blancofol.44
8 dagen in april 1466
Aert Henricszn.van Reest heeft verkocht aan Maes Ghelden:
-een stuk erf tot Omel,
1-2 Maes Gheldens de koper.
Aert belooft aan Maes dit stuk erf te vrijwaren etc.uitgenomen de
cijns van de grond en 3 lopen rog erfpacht die men daaruit geldt.
fol.44
8 dagen in april 1466
Henric Henricszn.van Reest heeft verkocht aan Heylwig van Asten tot
behoef van Henric haar zoons
-een stuk land tot Omel,
1 Weyn van den Bosch 2-3 Art van Best 4 Heylwich,moeder van de koper
(Henric) en erfgen.WilTem Jacobs.
Vrij behalve 2 penn.als cijns.
fol.44
8 dagen in april 1466
Aert van Reest ut supra verkoopt aan Henric van Reest ut supra:
-een stuk land tot Omel,op den Haeck,
1 Mercelis Willems 2-3 Maes Geldens 4 de gemeyn beeck.
Los behalve de cijns.
fol.44
8 dagen in april
Claes Aert Smeet szn. verkoopt aan Philip van den Bosch, onze mede
schepen:
-een stuk beempt in die Donck,jaarl.rijdend tegen een ander stuk
beempt toebehorend aan Eelsbeen Gelys en haar knd.
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1-3 Philip v.d.Bosch 2 Elsken Colen 4 Elsbeen Gelys en haar knd.

fol.44
13 dagen in april 1466
Maes Maeszn.van den Caer heeft beloofd als princ.sch.aan Mercelis
Willems,onze mede-schepen,te betalen op O.L.Vr.dag a.s.vier gouden
rijnsgld.
Terzelfder tijd is gekomen Willem Wilbruers en heeft aan Mercelis
voorn.ook beloofd 9 peters (18 st.) en dan daar mede 8 lopens rog
op O.L.Vr.dag a.s.over een jaar.
fol.44vo
13 dagen in april 1466
Weyndel Petersdr.van den Caer verkoopt met haar mbr.aan Jan Honsnasen een mud rog jaarl«erfp«uit:
-een huis met schuur en bakhuis en hofsteden en erfenis daarbij,om
trent 9 lopens,gelegen aan gheen Langhe straat,
1 Willem Henric Snijerszn. 2 Bruysten Pelsers en Willem voorn. 3 Ghe
rit van Borlaer 4 de gemeynt.
Vrij behalve de cijns en 10 lopens rog erfp.die daar uitgaan.
fol.44vo
13 dagen in april
Jan Honsnaes heeft opgedragen aan Weyndel Petersdr.van den Caer al
zulk "versterf of besetsel”als hem erfel.opgedragen en overgegeven
hebben Mercelis Boeck man en mbr.van Katharina Petersdr. ,Lijsbeth de
oudste,Lijsbet de jongste en Vranck Dirc Crabben als man van Ermgard
zijn vrouw,alle Peters voorsr.kinderen waren en hun aangestorven en
bezet was van Margriet hun wettige zuster, zo haveiijk als erfelijk
goed zoals de brief daar over dat bevat.
Jan doet helmelinge en zet Weyndel in zijn plaats etc.
fol.44vo
28 dagen in mei 1466
Gerit van den Borlaer heeft beloofd te maken en heeft ook gemaakt '
aan Joost van Diesdonck tot behoef der naburen van Asten:
-"een hamey staende in die laentweer aen Voerseldonck in der paro
chiën van Asten in den jaer ons Heren dusent vier hondert ende vijf
ende tsestich in die maent september (sept.1465) ende Gherit voorsr.
geloefde Joestens voorsr.tot behoef den nabueren voorsr.noch voert
dat hij die voorsr.hamey lofbaer staende sal hauden na den voorsr.
daet XL jaer,op hom ende op allen sijn goet ten weer dat die voorsr.
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hamey in oerlich met gewant of met voere gedestrueert wordt in oir
conde de waerheyt soe hebben wij scepenen voorsr.onse gemeynen zegel
ons scependoms van Asten aen desen brief gehangen in den Jaer ons
Heren dusent XIIIIc ende LXVI XXVIII daghe in mey."
fol.45

Lenart van Tienroey als man en mbr.van Nellen die voortijds Goyaert
Vrancken huisvrouw was,Claes haar wett.zoon,Peter Goyaerts van
Roesven, als man en mbr. van Jut ook Nellen voorn.wett .dr. ,Heylwich
en Kathelijn ook met mbrs., allen Nellen voorn.wett .kinderen en Goy
aert Vrancken wett.knd.waren en Claes voorn.gelovende voor zijn twee
wett.broers geheten Jan en Vranck,beiden ook Nellen en Goyaerts
wett.zonen waren,hebben bekend dat ze geërfdeeld hebben erfrog als
Goyaert voortijds bezat.
In deze erfdeling tussen Nel en haar wett.knd.is:
A Nellen en Lenart ten deel gevallen:
-drie mud rog erfp.jaarlijks en afkomstig van Goyaert,zoals de princ
brief dat bevat.Van deze 3 mud geldt Jan Jan Smeet szn. Verbeeck jaar
lijks een mud en Gherit Peters van den Borlaer geldt jaarl.twee mud.
-twee mud rog en acht lopens rog;deze 2 mud en 8 lopens is jaarlijks
te gelden door Willem Willemszn.van Kiglaer met een mud,het ander
mud en die 8 vat rog jaarl.en erfel.pacht zijn te gelden door Dirc
Willemszn.van Kiglo,aldus de brief er van uit Someren.
Aan deze 2 mud rog erfp.en die 8 vat rog erfp. "Nel voorsr.nyet ten
haer tocht aen besittende is ende na hoere doet comen sullen aen
hoer voorsr.wettighe kynder."
B Heylwich is ten deel gevallen:
-een mud rog erfpacht,hetwelk Jan Ghevarts "vertiende op sijn tocht
eens mud erfrogs ende des onderpands" en dat Goyaert Willem Ze...nzn.van Asten als wett.man en mbr.van Merie wett.dr.van Jan Gheverts
voorsr. voortijds erf lijk verkocht had aan Goyart wett. zoon van Vran
cken Hanen wilneer,zoals de brief van Someren dat bevat.
C Claes is ten deel gevallen tot behoef van Vrancken voorsr. (zijn
broer)s
-een mud rog erfpacht,hetwelk Jan Gherit Smollarszn.als wett.man
van Kathelijn zijnde Heylwigen Jan Danels dr.was,eertijds erfelijk had
verkocht aan Goyaert Vrancken Hanenzn.was.
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fol.45
16 dagen ln mei 1466
Willem die Weert heeft beloofd aan Aert Berwout,dat hij Reyner den
Gruyter sal betalen alzulk geld zodat Aert voorsr.daarvan onbelast
zal zijn vanwege dat hij Reynen voorsr. schuldig is voor een paard dat
Aert voorsr.van Reynen gekooht heeft en Willem van hem "overheeft
ende die som sal lopen 13 rljnsgld.ende Willem sal betalen 13 cannen
wijns ende daer voer sal hem corten £ rijnsgld.aan die som ten dagen
als die castelleyn sculdich woert die 13 rljnsgld.ende Willem voer
hem. |
fol.45vo
Dirc Crabben "bekent ende belljt Peteren sijn wettigen soen voer sijn
recht en gedeelt van sijnen versterf van vader en moeder een auden
groeten tsjaers te heffen ende te boeren" op O.L.Vr.dag op al zijn
erfelijk en havelijk goed,waar dat gelegen is.
Dirc heeft dat bekend en heeft geloofd Peteren voorsr.om dat van
die oude grote vast en stedig te houden.
fol.45vo
de eerste dag in mei 1466
Peter Dirc Crabben heeft bekend vergenoegd te zijn van Dirc zijn wet
tige vader met een ouden grote jaarlijks van alzulk versterf,recht
en gedeelte als hem binnen enige tijd mag toekomen van vader en moe
der en scheldt Dirck daarmede kwijt en doet helmelinge er op.
fol.45vo
4 dagen in mei 1466
Hr.Jan Goyartszn.van Asten heeft opgedragen aan Goyaert Jan Smoencs
de helft van den Egels die Goyart voorsr. voortijds erf el. verkocht
had aan Hr.Jan voorsr.volgens de brief eraf.
Goyart Jan Smoencs heeft beloofd als princ.sch.dat hij Hr.Jan Goy
art s van Asten
-"tot gheenre tijt conuner,last of scaey of int ongebruyck van den
halven Egelsvoert wesen en sal na den goeden grond metter voorsr.
opdracht overgeven ende dat Hr.Jannen voorsr. die opdracht ende dat
overgeven van den voorsr.Egelsbeempt van Goeyarden voorsr.wederom
opdragen en overgeven sal bynnen jaers op hem ende op etc.

st

fol.45vo
6 dagen in mei 1466
Mercelys Janszn.van Rosendael heeft opgedragen aan Rut Everaerts
Ruttenzn.was 4 lopens rog erfpacht jaarlijks met brief,deze 4 lopens
rog had Mercelis voortijds verkregen van Bruysten Lambrecht Pelsers
en Bruysten had die gekocht van Jan Jan Ghevart szn. en die men jaarl.
schuldig is te gelden uitï
-vijf lopens erf of eeusel tot Lielaer,
1 Gherit Verhoven en Ruelen Maes 2 Jan Honsnase en Mercelis Cremers
3 erfenis Joest Rovers 4 Gherit Verhoven.
fol.46
2 dagen in hoeymaent
Willem Willem Zewoutszn.was als man en mbr.van Mechteld die Elsbeen
Colendr.was, heeft opgedragen aan Gherit Aert szn. van Hal een mud rog
erfp.jaarl.op O.L.Vr.dag met brief.
Dit mud rog was Willem ten deel gevallen in een erfdeling tussen
Elsbeen,zijn vrouws moeder,en haar knd.en dat Elsbeen Jan Colen we t 
tig wijf was, voortijds gekocht had van Jan Jan Smeet szn. Verbeeck en
men jaarlijks geldt uit:
-een akker,die Espen tot Omel,
1 Kerstjen Stoetboem 2-3-4 Aert Verweyen.
-een lopens land,den Cloet,
1 Rut van den Goer 2-3 Peter Vereept.
-2i lopens land,
1-3 Thijs van Diesdonck 2 Peter Vereept 4 Jan Corten.
fol.46
Willem Willemszn.van den Eynde heeft opgedragen aan Mercelis Willems
zijn broer,onze mede-schepen,tot behoef van Willemen zijn dr. 9 lopens
rog.
Deze 9 lopens had Willem voortijds gekocht van Jan Rutten van den
Goer en van Henrick Kelremans als man van Johanna Ruttendr.en die
Rut voorn.eertijds gekocht had tot behoef van Jan zijn zn.en Johanna
zijn dr.uit zijn eerste huwelijk en die Rut gekocht had van Dirck Merceliszn.van den Beersdonck en men jaarl.geldt uit:
qg|| lopens land in gheen Lenxdonck,
1 Convent van Bynderen 2 Dirc van Diepenbeeck.
-14 lopens land ook in die Lenxdonck,
1-2 convent van Bynderen.
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fol,46
26 dagen in mei 1466
Aleyt Rutten wijf was van den Goer met mbr.heeft verkocht aan Dries
Gheven Deckers:
-de helft van een stuk beempt,den Colck tot Omel,
1 Peter Cuypenbyner 2 erfgen.Willem Jacobs 3-4 knd.Jan van den Goer.
fol.46vo
derde dag in wedemaent '66
Maes Maeszn.van den Dael heeft verkocht aan Dirc Dirc Hadewigenzn.:
-een stuk land,
1 Jan van Thoren 2 Art van Uden 3 de Vrouwe van Asten 4 Lijske
sPaepen.
fol.46vo
28 dagen in mei '66
Aert Henric Colenzn.heeft opgedragen aan Ghevart Jan Ghevartszn.was
elf lopens rog erfpacht,dewelke Aert voortijds verkregen had van
Gherit Everaert Peter Everaertszoon die man en mbr.is van Aleyt Wil
lem Silmansdr.en welke Aert Jan Willemszn,eertijds beloofd had erfe
lijk te betalen aan Aleyt voorn.en men jaarlijks schuldig is te gel
den uit:
-een huis met hofstad en een camp erfs daarbij,
1-2 Jut Aert Hannen wijf was.
-een stuk land int Hoghe eeusel,
1 Jut voorn.en haar knd. 2 Willem Wilbruerts en Geertruy zijn zuster,
-een stuk land,
1 Ghevart Jan Ghevartszn, 2 erfen.Heyn Silmans.
-een stuk land,
1 Gherit van den Borlaer 2 erfen.Heyn Silmans.
-een stuk land,
1-2 Jut voorn.
-een stuk land en beempt int Lielaer,
1 erfgen.Ceel Willem 2 erfgen.Heyn Silmans.
fol.46vo
26 dagen in mei f66
Rut Mertenszn.Vermoeien was,heeft opgedragen aan Aert Gheldenszn.
van der Meer al zijn goed ( erfelijk en havelijk).
Rut doet helmelinge en belooft voort dat als Aert voorn.enig goed
verkoopt dat hij dan zal komen en het zal vesten.

fol.46vo
1 dag in juli 1466
Luytgart Henricsdr.van der Rijt die men noemt Luytgart sPaepen,heeft
met haar mbr.opgedragen aan Aert Berwout,schout tot Asten:
-twee stukken erfs gelegen in gheen Kemenay te Asten
-twee stukken erfs gelegen buiten die Kemenay.
Deze erfenis was Luytgard aangestorven vanwege haar ouders.
Aert Berthout Roelofszn.was heeft beloofd als pr.sch.wettelijk te
betalen aan Luytgart Henricsdr.van der Rijt alle jaar op O.L.Vr.dag
17 lopense rog erfpacht uit twee stukken erf bij die Kemenay.
Datum ut supra.
fol.47
13 dagen in juli 1466
Mercelis Janszn.van Rosendael heeft verkocht aan Aert Janszn. Ver
hoeven :

-een vierdeldeel van een halve buunre beempt jaarl.rijend met zijn
"ghedelynyghen" en gelegen in gheen Haseldonck,
1 Dirc van Rut 2 erfenis geheten,den camp Vereycken 3 Aert Claes
Pelsers 4 de Aa.
fol.47
5 dagen in juli geheten hoeymaent
Lenart Claeszn.van Tienroey van Broeckhuyssen Vorst,heeft beloofd
als pr.sch.aan Lambrecht Claeszn.van den Stock wett.te betalen op
O.L.Vr.dag a.s.een mander rog en daarna 3 jaar lang elk jaar een
mander en het laatste jaar van de drie (of daar binnen) op O.L.Vr.
dag dan daar mede betalen 15 gouden peters.
fol.47vo
17 dagen in juli geheten hoeymaent
Schepenen in Asten doen cont etc. dat wij hebben horen zeggen en
voort geloven dat Dirck van Diesdonck tot behoef van Jan zijn wett.
zoon en diens kinderen,dat die kinderen na zijn dood zullen delen
met zijn (Dircks) andere wett.knd.in al het goed dat hij zal achter
laten (havelijk en erfelijk) en zet die voorsr.kinderen in hun vaders
plaats.
fol.47vo
6 dagen in hoeymaent
Mergriet Jan Lobbendr.met mbr.verkoopt aan Daendel wett.zoon van
Willem Scoemekers:
-een stuk beempt,die Haghe in Asten achter Liessel,
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1 Andries v.d.Zeylberch e.a. 2 erfgen.Aert Vrients 3 erfgen.Jan
van Liessel 4 de gemeynt van Asten.
Vrij behalve de cijns van de grond en 3 lopen rog erfp.aan de kerk
van Doerne.
fol.47vo
Daniel voorn.heeft verkocht aan Henrick den Boes dat voorn.stuk
beempt,los en vrij behalve de cijns van de grond.
Daeneel Willem Scoenynckszn.heeft opgedragen aan Henrick den Boes
dat voorn.stuk beempt,die Haghe en belooft alle voorcommer daarin
zelf af te doen uitgenomen de cijns van de grond en 3 lopen rog erf
pacht volgens de eerste brief.
fol.47vo
3 dagen in oextmaent
Jan Jacobszn.van Diepenbeeck heeft opgedragen aan Lodewijck nat.zn.
van Aert Bruynen,alzulk versterf als hem is aangestorven van de
dood Jan Willemszn.van Diepenbeeck en wat hem aansterven zal na de
dood van Mergriet Jans voorsr.huysvrouw was en Jans voorsr.
nauder vader en auder moeder.±s."
fol.48
Peter Willem Meyerts als man en mbr.van Johanna Aertsdr.van Uden,
heeft opgedragen aan Jan Goyaertszn.Veraelsvoert alzulk goed als
hem toebehorenê is in Asten en hem is aangekomen vanwege zijn vrouw
en met een sester erfrog die haar ook was aangekomen vanwege Jan
Heylwigen.
fol.48
3 dagen in oextmaent
Hr.Willem van Nederven priester en Aleyt van Os zijn moeder met mbr.
hebben beloofd als pr.schuld.aan Hr.Goyart van Asten priester en
erfvicaris tot Asten en Lierop,te betalen op O.L.Vr.dag a*s.15i
rijnsgld.en daarna op Sint Jansbaptist a.s.nog 15i gld.,nog voort
dat Hr.Willem voorsr.die vicarij van Asten bedienen zal in Hr.Goy
aert s plaats "alsoe dat Hr.Goyaert voorsr.eghenen last comen en sal
als van Hr.Willems dienst wegen int voorn.jaer."

67

fol.48
17 dagen in oextmaent
Gherit Umanszn.van Roesven was,Gherit Jan Wolffszn.was man en mbr.
van Even zijn vrouw,ook Umansdr.en Heynric Aernt Moerssenzn.was als
man en mbr.van Johanna ook Umansdr.was,hebben geërfdeeld alzulk
goed als hun aangestorven is vanwege Uman hun "alre vader"’
en Heylwigen "henre alder moeder".
A Gherit Umans is ten deel gevallen:
-een mander rog erfpacht dat Weyn van Omel aan Uman voorsr.verkocht
had met de brief daar over.
-een mander rog erfp.dat Peters knd.van Roesven schuldig zijn te
gelden uit een erfenis van hun vader,zijnde een buunre beempt.
-tien lopen rog erfp.die men tot Someren geldt en die Uman voortijds
gekocht had van Heyn Teus en Masen Gopys uit een erfenis.
B Gherit hun zwager en Henrick voorsr.zijn ten deel gevallen:
-drie mander rog die men geldt tot Someren uit een erfenis van Wil
lem sBruynen en die Uman eertijds van Willem voorn.gekocbt had zoals
de brief dat bevat.
fol.48vo
20 dagen in oextmaent
Jan die Bruyn heeft opgedragen aan Willem van Dorren 7 lopens rog
erfpacht alle jaar te gelden en te betalen op O.L.Vr.dag van een
mud rog erfp.met zijn recht van de schepenbrief daar over.
Dit mud rog erfp.had Goyaert Geldolfs voortijds verkocht aan Peter
Reynerszn.van Merenvoert en Reyner,Peter en Jan gebroers zijnde,knd.
van Reyner van Merevoert hadden het eerder verkocht aan Maes Goy
aert Geldolfszn.en is men jaarlijks schuldig uit:
-zijn "aellijngen"(=gehele) akker,geheten die Hove,
1 Maes Goyaerts 2 huis etc.Maes Goyaerts.
Deze 7 lopens rog erfp.had Jan die Bruyn voortijds verkregen tegen
Jan Willemszn.van Gherdingen en Jan Willems had die tegen .... wett.
zoon was Willem Maes zoals de princ.brief dat bevat.
Jan die Bruyn doet helmelinge op die 7 lopens rog.
-- Er stond tussen geschreven,doch is doorgehaald:
-ende Jan Willemszn.van Gherdingen als wett.man en mbr.van Lijsbet
zijn wijf,wett.dr.was Maes Goeyaerts Geldolfs voortijds verkocht heeft
Jannen den Bruyn.68

fol.48vo

24 dagen in oktober

Willem van Doeren voorn.heeft opgedragen aan Jan Gheldenezn.van
Boeachit tot behoef van Margriet van Boeschit en haar knd.deze voor
noemde 7 lopens rog.
fol.48vo
23 dagen in gherstmaent
Aert die Haen onze mede-schepen,heeft beloofd als princ.sch.te be
talen aan Hr.Claes Heyn Lobkenszn.,priester,op O.L.Vr.dag elf gou
den rijnsgld.of ander payment.
fol.48vo
28 dagen in gherstmaent 1466
Luytgart Henricsdr.van der Rijt van Asten met mbr.heeft opgedragen
aan Jan Vranckenzn.Vervoert van (Zevenum):
-een stuk land en eeusel,die Kemenaey,
1-2 Art van den Hoeck 3 de gemeynen Dijck 4 de akker aan die Lochten.
-een stuk land,
1 Claes Vriesen 2 Maes Brouwers 3 de gemeynen Dijck 4 Joest Roevers,
-een stuk land omtrent die windmolen,
1 Jan Veraelsvoert 2 Heerschap van Asten e.a. 3 Gherit Verhoeven
4 erfenis Dirc Verschildmeer.
Deze gehele erfenis had Luytgart voortijds behouden na de dood van
Henric haar vader voorsr.zoals de brief van Den Bosch dat bevat.
Luytgart doet helamlinge op die brief van Den Bosch etc.
fol.49
28 dagen in gherstmaent 1466
Jannes Vranckenzn.Vervoert van Zevenum verkoopt aan Aert Berwout
tot behoef van Luytgart Henricsdr.Verrijt was van Asten een mud rog
erfpacht jaarl.geldend uit de onderpanden voorn.die Luytgart aan
Jannes voorsr.heeft opgedragen,voort heeft Jannes de verkoper tot
behoef van Aert die rog vrij,uitgenomen 10 lopens rog erfp.die men
daar jaarl.uit geldt.
fol.49
21 dagen in september *66
Peter Peterszn.van Veltwijt als wett .erfgenaam van Jan zijn broer,
heeft opgedragen aan Goyaert Janszn.van Nuwenhuys,zolang hij zal le
ven, en daarna tot behoef van Heyn Art Hannenzn.die man en mbr.is
van Margriet Goyaerts voorsr.wett.dochter en ook tot behoef van
Joest zijnde Goyaerts voorsr.wett .zoon die Goyaert wettelijk verkregen
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had bij Lijabet zijn wett .vrouw, een mud rog jaarl. «rrfp. met brief.
Dit mud had Jan Peterszn.van Veltw.. voortijds gekocht van Claes van
dar Stock en men jaarl.geldt uit:
-een stuk beempt aan gheen Lielaer,
1 Ysbout Copijs 2 Mercelis Kremers 3 Aert van den Doeren 4 Peter van
den Bonenberch,zoals de brief dat bevat.
fol.49
21 dagen in september 1466
Jan die Bruyn van Someren heeft opgedragen aan Mercelis Willems tot
behoef van Hr.Mathijs zijn zoon,een mander rog jaarl.erfp.die Jan
voortijds gekocht had van Heyn van Dinter en men jaarl.geldt uit:
-zijn huizing, hof stad en een camp erfs daarbij int dorp,
1 Luytgart Peters 2 erfen.wijlen Hr.Jan van der Perre 3 Heyn Hoeymekers 4 de straat.
-het 1/4 van een camp erfs die was van wijlen Hr.Jan van den Perre,
1 Aert Colen 2 Hr.Jan vicaris tot Asten 3 Aleyt van Hal en knd. 4
de s t r a a t » zoals de brief dat bevat.
fol.49vo
16 dagen in oktober.'66
Aleyt Jansdr.van Os met mbr.heeft verkocht aan Everaert Janszn.van
Diesdonck:
-een huis met schuur en bakhuys en hofstad en de erfenis daarbij
int dorp,
1 Wouter van Eyck e.a. 2 de straat.
-een stuk land aant Roet,
1 Kathelijn van den Molendijck en knd. 2 Coraelis Wilbruers, Goyart
van Os en voorknd. en Dirck Poerters 3 een weg 4 Melys Lobkens.
-het 1/4 van een groese en eeusel,
1 Lenart Stoetboem 2 Willem Wagemekers 3 Art van Best 4 Heerschap
van Asten.
Vrij behalve "alsulcke weg als Lenart Stoetboem voorsr. daer doert
ewesel met recht heeft." en 27 lopens rog die daar voor uit gaat en
een hoen aan de vicarie van Asten en verder des heren cijns.
Verder belooft Aleyt dat zij binnen een half jaar brengen zal Ghijsbrecht van Ghijzeghen haar zwager, die man en mbr.is van Lijsbet en
verder Katelijn beiden Aleiten voorsr.wettige dochters,inzake de ver
koop aan Everaert voorsr.zoals Hr.Willem van Nederven en Heyn haar
zwager gedaan hebben, (zie hierna)
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Terzelder tijd zijn gekomen Hr.Willem van Nederven haar zoon en Heyn
Weynen (van Omel) haar zwager,die man en mbr.ia van Johanna,ook
een dr.van Aleit voorn.en hebben helmelinge vertegen op hun deel
van de erfenis tot behoef van Everaert.
Katelijn Willemadr.van Nederven heeft ook helmelingen vertegen op
deze erfenis.

f

fol.49vo
28 dagen in oktober
Jan Peterszn.van den Hoevel heeft verkocht aan Henrick Artszn.van
den Camp:
-een stuk land aan gheen Lochten,
1-4 Gherit Verhoeven 2 Jan VerBcaut 3 een weg.
Los behalve de cijns en 2 lopen rog |aarl.erfp.die daar uit gaat.
fol.50
Gherit Artszn.van Hal heeft verpacht aan Henrick Artszn.v*(l*Camp:
-een stuk land aan gheen Laerbroeck,
1-3 Elsbeen Colen en knd. 2 Art van Helmont knd. 4 een weg.
-een stuk land omtrent de windmolen,
1 Peter Verweyen 2 Jan sWitten 3 een gemeynen weg 4 Gherit de ver
pachter.
-een stuk beempt bij Onstaden,
1 Heyn van Onstaden 2 Elsbeen van Onstaden 3 Heerschap van Asten
4 Peter van den Borlaer knd.
-een stuk land bij Onstaden,
1 Elsbeen van Onstaden 2 Joest Roevers 3 Goyaert Smoencs 4 Merce
lis Willems en zijn knd.,alwaar een gemeynen weg door gaat.
-een stuk eeusel int Roet aan de weg tot Someren,
2 Jan Heels 3 Mergriet Smommers en knd. 4 Aert Claes Pelsers.
-een stuk beempt in die Haseldonck,
1-3 Henrick de pachter 2 Jan Gherits 4 de Aa.
-een stuk beempt in die Haseldonck,
1 Jan Gherits 2 Aert van Hal en zijn vrouw 3 de Aa 4 Jan Gherits.
-een stuk beempt in den Nappart,
1 Jan Gherits 2 Henrick den pachter en zijn vrouw 3 Ruelen Maes.
-een stuk land bij "gheenerweyn geheyten in den Nuwencamp,"
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1 Heerschap van Asten 2-3 Peter Verwpyan en Jan Heels 4 de straat,
"alwaar twee gemeynen weghe doer gaen."
-een stuk land gelegen tussen twee wegen,
1 Heyn Boesen 2 Jan Heels.
-een stuk land omtrent de kerk,
1 Heerschap van Asten 2 Goyaert van den Winckel 3 een weg 4 Hr.Jan
Verhoeven.
-"Bats te weeten om des heren tsijns van den gronde ende om 11£ lo
pen rpgs erfpaohs die men jaerlijcs voer uut ghijlt etc .ende voert
meer om drie mud rogs jaerlijcs ende erflycs pachs myn een lopen
rogs tsjaers der maten van Asten etc.op hen etc.ende voer mud rogs
lijfpachs myn .... tsjaers H lopen rogs oec alle jaer te gelden
Gheritden den verpechter ende Enghelen Gherit tSeels dochter was
ende Gherits voorsr.wittighe huysvrou was is alsoe lnghe als enych
van hon beyen voorsr.in menselijker naturen leven salt ut desen
voorsr.erf.die Henric die pechter van Gherit den verpechter heeft
uitgegeven die voorsr.erfpachten ende noch voert ut:
-enen stuck lands gelegen aen gheen Lochten tuschen erf.Gherits
Verhoven ende metten anderen sijden neven erf.Jans Verscaut streckende van den gemeynen wegh aen erf.Gherits Verhoven."
"ende daertoe noch XII voyer torf tot hennen huys te leveren"

^

f

"ende Henric voorsr.heeft vercoft Gherit ende Enghelen voorsr.een
mud myn
lopense lijfpacht."
-N.B. Deze twee laatste alinea’
s horen eigenlijk tussen de voorgaan
de tekst*fol.50vo
23 dagen inseptember 1466
Ghertruyt Goyaert Gheldensdr.was en Ghertruyt Goyens haar dr. elk
met mbr.en Dirc Wijchmoetszn.van Omel als man en mbr.van Willemen
zijn wett .huisvrouw ook een dr.van Ghertruyt voorn.,hebben samen
verkocht aan Jan Aert Goyart Geldenszn.tot behoef van Aert zijn wett.
vader:
-een stuk beempt,die Boesterhorst,
1 Goeyken Goyaert Gheldenszn. 2 erf.van Aert de koper 3 de gemeynt
4 de Aa.
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fol* 50vo
24 dagen in september 1466
Ghertruyt Gheertruyt Goeyensdr.met mbr.beeft beloofd aan Dèrc Wijchmoets tot zijn behoef en zijn knd.dat Ghertruyt voorn.stil zal staan
in de deling na de dood van Ghertruyden haar moeder en dat Dirc
voorn.te voren de 124 peters niet zal hebben;dit heeft ze beloofd
op al haar goed in de deling na de dood van Gheertruy haar moeder.
fol.50 vo
21 dagen in september
Maes die Brouwer heeft beloofd als princ.schuld.aan Willem Willem
Vroedenzn.11 peters op O.L.Vr.dag a.s.
fol.51
10 dagen in november
Als schepenen:Peter Verweyen,Aert die Haen,Heyn Colen en Willem
Didden.
Peter Peterszn. Verrijt verkoopt aan Jan Mercelis Aert szn. een mud
rog jaarl.erfp.uit:
-zijn huis en hofsteden en land van 22 lopens,verder groese en hei
veld groot 14 buunre. Dit huis met erfenis aan elkaar gelegen is
geheten aan Vosholen,
1 Maes .loeten en Metten van Hobbraken en haar knd. 2 Beel Duyssen
en knd. en erf gen. Jan van Omel 3 Berthout Wijflijcs 4 de gemeynt.
Los en vrij behalve de cijns van de grond en 34 mud rog daar uit
gaande.
fol.51
9 dagen in november 1466
Marie wett .huisvrouw was Jan Gherit Wouterszn.en Gherit haar wett.
zoon hebben opgedragen aan Jan nat.zn.Jacob Verscaut:
-een stuk erf int dorp,
1 Jan de kopirr 2 Heyn van Dynter 3 Aleyt van Hal en knd. 4 de weg.
Dit stuk erfs had Jan Gherit^Wouters voortijds gekocht van Gherit
van Berkel Henricszn.zoals de princ.brief dat bevat.
Marie en haar zoon beloven zelf alle commer af te doen.
fol . 51
7 dagen in december 1466
Henric Jacobszn.van Diepenbeeck heeft opgedragen aan Dries Peter
Thijs Melyszn.:
-een huis,hofstad en erf daarbij,
1 Jan Mercelis Kremers 2 Gherit Verschildmeer 3 Ruelen Maes 4 de
gemeynt.
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Dit huia etc.had Henric voortijds verkregen van Maes die Raat en
Maes had het van Dlrok Haylwlghan sGrotenzn. en Dirc had hat van
Peter Goyaerts van Meyel.
-een schepenbrief waarin Maes die Raet gekweten heeft 5 lopens rog
erfp.aan Jan Maes van dan Dael van elf lopen rog erfp.zoals die
brief dat bevat en die Henric voorn«voor ons schepenen opgedragen
heeft aan Dries voorsr*
Henric doet helmelinge op dit huis enz.en op de brief.
fol.51vo
7 dagen in december 1466
Henric Jacobszn.van Diepenbeeck heeft opgedragen aan Dries Peter
Thijs Meliszn.:
-een stuk erf,hetzij beempt of eeusel en gelegen tot Lielaer,
1 Dirc van Rut 2 Hr.Jan Goyarts,priester en Gherit Verhoeven 3 de
knd.Peter Maes 4 Gherit van den Borlaer.
Deze erfenis had Henric eertijds geerfpacht tegen Hr.Jan van Hal
priester,zoals de brief dat bevat.
fol.51 vo
7 dagen in december 1466
Dries voorn.heeft beloofd als princ.schuld.te betalen aan Henrick
Jacobszn.van Diepenbeeck op O.L.Vr.dag a.s. 33 gouden peters.
fol.51vo
Jan Aertszn.van Brey heeft opgedragen aan Vranck Dirc Crabbenzn.:
-een huis en schuur met de hofstad en een camp erfs daarbij,
1-2 Jut Aert Hannen wijf was en haar knd. 3 een weg 4 de gemeynt.
-een stuk land int Hoghe Eeusel,
1 Jut en haar knd. 2 Joest Ghibenzn.van den Creyenstert en Gheerv"
truy zijn moeder.
-een stuk land,
1 Ghijs Willem Zegers 2 Joest Ghibenzn.van den Creyenstert 3 Heyn
Kersmekers 4 de weg.
-een stuk erfB en land int Lielaer,
1 Heyn Kersmekers 2 erfgen.Heyn Silmans 3 Gherit van den Borlaer
4 Bruysten Pelsers.
-een stuk land int Rosendael,
1 Heyn Kersmekers 2 Jut voorn.en knd. 3 de weg 4 de gemeynt.
-een stuk eeusel. int Lielaer,
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1 Heyn Kersmekers 2 Heyn Mercelis Willems,Aert die Haen en Aert Vernebben.
Dit huis en erfenis had Jan voortijds gekocht van Aert Jan Willemszn.
zoals de princ.brief dat bevat.
Vrij behalve een mander rog erfp.die Jan voorsr.aan Aert Jan Willems
zn.verkocht heeft in deze onderpanden voorn.

t

L

i

fol.52,52vo
12 dagen in december
Peter Janszn.van Diepenbeeck als wett.man en mbr.van Sophie zijn
vrouw wett.dr.was Goyaert Pechs,Goyart Goyart Pechszn. jjJohanna ook
Goyart Pechs dr.met mbr. en Aert die Haen onze mede-schepen met Heylwig ook Goyart Pechsdr.was,hebben samen bekend dat ze geërfdeeld
hebben alzulke erfenis als hun is aangestorven na de dood van Goy
aert Pech hun wett.vader en Jut hun wett.moeder.
A Goyart de zn.is ten deel gevallen:
-een stuk land aan den Stockenberctf
1 Jan Pelsers 2 Thijs v.d.Eynde 3 Molendoncks beempken 4 de weg.
-een stuk eeusel gelegen achter Heyn Gerits,
1-3 Heyn Gerits 2 Johanna van der Heyen. _4 Art Vernebben.
-een stuk beempt in Afterbosch,
1 Peter van Diepenbeeck 2 Aert Hannen 3 Jan van Afterbosch 4 Thijs
van den Eynde.
Uit deze erfenis zal Goyaert jaarlijks gelden de cijns van de grond
en 3i lopen rog erfpacht.
1 Peter van Diepenbeeck is ten deel gevallen:
-een camp erfs,den camp ter Heyen,
1 Aert Hannen 2 Joest Verstappen 3 de gemeynt 4 de straat.
-een stuk erfs,geheten "int ewesel",
1 Bruysten Pelsers 2 Heyn Kersemekers 3 Aert Vernebben 4 Thijs van
den Eynde.
-een stuk land achter Heyn Gerits voorn.,
1-3 Heyn Gerits 2 Aert Hanen 4 Johanna van der Heyen.
-een stuk beempt in Afterbosch,
1-3 Jan van Afterbosch 2 Goyart Pechs 4 Thijs van den Eynde.
Hieruit zal Peter jaarl.gelden de cijns en 7 lopens rog erfpacht.
C Aert den Haen en Heylke kregen:
-een stuk land in den camp Verheyen voorn.,
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1 Johanna Verheyen 2 Peter van Diepenbeeok 3 de gemeynt 4 de straat,
•een stuk land in Molendorcs beempt,
»eenstuk beempt aohter Heyn Gherits,
1 Peter voorn. 2 Aert Vernebben.
-een stuk beempt in Afterbosch,
1 Goyart Peohs 2 Johanna van der Heyden.
Hieruit moet men betalen de cijns van de grond en 5i lopens rog erf
pacht.
D Johanna is ten deel gevallen:
-een huis,hofstad en erfenis daarbij en geheten,Tgher Heyen,

1 Thijs van den Eynde 2 Aert Hanen.
-een hoefken gelegen bij Molendoncks beempken
-een stuk beempt achter Heyn Gherits,
1 Goyaert Pechs 2 Aert Hanen en Peter voorn.
-een stuk beempt in Afterbosch,
1 Goessen Scoemekers 2 Aert Hanen.
Zij allen betalen de pacht en beloven ook ten allen tijde het gebruik
van de erfwegen.
fol.52vo
26 dagen in december 1466
Jan die Wit heeft opgedragen aan Heyn van Dynter:
-een huis met hofstad en met een cam erfs daarbij,
1 Jut Mercelis Kyvits wett.wijf was en haar knd. 2 een weg.
Hij zal alle voorcommer af doen en de cijns van de grond,
-"ende den last van der Jjnden ende van der branscaut na inhout der
scepenen letteren die Jan voorsr.Heynen voorsr.opgedragen ende
overgegeven heeft ende een hoen tsjaers der kercken van Asten op
hem ende op alle zijn goet hebben de etc.nfol.52vo
26 dagen in december 1466
Heyn van Dynter heeft verkocht aan Jan den Wit:
-een huis, hof stad met een hoefken daarbij,
1 Heyn van Dynter 2-3 Ywaen van Heze 4 de gemeyn straat.
Los en vrij behalve jaarl.een hoen aan de kerk van Asten.
Henric Janszn.van Dinter heeft opgedragen aan Jan den Wit 5 lopens
rog jaarl.erfp.
Deze 5 lopens had Henric voortijds gekocht van Henrick en Ywaen,
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Henric Myckaerts wett•zonen en men jaarl«geldt uit:
-vijf lopena land,geheten den Hegeoker, tot twee stukken,
Dat een atuk gelegen: 1 Weyn van Omel 2 Vreyaen van Omel
Die andere akker gelegen: 1 Jan Cnuyts knd. 2 Vreyns van Omel.
Dit alles volgens de princ.brief.
fol.53

29 dagen in december 1466

Weyn Mercelis Weynenzn .heeft verkocht aan Philip van den Bosch,onze

mede-schepen,een mud rog erfp.jaarl.uit:
-een sester land (een luttel meer of min) aan ghenen Coelck,
1 Dirc Verdonschit 2 Philip van den Bosch 3 Weyn voorn. 4 de weg.
fol.53
5 dagen in lornaent 1466 (=1467)
Claes Goyaert Vrancken Hanenzn.heeft opgedragen aan Willem Glaeszn.
van Esp al zijn goed (havelijk en erfel.) en doet daar helmelinge op.
"Verder soe heeft geloeft Willem Claes van Esp voorsr.oft geboert
dat Claes voorsr. stoerf sonder wettige geboert dat hij dan die goey
voorsr. (sij sijn haffelijck of erflijck) keren sal tot orbaer ende pro
fijt Claes voorsr.kijns dat hij natyerlijc gewonnen ende vercregen heeft
bij M a rien .... . huysvrouvrVerweyen was,welck kynt genaempt ende geheyten is Mergriet.”
fol.53
7 dagen in loemaent '66
Mercelis Janszn.van Rosendael heeft opgedragen aan Goyaert Abenzn.
van Thoren:
-een lopens land op Loverbosch,
1 Luytgart Pelsers en haar knd. 2 de verkoper.
Dit land had Mercelis voortijds gekocht gehad van Bruysten Pelsers
Lemmenzn.zoals de princ.brief dat bevat.
fol.53
7 dagen in loemaent
Mercelis Janszn.van Rosendael verkoopt aan Goyaert Abenzn.v.Thoren:
-een stuk land op Loverbosch,
1 Thijs Melyszn. 2 de koper 3 Heyn Hannen 4 de weg.
Joest Peters Verrijt als man en mbr.van Belien zijn wijf Heynendr.van
Liessel heeft verkocht aan Willem Jan Henricks die men heyt die
Wagemeker:
-een stuk beempt iij gheen Luttelheze,
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1 Heyn Go pijs e.a. 2 Gherit van Helmont 3 de gemeynt 4 de Aa.

fol.53vo
14 dagen in loemaent '66
Weyn Dirc szn.van den Papendonck heeft verkocht aan Mercelys Willems
tot behoef van Hr.Mathijs zijn zoon een mud rog jaarl.erfp.uit:
-acht lopens land en groes,aan ghenen Dijck,
1-3 Dirc van Bussel 2 Weyn van den Papendonck 4 de gemeynt.
fol.53vo
19 dagen in loemaent '66 (=67)
Gherit Umans wett.zn.van Roesven heeft opgedragen als wettige erf
genaam van Uman,aan Dirck van Diesdonck een mander rog jaarl.erfp.
welke Uman voorn.voortijds gekocht had van Weyn Janszn.van Omel en
men jaarl.geldt uit:
-een halve buunre beempt achter Habraken,
1 Jan Cnuyts 2 Vreyns van Omel 3 Weyn van Hobbraken 4 de Aa.
fol.53vo
20 dagen in loemaent
Everaert Janszn.van Diesdonck als wett.erfgenaam van Jan zijn vader,
heeft opgedragen aan Jan nat.zn.Jans Dircszn.van Diesdonck 3 lopens
rog jaarl.erfp.met brief,deze 3 lopens had Jan van den Diesdonck,
de vader van Everaert,eertijds gekocht van Cornelis Putmans en die
men jaarl.geldt uit:
-zijn huis en erfenis,
1 Aelken Bouts 2-3-4 de straat.
-een sester land (luttel min of meer),
1 Joest Rovers 2 Weyn van Hobbraken.
-een lopens land,gelegen in Lobkens camp was,
1 Heyn Lobkens 2 Marie Lobkens.
fol.53vo
20 dagen in januari
Gherit Verhoeven heeft opgedragen aan Jan nat.zn.was Jans Dircszn.
van Diesdonck 3 lopens rog erfp.met brief,deze 3 lopens had Gherit
voortijds gekocht van Lenart Stoetboems en men jaarl.geldt uit:
-twee lopens land,op dat Voelcoet,
1 Joest Rovers 2 Ysbout van Hal.
-een half lopens land,
1 Willem Duyssen 2 Jan die Wit.
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fol*54
5 dagen in sporkel (= 1467)
Jan die Bruyn van Someren heeft opgedragen aan Gherit Umanszn.aran
Roesven 6 peters (18 st.)
Deze 6 peters had Jan Willem van Gherdingen voortijds beloofd gehad
te betalen aan Jan die Bruyn zoals de brief daaraf dat bevat.
Jan doet helmelinge en zet Gherit in zijn plaats etc.

•

fol.54
12 dagen in sporkel
Gherit voorn.heeft deze 6 peters opgedragen en overgegeven aan Pe
ter Gherit Claeszn.van Someren.
fol.54
-" Jan die Wit ende Hadewijch sijn wittighe huysvrou hebben erflijck
vercoft Ywaen van Heze custer tot Asten:
-6 lopense lands gelegen in der prochie van Asten,geheyten op die
Braken tusschen erfenis Heyn Colen ende Pouwels sijns broeder ende
erfenis Gherits van Hal ende erfenis Bruystens van Hal als hij
(meynde aen die ander sijde),streckende van den weghe die coempt van
den wijnmolen ende gheet totten goey ter wijnmolen aen eenen wech die
coempt van der kercken van Asten ende gheet totten heylgen eyckken
als sij seden,los ende vrij ten weer dat myn bewoent dat daer enen
pennynck t sijns in stoent;
den anderen dach in sporkel."fol.54
"Jan die Wit aen deen sijde ende Hadewych sij huysvrou ander sijde
hebben geloeft Ywaen van Heze tot behoef die lancste levende sal
van Jan voorsr.ende Hadewijgen voorsr.,dat die onbedeylt behauden
sal alsoe langhe als enych van hon beyden leven sal van honnen (wit
tige )kynderen:
-een huys,hofstat ende hoefken,"
1 erfen.Ywaen voorsr. 2-3 erf.Heynen van Dynter 4 de straat.
"ende geloefden dit voorsr.vast ende stedich te hauden sonder enych
weder seggen op hon etc."
Datum den anderen dach in sporkel.
fol. 54
Joest Lenaert Stoetboemszn.heeft beloofd aan Art Berwouts hand
schout van Asten
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wop sijn lijf ende op sijn goet hebbende ende verorijgende ende op al

soe sculdich ende soe onsculdich als hij was tot dieren tijt doen hij
gevangen waert wederom in den stock te gaen daer voer ende dat
voorsr*te verbornen tot alder tijt als myen bewijnt dat hij tegen
sijns vaders wil of sijnre "moder” duet dat hij over hom croenen off
olagen ende oec als myen bevijndt bornende off tuyssende om gheldt
tegen ymont oec als myen bevijndt tsnachs drinckende in enyghe her
bergen daer sijn vader nyet bij en is ende oec als hij meer ten een
quaert biers drijnct in een herberghe sdaechs daer sijn vader oec
nyet bij en is ende oec als myen bevijndt dat hij des sondaechs ende
den heyligen dachs nyet ter kercken en gheet ende mishoert ende oec
dat hi hom Dircs van Os hueden sal ende alle ander boeven om daer
nyet mede om te gaen,11
Datum ut supra,vijf daghe in sporkel,
fol.54vo
Schepenen Heyn Colen,Gelys van Hal,Henric van Roesven.
Jan Aertszn.van der Hoeven heeft verkocht aan Mercelis Weynenzn.
van den Bosch:
-een stuk eeusel,die Spoerct,
1-3 Art van Beest 2 Elsbeen Colen 4 dat gemeyn Laerbroeck.
Los en vrij behalve de cijns van de grond en een sester rog jaarl,
erfp,en een oude vlaams aan de koster tot Asten en verder alzulk
jaargeld als waar dat voorsr,erfenis in gehouden is.
fol.54vo
Mercelys Weynenzn.van den Bosch verkoopt aan Jan Aertszn.Verhoeven
een mud rog erfp.jaarl.uit:
-een stuk eeusel,den Spoerct (zie boven)
Vrij uitgenomen de cijns van de grond en twee lopens rog erfpacht en
verder alzulk jaargeld etc.
fol,54vo
Jan voorn.aan de een zijde en
Mercelys aan de ander zijde:
hebben verklaard dat als Mercelis komt volgens datum van de brief
binnen 6 jaar op O.L.Vr.dag en betaalt dan aan Jan voorsr.31 gld.
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paters met de verschenen pachten dan zal Jan aan Mercelis uitrei
ken en overgeven de brief betr.die voorsr«mud rog etc*

fol.54vo
de derde dag in sporkel
Gherit van Berkel Henricszn.verkoopt aan Heyn Colen,onze mede-schepen:
-een stuk land aan gheen Laerbroeck,
1-2-3 Heyn Colen de koper 4 een weg.
Vrij behalve een penn.cijns op Sint Mertensdag.
fol.54vo
Peter Gherit Claeszn.was van Someren heeft beloofd als princ.sch.
aan Dirck van Bussel te betalen op O.L.Vr.dag a.s.5 peters en 1
oort van 1 st.
fol.54vo
7 dagen in februari 1466(=67)
Maes van den Dael en Ruelen zijn broer,Jan die Cremer als man van
Heylwigh zijn wijf en Heyn die Kersmeker als man van Jut zijn wijf,heb
ben samen opgedragen aan Jan Maeszn.van den Dael hun recht en deel
van een mander rog erfpacht dat hun is aan.yerstorven na de dood van
Ermgard Lambrecht Colendr.jdie rog had Ermgard voortijds gekocht ge
had van Art van Uden de oudste,^n men jaarl.geldt uitï
-een stuk erfs of eeusel int Roet,
1 Snijerscamp en Hr.Jan van den Per 2 de weg 3 Gertruyd Maes en knd.
4 Hr.Jan van den Per.
fol,55
-Los blaadje E bij fol.55I recto
Cornelis wilnër Willem Wilbruers heeft verkocht aan Heyn Jan Robijns
-een stukske beempt en land aan gheen Swertbroec,groot 2i lopens,
1 de koper 2 Jan Arts Verhoven 3 Rut Aert Rutgers 4 Heyn Kersmekers
Cornelis doet helmelinge,vrij behalve 2 penn.als jaarl.cijns.
1 verso -los blaadje bij fol.55 Item Heyn Robijns heeft beloofd als pr.sch.op O.L.Vr.dag a.s. aan
Cornelis voorn.10 lopens rog en daarna over een jaar nog 10 lopens
en dan daar mee betalen 25 gld.peters.
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fol.55
die pauly apostel 1467
Katelijn van den Molendijck die voortijds wijf was van Goessen Wauters
met haar mbr.heeft verkocht aan Rommen Gherit Artszn.was,een mud
rog erfpacht uit haar recht en gedeelte van haar:
-huis, hof steden en camp erfs, den Molendijck,
1-2 Kathelijn van Boeschit en knd. 3 Dirc v a n ..... 4 de gemeynt.
Vrij behalve haar deel van de cijns en ook haar deel van 2 mud rog
erfp.die daar uitgaat.
fol.55
13 dagen in sporkel
Cornelis Willem Wilbruerszn.heeft beloofd als pr.sch.aan Jan Willems
van Lier wettelijk te betalen op O.L.Vr.dag a.s.een mander rog erfp.
en over een jaar daarna nog een mander en dan mede betalen 14 peters.
fol.55
14 dagen in sporkel
Peter van den Mortel man en mbr.van Margriet zijn wijf Thijsdr.van
Bergelen heeft beloofd als pr.sch.aan Ywaen van Heze tot behoef van
Peter Heyn Duysterszn.dat hij hem jaarl.korten zal een m... rog en
dat 6 jaar volgens de inhoud van de cedulè der verpachting daar hij
woont te weten voor 14 peters.
Deze 14 peters zal Peter van den Mortel hem wederom geven met half
mei als hij,Peter Heynen Duysterszn.van de hoeve zal vertrekken zo
als de cedule dat bevat die tussen hen gemaakt werd.
fol.55vo
"Heylych Lybkens is gewesen tot hoeren onscout Ao 67, 18 daghe in
sporkel tegen Gherit Everaerts.
Dirc Cuypenbyner is ter selver tijt gewesen tot sijnen onscot tegen
Aerden van Reest.”
"Jan Janszn.van Afterbosch die jongste is ten selver tijt gewesen
tot sijnen onscout tegen Jan Janszn.van Afterbosch den outsten."
"Jan van Afterbosch is ten selver tijt gewesen tot sijnen onscout
tegen Jan sijnen soen die ouste."
fol.55vo
18 dagen in sporkel
Dirc Peterszn.van den Donschit aan de ene zijde en
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Jan Jan Claeszn. aan de andere zijde,
die man en mbr.is van Celytn zijn wijf Dircs voorsr.dr.hebben beloofd
aan de hand van de schout,op een peen (boete) van twee leeuwen,half
tot behoef der kerk van Asten en de andere helft tot behoef van de
Heren van Asten vast en stedich te houden alzulke deling als zij ge
daan hebben van de goederen die hun zijn aangebleven na de dood van
Kathelijn Dircs voorsr.wett .wijf was,
"ende dat Dirc voorsr.noch Jan,voertijts deylen sal alle gued ende
soe wat twyst ende discorde dat daer in vallen mach,dat dies Jan
die Bruyn van Zomeren en Heyn Verdonschit,Mercelis Artszn.van den
Camp ende Joest van Diesdonck tot alder tijt geloeft sullen sijn op
voorsr.peen sonder arglyst."
fol.55vo
20 dagen in sporkel
Aert Artszn.van Beest heeft beloofd als princ.sch.aan Willem Wou
ter Arckenzn.tot behoef van Thonys nat.dr. Arts van Beest voorn, wet
telijk te betalen op de eerste zondag na de hoogtijd van Sint Lam
brecht bisschop ende martelaar a.s.over 3 jaar de som van 18 peters.
fol.55vo Willem Herman Eyckmans heeft verkocht aan Gheertruy Mat
heus Stippelmans wett .wijf was tot haar tochte en na haar dood haar
wett.knd.tot de erfelijkheid 10 lopens rog uit:
-zijn huis,hof stad en erfenis daarbij,
1 Hr.Henric van den Ghertscher priester en Jan Honsnasen 2 erfgen.
Heyn Lobkens,Peter Bouts en erfenis toebehorend der hoven ten .....
3 de weg 4 Hr.Jan van Asten priester.
Los en vrij uitgenomen een lopens rog daar jaarl.uitgaande.
fol.56
Thijs Dirc Gheven Smollerszn.was met hem Jan Janszn.van Diesdonck,
Everaert ook Janszn.van Diesdonck,Jan Mercelis Cremerszn.,Goyaert
Verbeersdonck,Ghevart Jan Ghevartszn.,Heyn die Hoeymeker,Goyaert
Willem (Hermen)zn.was en Jan die Smeet Verbeeck,hebben samen be
loofd als princ.schuld.op hun goed aan Arnt Bertwout Roelofszn.was
tot behoef van Vrouwe Johanna van Heeswijk,Dinter en van Asten,dat
zij geven en betalen zullen aan voorn.Vrouwe haar jaarpachten van
de molen tot Asten die Thijs voorn.gepacht heeft voor een tijd van
6 jaren,deze tijd begint int hoogtij van Sint Philip en Jacobus apos83
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talen a.a.met een jaarpacht van 57 mud rog in vier termijnen elk
jaar te leveren en betalen. Elk jaar zal de eerste betaaldag zijn
op 1 augustus,1 november,1 februari en 1 mei en dat 6 jaar lang te
leveren tot Asten volgens' de brieven daar over,
-"welcke moeien den voorsr.tijt duerende houden sal tot molners
rechten ende oft geboerde dat die voorsr.moeien bij versumernyssen
Thijs voorsr.aff bornde oft neder viel,dat dan Thijs voorsr.ende sijn
mede gelovers die voorsr.moeien alsdan weder op maken sullen ende
doen maken alsoe goet als Thijs die aenvaerden sal,behoudelike Thijssen voorsr.of men aen die voorsr.moeien anders tymmeren moest dat
Art voorsr.van der voorsr.Vrouwen wegen dat doen sal oft doen doen
op hoeren cost sonder costen Thijs voorsr.ofte sijnen medegeloevers
ende oft myds suiker tijmmeringen die voorsr.moeien langer styl
staende dan drie daghe dat Thijs voorsr.dat afslach doen sal van den
voorsr.pacht na avenant van der tijt.
Item Thijs voorsr.sal alle coren comen op ter molen dat men besurgen
sal op ten huyse der Vrouwen voorsr.van Asten tot Asten gelegen den
voorsr.thijt duerende malen sal sonder molster ende alle ander coren
ten moeien voorsr.comende malen sal ofte molsteren dat 24ste deel
ende al sonder argelyst."
fol.56
Thijs Dirc Ghetfen Smollerszn.heeft beloofd als pr.schuld.aan Jan en
Everaert Janszn.van Diesdonck waren,Jan Mercelys Cremerszn.,Goy
aert Verbeersdonck.Ghevart Jan Ghevartszn. was en .....
wettelijk te lossen en kwijten alzulke belofte als zij met hem gedaan
hebben inzake het verborgen van de molen tot Asten enz.
fol.56vo
19 dagen in sporkel (=1467)
Gherit van Berkel Henricszn.heeft verkocht aan Heyn Colen,onze
mede-schepen,1£ mud rog erfp.uit:
-de ? van drie buynre int Roet,
1 Jan Honsnasen en erf.voortijds toebehorend aan Jan Lobkens 2 erfg.
Peter van den Borlaer 3 Peter Henricszn.Verweyen 4 Ywaen van Heze.
-een buunre rijende in 6 buunre beempt jaarl.achter Onstaden,
1-2 Willem van Veldacker 3 Jan van Hyndart en Jan Verkyevitsflaessen e.a. 4 de gemeyn Heerstraat.
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fol.56vo
Gherit voors.en Heyn voors.hebben bekend 11dat voorwaerde is ende
comenscap als Gherit voorsr. coempt en betaelt Heynen voorsr. 39
gouwen peters na datum des briefs op O.L.Vr.dag over vier jaeren
metten verschenen pachten van inhout eens briefs van 1£ mud rogs
erfp»ende die geloeft Heyn voorsr.hon dan weder ut te rejrken ende
over te geven ut in forma."
fol.56vo

25 dagen in sporkel

Art Art szn. Vernebben heeft verkocht aan Goyaert Willem Bottelmans

een mander rog erfp.uit:
-drie lopens land op Loverbosch,
1 Bruysten Pelsers 2-3 Willem (Smulders) 4 een weg.
fol.56vo,57
25 dagen in sporkel
Jan Peter Cuypenbyner verkoopt aan Ywaen nat.zn.was Hr.Jans van Heze,priester,tot zijn behoef en tot behoef van Sophia zijn nat.dr.een
mud rog jaarl. lijfpacht te betalen op O.L.Vr.dag alzo lang als Ywaen
of Sophie leven zullen,uit:
-zijn huizing,hof steden en erf daarbij tot Omel,
1 Herman van Helmont 2 Art van Helmont 3 de straat 4 een weg.
-een hoeff,
1 Heyn Duysters 2 Herman van Helmont 3-4 de gemeynt.
-een stuk eeusel,vroeger van zijn vader,
1 Jan voorn. 2-3 Herman van Helmont 4 de weg.
Vrij behalve de cijns van de grond en 16 lopens rog en 14 mud rog
erfpacht.
fol.57
3 dagen in maart
Art Claes Pelserszn.heeft opgedragen aan Bruysten Lambrecht Pelsers
onze mede-schepen:
-een huis met hofstad en een stuk land daarbij,
1 de straat 2 Peter sWeders Jutten Leyten.
Dit huis enz.had Claes Lambrecht Pelsers zijnde Arts voorn.vader,
voortijds gekocht van Ruelen Maeszn.van den Dael en Ruelen had het
gekocht gehad van Peter,Ghijs,Art,Dirc en Lambrecht gebroeders zijnde,
wett.zonen van wijlen Jan Berckers.
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-een stuk land op dat Udelooet,
1-3 de koper 2 Goyart van Otterdijck 4 een weg.
Dit land had Claes voortijds gekocht van Willem Jan Willems.
-een stuk land,bij dat Odelcoet,
1 Heerschap van Asten 2 Jan van Roesendael.
Dit land had Claes gekocht van Gerit Verhoven.
-een stuk land bij dat Odelooet,
1-3 de koper 2 Willem Jan Willems.
Dit land had Claes voortijds gekocht van Jan van Rosendael.
Art belooft de kommer af te doen van wege hemzelf en Claes zijn va
der, uitgenomen 3 lopens rog erfpacht die Claes en Lijsbet zijnvvraaw
daarin erfel.hadden bezet aan de h.geest van Asten.
fol.57
de derde dag in maart
Willem Jacobs die men heet die Weert heeft beloofd als princ.sch.
aan Henrick Dirckszn.van Rut te betalen op O.L.Vr.dag a.s. een man
der rog en daarna over een jaar nog een mander en dan mede betalen
13 peters.
fol.57vo
Jacob Ysbout Colenzn.als man en mbr.van Beien zijn wijf wett.dr.Jan
van Walscherts,heeft opgedragen aan Peter Willemszn.van Veldecker:
-zijn huis met hofstad en een camp erfs daarbij gelegen aan die ge
meyn Beeck,alom en de gemeynt van Asten.
Dit huis enz«had Jan Walscharts voortijds gekocht van Jan Roefs
Kersemekers zoals de brief dat bevat.
Jacob "geloefde alle commer van sijnre wegen,van Jan Jan Walscharts
voorsr.wegen ende oec van Lijsbetten,Jan voorsr,dochter was wegen
aff te doen" uitgenomen een mander rog erfpacht dat Jacob daaruit
voortijds verkocht had.

fol.57vo
10 dagen in maart
-"Jan Maeszn.van den Dael heeft vernaerscapt in den recht dese
voorsr.huyssinghe ende camp erfs ende heeft dat voorsr.weder Peter
en voorsr.opgedragen ende overgegeven ende begheerden daer brieff
aff,ut in forma."
fol,57vo
16 dagen in maart
Goyaert Luytgarden Peter Thijs wettige zoon was en Maes Spijk£rman
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«Is man en mbr.van Marie zijn wijf ook Luytgarden wett.dr.en Jan
van de Voert als man van Weyndel zijn wijf eveneens Luytgarden wett.
dr.,hebben opgedragen als wettige erfgen.van Luytgarden voorsr.aan
Ywaen van Heze en dat tot behoef van Hr.Claes Henric Lobkenszn.
priester,een mander rog erfp.met de schepenbrief,
Dit mander had Luytgart die Peter Thijs wijf was,voortijds gekocht
gehad van Jan van Rosendael en men jaarl.geldt uit:
-drie lopens land,die Wynckelaoker,
1 Hr.Jan van den Per priester, 2 de verkoper 3 Wreyn van Hobbraken
3 Gherit Verhoven.
Dit alles met drie achterstallige pachten.
fol.57vo
25 dagen in maart
Jacob Janszn.van den Sande heeft verkocht aan Pouwel Jan Colen een
mander rog erfp.uit:
-een stuk eeusel op Braessel en groot omtrent 2 lopens,
1-2 Goyaert van Otterdijck en Maes van Onstaden 3 Gherit Lemmen van
Helmont.
-twee gedeelten van een halve buynre beempt achter Onstaden,
1 Willem van Catwick 2 Peter van Veldecker en Dirc van den Sande.
3 Maes sGroenen 4 de gemeyn Aa.
Vrij behalve de cijns van de grond.
fol.58
25 dagen in sporkel
Dirc Peter Cupenbynerzn.heeft beloofd als princ.schuld.aan Gherit
Willem Everaerts tot behoef van Sophie Gherits voorn.nicht te beta
len op O.L.Vr.dag a.s. 4 peters en 2 lopens rog.
fol.58
Henric Jan Vriesenzn.als man van Korstijn wett.dr.Art Wiesen en Korstijn voorn.met hem en met Peter Jan zoon van Bon als man van Even
zijn wijf,Kar stijn voorn, wett .dochter, hebben opgedragen aan Hr.Lenart
en Jan gebroeders,wett.zonen waren Ghelden van Boeschit alzulke er
fenis als hun is aanverstorven na dood van Katelijn witt.wijf was van
Art voorn.zo waar die in Asten gelegen zijn.
Ze doen helmelinge hierop en beloven alle commer zelf af te doen ~
®et recht en mede voor Jans Goyens en Henrios(soen) waren Art sWijsen en hun wett.knd.dat zij die gelijk met hen en met Margriet hun
wett.moeder en met Katelijn hun moei zullen helpen dragen.
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Korstijn aal hebben 2 mud rog lijfpacht en Peter na Korstijn dat 2
oud rog erfpachs.
fol.58
Hr.Lenart en Jan gebroeders,wett.zn.waren Ghelden van Boeschit,heb
ben verkooht aan Korstijn Art sWijsen wett.dr.2 mud rog jaarl.lijf
pacht zolang ze leeft en na Korstijns dood zal die pacht komen aan
Even Korstjen voorsr,dochter en alle wett.knd.en dat jaarl.uit:
-een stuk erfs,den Nuwencamp gelegen tot Boeschot en groot 1 mudse
1 de gemeynt 2 erfenis toebehorend aan de hoeve te Boeschot 3 Dirc
van Liessel en Claes Vriesen 4 de huizing van Boeschot.

Los en vrij behalve de cijns van de grond en alzulke erfpachten als
daar met recht zijn uitgaande.
fol.58vo
13 dagen in maart
Peter Janszn.van Bon als man van Even zijn wijf,Korstijn en Art sWijsen
wett. dr.,heef t geërfdeeld met Korstijn zijn vrouw:
"van alle goeden daer hij toeseggen toe sou moghen hebben (sij sijn
hafelyck of sij sijn erfelyck) ende schildt hoer dat af quyt ende ge
loeft voert dat quytscellen tot ewijgen dagen vast ende stedich te
houden op hom etc."
fol.58vo
3 dagen in april
Jan Roefs Kersmekers heeft verkocht aan Heyn van Onstaden en Joest
van Diesdonck een mander rog erfpacht tot behoef "des heyligen
ghees van Asten" uit:
-een buunre beempt gelegen in den Broeckkamp.
1 Jan van Weerdingen 2 Gylis van Hal 3 de gemeynt 4 Hr.Henric van
Heersel met zijn "medeghedelingen als hij sede.u
los behalve de cijns en een mander rog erfp.dat daar voor uitgaat.
fol.58vo
3 dagen in april
Jan Mercelis Buckyncks heeft verkocht aan Claes Dirc Sanderszn.:
-een stuk land bij het Roet,
1 Heerschap van Asten 2 Jan Verhoeven 3 Hr.Jan van Asten 4 Heyn
Vriens.
fol.58vo
4 dagen in april
Margriet Willem Jacob huisvr.was met mbr.heeft verkocht aan
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Willem Willem Jacobs haar wett.zoon:
«een stuk land,den firucacker,
1 Weyn van den Bosoh 2 Willem sWijsen met zijn "medeghedelyngen"
3-4 de gemeynt.
-een hof ƒ aan ghenen Bosch,
1 Willem Willem Jacobs 2 Philip van den Bosch.
-een stuk beempt,in den Mortel
1-3 Willem sWijsen e.a. 2 Willem van d e n .... 4 de Dijck.
fol. 59
4 dagen in april
Willem Willem Jacobs heeft verkocht aan Mercelis Willems een man
der rog erfp*uit:

-drie copsen land,den Cromacker,
1 Philips v.d.Bosch 2 een weg 3 Weyn v.d.Bosch 4 erfg.Willem Jacobs,
-zeven copsen land,den Lanckacker,
1 Jan Arts van Helmont 2 Weyn v.d.Bosch 3 Willem Zewouts 4 eenwsg.
-twee sillen beempt,den Mortel,
1-2 Weyn v.d.Bosch 3 Philip v.d.Bosch 4 een weg.
Los en vrij behalve de cijns en een mander rog erfpacht dat Mercelis
de koper daar voor in had,zoals hij zei.
fol.59
Katelijn Philips wett .huisvrouw was Verrijt met mbr.heeft opgedragen
aan Joest Ever^aertszn.van Diesdonck.
fol.59
4 dagen in april 1467
Bruysten Lambrecht sPelsers heeft opgedragen aan Mercelis Willems
een mander rog jaarl.erfp.met schepenbrief.
Dit mander had Bruysten voortijds gekocht van Henrick nat.zn.was
Hr.Rovers van Eyndehouts en Henrick had het voortijds gekocht van
Dirck Peters van den Borlaer en men jaarl.geldt uit:
-drie lopens land int Roet,
1 Hr.Jan van Hal 2 Gherit van Hal en Snijerscamp 3 de vicarie van
Asten 4 Peter Henrics Verweyen.
fol. 59
4 dagen in april 1467
Dirc Dircszn.Verdonschit heeft opgedragen aan Willem Art Goyaerts
alzulke erfenis als hem gebleven en aangestorven is vanwege de
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dood van Katelijn zijn w e t t .moeder,waar die gelegen of bevonden mag
worden in Asten.
Dirc zei hiervoor Willem in zijn plaats en doet helmelinge.
fol.59 vo
-blancofol.60recto
-blanoofol.éOvo
8 dagen in april
Katelijn ..... .... van Hobbraken die oudste met mbr.,Dirc Roefszn.was ............ Jan Bosch zijn wijf ook Ka te lijns dr.,hebben erfe
lijk kwijtgescholden Jan Verhoeven,Willem van Eyck en K(atelijn) van
Hobbraken Arts van Hersel wettig wijf was en haar (knd.) van alzulke
beloften als Weyn van Hobbraken,hun wettige (vader) voortijds be
loofd had aan (Roeven) Dirc Roefsznomnin huwelijks voorwaarden al
waar Katharijn en haar knd. "aff eyssenée ende (manen)de waeren ....
ende voert van e n yg h e n ..... daer aen clevende ende scelden hon
daeraff quyt ende geloeven dat quytscellen ewelijck vast ende stedich te hauden voer hon ende voer hon nacomelingen op hon etc."
Willem van Eyck als man en mbr.van Sophie zijn wijf Weynen dochter,
heeft beloofd aan Jan Bossen ook 4 lopens rog en 9 peters.
Jacob Weynenzn.van Hobbraken heeft overgegeven aan Dirck Roefszn.
4 lopens rog en 9 peters,ten dage ut supra.
Katelijn van Hobbraken die Art van Hersel wettig wijf was als princ.
schuld.heeft beloofd aan Kathelijn haar wett.zuster ook Weynen voorsrs.dr.te betalen op O.L.Vr.dag a.s.4 lopens rog en daarna 7 jaar
lang elk jaar 4 lopens en het laatste jaar (of daar binnen) op O.L.
Vr.dag 9 peters.
Katelijn voorsr.met mbr.heeft deze 4 voorn.lopens rog en deze 9 pe
ters opgedragen aan Peter Emonden Artszn.van den Wey was (=Verweyen).

f

fol.60
25 dagen in oktober 1467
Vreyns Janszn.van Omel heeft opgedragen aan Jan Hr.Henrics nat.zn.
van Omel priester,alzulk goed (havelijk en erfelijk) als hem is aan
verstorven vanwege de dood van Hr.Henrics voorn, zijn wett .broeder
en zet Jan voorn.daaraf in zijn plaats.
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fol.61
30 dagen in maart 1467
Aert van Reeat heeft opgedragen aan Dries Gheven Deckerszn.:
-een stuk land,den Cuylacker tot Omel,
1 Mercelis Willem 2 Hillen van Hoesden en haar knd. 3 Peter Ver
eept 4 de weg.
Dit land had Aert voortijds gekocht van Jan Aerts Verhoven volgens
de princ.brief daaraf.
fol.61
30 dagen in maart 1467
Art Dirc Hadewigenzn.heeft verkocht aan Dries Gheven Deckers:
-een hoefken tot Omel,
1 Arts kynder van Helmont 2-3 Philip van den Bosch 4 de straat.
fol.61
30 dagen in maart 1467
Goyaert Goyaert Pechszn.heeft verkocht aan Joerden Janszn.van Die
penbeeck een mud rog |aarl.erfp.uit:
-een stuk erfs,den Brant,
1 Thijs Meliszn. 2-3-4 de gemeynt.
Los behalve de cijns en daaruit een mud rog erfpacht jaarl.
Johanna Goyart Pechsdr.met mbr.heeft verkocht aan Goyaert Goyaert
Pechzn.haar wett.broer:
-een huis,hof stad en erfenis daarbij aan Voerseldonck,
1 Thijs van den Eynde 2 Art Hannen 3 een weg 4 de gemeynt.
-een hof,
1 Bruysten sPelsers 2-3-4 Peter van Diepenbeeck.
-een stuk beempt in Afterbosch,
1 Heyn van Doeren en Goessen Scoemekers 2 Art Hannen 3 Jan van Af
terbosch 4 Thijs van den Eynde.
-een stuk eeusel gelegen achter Heyn Gerits,
1 Peter van Diepenbeeck en Art Hannen 2 erf.Goyaert voorn. 3 Heyn
van den Winckel 4 Art Vernebben.
Los behalve de cijns en haar deel van een kan wijn jaarl.aan de kerk
van Asten.
fol.61
30 dagen in maart 1467
Goyaert voorn.verkoopt aan Peter van Diepenbeeck tot behoef van Jo
hanna voorn.een mud rog jaarl.erfpacht uit het voorsr.huis enz.
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fol.61vo
30 dagen in maart 1467
Goyaert voorn«heeft beloofd aan Peter van Diepenbeeck tot behoef

van Johanna voorn. "dat hij Johanna haar leefdag die uut camer aent
voorsr. huis lofbaar houden sal om hoer daerin te wonen van daeck

ende wenden en doeren" op hem en zijn goed.
fol.6lvo
de laatste dag in maart
Goyaert Verheyden heeft opgedragen aan Henric Jacobszn.van Diepen
beeck:

-de helft van de gehele buunre beempt aan Voerseldonck,
1-3 de gemeyn laentweer 2-4 de gemeynt.
Deze helft had Goyaert voortijds gekocht van Thijs Lysbetten sGroetenzn.was en Thijs had het gekocht van Gherit van den Borlaer.
Vrij behalve 2 mud rog erfp.die hij daar uit verkocht heeft en jaarl.
en erfel.te gelden.
fol.6lvo
de eerste dag in april 1467
Ghevardt Jan Ghevartszn. heeft beloofd als pr.sch.aan Vranck Dirc
Crabbenzn.dat hij betalen zal aan Jan van Brey en Jans kinderen al
zulk pacht- en erfgeld als Vranck hem beloofd had in schepenbrieven
te betalen op de dag volgens de inhoud der brieven "ende soe wat
sculden ende commer dat Vrancken daer tot enygen tijt af coemdt met
recht dat hij hon die scaey oprichten sal ende vervollens sonder
arglist."
fol.61vo
de eerste dag in april
-"Vranck voorsr.geloefde Ghevarden voorsr.op hon ende op alle etc.
dat hij hom tot ghenen dagen belasten en sal of sijn erven van den
geloeften die Vranck voorsr.Jan van Brey ende zijn kynder gedaen
heeft,ten weer dat hon last ende scaey met recht queem op hon of
op sin erven van diere voergenoemde geloefden."
fol.6lvo
2 dagen in april
Vreyns van Omel heeft verkocht aan Ywaen van Heze tot behoef van
Lysbet Geldens Gheynserts dr.was,een mander rog jaarl. te gelden
na zijn dood en te betalen op O.L.Vr.Lichtmisdag alzo lang als zij
leven zal,uit:
t
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-een halve buunre beempt achter Hobbraken,
1 Weyn van Omel 2 erfenis van zijn knd. 3 Peter Heynenzn.van Hobbra
ken 4 de Aa.
fol.62
17 dagen in april
Schepenen:Heyn Colen,Philip van den Bosch en Willem van den Eynde„
Art van Hal en Gelys van Hal,onze mede-schepen en Peter Henricszn.
Verweyen ook onze mede-schepen die man en mbr.is van Bellen zijn
we tt. wijf,hebben samen opgedragen als wett .erfgen. van Cristljnen hun
wett«zuster en die voortijds wett«huisvrouw was van Jacob Peter Monenzn.,aan Hr.Jan van Hal priester en dat tot behoef van het al
taar O.L.Vrouw in de kerk van Asten "tot behoef eender derder myssen op den voorsr.autaer ter weken,gelyck Jacob voorsr.met consendt Crystina GelySjArts ende Belien voors.wittige suster was,
voertijts in hon leeft gemaect ende geordineert hebben in een in
strument een mud rog jaerl.erfpach etc.met drieën afterstedigen
pachten,metten schepenbrieven die sij daer af hadden welck mud rogs
erfp.voorsr.Dirc van Hal hon wittige vader was,voertijts gecoft en
de gecregen heeft tot behoef Jaecobs Peter Monensoen sijns swager
tegen Rut ten Mercelys sijen soens soen was ende men jaerlijcs ghijldt
ut":
-eenre sillen beempt die gelegen is bij den Dijck,die men gheet tot
Liedrop waert,"
1 Peter Willem Willemszn. 2 Herman van Helmont.
-meer onderpanden zoals de brief dat bevat en doet helmelinge tot
behoef van het altaar.
fol.62
22 dagen in april 1467
Jan die Moller van Rey als man en mbr.van Kathelijn zijn wijf die een
wett.dr.was van Jan sWijsen,heeft verkocht aan Heyn Dries Nauszn.
een mander rog erfp.jaarl.uit:
-zijn derde deel van een hoeve die hem mede is aangekomen na de dood
van Hr.Mercelis Moerkens priester,ter stey geheten,aan den Bosch.
Los en vrij behalve de cijns en een mud rog erfp.daarvoor uitgaande
uit dit derde deel en nog 4 mud rog erfp.uit de gehele hoeve gaan
de.
fol.62vo
Pouwel Artszn.Verbeersdonck heeft beloofd als pr.sch.aan Ghevart
93

Jan Ghevartszn.te betalen op O.L.Vr.dag a.s.te half oogst,een peter
en daarna op de volgende Lichtmisdag nog 2 peters en dan weer 2 pe
ters en zo vardar op elke Lichtmisdag tot de tijd dat Pouwel aan
Ghevart voorsr«na datum des briefs 10 paters elk jaar met de pach
ten. Da betaling zal altijd geschieden 14 dagen voor of na O.L.Vr.
dag* Mocht het gebeuren dat Pouwel of zijn nakomelingen niet zouden
betalen zoals voorsoreven is (dit staat er letterlijk in plaats van
voorsr.)
" dan sal Ghevart altijt sijn handt slaen aen die huyssinghe,hofstadt
ende erfenis dat daer bij ende aen gelegen is,geheyten aen die Lange
straet.” 1-2 Heyn Hannen.
"sonder vonnis of recht,welcke huysinge ende erfenis voorsr. Ghe
vart voorsr.Pauwel voorsr.geloeft te weesten (»vesten) op hom ende
op alle sijn goet als die voorsr. 10 peters betaelt sijn ende dan
ealdt geworst weerden met een braspenninck tschijns tsjaers ten
hoechsten ten wae^ dat daer myn (*min) tsijns in stoent ende met
13 lopen rogs tsjaers erfp. (ende met alle alsuloken wegen als daer
met recht sculdich over sijn te gaen) ende ofte geboert dat Pauwels
voors.cust eer betalen,dan sal Ghevart voors.ter stonde vesten die
voorsr.huyssinge ende erfenis, voors.Pouwelssen voors.of sijnen na
comelingen ende Pouwel voorsr.geloeft op hon ende op sijn goedt dat
hij die huysinge ende dat houdt ende gelyndt op die voorsr. erfenis
staende ende wesende,nyet erger maken en sal tottertijt dat Pouwels
betaelt heeft ende dat Ghevart hem geweest heeft."
fol.62vo
de andere dag in mei (=2 mei 1467)
Dirck van Rut en Mercelis Willems als schepenen in hun tijd,kennen
dat Joffr.Mergriet Jan huisvrouw van Berkel was,voortijds opgedra
gen en overgegeven heeft aan Art Berwout schout tot Asten als wet
tige erfgen.van Lucas van Berkel,haar wettige zoon was,een schepen
brief waarin Jan die Smet Verbeeck die jonghe in beloofd heeft aan
Lucas haar zoon was,acht gulden penningen,geheten louwen der munt
van Brabant op Pinksteren naastkomend en daarna drie jaar lang op
elke Pinksterdag te betalen acht gulden penningen geheten leuwen
zoals de princ.brief dat bevat en ze stelt Art Berwout in haar
plaats.
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ook Mercelis Art szn. was, zijn wettige broeder,al zijn erfgoed hetzij
land,beempt of eeusel zoals hem dat is aanverstorven na de dood
van zijn vader en moeder en gelegen is in Asten -ter stey geheyten
aan den Dijok— N.B. Dit laatste was doorgehaald.
Hij doet helemlinge hierop en belooft "alle commer van sijnre wegen
daerin wesende af te doen op hon etc. ... 11
3 dagen in mei 1467
fol . 63
Ysbout Mercelis Artszn.soens soen was van den Dijck heeft opgedra
gen aan Jan Mercelis Artszn.zijn broeder,een mud rog e r f p . jaarl.met
de schepenbrieven.
Dit mud had Ysbout voortijds gekocht van Katelijn zijn wett.moeder en
verder van zijn mede erfgen.als Mercelys Arts wett.knd.en dat Mer
celis Art szn. van den Dijck zijn wett. vader was,het eertijds gekocht
had van Art Geldenszn.van der Meer en van Dirck Dirc Jacobszn. en
men jaarlijks geldt uit!
-zijn deel van een schuur met |de hofëtad en erfenis daarbij gelegen
ter stede geheten,Afterbosch,
1 Wreyns Ysbout Copyszn. 2 Dirc Beckers,alwaar een weg tussen bei
den loopt die samen aan de verkoper en aan Dirck Beckers toebehoort
4 de gemeynt.
Dit alles volgens de princ.brief,verder belooft hij "alle commer van
sijnre wegen daerin wesende af te doen op hom etc."
fol.63
27 dagen in april 1467
Jan Jan Afterbosch de oudste heeft beloofd als pr.sch.aan Art den
Haen onze mede-schepen,tot behoef van Jan van den Eynde zijn zwager
wettelijk te betalen op O.L.Vr.dag a.s. een mud rog en daarna 4 jaar
lang op elke O.L.Vr.dag een mud en het laatste jaar van de vier,
zal Jan van Afterbosch aan Jan v.d.Eynde mede betalen 28 peters.
fol,63
XIIIIc end® LXVI in die Mertijnen
Hr.Jan Goyaerts van Milheze priester heeft verkocht aan Woutgher
Herman szn. Vermeer:
-een stuk erfs int Lielaer,
1 Daem Art Rutgers 2-3 Gherit Verhoeven 4 Henric v* Diepenbeeck.
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Vrij behalve jaarl. 4i penninok als cijns.

fol.63vo

^

12 dagen in mei 1467

Aert Aert sBeerkers als man en mbr «van Heylwig zijn wijf Weyn van
den Bosch dr.heeft opgedragen aan Mercelis Weynenzn.van den Bosch
8
lopens rog erfrog die hij Weyn van den Bosch,zijn heer,schuldig
was te vertegen tot behoef van Mercelis voorsr.en belooft dat op
dragen enz.van zijn wegens af te doen"ende ten tijden dat Art voorsr.
coempt ende betaelt aen Mercelijsen voorsr. 18i peters ende of dat
Art dese voorsr. 18£ nyet en betaelt tuschen dijt ende O.L.Vr.a.s.
over 9 jaer, soe sal Art voorsr.beroeft sijn van sijn kyns gedeelte
dat hem aencomen sal na dood Weynen voorsr.ende Beatrys sijnre huys-

vrou.|

►

fol.63vo
Mercelis Weynenzn«van den Bosch heeft beloofd als princ.schuld.aan
Peter Arts sBerkerszn.te betalen op O.L.Vr.dag a.s.8 lopens rog
en daarna 9 jaar lang elk jaar 8 lopens en het laatste jaar van de
negen (of daar binnen) op O.L.Vr.dag met de verschenen pachten 18£
peters.
fol.63vo
de laatste dag in mei 1467
Ghevart Ghevartszn.van den Zeylberch en Henric ook Ghevartszn.v.d.
Zeylberch,Aert Aert van der Haghe als man en mbr.van Luytgard zijn
wijf en Mercelis Lemmen Aleytenzn.als man en mbr.van Heylwig zijn
vrouw,beiden Ghevarts drs.van den Zeylberch waren,hebben samen ver
kocht aan Art Artszn.Vernebben:
-de helft van een stuk beempt,die Ploemp,
1 Gherit van Borlaer 2 Goyart Verheyden knd.en Gherit van Winckel
3 de knd.Dydden sGroeten 4 Aert de koper.
Los en vrij behalve de cijns samen voor Heylwig van den Zeylberch
hun "alre”wettige moeder*
fol.63vo
Aert Aertszn.Vernebben verkoopt aan Ghevart Ghevartszn.van den
Zeylberch tot behoef van Heylwig v.d.Zeylberch:
-een stuk beempt,dat Brouwen bruecksken,
1-2-3 Heylwig en haar knd. 4 de Aa.
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fol.64
-Los blaadje F Blaadje F
27 dagen in sporkel 1464 (=1465)
Jan Willemszn.van Gherdinge verkoopt aan Mergriet en Lysbet doch
ters wijlen Jan Dircks Ermgarden zn.7 lopens rog erfp.jaarl.te gel
den op O.L.Vr.dag uit:
-een huis met erf tot Omel,
1 Mercelis Willem 2 knd.Willem Maes 3 de straat 4 een eeusel van
de verkoper.
-een eeusel,
1 Henrick Jan Duysters 2 erfgen.Gheen Goyen 3 Heyn Jan Colen 4 Jan
de verkoper.
-een stuk beempt,die Boesterhorst,
1 Gherit van Helmont 2 knd.Willem Maes 3 de Aa 4 de gemeynt.
-een stuk land,die Halsacker tot Omel,
1 Mercelis Willem 2 Goyart zn.wijlen Goeyaert Geldens 3 Philip v.d.
Bosch 4 Heyn Jan Colen.
Vrij behalve de cijns van de grond en 10 lopens rog erfp.daarvoor
uitgaande aan Mercelis Willem en nog 27 lopen erfrog daaruit ook
jaarl.geldend.
fol.64
Henric,Jan en Art zijnde Margrieten zonen van Stakenborch en Jan
Gherit Heynbrechszn.als man en mbr.van Merie zijn vrouw Margrieten
dr.,hebben opgedragen aan Everaert Artszn.van den Ven 14i lopense
rog jaarl.erfpacht.
Deze 14i lopense had Margriet voortijds gekocht van Claeus Willemszn."uter gans(e)” en van Aleyt Hr.Arts Stakenborch nat.dr.was,welke 14^ lopens rog men jaarl.schuldig is te gelden uit:
-hun huis met hofstad en een erfenis daarbij aan Voerseldonck,
1 knd.Jan Silmans 2 knd.Mercelis Buckynks waren 3 de gemeynt 4
Henric Verhaseldonck.
Zo hebben Henric,Jan en Art en Jen Gherit Heynbrechszn.gelovende
voor Willem Willem Custerszn.als man en mbr.Aleyt ook Mergrieten
dr.helmelinge gedaan tot behoef van Everaert.
fol.64
de derde dag in wedemaent
Jan Willemszn.van Gherdinge heeft beloofd als pr.sch.te betalen
aan Jan die Bruyn van Someren op O.L.Vr.dag 6 peters.
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fol.64
8 daghe in wedemaent 1467
Jan die Smet Verbeeck die jonxte heeft "geloeft als principael
sculdenaer op hem etc.Amt Berwout castelleyn tot Asten wettelyck
ende wael te betalen tot Bamys naest comende VII gouwen leuwen,
den leu te betalen met XXX stuvers der munten ons Heren van Bra
bant of ander paeyment dat daer goet voer is ende daerna op Pijnxten naestcomende noch VI leeuwen gelijck voorsr.ende na dieen Pynxten daerna naestcomende op Onss Vrouwen Lichtmysdach noch VI leeu
wen oec als voer ende oft geboert dat Jan voors.enych van den
voorsr.termijnen in leet gaen ende en betaelt nyet,soe heeft Jan
voorsr.gesekerdt ende geloeft aen des Heren handt tot des voersters huys tot Asten 3jn te gaen ende daer nyt uut te sceyden Art
voorsr.en is betaeldt den leesten termyn met den vorsten termijnen.
fol.64vo
17 dagen in hoeymaent
Dirc Mercelis van den Beersdonck heeft verpacht aan Jan Willemszn.
van den Eynde:
-de helft van de huizinge,hofstad en erf enis,hetzij land of groese
en gelegen aan die Euseldonck,
1 convent van Bynderen en Dirc Roefs 2 de gemeynt 3-4 Dirc van Die
penbeeck.
-de helft van 4 lopens land in Afterbosch,
1 Art Vervoert 2 Jan van Afterbosch 3-4 Kathelijn Verrijt en haar
knd.
-de helft van een stuk land,in die Lenxdonck,
1-2 convent van Bynderen 3-4 de Beemden.
-de helft van een stuk land opten Lenxdonck,
1 Dirc van Diepenbeeck 2 convent van Bynderen 3 Art Gheldens 4 erfgen.Dirc van Ravenecker.
Vrij behalve de helft van de huizing ook nog de helft van 2i mud
min een cop, en nog om 3 mande r rog die Dirc die verpachter in zijn
recht en gedeelte van die helft van de erfenis erfelijk had verkocht
en ook nog de helft van zulke jaargelden als men daar jaarl. uit
geldt aan het convent van Bynderen en nog de helft van 2 ouden
vlaams jaerl. cijns en erfpachten die een jaar geldt voor Jan de pach
ter op de "rechte scoutdaghe" en nog voort om 12 lopens rog jaarl.
erfp.die Jan de pachter aan Dirck de verpachter daar jaarlijks erfelijk uit zal gelden.
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1
fol« 64vo, 65
den anderen dach in hoeymaent 1467
Lenart van Tienroey als man .en mbr.van Nellen Qoyaert Hanen wett.
huisvrouw was,heeft opgedragen aan Lambreoht Claeszn.van den Stock
een mud rog jaarl.erfpacht met brieven daarvan.
pit mud rog had Goyaert Hanen eertijds gekocht van Jan Jan tSmetszn.
Verbeeck en was aan Lenart te deel gevallen in aen erfdeling met
Nellen en Goyaerts voorsr.wett.kinderen en men jaarl.geldt uit:
-een stuk erf«dan Huysaokar tot Diesdonck,
1 Gheertruy van Hoechten 2 Willem Strijkers 3 de gemeyn straat
4 Weyn van Hobbraken.
-een stuk erf of eeusel,
1 Jan Vlemmics 2 de knd.Delien Verweyen 3-4 erfenis wijlen Willem
Verbeeck.
-een stuk erf of eeusel 1 wijlen Willem des verkopers broeder 2 Jan
van Otterdijk 3-4 de kn.. Delien Verweyden
Dit alles volgens de princ.brief en Lenart als man van Nellen heeft
helmelinge gedaan tot behoef van Lambrecht.
fol.65
12 dagen in hoeymaent
Hr.Goeyaert van Asten,priester erfvicaris tot A.sten en tot Liedrop,
heeft opgedragen aan Alant Mercelis Vereycken:
-"sijn huyssinge -hetsij huys,scuer,scop,poert,backhuys ende duufhuys- (deze regel was doorgestreept) metter hofstat ende metten
hoeve ende metten lande,groes en heytvelde ende metten vrijheyt op
die gemeynt van poeten ende van houwen metten hant dat daer op
steet gelijct hom daer toe behoeren is,ter stey geheyten den Dijck”
in Asten gelegen,
1 Lysbet van den Doren en haar knd. en Ywaen van den Papendonck
2 Maes van den Dael,Mercelis van Hobbraken en Jacob van Hobbraken
3 Dirc van Bussel en een weg 4 de gemeynt.
Deze huizing enz.had Goyaert voortijds gekocht van Ywaen nat.zn.was
Hr.Jan van Heze priester,zoals de princ.brief dat bevat.
Hr.Goeyaert doet helmelinge tot behoef van Alant,uitgenomen 14 lo
pen rog erfp. "die men af mach leggen ende moet of men wil etc. in
lettris,ende noch utgenomen pachten ende scout den rechtoer der
capellen tot Omel etc."
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fol.65
12 dagen in hoeymaent
Alant voorn.heeft beloofd als princ.schuld«aan Hr.Goyaert van As
ten,priester en vicaris tot Asten en Lierop,te betalen op O.L.Vr.
dag over een jaar 14 lopens rog etc.en dan mede op O.L.Vr.dag etc.
*'na den beloep van den mud 28 peters (de peter 18 st.)
fol.65

Alant heeft beloofd aan Hr.Goyaert ”dat hi alle scaut ende pachten
die Hr.Ywaen van Heze comen is van den erfenis ende huisinge en
den rector der capel van Omel voertijds geloeft heeft te betalen al
soe betalen sal dat Hr.Goyaert en sijn erven tot ewigen dage onbe
last zal bleven.11
fol.65vo
22 dagen in gerstmaent
Hr.Goyaert van Asten etc.heeft opgedragen aan Hr.Claes priester
Heynen Lobkenszn. 32 peters en 12 st.en alzulke rogp.als de sche
penbrief bevat;deze 32 peters en 12 st.en die rog had Alant Mercelis Vereycken voortijds beloofd aan Hr.Goeyaert te betalen zoals de
brief dat bevat.
Hr. Goyaert doet helmelinge op die rog en op die som na beloop van
het mud tot 28 peters en op de brief en zet Hr.Claes in zijn plaats.
fol.65vo
20 dagen in september 1467
Heylwich Artsdr.van Dorren met mbr.heeft opgedragen aan Reyn Arts
zn.van Ravenecker alzulk versterf als haar is aanverstorven na de
dood van Mergriet nat .dr. was Arts van Dorren en die haar nat. zus
ter was en heeft helmelinge gedaan tot behoef van Reyn.

fol.65vo
20 dagen in december
Reyner Artszn.van Ravenecker heeft opgedragen aan Willem Willem
Verberschit alzulk versterf als Heylwich Arts van Dorren aan hem
verkocht had.
fol.65vo
26 dagen in hoeymaent 1467
Gelys van Hal,onze mede-schepen,heeft aan Henrick zijn wett.zoon
gegeven zijn kindsgedeelte:
-een stuk land tot Omel,
1-3 Herman van Helmont 2 Ghelys van Hal voorn.4 Mercelis Willem.
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fol*66
de eerste dag in maart 1466 (=67)
Rut Art Rutgers heeft verkocht in een erfwisseling aan Art Dirc
Hadewigenzn.:
-een stuk land,aan den Oeyvaertsnest in Asteft,
1 Heerschap van Asten 2-3 Sint Achten-altaar 4 Heyn Kersmekers.
fol*66
de eerste dag in maart 1466 (=1467)
Art Dirc Hadewygenzn. heeft verkocht in een erfwisseling aan Rut
Art Rutgers:
-een stuk land,bij den Weyen,
1 de koper en Ghevart Jan Ghevarts 2 Peter Bouts en Peter Verweyen.
fol.66
20 dagen in hoeymaent 1467
Jan Ruttenzn.van den Goer en Heyn Helners als man en mbr.van Johan
na zijn wett.vrouw ook Rutten voorn.wett .dr.hebben opgedragen als
wett.erfgen.van Willem Bottelmans aan Willem Willem Bottelmans,
Goyaert ook Willems voorsr.zoon en Dirck van den Borlaer man van
Mechteld zijn vrouw ook Willems dr.,al hun recht en deel van 2 mud
rog erfpacht het welk Willem Bottelmans voortijds gekocht had van
Jan den Wit Mathijs Melyszn.en men jaarl.geldt uit:
-een huis met hofstad en land daarbij aan Voerseldonck "voer den
boem”,
1 Gherit van Wynckel en Mercelis Weyndelen 2 Mechtelden Willen en
haar knd.
-uit meer onderpanden,aldus de brief.
fol.66
26 dagen in hoeymaent 1467
Anthonis tsWeerts van Helmont heeft opgedragen aan Willem Herman
Eyckmans 4 lopens rog erfp.met brief;deze 4 lopens had Anthonis
voortijds gekocht van Goyaert van Otterdijck en die men jaarl.geldt
uit:
-3 lopens land'en een sil beempt daarbij
1-2 Heerschap van Asten 3 een weg 4 erfenis van Goyaert de verkoper.
fol.66
30 dagen in hoeymaent 1467
"Jan Janszn.van Afterbosch heeft vemaerscapt ende heeft gedaen
hier in den recht al dat hij daeraf sculdich was te doen erfenis en
de huyssinge die Jan van den Eynde had gecoft tegen Dircken Merceliszn.van den Beersdonck was*11
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Jan van Afterbosch heeft die erfenis met huis etc.weder opgedragen
aan Jan Willems van den Eynde op de zelfde dag.

fol.66vo
Katelijn Peter Cupenbynerdr.was met mbr.heeft opgedragen aan Jan
Peter Cuipenbyner,haar broer:

-de helft van een huis,hofstad en erf tot Omel
1 Herman van Helmont 2 Art van Helmont 3 de straat 4 de weg.
-de helft van een stuk eeusel
1 Dries Deckers 2 Herman van Helmont 3-4 een weg.
fol.66vo
7 dagen in oextmaent
Jan Peter Cupenbynder heeft verkocht aan Katelijn zijn zuster H mud
rog erfpacht jaarl.te gelden uit:
-de gehele huizing met erfenis en een hoef en een eeusel.
Vrij behalve de cijns en 10 lopens rog erfp.die daar uit gaan.
fol.66vo
25 dagen in oktober
Maes Maeszn.van den Kerckhof -de rest was doorgestreeptJan Mercelis Cremertszn.man en mbr.van Heylwig zijn wett.vrouw en
Heyn die Kersmeker als man van Jut zijn vrouw,Jan (Buckynk) als man
van Marie zijn vrouw Jan Colendr.en Geertruyt ook Jan Colendr.met
mbr.en Jacob Isbout Colen gelovende voor Roever zijn wett.broer en
voor Geertruy zijn wett .zuster,hebben opgedragen aan Rut Aert Rut
gers hun recht in:
-een stuk land dat hun is aangekomen na de dood van Ermgard Lambr.
Colendr.,gelegen op gheen Dunghen
1 Rut de koper 2 erfgen.Merten Colen kynder waren 3-4 een weg.
| Losse blaadjes G en H bij fol.67
Los blaadje G.
Jan die Wit heeft zijn testament gemaakt int jaar ons Heren 1467.
"ende heeft beset Sint Lambrecht een ort stuver,elck van den vier
orden een ort stuvers sijnen prochie-paep 1£ st.en de custer 1 ort
st.,den kerken van Asten £ st.
Item voert beset ende maect hi Hadewychen sijnre huysvrouwen alle
sijn guede haffelyck ende erflyck hoeren leefdach ende na hoerre
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doet soe sullen honre beyden kynder die guede die sij dan
laeten gelyck deylen.
Ende of honre enyghe (de gueden) hom rebel daer in maect
uyren dat,dat sij die sal beroefft sijn van sijnen gedeeldt
testament duet,ende Hadewijch sal alle sijn wettighe scout
daer men die wyndt in der waerheyt."

after sal
in wat ma —
of tegen
betalen

Los blaadje H bij fol.67

21 dagen in juni 1467
Jan Dirc Mychielszn.was als man en mbr.van Marie en Henric Janszn.
van Brey als man en mbr.van Johanna zijn vrouw,beiden Merten Colen
drs.waren,hebben verkocht hun recht en deel aan Ruelen Maeszn.van
den Kerckhof in:
-een stuk land dat hun was aangestorven na de dood van Ermgard Lambrecht Colendr.en gelegen op die Donghen
1-3 erf van de verkoper 2 een weg 4 Rut Aert Rutgers.
Ze beloven zelf alle commer af te doen.
fol.67
3 dagen in gheerstmaent 167
Peter Gheritszn.van Zomeren heeft verkocht aan Ghevart nat.zn. Hen
rics van Dorren:
-het 1/4 deel in een half buunre beempt gelegen achter Heusden
1-3 Peter van Poppel 2 de koper 4 Reyner Gruyters.
fol.67
22 dagen in gheerstmaent 1467
Lijsbet Heynen Lobkens wett.vrouw was met mbr.heeft verkocht aan
Ywaen van Heze,koster tot Asten:
-een stuk land,dat Heylaer
1 erfgen.Henric Colen 2 Ywaen de koper 3-4 een weg.
Terzeldertijd zijn gekomen Reyner haar wett.zn.en Heyn zijn wett.broe
der, beiden zonen Heyn Lobkens,ze doen helmelinge op dat land.
fol.67
21 dagen in gherstmaent '67
Ruelen Maeszn.van de Kerckhof heeft opgedragen aan Rut Art Rutgers*
al zijn recht en gedeelte van:
-een stuk land,hem met zijn mede erfgen.aangekomen na de dood van
Ermgard Lambrecht Colendr.en verder ook hun recht en deel van het
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voorsr.stuk land gekocht van Jan Dirc Mic h i e l e n z n . e n van Henric
Janszn.van Brey met de schepenbrief daarbij.
1 Jan en Henric voorsr. 2 een weg.
f o l . 67
14 dagen in oktober
W outer Janszn.van E yck heeft opgedragen aan H r.Henrick Claes
tSmeetszn.priester:
-een stuk land dat nu tertijd begraven ligt in een camp

1

1-2 Hillen van den Graef 3 de straat 4 Hr.Jan van de Perre pr.
Dit land had Wout e r gekocht gehad van Ghijben Gherits van den C rey
enstert zoals de princ.brief dat bevat.
fol.67vo
22 dagen in gherstmaent ’
67
Katelijn Peter Everaertsdr.met mbr.die Henric Duysters wett.wijf was
heeft opgedragen aan haar acht wett.knd.alzulke erfenis als haar
gebleven is na de dood van Heyn Duysters h aar wett.man.
Ze doet helmelinge tot behoef van h aa r knd.
fol.67vo

22 dagen in gherstmaent 167

Peter Henric Duysters en Henric zijn wettige broer en W i l l e m Claes
zn.van Eesp als man en mbr.van Katelijn zijn vrouw ook Henrics dr.
hebben beloofd te betalen elk jaar op O.L.Vr.dag aan Katelijn voorn,
hun m o e d e r , 5 mud rog erfpacht en nog ieder jaar 12 pond boter met
half mei en 12 pond met Sint Mertensmysse en dan daarbij nog 4 steen
vlas (de steen te betalen met 10 cromsterten als zij dat vlas niet
zouden hebben) en nog acht voeder torf jaarlijks droog thuis af te
leveren, (voor elk voeder 2 oude stuiver jaarlijks) en nog dat bak
huis dat op het erf staat alwaar Henric Duysters in ”b estarf” lofbaar te laten en zo te houden haar leefdag om er in te wonen.
fol,67vo
22 dagen in gherstmaent
Jan Henric Duysters met Thonis zijn broer en Heylwich hun zuster met
mbr.en Dries Ghevart Deckers als man van Jut en Dirc Aert sGroeten
als man van Ermgard zijn vrouw, allen Henrics voorsr.wett.dochters
hebben beloofd als pr. schuld.

"Peteren en Henricken Henric Duysters wett.soen waeren ende Willem
en Claeszn.van Eesp,dat sij hoer aengedeeldt van den pachten die sij
geloeft hebben tsjaers Katelijnen Henric Duysters wett.wijf was,al'._
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soe bij te brengen ende tsjaers te betalen dat Bij daer egheen gebreek bij en hebben,dats te weten rog,boter,ylasch ende toerf ende
backhuys ut supra etc."
•'ende of sij dies nyet en deden dat Peter,Henric en Willem dan hon
handt sullen slaen aen alle alsulcken erfenis ende gedeeldt daert
aen onbreect dat hon bleven is na doey H enric 9 h o n 3 wett.vaeders
ende Katelijn hons wett.moeder,hon opgedragen,overgegeven sonder
vonnys ende recht sonder enygh ergelijst."
f o 1.68
21 dagen in gherstmaent 1467
Joest Ghijbenzn.van den Creyenstert verkoopt aan Art Art H e r m a n s z n . :
-een stuk beempt int Lielaer
1 Bruysten sPelsers 2 Henric Scilmans 3 de verkoper 4 Art Hanen.

Vrij behalve 2 d.(=denier of penning) cijns en een Bosch-pond jaar
geld min £ st.dat daar jaarl.uitgaat.
f 0I .6 8
24 dagen in gherstmaent
Peter Henric Duysters,Henric en Thonis en Jan,gebroers,Willem Claeszn.van Eesp als man van Katelijn,Dirc Art sGroeten als man van Erm
gard* Dries Gheven als man van Jut en Heylwich met mbr.zijnde allen
(8 ) Henric Duysters wett.knd.,ze hebben geërfdeeld alzulke erfenis
als hun gebleven is na de dood van Henric Duysters hun vader en Ka
telijn hun wettige moeder.
A Peter is ten deel gevallen:
-een stuk land op Veldecker
1 Willem Duysschen 2 Hadewych Dircs.
-een stuk land op Veldecker
1 Peter voorn. 2 Henric en Jan zonen Henric voorn.
-een stuk land op die Loe
1 Henric Colen 2 Weyn van den Bosch
-een stuk erf geheten,’
Pen (=1t Ven)
1 Henric Duysters 2 Willem van Eesp.
B Peter en Heylwich samen ten deel gevallen:
-een stuk erf,Philips-ecker
1 Weyn van den Bosch 2 Gelys van Hal.
C Aan Peter voorn.met Dirc,Willem en Heylwig is tezamen ten deel
gevallen;
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-een stuk beempt in gheen Luttelheze
1 Pouwel Hoeoks 2 erfgen.Mercelis Verweyen.
JD Peter ia nog ten deel gevallens
-een stuk in den hoff
1 Herman van Helmont 2 Willem voorn.
JS Henric is ten deel gevallen:
-een stuk erf int Ven
1 Peter zijn broer 2 de gemeynt
-een stuk erf«op die Hoge Loe
1 Willem van de Goer 2 Heylwig Henrics zuster.
-een stuk land»achter den Camp
1-2 Herman van Helmont
-een stuk land op Veldecker
1 Peter zijn broer 2 Willem Duyschen.
Dit laatste land is samen aan Henric en Jan ten deel gevallen.
fol.68vo,69
F Thonis is ten deel gevallen:
-een stuk erf inj den Nuwenhof 1
1 Heyn Colen 2 Dries voorn.
-een stuk land op Braessel
1-2 Maes Groeten.
-den halve auden hoff
1-2 Dries voorn.
G Willem is ten deel gevallen:
-een huis en bakhuis met de halve hofstad tot Omel
1 Herman van Helmont 2 Dries de zwager van Willem.
-een stuk erf gelegen int Ven
1 Peter voorn. 2 Dirc voorn.
-de halve hoeff
1-2 Peter en Heylwig.
H Dirck is ten deel gevallen:
-een schuur met de halve hofstad tot Omel
1 Willem zijn zwager 2 Herman van Helmont
-een stuk int Ven
1 Willem zijn zwager 2 Heylwig voorn.
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-een stuk land,in den hoff
1 Heylwig voorn. 2 de gemeynt.
-een stuk land,achter den Heyecker
1-2 Peter voorn.
-een stuk land op Braessel
1-2 Maes Groeten
I Andries Deckers is ten deel gevallen:
-een eeusel in die Hoeff
1 Thonis voorn. 2 Heyn Colen
-de halve auden hoff
1 Thonis 2 Willem Didden.
-een stuk erf,die Eespen
1 erfgen.Korstiaen Stoetboem waren 2 Marie Verweyen
-een stuk land,op den Swertenberch
1 Weyn van den Bosch 2 Heynen knd.van Liessel.
J Heylwich is ten deel gevallen:
-een stuk erf int Pen
| Dirc voorn. 2 tgoed van den Bosch
-een stuk land,op die Hoge Loe
1 Heyn voorn. 2 Willem van de Goer.
-een stuk land in den hof
1 Peter voorn. 2 erf.Willem
Zij allen doen helmelinge,elk zal zijn cijnzen en pachten betalen.
Dries voorn.belooft ook nog dat hij 1 lopens rog (die hij van de knd.
jaarl.gelden zal) dat Dries erfenis daaraf onbelast zal zijn;verder
zullen ze elkaar wegen.
fol.69
Dirc Art sGroeten belooft als princ.schuld.aan Dries Gheven Deckers
te betalen op O.L.Vr.dag a.s.over een jaar 8 £ lopens rog en daarna
| jaar lang elk jaar 8£ lopens rog en het laatste jaar van de vijf,
zal Dirc aan Driesen mede betalen 21 gouwen peters.
fol.69
Dries Gheven Deckers heeft verkocht aan Henric Henric Duysterszn.
een mander erfrog uit:
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-een stuk eeusel,die Hoef

1 Thonls Henric Duysters 2-3 Heyn Colen 4 de gemeynt.
Dries voorn.heeft verkocht aan Jan Henric Duysters een mander rog
uit:
-een stuk eeusel,die Hoef (zie vorige alinea)

#

fol.69
Dries voorn.heeft verkocht aan Thonis Henric Duysters 5 lopen rog
uit:
-een stuk beempt int Swertbroeck
1 Herman van Helmont 2 Maes Gelden 3 Gelys van Hal 4 Lenart Stoetboems.
fol.69
24 dagen in gherstmaent
Dries voorn.heeft verkocht aan Willem Claeszn.van Eesp 1 lopen rog
uit:
-een stuk erfs,die Eespen
1 erfgen.Korstkens Stoetboems 2-3-4 erfgen.Marie Verweyen.
fol.69vo
25 dagen in oktober
Lenart Jan Stoetboems heeft beloofd te betalen aan Aert de Haen
tot behoef van Joest Lenarts zoon,£ oude groten jaarl.cijns uit al
zijn goed jaarl.te gelden op O.L.Vr.dag voor zijn recht en kindsge
deelte "dat Joest tot enyghen daghen tot sijnen gueden te seggen
mucht hebben in sijnen leven of na sijnre doet ende oft Lenarden be
lieft soe sal hij den voorsr.halve ouden groeten erfelyck afleggen
met 10 st.ende geloefde (aen) Arden voorsr.dat vast ende stedich
te hauden."
fol.69vo
25 dagen in oktober
Heyn van Dynter heeft beloofd als pr.sch.te betalen aan Jan Honsnasen op O.L.Vr.dag 4 lopens rog en daarna | jaar lang (elk gaar)
4 lopens rog en het laatste jaar van de vijf op O.L.Vr.dag (of daar»
binnen) aan Jan mede betalen 10 peters.
fol.69vo
25 dagen in oktober
Lenart Jan Stoetboems heeft opgedragen aan Jan Abenzn.van Thoren
een mud rog erfpacht met brief.
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Dit mud had Lenart voortijds gekocht van Jan Wynricszn.van den Kyevitsvlaesschen en Jan had het eertijds van Maes Gherits Raetszn.yh.et
welk men jaarl.geldt uit:
-zijn huis en hofstad en uit een camp erfs daarbij
1 Dirc Dirc Hadewigenzn. 2-3-4 de gemeynt
-een lopens erfs,beempt en land aan die Rijde gelegen
1 Peter Henricszn.Verweyen 2 Metten Colendr. 3-4 Elsbeen Jan Slechs
wijf was met haar knd.
fol.70
Henric Aert Hanenzn.heeft opgedragen aan Wouter Janszn.van Eyck:
-een stuk land,op die Cloeten
| Henric Lobkens 2 Weyn van Hobbraken.
Henric had dit land voortijds verkregen van Goyaert van Nuwenhuys
en Goyaert had het verkregen van Heyn van Dynter en Heyn had het
van Hr.Jan Kievit persoen van Meyel en Hr.Jan voorn.was het aange
storven vanwege Meester Dirc zijn broer en Meester Dirc had het ver
kregen tegen Henric Jan Lobkens en Henric had het gekocht gehad van
Willem Jan Silmans.
-een stuk land dat Henric voortijds verkregen had van Goyaert van
Nuwenhuys en Goyaert had het van Henric van Dynter en Henric had
het gekocht van Ywaen van Hobbraken,hetwelk gelegen is naast
1 Heerschap van Asten 2 Hr.Jan Kievits.
Vrij behalve een halve denier als cijns in "Jans boeck van Kessel."
fol.70
11 dagen in november
Jan Roefs Kersmekers heeft verkocht aan Merten Henricszn.van den
Aalsvoert 8 lopens rog erfp.uit:
-een stuk land,aan den Dijck en groot 2 lopens
1 knd.Marcelis Arts 2 een weg 3 de straat 4 Heyn van Hobbraken knd.
waren.
fol.70
13 dagen in november
Daem Art Rutgers heeft beloofd als pr.sch.aan Dirc Janszn.van Ro
sendael te betalen op O.L.Vr.dag a.s.3i lopen rog en daarna 3 jaar
lang elk jaar 3i lopens en het laatste jaar van de drie op O.L.Vr.
dag (of daar binnen) 8 peters en een oort peter*
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fol.70vo
16 dagen in november
Daem Art Rutgers heeft verkocht aan Jan nat.zn.Jacob Verscaut:

-een stuk land op gheen Lochten
1 Hr.Jan van Asten 2 Heyn Kersmekers en Cornelis Wilbruers 3 Bruys
ten Pelsers 4 Gherit van den Borlaer
fol.70vo
16 dagen in november
Dirc Janszn.van Rosendael heeft opgedragen aan Daem'Art Rutgers
een mander rog erfp.met de brieven daar over.
Dit mander had Dirc voortijds verkregen van Daem voorsr.en Daem had
het van Jan Pouwels en Jan had het van Heyn van Dynter en Heyn t e 
gen Matheus Stippelman en Matheus tegen Henric Art Silmans,hetwelk
men jaarl.geldt uit:
-2i lopens land alwaar een schuur op staat en een schob
1-2 Joost Ghijben van den Creyenstert e.a.

fol.70vo
Ghevart Jan Ghevarts heeft verkocht aan Katelijn Wijnendr.van H o b b r a 
ken was,de oudste:
-een huis met hofstad en nog een lopens land
1 Mergriet Willekens en Lenart Stoetboem 2 Ghevart de verkoper 3
de straat 4 een weg.
Vrij behalve 1 penn.als cijns "en geloeft n o c h dat hi alle pachten
daer dat erve in gehouden is,dat hi die alsoe betalen sal dat die
erfenis daer tot ewigen dage af ongelast sal blijven."
f ol.70 vo
Katelijn met mbr.heeft verkocht aan Ghevart voorn. 10? lopens rog
erfp.uit:
-het voorn.huis en erfenis.
Ze belooft dat vrij te houden behalve jaarl.een penning cijns en ve r 
der alzulke pachten als daar met recht uitgaan.
fol.70vo
Kathelijn voorn.met mbr.heeft beloofd als pr.sch.te betalen aan Ghe
vart van O.L.Vr.dag a.s.over twee jaar 4 lopens rog erfp.en daarna
9 jaar lang,elk jaar,4 lopense en het laatste jaar aan ham daarna
zal betalen 9 peters en 1 oort peter*
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fol*71
22 dagen in november
Het is voorwaarde tussen Gttevart en Ka the lijn dat zij (Katelijn) al
tijd zal mogen losaen en kwijten die voorsr.10£ lopens rog erfpacht,
na beloop van het mud met 28 peters.
fol.71
22 dagen in november
Kathelijn met mbr.heeft beloofd aan Ywaen van Heze
"die huer te houden haren leefdach van den bemde die gelegen is after Onstaden ende hoer bleven is,na doey haers vaders gelijck hi
dieen voertijds tegen hoer gehuert heeft,mer Ywaen voorsr.sal (die
hofstat weder hebben ende sal) hoer tsiaers gheven voer die hoffstat die sij oec voer den beempt hau,een mander rog ende voert ge
lijck (hen) Ywaen voorsr.voertijds tegen hoer gehuert hadde ende ge
loefde dit malcanderen te hauden op hon ende op alle hon goed heb
bende ende vercrijgende.11

fol.71
26 dagen in november
Jan Janszn.van Afterbosch,de oudste heeft beloofd als pr.sch.aan
Willem Jacobs den Weert te betalen op O.L.Vr.dag a.s. "als ver-^iv
reyckte scaut" 2 peters (de peter van 18 st.)
fol.71
de andere dag in december (=2 dec.)
Art die Haen onze mede-schepen heeft beloofd als pr.sch.aan Heyl
wig Ysbout Copijsdr.was,wettelijk te betalen op O.L.Vr.dag a.s.3 lo-*
pen rog en daarna 3 jaar lang elk jaar 3 lopen en het laatste jaar
van de 3 (of daarbinnen) met de verschillende pachten op O.L.Vr.
dag 7s peters.
fol.71
de andere dag in december
Art Henricszn.van Reest verkocht aan Lenart Jan Stoetboems 3 lopens
rog jaarl.erfp.uit:
-een huis met hofstad en een camp erfs daarbij tot Omel
1-3 Goyaert Ghenen 2 Goyaert Geldens 4 de straat.
fol.71vo
Dries Gheven Deckers verkoopt aan Jan Peter Cuypenbyner:
-een stuk beempt,den Colck tot Omel
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1 Claes Smets en Art van Best 2 Jan de koper 3 Art van Best en Jan
van de Goor 4 Willem Bottelmans.
Vrij behalve jaarl.een oude braspenning als cijns.
fol,71vo
Jan Peter Cuypenbyner heeft verkocht aan Dries Gheven Deckers een
mud rog erfp.uit:
-een stuk beempt,den Colck (zie vorige akte)
-een hoeff tot Omel
1 Herman van Helmont 2 Gherit van Helmont 3 Gerit Artszn.van Hel
mont 4 erfgen.Heyn Duysters.
fol.71vo
27 dagen in december
Dries Gheven Deckers,aan de een zijde,
Jan Peter Cuypenbyner aan de ander zijde hebben gekend dat tussen
hun beiden "voerwaerde en comenscap is,als hoe weer Jan voorsr.
coempt van den eerst O.L.Vr.dag a.s.binnen 10 jaer en betaelt aan
Dries op O.L.Vr.dag dat geld van een mud rog erfpacht te weten
daer voer 28 peters met alder verschenen pachten ende als dat gesciet ende betaelt is,soe sal Dries voorsr.Jannen weder utreycken
ende overgeven enen scepenbrief van Asten gewach doende van een
mud rogs erfpachs welck hom Jan voorsr.gevest heeft"uit:
-een stuck beempt geheyten den Colck ende nog uit:
-een hoeff gelegen tot Omel;
deze voorsr.voorwaarde ende "comenscap” beloeft Dries voorsr. Jan
voorsr. te houden ende te "volleysten op hem ende op al sijn g o e t . ”
fol.72
Heyn Janszn.van Dynter heeft opgedragen aan Peter Gherit Claeszn.:
-een akker,opt Oenraet
1 Kerk van Asten 2 Art Claes Pelsers.
Deze akker had Heyn voortijds gekocht van Claes Jans Vriesenzn.
-een stuk land
1 de koper 2 Jut Mercelis Kyevits wijf was en haar knd.
Dit land had Heyn gekocht van Heyn Duysters.
-een stuk land
1 Heyn Duysters 2 knd.Peter van Roesven
-een stuk land
1 de weg 2 Dirc Verpapendonck.
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•een stuk land
1 Weyn van Hobbraken 2 Jut Mercelis Kyevite wijf was en knd.
Dit land had Heyn gekocht gehad van Heylwig wettig wijf was van
Uman van Roesven en van Gherit haar wett.zoon.
fol.72
28 dagen in december
Peter Gherit Claeszn.heeft beloofd als pr.sch.aan Henrick Janszn.
van Dynter te betalen op O.L.Vr.dag a.s.4 lopen rog en daarna 2
jaar lang 4 lopens en het laatste jaar op O.L.Vr.dag (of daarbinnen)
zal Peter aan Henric dan mede betalen 10 peters.
fol.72vo,73
Gherit Artszn«van der Hoven heeft opgedragen aan Art zijn wett.zoon
voor sijn huwelijksgoed dat hij aan Art beloofd had en ook voor zijn
recht en gedeelte dat hem na de dood van Gheit zijn vader en die van
Marie zijn moeder,aansterven zal,als wett«erfgoeden:
-een huis, hof stad en erfenis daarbij
1 Henrick Mennen 2 de straat
-een stuk land,den Langafeker
1 Heerschap van Asten 2 Heyn Vriends.
-de helft van een stuk beempt tot Lochtenbroeck,jaarl.rijende dat
gehele stuk beempt tegen Hugo van Berkel.
-een stuk beempt,Colenbeempt
1 Art Hannen 2 Ruelen Maeskens
-een stuk eeusel
1 Ruelen Maeskens 2 Gherit voorn.
-een stuk land
1 Heyn Duysters 2 Gherit voorn.
Vrij behalve alle commer en alle cijns zelf af te doen en verder uit
genomen een mud rog dat Art jaarl.daaruit gelden zal en nog 4 lopen
rog jaarl. en nog 14 lopen rog lijfpacht die Art aan zijn ouders zal
geven zolang ze zullen leven en nog jaarl.
vym scoeff."
Gerit voorsr.heeft opgedragen aan Henric Henricszn.Hanen zijn zwager
-een stuk land
1 Heerschap van Asten 2 Emont Verweyen
-de i van een stuk land
Het geheel stuk:1 h.geest van Asten 2 Heyn Boesen.
113

-het 1/3 deel van een hof int Lielaer
1 Jan Honsnasen 2 Gherit voorn.
-een stuk eeusel int Lielaer
1 Daem Art Rutgers 2 Heyn Duysters
-een stuk beempt,in den Bleeck
1 Hugo van Berkel 2 Gherit voorn.
Vrij behalve éen mud rog van de twee die Henric daar |aarl.uit g e l 
den zal en nog uitgenomen 4 lopen rogs erfpacht in a fkorting van de
3? mud rog die Gherit voorsr.aan Peter van den Bonenberch schuldig
was te gelden en nog 14 lopens rog lijfpacht en i "wijm scoeff
tsiaers."
fol.73
4 dagen in loemaent
Gherit voorsr,heeft opgedragen aan Henrick Henric Duysters,zijn z w a 
ger:
-een schuur met de halve hofstad neven Art Gherit szn. V e r h o v e n voorn,
-een stuk land,bij den Bonenberch
1 de gemeyn akkers 2 Art Gherits voorsr.zoon en erfenis B e l i e n Buckyncks.
-een stuk land int Lielaer '
1 Jan Ghevarts 2 Art Gheritszn.
-een stuk eeusel int Lielaer
1 Art Gheritszn. 2 Henric Hanen
-een stuk beempt in den Bleeck
1 Hugo van Berkel 2 Gherit voorn.
Vrij behalve de cijns en verder een m ud rog van tweeën dat H e n r i c
voorn.daar jaarl.uit zal gelden,nog 3 lopen rog in a f k o r t i n g van
3? mud en nog 14 lopens rog lijfpacht en I "vijm s c o e f f . 1’

fol.73
Aert Gherit Verhoven,Henric Henric Duysters als m an va n M a r i e en
Henrick Henric Hanen als man van M a r g r i e t ,b eiden d o c h t e r s v an G h e 
rit voorn.,zij beloven elk hun deel als pr.sch.aan Gherit V e r h o v e n
hun vader en Marie hun moeder te betalen op elke O . L . V r . d a g z o l a n g
als Gherit en Marie zullen leven:elk jaar 14 lopens r o g lijfpacht
en nog daarbij % "vym scoeff” (=vim,schoof stro*) en voort b e l o v e n
zij ieder hun deel in de cijns en ieder 16 lopen rog j a a r l . e r f p . u i t
voorn.erfenissen te gelden die Gherit aan hen heeft o p g e d r a g e n
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voor hun huwelijksgoed en hun kindsgedeelte en wel zo dat hun ander
erven onbelast zullen blijven.
Twee losse blaadjes I en J bij fol. 73.
Blaadje I
Een 25-tal namen:
o.a.Daniel Willem Conincszn - Art de Haen erc.e
Blaadje J bij f o l .73
Peter van Veldecker
Dirc Verschidmeer
Peter Verheyden
Met v.d.Berghe
Lijsbet Lobkens
Joorden Willeken gegeven
Ermgart Ysbouts
Elsbeen Ysbouts
Hr. Goyaert v.Meeus weghen
Heyn van Dinter
ende ic bleef die myn

3
13*
1*
3*
3
3
1
2i
1*
1*
6

st.min 1 oort
st.
st.
st.
oort
st.en tt p.
st.
st.
st.*
8t.
st.

fol.73vo
"dat die ander die dan doer gebreck bij hebben,hoer handt sullen
slaen sonder vonnis ende recht aen die erfenis Gerit voorsr.hen opdragen en overgegeven heeft gelijck voorsr.is."
op welcke erfenis Art Henric en Henric helmelinge tot behoef Gherits en Marie en na hun dood tot behoef Gerits ander kynder
die hij bij (Meester) Art van den Berge heeft.
fol.73vo
Jan en Henric Henric Duysterszn.waren,hebben verkocht aan Heyn
Jans van Dynter;
-een stuk beempt op Yeldecker
1 Peter Henric Duysters 2 Willem Duyssen 3 Henric Verkyevitsvlaessen 4 een weg.
Vrij behalve * hoen jaarl.cijns aan de gemeynt van Asten.
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fol.73vo
4 dagen in loemaent
Heyn van Dynter heeft beloofd als pr. ach.aan Heyn en Jan Henric
Duysters wettel.te betalen op O.L.Vr.dag a.s.over een jaar 10 st.
en daarna 5 jaar lang elk jaar 10 st.en het laatste jaar (of daar
binnen) hun mede betalen 15 peters.

I

fol.73vo
20 dagen in loemaent
Ywaen nat.zn.Hr.Jans van Heze priester,heef t beloofd als pr.sch.aan
Peter Dirc Kievijtszn. te betalen van O.L.Vr.dag a.s.over een jaar 33
peters en nog daarbij 5 mud rog.
"ende noch over 1 jaer daerna noch 33 peters en 4 mud rog."

fol.73vo
14 dagen in loemaent
Jan Maeszn.van den Kerckhoff heeft beloofd aan Bruysten Pelsers
wett.te betalen tussen dit en O.L.Vr.dag a.s.over een jaar 20 mud
rog.Bruysten Pelsers heeft beloofd aan Jan Maes v.d.Kerckhof voorn,
als pr.sch.te betalen op O.L.Vr.dag a.s.over een jaar
"tweyntich werff vijf entweyntich stuver."
N.B.werff = keer of maal.
fol.74
Enghel Aert Goyaertsdr.met mbr.heeft verkocht aan Mercelis Willems
tot behoef van Willemen zijn dochter,een mander rog uit:
-3 lopens land op gheen Espen tot Omel
1 Dries Deckers 2 Willem Didmans 3-4 Marie Verweyen en haar knd.
Dit land was haar aangestorven "in hoeren weduenstoel".
Vrij behalve de cijns van de grond.

fol.74
Johanna wett .dr.Thijs Witten met mbr.en Merten Thijs voorn. wett. zoon,
hebben opgedragen aan Jan Jan Thijszn.was alzulke erfenis als hun is
aangestorven na de dood van Thijs Witten hun wett.vader en Hillen
hun wett.moeder.
Terzelder tijd is gekomen Willem Jan Thijszn.en heeft beloofd dat hij
brengen zal Willem Thijs Wittenzn.als hij mondig is geworden en hem
zal doen vertijen en opdragen dat voorn.versterf van zijn ouders.
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*

fol.74
29 dagen in loemaent
Jan Jan Thijs Wittenzn.heeft beloofd als princ.sch.aan Willem Jan
Thijs Wittenzn.tot behoef van Merten en Willem Thijs Witten zonen wa
ren en ook tot behoef van Johanna ook Thijs voorsr. dr. wettelijk te be
talen binnen het jaar na dood van Lijsbetten Witten 15 peters.
fol.74
Aert Heynen Myckaerts als man van Heylwig zijn wijf wett.dr.was Ghe
ven Melis Schisenzn.heeft verkocht aan Mercelis Willems tot behoef
van Hr.Mathijs zijn zoon,priester,een mud rog uit:
-zijn huis,hofstad en erfenis daarbij int dorp
1 Daem Art Rutgers 2 Eymbart den cremer 3 de straat 4 Willem Hoeymekers.
buunre erf,dat Boecweytskemken
1 Ywaen van Heze 2-3 Goyaert Smoencs 4 Mergriet Cremers
-2i lopens land
1 Heyn Vriens 2 Mergriet Cremers en Goyaert van ïïuwenhuys 3 Boecwijtkemken . 4 een weg.
Los behalve de cijns en 7 lopens rog
fol.74vo
de laatste dag in loemaent
Willem Jan Wagemekerszn. en Dirc Bollen Kyevits nat.zn.,hebben ver
kocht als kerkmrs.in hun tijd aan Art den Haen tot behoef van Johan
na Goyaertsdr.Verheyden 1£ mud rog lijfpacht,zolang als Johanna le
ven zal en deze voorsr. 1£ mud lijfpacht wettelijk op elke O.L.Vr.dag
te betalen.
fol.74vo
29 dagen in loemaent
Henric die Strijker van Myerle heeft opgedragen aan M e r c e l i s Willems
een mander rog jaarl.erfpacht met brief.
Dit mander had Henric voortijds gekocht van Jan van Afterbosch en
men jaarl.geldt uit:
-twee lopens land op Afterbosch
1 convent van Bynderen 2 de verkoper.
fol.74vo
Henric die Strijker van Myerle heeft opgedragen aan Mercelis Willems
een mander rog jaarl.erfpacht.
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Pit mander rog had Henric voortijds gekocht van Merten Thljszn.van
Diesdonck en men jaarl.geldt uit;
-drie sillen beempt,in den Creyenstert gelegen
1-3 Mercelis Willems 2 Henric van Reest 4 de gemeynt
fol.74vo
Jan Jan Ghevarts verkoopt aan Dries Peteren Thijszn.:
-drie roeden land
1 Jan de verkoper 2 Dries de koper.
Dries Peter Thijs zn. verkoopt aan Ghevart Jan Ghevartszn.5 lopen rog
erfp.min een cop jaarl.uit:
-zijn huis, hof stad en erfenis daarbij
1 Mergriet Willekens en Lenart Stoetboem 2 Ysbout van Hal 3 de
straat 4 een weg.
Vrij behalve de cijns en 15 lopens rog die daar uitgaande is.
fol.75
de eerste dag in sporkel (=1468)
Ghevart Jan Ghevarts heeft als man en mbr.van Mechteld zijn wijf Jan
Silmansdr.was,opgedragen aan Dries Peter Thijszn.:
-een huis met hofstad en erfenis daarbij
1 Aleyt Kyevits en haar knd. 2 Ysbout van Hal.
Dit huis enz.was Mechteld aangekomen na de dood van Jan Willem Silmans haar wett.vader en ook aangekomen vanwege Henric die Kersmeker
als man en mbr.van Jut zijn wijf Jan Willem Silmansdr.was,hetwelk Jan
voortijds gekocht had van Luytgard Henricsdr.van der Rijt,zoals de
brieven dat bevatten.
Ghevart belooft de commer vanwege hemzelf,vanwege Jan Willem Silmans,vanwege Jut en vanwege Mechteld zijn wijf allemaal af te doen op
hem enz.uitgenomen een mud rog erfpacht dat daar erfel.in verkocht
is als hij zei.

fol.75
Dries Peter Thijs heeft opgedragen aan Katelijn Weynendr.v.Hobbraken:
-een huis met hofstad en erf.
1 Jan Mercelis Cremers 2 Gherit Verschildmeer 3 Ruelen Maes 4 de
gemeynt.
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Dit huis etc.had Dries voortijds gekocht van Henric Jacobszn.van
Diepenbeeck en Henric had het eerder van Maes den Raet en Maes had
het van Dirck Heylwigen Groetenzn.en Dirc van Peter Goyaerts van
Meyel en Peter had het geërfpacht gahad van Jan Maes van den Dael
tegen elf lopens rog erfpacht zoals de brief daarover dat bevat.

Datum ut supra.

fol.75
Katelijn voorsr.met mbr.verkoopt aan Ghevart Jan Ghevarts 8 lopens
rog erfp.uit,;

-haar huis met hofstad en erfenis daarbij
1 Jan Mercelis Cremers 2 Heyn Boesen.
Vrij behalve de cijns en een mander rog erfpacht en een mander rog
lijfpacht die daaruit gaan.

de andere dag in sporkel
(= 2 febr.1468)
Daem Art Rutgers heeft verkocht aan Ywaen van Heze tot behoef van
Lijsbet zijn wett.zuster ook Art Rutten dr.was,7 lopen rog erfp.uit:
-een huis met hofstad en erfenis daarbij
1 Aert Hoeymeker 2 Daem de verkoper 3 Willem Hoeymeker 4 de straat.
Dit huis enz.had Daem gekocht gehad van Luytgard Petersdr. "die het
plach toetebehoren."
-een stuk land
1 Art van Hal 2 Jan van Thoren 3 Jari den Smet 4 Heyn Colen en Pauwel zijn broer.
Vrij behalve de cijns en 10 lopen rog erfpacht daar uitgaande.
fol.75vo

de andere dag in sporkel
Heyn die Kersmeker als man van Jut,verkoopt aan Heyn Jan Colenzn.,
onze mede-schepen,een mud rog erfp.uit:
-zijn huis,schuur en erf daarbij int Rosendael
1 Bruysten Pelsers en Gerart van den Borlaer 2 Ghevart Jan Ghevarts
Groot omtrent een "mauserlse”.
fol.75vo

4 dagen in sporkel
Jan Janszn.van Afterbosch de oudste heeft kwijt gescholden Kathelijn
Philips huisvrouw van der Rijt was en haar knd.,zijn toezeggen tot
heden toe.
fol.75vo
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fol.76

Peter van Roes ven heeft beloofd '’
Peteren elf vlaems tussen dit en
2 weken after K . •*,•. .”
Jan den Voer Loeyen en Vrancken ....
Joelden Janszn.van Diepenbeeck heeft met mij gerekend van een brief
3 vlaams en van . •. • vierdel cijns van eiken 2 ...... en Lenart van
Dries voorsr.wegen 2 st.en Peter Verheyden ......
fol.76vo

-blanco-

fol.77 Schepenen in Ast eii,Anno "XIIIIc ende LXVIII beghijnde int
voorsr.jaer ende doen was den heyligen Paesdhdach den XVIIsten
dach in aprijl." (17 april 1468)
fol.77
18 dagen in april 1468
Alaert Mercelys Alartszn.,Henric Dries van Rut en Heyn Art Vriens
van den Camp,hebben beloofd aan Art Berwout Roelofszn.tot behoef
van "Onse Eerwerdiger edeler Vrouwen Johanna van der Leek,Vrouwe
van Heezwijck,van Dynter ende van Asten etc.als pr,schuld.op hon en
de op alle hon goet gesamenderhandt ende een voer all wittelyck en
de wael alle dese voerwaerden te voldoen hier in deser doerstekender ende aenhangender seedelen begrepen sonder enyghe arghelyst.
In oirconde der waerheyt soe hebben wij scepenen voorsr.onssen ge
meynen zegel ons scependoms doer ende aen dese tegenwoerdich gehan
gen in den jaren ons Heren XIIIIc ende acht ende tsestich den
XXVIIIsten dach in den aprill."
Schepenen:Peter Henrics Verweyen,Bruysten Pelsers,Art die Haen,Wil
lem van den Eynde,Gelys van Hal,Heyn Colen en Henric van Rqesven.
fol.77
18 dagen in april 1468
Ywaen van Heze koster tot Asten heeft beloofd als pr.sch.te betalen
op hem en zijn goed aan Henrick Dircszn.van Rut op O.L.Vr.dag a.s.
-"vijff mud rogs loefbaer goets,daer die een pechter den anderen m e 
de betaelt onbegrepen acht daghe voer Ons Vrouwendach of acht daghe
na ende dies gelycks daerna vier jaer lanck deen na den anderen
volghende elcs jaers te leveren vijff mud rogs gelyck voorsr.is ende
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voer eloic voorsr.mud terstondt alst gelevert is gelyct voorsr.is
geloeft Henrio voor sr,Ywanen voorsr.wettelyck ende wael te betalen
een gouwen vranckrijckse croen off XXV stuvers der munten ons Heren
van Brabant voer elok croen enen mud rogs voorsr.off ander paeyment daer voer,op hon ende op alle sijn goet sonder enyghe argelyst
ende geboeret dat enyghe van hon beyden voorsr.bynnen desen voorsr.
tijde aff lijfwich woert dan sal enen sou dese voorsr. comenscap quyt
sijn ende te nuet sijn geghaen etc. "
-"ende eleklvoorsr.begheerde hier aff enen brieff ut in forma"fol.77vo
21 dagen in april 1468
Mergriet Mergrietdr.van den Creyenstert was met mbr.heeft opgedra«f
gen aan Gherit van Berckel Claeszn.haar (erfel.en havel.) goed en
alle scaut (=schuld) die men daarin schuldig is en ze zet Gherit
voorsr.daaraf in haar plaats en doet er helmelinge op.
fol.77vo
24 dagen in april
Jan Thijszn.van Berghelen. heeft beloofd aan Ywaen van Heze tot be
hoef van Thijs zijn voorsr.vader en Willem zijn broeder en Lijsbeth zijn
zuster, dat hij vast houdt alzulke erf deling als Thijs voorsr .met zijn
knd.had gemaakt volgens inhoud van een scheidingsbrief.

foll77vo
24 dagen in april 1468
Ghijs Goeyaertszn.van Marrijs tot Helmond heeft beloofd als pr.sch.
aan Dirck Jan Danelszn.wettelijk te betalen op O.L.Vr.dag a.s. 4 lo
pen rog en over een jaar daarna nog 4 lopens en dan daarmede beta
len 8 peters.
fol.78
Gherits Verhoven heeft opgedragen aan Cornelis Putmans:
-een huis met hofstad en met een camp erfs daarbij
1 Yda Peter Maes wijf was 2 Jan van Helmont en zijn dr. 3 de gemeynt
4 Griet van Roesendael.
Art had dit huis gekocht van Heyn van Dynter en Heyn had het ge
kocht van Luytgart Lemmens Pelsers wett.wijf was en van Bruysten en
Jan haar wett.zonen.Lambrecht (=Lemmen) die Pelser had het gekocht
gehad van Henrick Vranckenvoerts.
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Art beloofde alle vooroommer zelf af te doen;uitgenomen de schuur
die Art daar af gedaan heeft*
fol*78
22 dagen in april 1468
Cornelis Putmans heeft beloofd als pr.sch.te betalen aan Henric
Hanenzn.op Bamis a*s.14 peters en daarna nog 3 lopens rog erfpacht.
Cornelis voorn.heeft nog beloofd aan Henric voorn.op O.L.Vr.dag
a.s.4 lopens rog en daarna 5 jaar lang elk jaar 4 lopens rog en op
het laatste jaar op O.L.Vr.dag (of daar binnen) dan mede betalen
10 peters.
fol.78,78vo
Hr.Roelof Goyaertszn.van Otterdijck,ten eenre
en Art Henric Myckaerts,ten andere
gelovend voor Elsbeen van Onstaden Goyaerts voorsr.wettig wijf was,
hebben geërfdeeld alzulk (havel.en erf*i.goed als Goyaert voorsr.
in bestorven is geweest;ze schelden elkaar van deze deling kwijt.
Hr.Roelof en Hr.Lenaert van Boeschit met hem belovende aan Elsbeen
en Art voorn.dat zij Goyaerts en Elsbeens voorsr.schuld zullen beta
len aan wie die Goyaert schuldig was "die geduet tot eene sommen
van ...... na inhout eenre cedelen tusschen hon beyden."
"ende Art voorsr.geloeft weder Hr.Roeloff dat hij oec van Goyaert
voorsr.scout ende doetscout sal betalen tot eenre summen na inhout
der voors.cedelen ende dat voorsr.geloefden sij malckander vast en
de stedich te houden op hon etc."
"ende oec geloeft Hr.Roeloff ende Hr.Lenart met hom Elsbenen voorsr
dat Jan sijn swager dese voorsr.deylinge oec vast ende stedich sal
hauden ende soe wat last en eommer dat hom met recht sal comen tot
enygher tijt van Jan en van dese voorsr. deylinge dat sij hon sonder
hen scaey tot alder tijt aff sal doen."
fol.78vo
de derde dag in mey 1468
Jan Arts Verhoven heeft verkocht aan Goyaert van Nuwenhuyss
-een stukje beempt,dat Stoetbeemptken gelegen in gheen Hoeghe Donck
1 Luytgart Verweyen en Rut Art Rutten 2 Dirc Willem Poerters 3 Jan
de verkoper 4 Goyaert de koper.
-een stuk eeusel,
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1 Jan de verkoper 2-3-4 erf,Goyaert de koper.
-"Item noch kent Jan voorsr.Goyarden enen erfwech te varen ende
te drijven tot allen tijden van den jaer om hom ende sijnen nacomelijngen tot sijnen erven over Jans erfenis: te weten van der plaetsen
geheyten die Waterstraet totten erfenis dat Goyaert voorsr.voertijds
gecoft hadde tegen Emont Artszn.van den Ven etc.als hij sede,los en
vrij utgenomen 3 denier tsijns tsjaers."
fol.78vo
Goyaert van Nuwenhuys heeft opgedragen aan Jan Artszn.Verhoven:
-een stukje land
1 Weyn van Hobbraken 2-3 Merten Colen.
Dit tand had Goyaert eertijds gekocht van Bruysten van den Wynckel
als wett.man van Geertruy zijn wijf.
fol.78vo
3 dagen in mei' 1468
Dirc Willem Poerters heeft verkocht aan Goyaert van Nuwenhuys:
-een stuk erf in gheen Hoeghe Donck
1-2-3 Goyaert de koper 4 Jan Verhonren
Vrij behalve jaarl.2 penn.cijns.Dirc belooft aan Goyaert dat hij dat
mud rog erfpacht waar mee dat stuk erf onderpand is,dat hij dat be
talen zal,zodat het stuk erf altijd onbelast zal zijn en blijven.
fol.79

8 dagen in mei 1468

Vranck Dirc Crabben heeft opgedragen aan Rut Art Rutgerfrszn.een
der rog jaarl.erfpacht met brieven.
Dit mander had Vranck eertijds gekocht van Dirck Peter Maeszn.en
jaarl.geldt uit:
-een sillen beempt in die Haseldonck
1 Lysbet Willem Poerters wijf was en Dirc haar zoon 2 de knd.van
nen) Vranckenvoerts en de knd.van Jan van Rosendael 3 Dirck van
4 de Aa.

man
men

(Be
Rut

fol.79
8 dagen in mei 1468
Vranck Dirc Crabben als wett.man van Ermgard zijn wijf wett*dr.van
Peter Maes heeft verkocht aan Ghevart Jan Ghevarts:
-een stuk eeusel in Slechs kynder camp,
1 Ghevart de koper en Dirc Bollen Kyevits 2 Celyen Slechs en haar
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knd* 3 Joest Roevers 4 do Street•
Vrij behalve do cijns on een mandor rog jaarp.dat daar voor uitgaat.

fol*79

8 dagen in mei

Aleyt Jansdr. van Os die voortijds wett .wijf was van Willem van Nederven met mbr, heeft beloofd aan Art don Ha en, onze mede-schepen,tot
behoef van Katelijn Ka te lijnen "hoeren dochtoren dochter" dat die na

haar dood staan zal in Katelijn haar moeders plaats om te delen in
alzulk goed als Aleyt voorsr.na haar dood zal achterlaten (havel.
en erfel.) en belooft dat vast etc,te houden.
fol.79vo,80
Jan die Molner van Roey als man van Katelijn zijn wijf wett .dr.was
Jans Wijsen,heef t verkocht aan Heyn Dries Nauszn.een mud rog erf
pacht uit:
-de helft van een huizing,hofstad en erf daarbij,aan gheen Bosch,
1 Weyn van den Bosch 2 een straat 3 Philip van den Bosch 4 een
straat.
-de helft van een stuk beempt
1 Willem Maes knd.waren 2 Mergriet Willems Jacobs wijf was 3 Philip
van den Bosch 4 de gemeyn Aa.
-de helft van een stuk beempt
1-2 Weyn van den Bosch 3 Philip van den Bosch 4 de gemeyn Aa.
-de helft van een beempt,dat cleyn beemtken
1 Mergriet voorn* 2 Philip van den Bosch.
Verder worden er nog genoemd 15 percelen of 15 maal de helft in een
stuk land.
Belending o.a.:Margriet voorn.,Weyn van den Bosch,Philip van den
Bosch enz.enz.
Deze gehele erfenis is in
aangekomen na de dood van
Het geheel omvat 9 buunre
ve een mud rog erfp «en de
pacht die er voor uit dit

Asten gelegen en was Jan de Molner voorn,
Hr.Mercelis Moerkens priester.
groese en 3 mudse land,los en vrij behal
cijns van de grond en nog 3 £ mud rog erf
gehele goed gaat.

fol.80
-los blaadje KHr.Henric van Colbraken heeft opgedragen aan de deken van het gil
de Crispijn en Crispianus tot Roermond 24 peters enz.volgens inhoud
der schepenbrief die Hr.Henric daaraf had.
Datum 11 dagen in wedemaent 1469
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Jan die Molner van Roey aan de een zijde
en (Heyn) Dirc Naeus aan de andere zijde,hebben bekend dat als Jan
komt en aan (Henric) voorsr.26 peters zal betalen tussen dit en 0.
L.Vr.dag a. s*over een Jaar dat Heyn dan aan Jan zal uitreiken en
overgeven een schepenbrief van een mud rog erfpacht*
fol.80
Johannes Artszn.van Helmont heeft verpacht aan Henrick Abenzn.van
Thoren s
-een stuk land tot Omel,den Langhe acker
1 Weyn van den Bosch 2 Willem Jacobs 3 Willem Zewouts 4 een weg
-een stuk land
1 Jan Cuypenbyner 2 Willem Goyaerts e.a. 3 de gemeyn straat tot
Omel 4 een weg
-een stuk beempt,den Dijckbeempt
1-3 Herman van Helmont 2 Elsbeen Colen.
Vrij behalve de cijns en 3i mud rog erfp.die Heyn de pachter aan Jan
de verpachter j aarl.hieruit -za}. gelden op O.L.Vr.dag en nog uit:
-de helft van een stuk land,den Venacker
1 Art van Beest 2 Marie Verweyen en haar knd. 3-4 Peter Vereept.
fol.ÖOvo
30 dagen in mei 1468
Heyn Abenzn.van Thoren heeft beloofd als princ.sch.aan Jannes Artszn.van Helmont,zijn zwager,te betalen op O.L.Vr.dag over een jaar
een mud rog erfpacht en dan daertoe 28 peters en verder nog daar
toe 3 peters.
fol.80vo
8 dagen in wedemaent
Weyn Janszn.van Omel en Vreyns zijn wett .broer, Peter Peter szn. van
Roesven als man van Jut zijn wijf zijnde Wreynsen voorsr.wett.dochter
met Heyn en Weyn,gebroeders,beiden Heyn Mijckaerts zonen en Joest
Peter Verrijt en Jan Jan Cnuytszn.en Jan Willem Jacobs als man van
Truy zijn wijf Jan Cnuytszn. voorsr. (dr. )hebben samen verkocht aan
Dirck van Heerssel die men heet van Bussel:
-een stuk beempt achter Bussel
1 Sint Lenartsaltaar tot Lierop 2 de gemeyn Beeck 3 de koper 4 Lys
bet van den Beerckven en haar knd.
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fol.SOvo
29 dagen in juni 1468
Merten Thijs Wittenzn.en met hem Johanna zijn wett «zuster en Willem
Jan Witten mede gelovende voor Willem Thijs voorsr.zn.,hebben bekend
dat Jan Jan Witten hen betaald heeft 15 peters en schelden hem daar
van kwijt.
fol.80vo
Claes Art Smets als man van Lijsbet zijn wijf,Willem Jacobsdr.was,ver
koopt aan Dries Gheven Soeckelszn.een mander rog jaarl.uit:
-een stuk beempt,in den Colck
1 Art van Beest 2 Philip van den Bosch 3 Jan Cuypenbyner 4 een weg.
Vrij behalve de cijns van de grond.
fol.80vo
de andere dag in juli (=2 juli 1468)
Dries voorn.aan de een zijde en
Claes aan de andere zijde,hebben bekend dat tussen hen beiden "voerwaerde ende comenscap" is als Claes voorsr.komt en betaalt aan
Dries 14 peters min een oort st.met de verschenen pachten tussen
dit en O.L.Vr.dag a.s.en daarna binnen 3 jaar op O.L.Vr.dag en dan
als dat geschied is,dan zal Dries hem de brief wederom uitreiken
en overgeven betreffende dat voorsr.mander rog.
fol.80vo
Jan Ysbout Bollarts heeft
Asten alzulk versterf van
ven na de dood van Ruelen
voor in zijn plaats en die

7 dagen in wedemaent 1468
opgedragen aan Ywaen van Heze koster tot
erf.en havelijk goed,als hem is aanverstor
Bollarts zijn wett.oom en zet Ywaen h ier
van zijn zuster.

fol.81
Ruelen Maeszn.van den Dael heeft beloofd als pr.sch.te betalen aan
Rut Mertenszn.Vermoeien op O.L.Vr.dag a . s . 10 lopen rog erfpacht en
daarna 6 jaar lang elk jaar 10 lopen rog en het laatste jaar op 0.
L.Vr.êag (of daar binnen) dan mede betalen zal 23s peters.
fol.81
11 dagen in juli 1468
Rut Mertenszn.Vermolen heeft verpacht aan Maes Maeszn.v.d.Daels
-een stuk erf,hei-en weiveld,over den Dijck
1 Johanna Rutten wijf was van den Dijck en haar knd. 2 Maes de
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pachter en Mercelis en Jacob van Hobbraken 3 de gemeynt 4 een weg,
-een stuk land daarbij
1 Jacob van Hobbraken 2 Peter Willems 3 Dirc van Heerssel 4 'n weg,
-een stuk beempt,over den Dijck
1 Jacob voorn, 2 Elsbeen Sijen 3 de Aa 4 Jacob voorn.
-een stuk land op Braessel
1 Peter van Hobbraken 2 Maes Groeten 3 Berthout Wijfelycks (=Wijflet)
4 erfgen.Peter van Roesven.
Vrij behalve de cijns van de grond en 2* lopenrog erfp.jaarl.daaruit
geldend "die sal Maes de pechter jaerlycs utgevèn ende sculdich sijn
te verbueten op die rechte scout dagen." en verder om 14* lopen rog
jaarl.erfpacht daarin te gelden aan de verpachter.
fol.81
13 dagen in juli
Aert Geldens heeft Masen voorsr.deze voorsr.koop "vernaerscapt" en
heeft Masen voorsr.dieen wederom opgedragen en overgegeven.
fol.81
6 dagen in wedemaent
Mechteld Ysbout Copijs w e t t .dr.heeft opgedragen aan Willem haar wet
tige zoon die zij wettel.verkregen heeft bij Thijsen Verbeerct was al
zulk goed als haar is aangestorven of nog komen zal en zet Willem
in haar plaats.
fol.81vo
Dirc van den Donschit met Heyn en Peter zijn zonen,hebben beloofd
aan Gherit Peterszn.van den Borlaer en Jan Goyaert Emonts, wet telijk
en waal te kwijten en te lossen alzulke belofte als zij gedaan hebben
aan Thijs van Berghelen tot behoef van de edele Vrouwe inzake de
jaarpenningen van de hoeve alwaar Dirc van den Donschit inwoont en
dat volgens de cedule en brieven hierover.
fol,81vo
10 dagen in juli
Lenart Jan Stoetboems heeft beloofd aan Thijs van Berghelen tot be
hoef van de Vrouwe van Asten etc.als pr.schuld.te betalen "op dat
hogetijt der geboert van Sint Jansbaptist te midsomer 11 a.s.7 peters
en nog 13 st*
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fol.81vo
Joest Lenart Stoetboems heeft beloofd aan Thijs van Berghelen tot
behoef der Vrouwe van Asten te betalen op de voorsr.dag,zoals Leoart dat volgens de brief beloofd had.
fol.81vo
Des zondags na Sint Jansdag baptist.
Gherit Artszn.van Helmont verkoopt aan Heyn Jan Colen,onze mede
schepen:
-een huis met hofstad en erfenis daarbij tot Omel
1 Elsbeen Colen 2 Herman van Helmont e.a. 3 de straat tot Omel
4 het Laerbroeck.
Vrij behalve 1/4 deel van "een vierde deel hoens tsijns tsiaers ende
een mud rogs jaarl.erfpach.11
fol.81 vo
13 dagen in juli
Jan van Helmont heeft "vernaerscapt dit voorsr.huys ende erfenis
ende heefet Heyn voorsr.weder opgedragen ende overgegeven ut in forma."
fol.82
11 dagen in oexmaent
Goyaert van den Mortel en Gerit van den Mortel en Mychiel van den
Mortel hebben erfel.opgedragen als wett.erfgen.van Mychiel van den
Mortel was,aan Ermgart Ysbout Copijsdr.was:
-de helft van een huis met hofstad en erfenis zoals daar Heylwig,
wittig wijf was Mychiels voorsr.,in bestorven was,
1 Goyaert tSmets 2-3 Melys Lobkens 4 de straat.
Deze erfenis had Mijchiel voortijds geërfpacht van Cornelis Putmans
zoals de brief dat bevat.
Ze doen helmelinge tot behoef van Ermgard.
fol.82
Goyaert,Gerit en Michiel van de Mortel als w e t t .erfgen.van Mychiel
van de Mortel was,hebben opgedragen aan Ermgard Ysbout Copijsdr.:
-de helft van fl lopens rog erfpacht en | cop met de brieven.
Deze H en I erfp.had Mychiel verkregen van Jut Jan Lobkensdr. en
men jaarl.geldt uit:
-een stuk land en een weg vier hamer voeten breed ,waarvan Mychiel
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yoorsr.de andere helft heeft,
1 Dirc Lemmen 2 Mychiel en Heyn Lobkens 3 de straat en Michiel
4 een weg«
fol.82vo
14 dagen in oexmaent
Jan Jan tSmeetszn.Verbeeck als wettig man en mbr.van Aleyt zijn wijf,
heeft opgedragen aan Henrio Janszn.van den Heytraeck een mud rog
jaarl.erfpacht uit!
-zijn huis, hof stad en erfenis tot Omel,
1-3 Marie wettig wijf was Arts Verweyen en haar knd. 2 Engel wett.
wijf was Koerstken Stoetboems en haar knd. 4 de gemeynt.
-een stuk land,den Gloet
1 Rutten wijf van de Goor was 2-3 Peter Vereept 4 Marie Verweyen
voorn.
-een stuk land,achter die Eept
1 Heyn Hannen 2-3 Peter Vereept 4 Jan Coerten.
-een stuk land,die Eespen
1 Marie Verweyen en haar knd. 2-3-4 Willem van den Eynde.
-een stuk land,aan die Donck
1 Mercelis Weynen 2 Jut sBruynen 3 Philip van den Bosch 4 Weyn van
den Bosch.
-een stuk land,in ghenen Bosch
1 Jut sBruynen 2 Aert Goedelen 3 Marie Verweyen en knd. 4 de gemeynt.
-een stuk eeusel,in ghenen Bosch
1 Marie Verweyen en knd. 2 Peter Vereept 3-4 erfgen.Willem Bottel
mans.
-een stuk eeusel,ook in gheen Bosch
1 Marie en haar knd. 2-3-4 Peter Vereept.
-drie gedeelten van vijf gedeelten in een stuk beempt
Het geheel: 1 Willem Wijsen e.a. 2 dat groot Oulandt 3 de gemeyn
Aa 4 Art van Best.
-de helft van een stuk beempt,min het vierde deel,geheten dat Ou
landt
Het geheel:1 erfgen.Heyn van Liessel 2 den Ruwen Horric 3 de gemeyn
Aa 4 Marie en haar knd.
-de helft van een stuk beempt uit het vijfde deel van de andere *
helft jaarl.rijend
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D* gehele beempt: 1 het convent van Bynderen 2 Heyn Duysters 3 de
Aa 4 de gemeynt.
-een stuk beempt,aan ghenen Bosch
1-2-3 Marie en haar knd* 4 de gemeynt.
-het vierde deel van een stuk beempt«den Eyndelbeempt
Het geheel: 1-3 Heyn den Hanen 2 Peter Philips Verrijt 4 de Aa.
Vrij behalve de cijns van de grond en 5i mud rog jaarl.erfpacht die
daar voor uit gaande is en nog 1£ lopen rog erfp.
fol*82 A
17 dagen in loemaent 1468
-Item stuk lands,geheyten die Espen,dat gevoer gelegen is aen Dirc
Verdonschit,dat is Willem van den Eynde.
-Item noch een stuk lands gelegen bij die hofstad in den camp
1-2-3 Marie Verweyen en haar knd. 4 Dries Deckers.
-Item met een stuk land aan ghenen Bosch
1-3 Marie voorn.en Peter voorn* 2 Gelys van Hal 4 de gemeynt.
-Item een vijfde deel van een stuk beempt in vijf gedeelten
Het geheel: 1-3 Maes Geldens 2 Jan van de Goer 4 Dirc Ghoedelen.
-Item een stuk land op die Astense akkers,omtrent de windmolen
1 Ywaen van Heze 2 Art Hanen en Heyn van Elsbroeck 3 Joest Roevers
4 Gherit van Berkel.
"Dese voorsr.erfenissen ende alle alsulken erfenissen,die genoempt
staen in een brief daer die Smet in vercoft heeft een mud rog (aan)
Henrick van den Heytraeck, verder heeft Jan die Smet voorsr. erf el.
vercoft Hr.Jan van Hal los en vrij uitgenomen den t sijns van den
grond en uitgenomen 6£ mud rog erfp.en 1£ lopen rog erfp.ende utgenomen alsulken weghe als daer met recht sculdich over sijn te gaen.”
fol.82 B
"-Item wilt bestellen aan Geryt van der Hoeven den molder,dat hij
mij seynden wil elf stuyver burgoens
-Item wilt niet laten te beslaen ende eenen yegelycken te verbie
den den aenfanck van alsulcken beemd als gelegen is in die "Mastkoy" bynnen Asten ende plach toe te behoeren Rutgeren Heyricxzn.
van Eelsbroeck ende nu naederhant Deencken Willem Scoenincx voir
alsulcken gebreck van chijnsen ende chijnsrechten ala (mijn Vrou)
daer in heeft."
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«-Item noch desgelyck oeck te beslaen ende den aenfanck te verbie
den eenen ijegelijck van eenen beempd geheyten Vlaesschen gelegen in
die Hage,die wilneer was Jan Lobkens ende nu naederhant Margrieten
dochter wilneer Jan Lobkens noch voer gebreck van chijnsen ende chijnsrechten
-Item desgelycks die gueden geheyten te Vloet,die wilneer waeren
Heer Gevarts van Doorn ende naederhant comen waeren tot Jannen Janssoen van Bruheeze ende nu tegenwoerdigh men (benemen) can dat sij on
der Asten gelegen sijn.
-Item desgelijcx sal men beslaenende den aenfanck verbieden eenen
ijegelycken van eenen beempd gelegen in Leensel op Aa die plach toe
te behoeren Heynrick van Lyssel nae Willem Dircx Sconincxsoen.
-Item desgelycx oversiet die seel die ic laeste seynde die die smyt
onder heeft soe ic van u verstont ende men daer eenich besceyt af
vonden soe later oeck te beslaen etc.
U dunct dat goet ende best dienen sal."
fol.83
;
5- dagen in oextmaent
Art Gheldenszn.Vermeer en Joest..Everaertsz.n. van Diesdonck,hebben
beloofd gezamenlijk een voor al wettelijk te betalen aan Art Berwout
castelleyn tot Asten op O.L.Vr.dag naastkomend 25 peters.
fol.83
de eerste dag in oextmaent
Jan Henricszn.Verhoeven als man van Engel zijn wijf wett.dr.Goessen
Scoemekers,heeft opgedragen aan Jan Goessen Scoemeker s, zijn zwager,
zijn recht en gedeelte zoals dat hem ten deel gevallen iê in een de
ling na de dood van Goessen Scoemeker voorsr.met zijn mede-erfgen.:
-de helft van een huis, hof stad en erf daarbij
1 Jan Drysen I knd.Goyaert Verheyden 3 Heyn van den Wynckel 4 de
gemeynt.
-de helft van een stuk beempt in Afterbosch
| Jan Duysters 2 Heyn van Doeren g tgoed van Bynderen 4 tgoed Verheyen.
fol,83
Jan Goessen Scoemeker heeft beloofd als princ.sch*te betalen aan
Jan Henricszn.Verhoeven op O.L.Vr.dag over een jaar 5 lopens rog en
daarna 5 jaar lang,elk jaar,5 lopens rog en het laatste jaar (of
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daar binnen) op O.L.Vr.dag hem dan mede betalen zal 12 peters.
fol.83
de eerste dag in oextmaent
Ermgart Ysbout Copysdr.met mbr.en Willem Mathijszn.Verbeerct mach
tig wezend voor Mechteld Ysbout Copijsdr.en Jan Ysboutszn.en Weyn
van Omel als man van Mechteld zijn wijf en Ysbout Merclys Artszn. en
Jan zijn wett.broeder ook Mercelis voorn.zoon.hebben samen verkocht
aan Jan Willemszn.van den E y n d e :
-de helft van een huizing,hofstad en erfenis daarbij zoals land,
groes etc.ter stey aan die Euseldonck
1 convent van B y nderen en Dirc R o efs 2 de gemeynt 3-4 Dirc va n Di e 
penbeeck.
-de helft va n v i er lopens l and in de A f t e r b o s c h
1 Aert Ver v o e r t 2-3 J a n van A f t e r b o s c h 4 Katelijn Verrijt en h a a r

knd.
-de h elft v an een stuk l a n d in die Lenxdonck
1-2-3 co n v e n t van B y n d e r e n 4 de beemden.
-de he l f t v a n een stuk land , o o k in die L e n xdonck
1 Dirc van D i e p e n b e e c k 2 convent van Bynd e r e n 3 Art G eldes 4 erfgen.
Dirc v an Rave n e c k er.
Vrij b e h a l v e de h e lft van de cijns van de g r o n d en de h e lft v a n 2i
m u d r o g m i n een cop en de helft van de jaa r g e l d e n die m e n jaarlijks
geldt aan h e t c o n vent van Bynd e r e n en de helft van twee (oude
v l a a m s ).

fol.83vo
"ende n o c h u t g e n o m e n Dirc M e r c e l i s van den Beersdonck daeraen besittende sijn ( t h o e c t ) . " (tocht?)

fol.83vo
eerste dag in oextmaent
Willem Mathijszn. Verbeerct heeft beloofd aan Jan Met Ysbout Copijs
zijn broeder,dat hij erfelijk met hen delen zal alzulk goed als M e c h 
teld hun moed e r aan Willem voorsr.had opgedragen en overgegeven en
hen daaraf in haar plaats had gezet,ze zullen alle goed gelijk delen
dat hun aangekomen en verstorven is of komen zal binnen enige tijd,
met een schepenbrief die hij (Willem) aan Jan voorsr. "te helpen ge
loefde te brengen om die voorsr.halve goey te heffen ende te boeren
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eto." g e l e g e n In het land van Kessel of in Asten.
f ol.83vo
He n r i c J a n s z n . v a n Dynter heeft verkocht aan Ywaen van Heze koster
tot A s t e n tot behoef van Metken van D y n t e r ,Henrics van Dynter voorn,
d o c h t e r en tot behoef van Joesten ook Metkens voorsr.dochter zijnde,
die zij (Metken) natuurlijk heeft gekregen bij Ywaen voorn.,een m a n 
de r ro g j aarl. lijfpacht alle jaar te gelden op O.L.Vr.dag zolang als
enig van M e t k e n en Joe s t e n voorsr.leven zullen en niet langer,uit:
-zijn huis, h o f stad en een camp erfs daar aan gelegen, bij die molenijnde in A s t e n
1 Ja n W i t t e n 2 Y w a e n van Heze 3-4 de gemeyn straat.
Vrij b e h a l v e de cijns van de grond.
fol.83vo
24 dagen in oextmaent
Ar t J a n s z n . v a n R o s e n d a e l heeft opgedragen aan Aert Janszn.Verhoeven
3 l o p e n s r o g e r f p . j a a r l . m e t brief. Deze 3 lopens had Art voortijds
g e k o c h t van M e r c e l i s J a n s z n . v a n Rosendael en Mercelis had het voor
tijds g e k o c h t van A r t ^ H e r m a n s z n . h e t w e l k men geldt uit:
-dr i e l o p e n s l a n d
1 ï o e s t A r t S i l m a n s d r . w a s 2 de straat 3-4 Henric Art Silmans.
- e e n s t u k l a n d in dat "Hoge ewesel"
1 J o e s t voorn. 2-3 Art J a n Silmans 4 een weg.
-de h e l f t v a n e e n stuk l and op L o v erbosch
1 J o e s t V e r s t a p p e n 2 een weg.
fol.84
21 september
C o r n e l i s P u t m a n s h e e f t opg e d r a g e n aan Hr.Claes Heynen Lobkenszn.
p r i e s t e r , e e n m a n d e r r o g erfp.jaarl.met brieven.
Dit m a n d e r h a d C o r n e l i s gekocht g e had van Melys Jan Lobkens en men
j a a r l . g e l d t uit:
- e e n h u i s m e t h o f s t a d en erfenis
1 de st r a a t 2 een w e g 3 H e y l k e n Ghielken en Melys voorn. 4 de kerk
hof.
-twee l o p e n s l a n d , d e n Canijnsberch
1 M e l i s voorn. 2 de k n d . J a n van Os.
-een st u k b e e m p t bij den Dijck
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1 Jan H o n s n a s e 2 Melis voorn. 3 de Dijck 4 Hr.Jan van Per.
fol.84
23 dagen in oextmaent
Henric Art Silmans heeft opgedragen aan Art Art H e r m a n s z n . :
-de helft van een stuk land
Het geheel was Heynen en Arden samen ten deel gevallen hij een de
ling tussen hen en Joesten Henrics voorn.zuster,gelijk hun dat is
aangebleven na de dood van hun moeder.
1 Bruysten Pelsers 2 Dirc Peter Maes 3 Goyaert van Thoeren 4 Hen
ric Duysters.
Vrij behalve 4 lopens rog erfp.die Jut hun moeder daar voor erfelijk
in had verkocht.
fol.84
16 oktober
Peter Reynerszn.van Merevoert heeft verkocht&aan Willem Herman
Eyckmans:
-een half lopens land in gheen Stegen
1 Peter van Merevoert 2 G her i t d r ....... van Uden 3 Gelis van Hal
4 Hr.Jan van Hal priester.
fol.84vo
Dirc Dircszn.van Driel als m a n van Sophie Art Dockelsdr.heeft opge
dragen aan H e n r i c k Dircszn.van Rut 2? m u d rog erfpacht.
Deze
m u d w a s Dirck aangekomen of zal nog aankomen na dood Dircs
Herman H o e f s l e g e r z n . e n "ut begherten Arts van Rut ende n o c h voert
aen alle alsul k e n goey als Dircken van Driel voorsr.aencomen sijn
of aencomen sullen m o g h e n na doey Dircs voorsr. (hetzij erfel.of havel.) soe w a e r die gele g e n sijn of vonden sullen moghen weerden inder prochie van Asten,sijn sij beruerlycken e t c . 11
fol.84vo
Dirc van den Donschit aan een zijde
en

7 dagen in oktober

Peter en Heyn zijn wett .zonen, W i l l e m Goyaerts als man van Heylwig
zijn wijf en m a c h t i g w e z e n d e voor Dircken Dircs voorsr.zoon en Dirc
Heynen sBerckers als m a n van Jut zijn wijf,beiden Dircs voorsr.wett.
drs. aan de andere zijde.
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"en heb b e n begheert aen den scoutheyt tot Asten een erfdeylinge
van alle als u l c k e n erfgueden als Dirc voorsr. ende Katelijn sijn w i t 
tige h u y s v r o u w a s hadden ende besaten doen Katelijn voorsr.in m e n 
selijker n a t u e r e n leefde ende n u bij Dirc en sijn witt.kynder aengestorven na doey Katharina voorsr.naeden lantrecht ende soe heeft
die scoutheyt daer w i l l i c h ende bereet toe geweest ende heeft hon
dach b e s c h e y d e n tegen op den vierden dach ende heeft Jannen Claes
die man ende m b r . i s Selyen sijns wijfs ende Peteren Jan Claes die man
ft
ende m b r . i s Ka the lijn sijns wijfs oec bij Dircs voorsr. witt.drs. sijn,
die weet g e d a e n en soe is Dircs voorsr.hon vader comen met sijn kynder en s w a g erlingen op den genoemden dach ende Dirc voorsr.heeft
die goey g edeyldt gelijck hij van den scoutheyt dat lot heeft willen
(vachten) t usschen sijn kynder ende hem ende hadse doen scrijven die
na b e s c reven erfgoey in twee scedelen ende soe loetese die scout
heyt ende ghaf Dircken voorsr.die een sedel ende Peteren Dircs
v o orsr.soen die ander sedel tot sijnre behoef ende voert tot Dircs
anderen v o o r s r . k y n d e r behoef die daer mede erfgenamen toe waeren
ende soe is Dircken voorsr.te deel gevallen na inhaut diese sedelen?
-A -een huis met hofstad en erfenis daarbij in de Stegen
1 Dirc van Liessel 2 de gemeynt.
-een beempt aan Stegenen beempt,jaarl.rijend tegen erfenis Peter
van Merevoert.
Het geheel: 1 erfgen.Art van Uden 2 erfgen.Claes van Berkel.
-een stuk land aan gheen hagelcruys
1 Heyn Robijns 2 een weg
-een stuk land op Braessel
1 Peter Verrijt 2 Ywaen van Heze.
"voert soe eest gedeyldt metten Heer dat Dirc voorsr.ten eenre sij—
den ende sijn kynder ten andere sijden,elck sijn scijnssen,sijn pachten
ende sijnen onraet daerut ghelden ende alsoe betalen sullen dat die
ander erven tot ewigen dagen daerut onbelast sullen blijven ende
o n besweert."
B Peter Dircs voorsr.zoon tot zijn behoef en dat van zijn mede erfgen.is ten deel gevallen:
-een stuk b e e m p t ,Ghevartsbeempt
1 Peter van Merevoert 2 Elsbeen Colen
-een hof aan de kapel tot Omel
1 Weyn van den Bosch 2 Peter Verrijt.
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-een hoff gelegen aan den Bocht
"alom bewracht"
-een stuk land,den Stockakker
1 Philip van den Bosch 2 Weyn van den Bosch.
-een stuk land,Strijthoeff
1 Herman van Helmont 2 een weg.
-nog daartoe de schuur,af te doen die in de Stegen staat bij Dircs
voorsr,huis,zoals ze zeiden.
fol.85
13 dagen in oktober
Peter Everaert Duysters heeft beloofd als pr.sch.te betalen aan
Melys Lobkens op O.L.Vr.dag a.s.2i mud rog en "een vijm scoeff."
Los blaadje L bij fol.85
L.recto
Weyn Mercelis mede gelovende voor zijn vrouw en zijn knd.en Willem
Willem Jacobszn.en Jan zijn broeder en Maes zijn zwager,man van Mer
griet zijn vr.ook Willems voorsr.dr.en Claes hun zwager als man van
Lijsbet ook Willems dr.gelovend mede tezamen voor Griet hun moeder,
Jan Danelsdr.was en ook voor al hun andere broers en zusters en
Willem Jan sWijsen en Jan zijn zwager als man van Katelijn zijn vrouw
zijnde Jans voorn.dr.gelovende samen voor Jan,Willems voorn.broer
en Lijsbet Jan Danelsdr.voor allen gelovend die recht mochten hebben
hebben samen opgedragen aan Mathijs den Scoemeker van Roey alzulke
tochten als bezittend na de dood van Katelyn zijn vrouw was,in havel.of erfel.goed,waar ook gelegen.
L.verso bij fol.85 -los blaadjeMathijs die Scoemeker van Roey heeft verkocht aan Weyn Mercelis Wey
nen was en Margriet Jan Danelsdr.was en Willem den Wijssen en Jan
zijn zwager en ook Willem en Jan voorn.tot behoef Jans Willems voors
broeder,4 mud rog erfpacht die hij bezittend is vanwege Katelijn zijn
vrouw;deze 4 mud rog waren schuldig te gelden uit goeden ten Bosch,
zoals de schepenbrief van den Bosch dat bevat.
foH.85vo
Katelijn voortijds wett.wijf was van Philip van der Rijt (=Verrijt) met
mbr.heeft opgedragen aan haar wett.knd.verkregen bij Philip voorn.
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alzulk erfgoed als ze bezittende is na dood van Philip.
2e doet helmelinge tot behoef van haar knd.
fol.85vo
13 dagen in oktober 1468
Bruysten en Peter de oudste als wett.zonen van Philip van der Rijt
hebben beloofd als pr.sch.te betalen aan Katelijn hun moeder,elk
jaar op O.L.Vr.dag (zo lang als ze leeft) 10 mud rog lijfpacht min
3 vat rog, jaarlijks in haar huis te brengen en te leveren alwaar ze
woonachtig is binnen Asten en bovendien nog elk jaar "in den tijden
van den jaer nae gewoenten 9 voeder torfs lofbaer droege geleevert
daer sij woenen sal sijn en noch daertoe 4i steen vlasch,den steen
van 9 ponden lofbaer ten hekelen toe bereet elcs jaers voer O.L.Vr.
Lichtmysdach te betalen ende noch sal Katherijn voorsr.hebben ende
behauden lofbaer toe gemaect om daer in te wonen dat backhuys in
die Rijt metten hof stat ende met enen hoeff gelyck sij hoer dat nu
ter tijt gepeeldt ende bewesen hebben om daer haeren leefdach in te
wonen ende al sonder enyghe argelyst ,ende enen appelboem toi hae
ren wijl 1"
fol.85vo
13 dagen in oktober
Heyn Artszn.van Doeren als man van Mechteld en Art Thijszn.van den
Berghe als man van Katelijn,Gherit Artszn.van Helmont als man van
M a r g riet,Jan en Peter de jongste gebroeders, beiden Philips Verrijt
zonen , H e y l w i c h en Lysbet beiden Philips wett.drs. m e t mbrs., hebben
beloofd als p r # sch.aan Bruysten en Peter de oudste gebroer?,beiden
Philips w e tt.zonen
-"wettelijck ende wael bij te brengen ende elcs jaers te betalen elck
van desen voorsr.sijn poercije ende gedeelten van alsulenen pachten,
t o e r f f ,vlasche ende van den backhuysse metten hoeff gelijct Bruysten
en Peteren voorsr.dat geloeft hebben honre alre wittigen moeder,te
weten elck 13 lopen rogs,een voeder torffs ende i steen vlasch en
de of honre enyghe nyet en betaelde ten dagen voorsr.dat dese voor
sr. dan sullen mogen slaen hon handt aen hon gedeylt etc."
Los blaadje M bij f o l . 86
Blaadje M

7 oktober 1468

Schepenen B r u y s t e n Pelsers en Peter Verweyen.
-Item een stuk b e e m p t ,geheyten Ghevarts
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-Item noch den hoeff aen die kapel tot Omel
- Item met een hoff aen den Bocht

-Item noch een stuck land,geh.den Stockacker
-Item noch een stuck land,die Strickhoeff,ende noch daertoe die
scuer waer erfenis doen sij opstaet te weten af te doen ende oec
elck met sijn onraet.
f o l .86
7 dagen in oktober
Dirc Goeyart Pechs heeft opgedragen aan Jan Janszn.van Diepenbeeck
alzulk goed (havel.en erfel.) dat hem is aangekomen na de dood van
Yda zijn wett.moeder die Goyaerts Pech wett.wijf was en dat in Asten
is gelegen.
Hij belooft alle commer zelf te voldoen.

Jan Janszn.van Diepenbeeck heeft beloofd als pr.sch.te betalen aan
Dirc Goyaert Pech op O.L.Vr.dag a.s.4 lopens rog en daarna 5 jaar
lang elk jaar | lopens en het laatste jaar van de vijf op O.L.Vr.
dag daar mede te betalen zal 9 peters.
f o l .86
20 dagen in oktober
Hr.Goyaert van Asten erfvicaris tot Asten en Lierop,priester,heeft
beloofd als pr,sch.te betalen aan Hr.Jan van Hal priester,op O.L.
Vr.dag a.s.over een jaar
mud rog en daarna 5 jaar lang elk jaar
2i mud en in het laatste jaar op O.L.Vr.dag (of daarbinnen) zal Hr.
Goyaert aan Hr.Jan daarmee betalen 70 gouden peters.
f o l . 86

Hr.Jan van Hal pr.heeft opgedragen aan Willem Herman Eyckmans:
-drie lopen erf hetzij land of eeusel en nog |§ roede land daaraan,
gelegen in de Stegen
1-3 Peter de verkoper 2 Willem Wagemekers 4 de straat.
Met alle timmeringen en huizing die Hr.Jan daarop heeft doen timme
ren; deze erfenis had Hr.Jan voortijds gekocht van Peter van Mere
voert, aldus de brief erover.
fol.86vo
20 dagen in oktober
Willem Herman Eyckmans heeft opgedragen aan Hr.Goyaert van Asten,
erfvicaris tot Asten:
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-zijn huizing met al haar toebehoren,bij de kerk gelegen.
Dit huis etc.had Ywaen van Heze voortijds verkregen tot behoef van
Willem Eyckmans en Willem voorsr.had het eerder verkregen in een
erfwisseling met Weyn nat.zn.Hr.Jans van Heze priester,en met Weyn
voorn.
-een stuk land,gekocht van Cornelis Putmans,
1 Art Vernebben 2 Heyn Lobkens
-een stuk land,dat Weyn voorn.gekocht had van Art Vernebben,
1 de koper 2 Mechteld des kopers moeder.
-een stuk land,den sMuyssenstreep,hetwelk Mechteld nat.dr.was Hen
rics van Heesch,voortijds gekocht had van Maes Maes van den Caer.
-een stuk land hetwelk Matheeus voorsr.eertijds gekocht had van Wou
ter van Eyck.
fol.86vo
de andere dag in november (=2 nov.)
Art die Haen onze mede-schepen verkoopt aan Lenart Jan Stoetboems:
-een stuk land,op den Cranenberch,
1 Lenart de koper 2-3 Heyn van Doeren 1 Mercelis Jan Willekens.
Los behalve alzulke weg als daar met recht door gaat.
fol.86vo
30 dagen in oktober
Jan Mercelis Cremers verkoopt aan Lenart Jan Stoetboems:
-een stuk land,op den Cranenberch,
1 Art Hannen (=de Haen) 2 Heyn van Doren 3-4 de weg.
fol.86vo
Dirc Willems van Veldacker als man van Aleyt Artsdr.van den Doeren,
heeft opgedragen aan Heyn Artszn.van den Doeren alzulke deel van
erfenis als hem is aangekomen na de dood van Arts van den Doeren
en nog zal aankoem na de dood van Lisbet van den Doeren,Arts vrouw.

fol.87
"Eenre conden gedragen aen Mercelys Willems,Philip van den Bosch
en aan Jan van A fterbosch als scepenen in hoenre tijt ende voert
aen die scepenen in der banck die daeraf cundich is,of nyet condich
en is dat Ruelen Bollarts wittighe brueder was Ysbout Bollarts en
de Lijebetten Bollarts ende oec of nyet Ysbout voorsr.wettighe
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kynderen hadde,te weten eenen 30en geheyten Jan ende Lysbet een
dochter hadde geheyten Metken ende Ywaens van Heze moeder is,noch
indertijt Mercelis Philips en Jan voorsr.en Peteren Henricssoen van
der Weyden was eest hon beeste conde dat dit voorsr.alsoe is.
Datum anno 1467,29 daghe in loemaent,ut in forma,ende is getuycht
in een gebannen gedinghe tot Asten."
fol.87
Ermgart Ysbout Copijsdr .met mbr.heeft verkocht aan Jan Metten Ysbouts Copijs was:
-de helft van een stuk land.
Willem Thijszn.Verbeersch.it heeft ook erf el. verkocht aan Jan voorn.:
-het 1/4 deel van dat stuk land,
Het geheel is gelegen:
1 Jan Willems van den Eynde 2 de gemeynt 3 Jan van Afterbosch en
knd. 4 de knd.van Philip Verrijt.
Vrij behalve de cijns van de grond.
fol.87
7 dagen in november
Jan Metten Ysbouts Copijszn.heef t verkocht aan Ermgard Ysbout Copijs
dr.9 lopens rog erfpacht uit dat voorn.stuk land.
Jan voorn.verkoopt aan Ermgard nog 9 lopens rog lijfpacht uit dat
voorn.stuk land,vrij behalve 9 lopens rog erfp.en de cijns.
Item nog verkoopt Jan aan Willem voorsr.na de dood van Ermgard voornoemd 4i lopen rog erfp.uit dat stuk land,vrij behalve 9 lopens rog
erfp.en (fe cijns.
fol.8?
Willem Herman Eyckmans heeft verkocht aan Gheertruy Matheus Stip
pelman witt.wijf was tot haar tochte en na haar dood haar wett.knd.
tot de erfelijkheid elf lopen rog erfp,uit:
-zijn huis,hofstad en erfenis aan die Stegen1 Willem Wagemekers 2 Peter van Merevoert 3 Gelys van Hal 4 de ge
meynt.
Vrij behalve de cijns van de grond.
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fol.87vo
*16 dagen in november
Goyaert Abenzn.van Thoren heeft verkocht aan Ermgard Ysbout Copijs
dr.li mud rog jaarl.erfpacht uit:
-zijn huis en hofstad en erfenis,
1 Dirc Vervoert den Mesmeker 2 Thijs van den Boem.
-een stuk beempt daarbij,
1 Jan Willems van den Eynde en Jan van Afterbosch 2 erfgen.Marie
Didden en haar knd.
-een stuk land bij die beempt,
1 Marie voorn. 2 Thijs van den Boem 3 de straat 4 de voorn.beempt.
Vrij behalve de cijns en een mud rog erfp.en 28 lopens rog erfp.en
3 cop jaarlijks daar uit gaande.
fol.87vo
Goyaert Abenzn.van Thoren heeft opgedragen aan Jan Metten Ysbouts
Copijs:
-twee lopens land op Afterbosch,
1 Katelijn Philips en haar knd. 2 de knd.Jan van Afterbosch 3-4 Jan
des kopers vader toebehorend zoals de brief dat bevat.
Los en vrij en ook los en vrij te maken van het mander rog erfp.dat
Jan Janszn.van Afterbosch daar voor in verkocht had aan Goyaert
Vrancken Hanenzn.volgens de schepenbrief.
Deze voorn.2 lopens land had Goyaert voortijds gekocht van Willem
Jacobs en Willem had het gekocht van Jan Janszn.van Afterbosch.
Jan voorsr.heeft beloofd aan Goyaert dat voorn.onderpand van een
mander erfpacht los en vrij te houden,behalve 3 penn.als cijns.

’

fol.87vo
Jacob Goessen Wouterszn.die men noemt van den Moelendijck', heeft ver
kocht aan Everaert Janszn.van Diesdonck:
-een stuk land met een stuk beempt dat met een eind daaraan gelegen
is 1 Everaert de koper 2 Ywaen van Heze 3 Wouter van Eyck 4 Melys
Lobkens.
-een stuk beempt daar omtrent,
1 Everaert voorn. 2 Art van Hal 3 Wouter van Eyck 4 Melya Lobkens.

Hl

fol.87vo
25 dagen in november
Everaert J a n s z n •van Diesdonck heeft beloofd als princ* sch.*aan Ja—
cob Goessen Wouters te betalen op O.L.Vr.dag a.s.over een jaar 17
vat rog en daarna 3 jaar lang elk jaar 17 vat rog en dan daarmee
op O.L.Vr.dag 42 peters te betalen.
fol.88
19 dagen in november
Jacob voorn.heeft verpacht aan Dirck Heylen sGrotenzn.was:
-zijn huizing, hof stad en erfenis ter stey aan den Moelendijck,
1-2 Margriet van Boescit en haar knd. 2 de gemeynt 3 convent van
Bynderen 4 de gemeynt.
Te weten voor de cijns van de grond en voor 2 mud erfp.die Dirc de
pachter daaruit gelden zal en voor 4 mud rog erfp.die Dirc de pach
ter aan Jacob de verpachter heeft te gelden op O.L.Vr.dag.
" ende der sal aff sijn den iersten scoutdach sijn op O.L.Vr.Lichtmysdach naest comende over twee jaer ende Dirc voorsr.sal daer op dat
voorsr. erfenis sculdich sijn te setten een huys van III gebonden met
enen overspronck wael waert wesende XXV peters bynnen twee jaeren
ende oec sal Dirc sculdich sijn te maken te lande bynnen twee jaeren
enen stuck heytvels etc."
fol.88
9 dagen in december
Dirc Jan Slechszn.heeft vernaderd deze voorn.erfenis als huizing
enz.en hierna heeft hij ze weer aan Dirck opgedragen.
Dirc voorn.heeft beloofd als pr,sch.aan Jacob voorn.te betalen op
O.L.Vr.dag over twee jaar 4 lopens rog en dan daarna 2 jaar lang
elk jaar 4 lopens rog en het laatste jaar dan daar mede 9 gouden
peters betalen.
fol.88
7 dagen in wedemaent
Jan Goessen Scoemekers en Jan Herman Verhoeven als man van JSngel
zijn wijf ook Goessens voorsr.dr.,hebben beloofd als pr.sch.aan M e r 
celis Goessen voorn.zoon en Ermgard ook Goessen dr.te betalen op
O.L.Vr.dag a.s.over een jaar 3è lopen rog en daarna 3 jaar laI16
elk jaar
lopen en het laatste jaar daar mede betalen 8 peters.
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J
fol,83
24 dagen in november
Willem Willem Zewouts als man van Mechteld Jan Colendr.,heeft ver
kocht aan Pauwel Jan Colen 1£ mud rog erfpacht uit:
-zijn huis,hof stad en erf te Omel,
1 Herman van Helmont 2 Elsbeen Colen 3 de straat.
Vrij behalve de cijns en een mander rog erfp.die daar voor uit gaat.
fol.88vo
.
19 dagen in november
Peter Philips Verrijt als man van Johanna zijn wijf,verkoopt aan Pau
wel Jan Colen een mander rog erfp.uit:
-een stuk beempt in gheen Donck,
1-2 Philip van den Bósch 3-4 Willem Zewouts.
fol.88vo
25 dagen in november
Pouwels voorn.heeft opgedragen aan Heyn Jan Colen al zijn goed (havel.en erfel.) waar dat ook gelegen is.
fol.88vo
29 dagen in november
Willem Janszn.van Diepenbeeck,Dirc Peters en Theeus Vranck Janszn.
van Eesp als man van Gheertruy zijn wijf en Jans voorn.dr.,Willem,
Korstken,Dirc en Jan wett.knd.waren Jans voorsr.van Diepenbeeck en
verder Lodewich nat.zoon Arts Bruynen als man van Yda zijn wijf en Ja 
cobs dr.was van Diepenbeeck mede vanwege Jan zijn zwager Jacobs voor
noemde w e t t .zoon,hebben erfel.opgedragen aan Joerden Janszn.van Die
penbeeck:
-huizing,hofsteden en erfenis,hetzij land,groes etc.dat hun was aan
gekomen na de dood van Jan Willemszn.van Diepenbeeck en na de dood
van Margriet zijn wijf, als wett .erfgen. van Jan en Margriet voorn.
Ze doen helmelinge daarop tot Behoef van Joerden en beloven dat op
dragen enz.en alle commer van hunswege (een ieder zijn deel) af te
doen;ook alle commer die Joerden zou mogen aankomen van enige mede
erfgenamen zullen zij voldoen.
fol.88vo
Willem van Diepenbeeck Janszn.was met zijn mede erfgen.van Jan Wil*
lemszn.van Diepenbeeck,hebben opgedragen aan Joerden Janszn.van Die
penbeeck, een mander rog met schepenbrief,dit mander had indertijd
Jan Willems van Diepenbeeck gekocht gehad van Jan Dircszn.van
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Rosendael en welk men jaarl.geldt uit:
-zijn huis met hofstad en nog 14 lopens land daarbij,
1 Mergriet van Rosendael (zuster van de verkoper) 2 Jan Willem Silmans 3 Lemmen Pelsers 4 de straat.
fol.89
Lenart Jan Stoetboems heeft opgedragen aan Jan Heynenzn.van Duysel:
-een stuk beempt,in die Haseldonck,
1 Art Hannen en Jan Duysters 2 Mergriet Kremers en haar knd. 3 de
gemeyn Aa 4 Goyaert van Nuwenhuys;met schepenbrief.
Deze beempt had Lenart gekocht van Margriet wett.dr.Henric Blanckarts.
-een stuk land,
Dit land had Lenart gekocht van Art den Haen onze mede-schepen,
1Lenart Stoetboem 2-3 Heyn van Doeren 1 Margriet Jan Willems.
-een stuk land,
1 Art Hannen 2-3 Heyn van Doeren 4 een weg.
Dit laatste had Lenart gekocht van Jan Mercelys Cremers.
Jan Heynenzn.van Dusel heeft verkocht aan Lenart Jan Stoetboems:
-een stuk land omtrent den Loverbosch,
1 Dirc van Eesp 2 Lenart Stoetboems 3 Joerden Jan Willekens 4 een
weg.
fol.89
Jan Heynenzn.van Duysel heeft verkocht aan Lenart voorn.een mander
rog u i t :
-een stuk beempt in die Haseldonck,
| Ruelen Maeskens 2 Mergriet Cremers 3 Goeyaert van Nuwenhuys 4 de
Aa.
-een stuk land,den Cranenberch,
1-2-3 Heyn van Doeren 4 een weg.
-de helft van een huis,bakhuis en hofstad en een camp erfs daarbij,
1 de weg 2 Aleyt van Eyck 3 Art Hannen en Jan sMeyskens 4 de weg.
Vrij behalve de cijns en 5i cop rog erfp.daar uit gaande.
fol.89
7 dagen in december
Jan Heynenzn.van Dusel heeft opgedragen aan Lenart Jan Stoetboems

op O.L.Vr.dag a . 3 .over een jaar 4 lopens rog en dan daar mede 3
gouden pwters en 2 oort st.en daarna over een jaar op O.L.Vr.dag
3 lopens rog en dan daarmede 3 gouden peters en 2 oort st.en dan
daarna op O.L.Vr.dag 3 lopens rog en daarmede 3 gouden peters en
3 st.betalen.
fol.89vo
26 dagen in november
Jacob Goessen W o u ter szn. die men heet van den Mo l en dijck heeft ver
kocht aan Eymarden Janszn.van Scijndel;
-een stuk land omtrent de molen,
1 Heyn van Onstaden 2 de weg.
fol.89vo
9 dagen in december
Weyn Janszn.van Omel en Margriet Janszn.ook van Omel met mbr.hebben
samen opgedragen aan Ermgard Jans van Scijndel dr.en Janiïïr.Henrick
van Omel nat.zoon,priester was,alzulk versterf als hun is aanver
storven na de dood van Hr.Henrics van Omel priester was,hun wetti
ge broeder,al hun goed (havel.en erfel.,beruerlijck en onberuerlyck)
fol.89vo
Heylwich Willem Brassendr.die men heet Heylwich sMollers met mbr.
verkoopt aan Bruysten sPelsers onze mede-schepen tot behoef van Hr.
Claes Henric Lobkens priester,3 lopens rog uit;
-haar deel in een huis,hofstad en een camp erfs tot Onstaden,
1 de vicarie van Asten 2 Melis Lobkens,Jan Verbeeck en Mercelys
Willems;strekkende van de gemeynt van Asten tot geheten,opt die
Braken.
Vrij behalve de cijns van de grond.
fol.89vo
9 dagen in december 1468
Wilm die Wagemeker en Dirc nat.zn.Bollen Kyevits was als kerkmees
ters in hun tijd,hebben verklaard dat Jan Honsnaese en Eymart Jans
zn.van Scijndel
"hebben erflyken gequyt ende betael aen hon als kerckmeesters voors,
dat geldt van enen erf vat raepsaets tsiaers dat sij erf lijken soüldich waeren der kercken van Asten ende sij jaerlijcs gouwen ut erfe
nis geheyten in den Snijerscamp ende hebben die erfpenn.geleet na
concent dat sij hadde van Ludiok als sij seden in der kercken orbaer."
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j|ol.89vo
Jacob Weynenzn.van Hobbraken heeft verkocht aan Jan Mercelis Artezn.van den Dijck:
-een huis met hofstad en erfenis daarbij en aangelegen tot Asten,ge
heten tot Hobbraken,
1 Katelijn Arts wijf van Bussel was en haar knd. 2 de gemynt 3 Weyn
Korstkens 4 de straat.
Vrij behalve 2 penn.als cijns.
fol.89vo
21 dagen in december 1468
Jan voorn.heeft beloofd als pr.sch.te betalen aan Jacob op O.L.Vr.
dag a.s.over een jaar 16 gouden peters en dan daarna op de eerste
O.L.Vr.dag over twee jaar ook 16 peters en dan met een mander rog.
"en of Jan Jacoben voorsr.betaelt tot Sint Jansmisse te midzomer
dan sal hijt betalen sonder mander rog.”
fol.90
18 december 1468
Henric Gheritszn.van den Straeten verkoopt aan Gherit Artszn.van
Helmont•
-het 1/4 van een beempt jaarl.rijende met "sijnen mede ghedelingen."
Deze gehele beempt is op die Lenxdonck gelegen,
1 Art Gheldens 2-3 convent van Bynderen 4 Jan Willem van den Eynde.
fol.90
18 december 1468
Gherit voorn.heeft beloofd als pr.sch.aan Henric voorn.te betalen
op O.L.Vr.dag a.s.over twee jaar 20 lopens rog en dan daartoe 24
gouden peters (van 18 st.)
fol.90
30 december 1468
Jan Wijnricszn.van der Kievitsvlaessen heeft verkocht aan Mercelis
Willems een mud rog jaarl.erfp.uit;
-zijn huis,hofstad en 1i lopens land daarbij gelegen en geheten,aan
die Kievytsvlaesche,
1 Henric Kievitsvlaessen 2-3 de gemeynt 4 Gherit van Berkel.
-drie lopens land ook aldaar,
1 Jans kynder Verkievitsvlaeschen 2 Hadewig de WJjsen en haar knd.
-een stuk beempt van een sille,achter Braessel gelegen,
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1 Aert Hanen 2 de knd.van Veldacker 3 erfenis der hoeve van Roesven 4 de knd.Peter van Roesven.
Vrij behalve de cijns en 4 lopen rog erfpacht daaruit.
fol.90
29 dagen in dedember 1468
Jan van Afterbosch heeft verkooht aan Mercelis Willems een mud rog
erfp.uit:
-zes lopens land in Afterbosch,
1-2-3 Jan van Afterbosch 4 convent van Bynderen.
fol.90
3 dagen in loemaent (=1469)
Aert Claes sPelsers heeft opgedragen als wett.erfgen.van Claes zijn
wett.vader aan Art Dircszn.van Hal:
-de helft van een stuk beempt gelegen naar Someren toe aan den Dijck,
1 Gherit van Hal 2 Jan Gherits Heelszn. en Hr.Jan van Per 3 de gemeyn dijck 4 Jan Cremers,Heyn Kersmekers en Weyn van Hobbraken.
-de helft van een beempt,de zijde naar Asten aan den Dijck tot Someren
Van deze beempt had Claes voortijds de ander helft gekocht van Rue
len Maes,
1-3 Gherit van Hal en Jan Mombers 4 de dijck.
Deze twee helften had Claes gekocht gehad van Ruelen Maes van den
Dael.
fol.90vo
Art Dircs van Hal heeft als pr.sch.beloofd aan Art Claes Pelsers
op O.L.Vr.dag a.s.over een jaar een mud rog en daarna 9 jaar lang;,
elk op O.L.Vr.dag (of daar binnen) en hem dan mede betalen 28 gou
den peters.
fol.90vo
3 dagen in loemaent (*1469)
Jan ift.zn.was Jacob van den Scaut "heeft diere gelijken geloeft van
woerde te woerden Arden Claes sPelsers."
fol.90vo
Art Ysbouts wett.zoon van den Doeren en Lijsbet zijn wijf,heeft ver
kocht aan Ywaen van Heze,koster tot Asten,vierde half gedeelte in
vijf gedeelten gedeyldt.
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-*ta «eten een gedeelte dat hom na doey sijns voorsr.vader aencomen
i« ende een gedeelte dat hi ge«oft heeft als hij seet tegen (Jo)
sijnen wittige brueder ende noch een gedeelte dat hom ende sijnen
mede erfgenamen aencomen is na doey Mergriet en sijnre wittige suster ande noch alsulcken gedeeldt als hij erffel.gecoft heeft tegen
Lammen sijnen witt.brueder ende noch voert gelyck hom dat noch aen
mocht sijn gestorven of aan sal moghen sterven na doey Lemmen voors,
hom ende Jannes voorsr.welck vijfte gedeelten Jacob van Hobbraken
sijnen swager toe bahorendans dat vijfte deel ende dat derde deel van
den tweede deel alsoe,
-dat tot hom coempt nae doey Lemmen voorsr.welck vijf gedeelte gele
gen sijn in Asten ter stede geheyten aen den Dijck te weten:
-een huys, hofsteden ende enen campt erfs die da erbij ende aengelegen
is tusschen,
1 erf.Dirc van Hersel 2-3 Ywaen van den Papendonck 4 de straet,met
recht van der potinge ende den hout ende der hout was op die gemeynt
ende noch enen camp erfs gelegen aen den Dijck die men gheet tot Lierop voert aen deen sijde ende neven een waterlaet,aen dander sijde
streckende van erf Ywaen van Heze aen erf.Mercelis van Hobbraken
aen dander eynde,welck vierde half gedeelte voorsr.ende alsulken
versterf als hom ende Jans voorsr. aengestorven is nae doey Lemmen
voorsr.dat Lemmen voorsr.aencomen is nae doey Lijsbetten voorsr. sijn
re moeder,los ende vrij utgenomen des Heren t sijns van den gronde en
de 20 lopens rog erfp.daer dese voorsr,gedeelten in gelegen sijn en
de utgenomen alsulken weghen als met recht gaen,etc."
fol.91
Art Ysbouts van den Doeren heeft bekend dat Ywaen van Heze koster
tot Asten,hem wettelijk betaald heeft voor zijn schuld en zijn mede
erfgen.47i gouden peters,te weten voor alzulk vierde half gedeelt
als Art voorsr.aen Ywaen verkocht had,te weten van de huizing,hof
steden met erfenis daarbij en nog van de camp erfs gelegen bij den
Dijck die men n a a r Lierop gaat,zoals dat Art aangekomen is na de
dood van zijn wett.vader en moeder en na de dood van Mergriet zijn
wett .zuster en zoals hij dat verkregen heeft van Jan zijn wett. broe
der en ook van Lemmen zijn wett.broeder als hij zeide en scheldt
Ywaen daaraf ten eeuwige dage kwijt.
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fol.91
Ywaen voorn.belooft als pr.sch.te betalen aan Art voorn.op O.L.Vr.
dag a.s.over een jaar 8 lopens rog en daarna 1 jaar lang elk jaar
op O.L.Vr.dag en het laatste jaar van de 6 op O.L.Vr.dag (of daar
binnen) dan mede betalen 19 peters;deze rog en 19 peters diei Yw a e n
schuldig was
-te betalen van de huizing en erfenis die Ywaen voors,
van Arden erf el.had gekocht‘
>te weten van het gedeelte volgens de inhoud van de brief daar over.
Art voorsr.heeft deze rog en deze 19 peters voort opgedragen en
overgegeven aan J a c o b van Hobbraken zijn zwager.
"Item ic heb Ar d e n voorsr.of Jacoben voorsr.dese 19 peters op 14 p e 
ters en op 6 st.hom sculdich waren."
f o l . 91
9 dagen in loemaent 1468 (=69)
Jacob W e y n e n van H o b b r a k e n als m a n en mbr.van Benen zijn wijf Ysbo u t s
dr.van den D o e r e n en Ywaen van Heze koster tot Asten,hebben bek e n d
dat ze g e e r f d e e l d h e b b e n alzulk goed als Ywaen erfel.gekocht had
van Art van den Doe r e n Ysbouts van den Doeren was volgens de inhoud
van de brief en die Jacob voorn.aangekomen was na de dood van Ysbout
en Lysbet voorsr. ,Mergriet "sijn geswyen" ook Lemmen zijn zwager, van
welke erfdeling
A Y w a e n ten deel is gevallen:
-een huis, hof stad en een camp erfs daarbij en aangelegen aan den Dijck
B Ja c o b is ten deel gevallen:
-een camp erfs g e l e g e n aan den Dijck die men naar Lierop gaat.
Ywaen doet h e l m e l i n g e op die camp tot behoef van Jacob voorn, met
v.w.dat Jacob uit die camp jaarl.gelden zal de cijns van de grond
zijnde o n g e v e e r i vlaamse en nog 2 lopens rog erfpacht en dat Jacob
nog te vrede zal stellen Lemmen zijn zwager vanwege zijn gedeelte dat
h e m is a a n g e s t o r v e n na de dood van Lijsbet zijn wett.moeder en nog
dat h e m a a n g e s t o r v e n is na de dood van Mergriet zijn w e t t . z u s t e r en
wel zo dat daar Y w a e n onbelast af zal blijven ten eeuwige dage,
"ende oec off Y w a e n voorsr.enijgen anderen last queem met redenen
off met recht daer m e n n o c h ter tijt nyet aff en weet dat Jacob voorsi
Ywaen voorsr.sal h e l p e n dragen tot sijnen derde deel ende oec dat over ende neven den voorsr.camp erfs gaen sullen alsulken we g e n als
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daer van auts over ende neven hebben gegaen ende Ywaen voorsr.sal
uten huys,hofateden etc.gelden jaerlica 18 lopen rogs dat daer Ja
cobs voorsr.erf.tot ewegen dagen aff ongelast sal blijven."
C Ywaen ie ten deel gevallen:
-een huls,hofstad en erfenis en houtwas;hieruit zal Ywaen jaarl.
gelden 13 lopen rog erfpacht zo dat Jacobs erven daar ten eeuwigen
dage onbelast af zullen blijven.
Jacob doet hel-melinge tot behoef van Ywaen.

fol.91vo
13 dagen in loemaent
ïïillem Janszn.VYijsen en Jan Gheritszn.van Houtam als man van Katelijn
zi^n wijf ook Jansdr.hebben opgedragen aan Hr.Lenart priester en Jan
wett.zonen waren Ghelden Gherits,alzulk versterf als hun aangekomen
is na de dood van Art Wijsen en Katelijn zijn wijf,(havelijk zowel als
erfelijk).
Ze doen er helmelinge op tot behoef van Hr.Lenart en Jan voorn.
fol.92
19 dagen in loemaent
Hr.Jan van Hal heeft opgedragen aan Art Willem Bottelmans 14 lopens
rog jaarl.erfp.die men geldt uit:
-een stuk land,beempt of eeusel int Lielaer,
1 Dirc van Rut 2 Hr.Jan Goyaerts pr.en Gherit Verhoeven 3 de knd.
Peter Maes 4 Gherit van den Borlaer.
Dit stuk erf had Hr.Jan voortijds vererfpacht aan Heyn Jacobszn.van
Diepenbeeck zoals de brief dat bevat.
fol.92
17 dagen in loemaent
Jan Huben aan de een zijde
en
Hr.Jan van Hal pr.aan de andere zijde,hebben bekend
"dat tusschen hon beyden voerwaerde ende comenscap is,als hoe weer
dat coemptHr.Jan voorsr.ende betaeldt",aan Jan voorsr.28 peters tus
sen dit en O.L.Vr.Lichtraisdag over 6 jaar op O.L.Vr.dag met de ver
schenen pachten dan zal Janvoorsr. hem Hr.Jan uitreiken en overge
ven een schepenbrief van een mud rog erfp.die Jan Jan Smeets Verbeeckzn.voortijds erfel.beloofd had aan Jan Huben uit een erfenis
volgens de inhoud van de brief.
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fol.92
18 dagen in loemaent
Aleyt van Os weduwe van Willem van Nederven met haar mbr.heeft be
loofd als pr»sch.aan Hr.Jan van Hal priester dat ala hij Hr.Jan komt
tussen dit en O.L.Vr.dag a.s.binnen 6 jaar en betaalt aan Aleyt 28
peters met de verschenen pachten dan belooft Aleyt aan Hr.Jan we
derom uit te reiken een sohepenbrief van een mud rog erfpacht}dit
mud had Jan Jan Smeets Verbeeck eertijds verkocht gehad aan Willem
van Nederven uit een erfenis tot Omel.
fol.92
die pauli apostel Ao 1467
Henric Art Silmans heeft als pr,seis*beloofd te betalen aan Jan den
Screynenmeker op O.L.Vr.dag a.s.over een jaar 54 peters (van 18st.)
fol.92
Jan Lemmen Pelsers heeft verkocht aan Henrick Lambreehtszn.van
Cruyssch.it:
-een stuk land in den Braeckwijnckel,
1 Art Hannen 2 Metten Zemans en haar knd. 3 Henric de koper 4 de
straat.
fol.92vo
Peter Philip szn. Verrijt de oudste en Heyn Artszn.van den Doren als
man van Mechteld zijn wijf,ook Philipsdr.,hebben samen opgedragen
aan Gherit Artszn.van Helmont als man van Margriet ook Philipsdr.,
-alzulke erfenis het zij huizing,land en groese als dat hun ten deel
gevallen is en aangekomen na de dood van Philip voorn.en hun ook
aankomen was vanwege Katelijn die Philips Verrijt wett.vrouw was.
Dit gedeelte van huis etc.is gelegen aan het Rincvelt.
Peter doet helmelinge van dit deel van het huis etc.tot behoef van
Gerit.
Vrij behalve de cijns en 8 lopen rog erfp.die daar jaarl.uitgaande i
fol.92vo

Gherit Artszn.van Helmont verkoopt aan Peter Philipszn.Verrijt de
oudste:
-een hof tot Omel,
1 Weyn van den Bosch 2 Philip van den Bosch 3 de straat tot Omel
4 het Laarbroeck.
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-een stuk land in den Hoghen camp,
1 Philip v.d.Bosch 1 Gherit van Helmont 3 Weyn v.d.Bosch É een weg.
-een stuk land,aan den Swertenberch,
1 Heyn Colen 2 Weyn van den Bosch 3 Maes Ruelens | Peter Vereept.
-een stuk beempt,gelegen in die Eept,
1 Jan van Gheerdingen 2 Hr.Jan van Hal 3 Dirc van Liessel 4 Gherart
van Helmont.
Vrij behalve de cijns en een mander rog erfp.daar uitgaande.
fol.92vo
Gherit Art szn. van Helmont als man van Mergriet Philipsdr. Verrijt
heeft verkocht aan Peter Willemszn.van Veldacker 2 mud rog erfp.uit:
-zijn huis,hofstad en erfenis daar bij en aangelegen,groot 8 lopense
geheten dat Rinckveld,
1 Mergriet Willem en haar knd. 2-3-4 de gemeynt.
Vrij behalve de cijns.
fol.92vo
26 dagen in loemaent
Gherit voorn.heeft beloofd als pr.sch.te betalen aan Peter Willems
van Veldacker op O.L.Vr.dag a.s.over een jaar 8 lopens rog en daar
na 4 jaar lang,elk jaar 8 lopens rog en het laatste jaar van de
vier op O.L.Vr.dag 8 lopens en dan mede betalen 18i gouden peters.
fol.93
Henric en Ywaen zonen Henric Myckaerts verkopen aan Joost Peterszn.
Verrijt:
-5 lopens land in den Hegacker gelegen tot twee stukken,
Het een stuk: 1 Jan Wil l e m Jacobs 2 Jan Cnuyts 3 erfgen.Dirc Groe
ten 4 de gemeynt.
Het ander stuk: 1 Weyn van Omel 2 Vreyns van Omel 3 Berthout Wijf let
4 de gemeynt.
Vrij behalve een hoen als cijns jaarlijks en een mud rog jaarl.erfp.de
maat van Helmont en aldaar te leveren,nog een lopens rog erfp.Astense maat.
fol.93
20 dagen in loemaent
Joest Peter Verrijt heeft beloofd als pr.sch.te betalen aan Henric
en Ywaen voorn.op O.L.Vr.dag a.s.over een jaar elf lopens rog en

daarna 5 jaar lang elk jaar elf lopens en het laatste jaar van de
vijf op O.L.Vr.dag (of daarbinnen) elf lopens en dan mede betalen
22 peters.

fol.93
26 dagen in loemaent
Joest Pet er szn. Verrijt heeft verkocht aan Peter Henricszn. van Hob
braken :
-een stuk land van 2i lopens in den Hegecker gelegen,
1 Weyn van Omel 2 Vreynssen van Omel 3 Berthout van Wijflics (=Wijflet) 4 de gemeynt.
Vrij behalve jaarl.een half hoen als cijns en nog een half mud rog
jaarl.«^ erfp.in Helmont te leveren en nog een half lopens rog erfp.
dat daar ook jaarlijks uitgaat.
fol.93
17 dagen in loemaent
Emont Goyaert Emontszn.van den Heesacker heeft bekend en geloofd
dat Jan Goyaert Emontszn.van den Heesacker hem heeft betaald met
40 gouden peters en scheldt Jan daaraf kwijt.

fol.93
Jan die Bruyn van Someren heeft verkocht aan Jan Honsnasen en Eymbart Janszn.van Schijndel:
-de helft van een stuk beempt,den Halcamp,
1 erfgen.Peter van den Borlaer 2 erfgen.Jan Lobkens 3 Ywaen van Heze erfenis,geheten "die boecweyt op erfenis Peters Verweyen.”
-de helft van een sillen beempt,
1 Melys Lobkens 2 erfgen.Jan Kyevits 3 de Halcamp 4 de dijck tot So
meren.
fol.93vo
9 dagen in sporkel
Eymbart Janszn.van Schijndel heeft beloofd als princ.sch.aan Jan die
Bruyn van Someren te betalen op O.L.Vr.dag a.s.een mander rog en
daarna 5 jaar lang een mander rog en het laatste jaar op O.L.Vr.dag
(of daar binnen) dan mede betalen "veertienden halven gouwen peters"
(=13i peters)
fol.93vo
Peter Artszn.van der Weyen heeft verkocht aan Peter Vreynssensn.
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van Nuwenhuys zijn zwager,5 lopens rog erfp.uit zijn recht en deel

int
-een stuk land,den Halsaoker tot Omel,
1 Gelys van Hal 2-3 Maes Geldens 4 Aleyt Rutten.
-een stuk land,
1 Peter Vereept 2 Willem Didmans 3 Heyn Hennen 4 Art van Best.
Vrij behalve de cijns van de grond.
fol.93vo
10 dagen in sporkel
Henric Merten Stijnenzn.heef t opgedragen aan Lijnen zijn zuster ook
Mertensdr. alzulk goed als hem aangekomen is na de dood van Merten
sijn vader met v.w.of Henric "wedercoempt ende betaeldt Lijnen voorsr.
3i gulden,den gulden van vijftien cronen st." tussen dit en O.L.Vr.
dag a.s.over twee jaar dan zal Katelijn voorn.wederom uitreiken en
overgeven deze voorsr.brief over de erfenis voorn.
fol.93vo
8 dagen in sporkel
Bruysten Pelsers onze mede-schepen heeft beloofd aan Jan Abenzn.van
Thoren te betalen op O.L.Vr.dag a.s. over een jaar 28 peters (van
18 st.)
fol.93vo
6 dagen in sporkel
Jan Peter Maeszn.van Nuwenhuys tot Lierop de oudste en Goyaert zijn
broeder ook een z n .van Peter Maes voorn.,hebben verkocht aan Merce
lis Willems tot behoef van Jannys Artszn.van Helmont een mud rog
jaarl.erfp.uit:
-twee buynre beempt tot Weerdingen in Asten,
1-3 erfgen.Jan Wijselijcks 2 Maes Veraelsvoert 4 de gemeynt.
Vrij behalve de cijns van de grond.
fol.93vo
13 dagen in sporkel
Pa es Goyaert szn. Veraelsvoert als man van Lijsbet zijn wijf Dirc Poertersdr.heeft opgedragen aan Dirc Willem Poerters tot behoef van
Mechteld Dirc Poertersdr.alzulk versterf dat hem zal mogen aanster
ven na de dood van Dirc Poerters zijn heer en na de dood van Katelijn
zijn wijf en zet Dirc voorn.tot behoef van Mechteld in zijn plaats na
de dood van Dirck en Katelijn en zal zelf alle commer daarin voldoen.
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fol*94
Jan Goessen Scoemekers heeft verkocht aan Mercelis Willems 10 lopen

rog uit:
en erfenis groot
lopens aan Voerseldonck,
1 erfgen.Goyaert Pech 2 Jan tMeykens erfgen. 3 Heyn Gherits 4 de
gemeynt.
-een stuk beempt in Afterbosch,
1 Jan tMeykens 2 Art Vervoert 3 convent van Bynderen 4 erfgen.Goy
aert Pech.
Vrij behalve de cijns van de grond,
-zijn h u i s , h o f stad

fol.94
Aleyt Rutten wijf van den Goer was met mbr.heeft verkocht aan Gelys
van Hal onze mede-schepen een mander yog—
uit:
-de helft van een stuk eeusel tot Omel,
Het geheel: 1 Willem van den Eynde 2 Art Dirc Goedelen en Gelys de
koper 3 Willem Bottelmans 4 Jan van den Goer.
Vrij behalve de cijns van de grond.
fol.94
5 dagen in sporkel
Jan Heynenzn.van Afterbosch zelf en mede voor Willem zijn wett. broer
en Art Henricszn.van Afterbosch en Katelijn en Lijsbet elk met mbr.,
hebben als wettige erfgen.van Henric van Afterbosch,hun vader, op
gedragen aan Wautgher Hermanzn.Vermeer:
-elf roeden land met een huis daarop staande,
1 Aleyt van Eyck 2 Hr.Jans Hr.Jan Kievijtszn. 3 Gherit Gherits Ver
hoven 4 de straat.
Deze elf roeden had Henric eertijds gekocht gehad van Gherit Verho
ven.
fol.94
Henric Artszn.van den Doren heeft verkocht aan Art Vranckenzn.Ver
voert den mesmeker:
-een stuk beempt in Afterbosch,
1 erfgen.Goyaert Pech 2 convent van Bynderen 3 Jan Goessen Scoeme
ker 4 Jan van Afterbosch.
Vrij behalve de cijns.
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fol*94
12 dagen in sporkel
Art Vranckenzn*Vervoert die mesmeker heeft beloofd als pr.sch.aan
Peter Willemszn.van Velacker te betalen op O.L.Vr.dag a.s.9 lopens
rog en daarna 3 jaar lang,elk jaar,9 lopens en het laatste jaar op
O.L.Vr.dag 21 gouden peters.
fol.94
13 dagen in sporkel
Jan Jan Smet szn. van Someren als man van Luytgard zijn wijf Geertruyden Buckyncks dochter is en Ghertruyt Mercelis Buckyncksdr.was met
haar mbr.verkopen aan Art Willem Bottelmans een mander rog erfp.
uit:
-een stuk land en beempt groot 84 roeden en gelegen in die Voerck,
1 Goyaert Bottelmans 2 Ghijsen Buckyncks 3 Dirc sWitten 4 de straat.
fol.94vo
12 dagen in sporkel
Faes Goyaerts Veraelsvoert als man van Lysbet heeft bekend dat Dirc
de Poerter ,zijn heer,hem heeft betaald alzulk "huelijcks goet als hom
Dirc voorsr." met Lijsbet zijn dr. "in huelyker voerwaerden voertijts
geloeft hadde ende scaut hom daeraff quyt etc."
fol.94vo
Dirc Peter Cuypenbyner heeft verkocht aaia Dries Gheven Deckers een
mander rog erfpacht uit:
-een stuk land tot Omel,
1 Philip v.d.Bosch 2-3 Heyn van Liessel 4 op die Donck.
-een stuk land ook tot Omel,
1-2 Weyn v.d.Bosch 3-4 de gemeyn wegen.
Deze twee stukken land zijn groot 5 lopense.
Vrij behalve de cijns en een mud rog erfp.dat daar voor uit gaat.
fol.94vo
Dries en Dirc voorn.hebben "gekent ende gelijt als Dirc voorsr.
coempt bynnen drie jaeren na O.L.Vr.dag naestcomende ende betaelt
Driesen 13 peters dan sal Dries voorsr.Dircken weder uutreyken en
de overgeven enen schepenenbrief gewach doende van enen mander rogs
erfp.dat Dirck voorsr.Driesen erfelijck gevest heeft te gelden uut
5 lopense lands ende of Dirc voorsr.Driesen voorsr.nyet en betaelt
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ende en lost,dit voorgr.mander rogs soe geloeft Dries voorsr.Diroken voorsr.dan nooh te gheven 9 st.of ander payment ten eynden
van den voorsr.4 jaeren.»

^

fol.94vo
1§ dagen in sporkel
Art Gherits Verhoeven heeft verkocht aan Emont Artszn.van den Ven:
-het 1/3 van een buynre beempt jaarl.rijende met "synen medeghedelingen"
De gehele beempt is gelegen in die Haseldonck,
1-2 Mechteld Hutten en haar knd. 3 Emont van den Ven,de koper 4 de
Aa.
fol.94vo
14 dagen in sporkel
Art Dirc Hadewighenzn.heeft bekend dat Jan Mercelis Buckynckszn.
was hem betaald heeft alzulk huwelijksgoed als Jan voorn.aan Art be
loofd had met Mechteld zijn nicht en scheldt Jan daaraf kwijt.
fol.94vo
15 dagen in sporkel
Art Heynen Myckaerts heeft beloofd als pr.sch.te betalen aan Dirck
van Diesdonck op O.L.Vr.dag 7 peters en daartoe 3 lopens rog.
fol.95
Henric Art Hannenzn.verkoopt aan Goyaert van Nuwenhuys,zijn heer, 19
lopens rog jaarl.erfpacht uit:
-een stuk beempt,in den Creyenstert te Asten,
1-3 Willem van den Eynde 2 Jan Veraelsvoert en Willem Wagemekers
4 de gemeynt.
Vrij behalve de cijns van de grond.
Terzelfdertijd is ook gekomen Art die Haen onze mede-schepen en heeft
ook beloofd aan Goyaert voorsr.of Henric voorsr.
"Goeyarden voorsr.nyet en betaelde ten dagen na inhaut den tegenwoerdigen brieve dat hij dan dese voorsr. 19 lopen rogs lijfpachs Goey
arden voorsr.leveren ende betalen sal op hom ende op alle sijn goet."
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1
fol.95
Het is ons schepenen in Asten:Peter Henrics Verweyen,Gelys van Hal
en Gherit van den Borlaer bekend dat
"Jan Artszn.van Hal die men heit van Rljnkensvoert doen hij in mense1ijker natueren leefde wittighe brueder was Gherits Artszn.van Hal
was van vader ende van moeder ende daerom wij egheen naerder erfge?-_.
namen en weten ende erfboerenen nu indertijt Jans voorsr.goeyen van
Gheritden voorsr. sijnen wittighen brueder die woenaftich is in den
doerp van Asten noch Indertijt.
In oirconde der waerheyt soe hebben wij scepenen voorsr.ons gemeynen
zegel ons scependoms van Asten aen desen voorsr.brieff gehangen in
den jaer ons Heren dusent vierhondert ende acht ende sestich,den
anderen dach in meert."
2 maart 1468 (=1469)
fol.95
de eerste dag in maart
Art Henric Myckaerts heeft opgedragen aan Henrick Janszn.v.Dynter:
-een stuk erf,land en eeusel "dat nu tertijt begraven leet in enen
camp bij Onstaden ende geheyten is die Hoeff”
1 de knd.Peter van Roesven 2 Katelijn van den Borlaer en haar knd.
en de knd.van Maes van den Caer 3 Jan Jan Ghijben 4 Katelijn voorn,
en knd.
Deze erfenis had Henric Myckaerts voortijds verkregen van Jut Jan
Lobkensdr.en Jut had het voortijds gekocht van Mercelis Jan Lobkens,
haar wett«broeder,met de schepenbrief daarover.
Vrij behalve een mander rog erfp .dat Henric zijn vader daar voortijds
erfel.uit verkocht had te gelden en jaarl.te betalen.
fol.95vo
15 dagen in sporkel
Willem Peterszn.van Roesven heeft verkocht aan Elsbeen Colen een
mander rog jaarl«erfp.uit:
-drie sillen eeusel of daar omtrent,achter Onstaden gelegen,
1 Willem de verkoper en Jan zijn broer 2 de straat 3 Claes Groeten.
fol.95vo
18 dagen in sporkel
Willem die Bruyn van Someren heeft verkocht aan Henrick Heynselmansi
-een stuk beempt,Buckyncks beempt
1 de gemeynen Dijck tot Someren 2 Hadewig Dircs en Katelijn van Hob
braken 3 J a n ........ 4 de Aa*
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Vrij behalve 10 lopens rog daar jaarl.uitgaande.
-de helft van een stuk beemptfden Weert
1 de Aa 2 Emnnt Verweyen,Peter Verweyen en erfgen.Heyn Buckyncks.
fol.95vo
5 dagen in meert
Peter Jan Claeszn.van Someren mede gelovend voor Jan zijn broeder
ook Jan Claeszn.en Aleyt,Lijsbet,Agnes en Hillegont Jan Claes voorn,
dochters elk met mbr.,hebben opgedragen aan Jan Claeszn.hun wett.
vader alzulk havelijk goed als zij samen hebben
"het sij op die hoeff daer Jan nu indertijt woent of op andere plaetir^
sen soe waer die voorsr.goey gelegen sijn of vonden mogen weerden in
der prochie van Asten of buten die prochie van Asten,te weten voer
alsulken tocht van den erfgoeyen tot Zomeren die Jan voorsr. sijnen
voorsr.kynderen te Zomeren wederom op den enen overgheven sal,ende
Peter ende sijn voors, sust eren elck met sijnen voorsr.mombaer hebben
helmelinge vertegen op die voorsr.haffelike goey tot behoef Jans
voorsr.ende geloefden d ’
opdragen,d'overgeven ende tfertien (=vertieden) ewelijck vast ende stedich te houden op hon ende op alle hon
goet hebbende etc."
fol.95vo
5 dagen in meert
Peter Jan Claeszn.als man van Katelijn zijn wijf Dircsdr.Verdonschit,
heeft opgedragen aan Jan Claes van Zomeren zijn wett.vader alzulk
recht en gedeelte als Peter met Jan zijn vader tezamen ten deel ge
vallen is na de dood Katelijn "honne beyden vrouwen" te weten zijn
recht van:
-een stuk beempt tot Omel,
1 Weyn van den Bosch 2 Peter Philips Verrijt 3 de straat tot Omel.
Alzulk gedeelte als Peter voorn.ten deel gevallen is na de dood van
Katelijn voorsr.
Hij doet helmelinge tot behoef van Jan zijn vader,
fol.96
Jan Abenzn.van Thoren heeft opgedragen aan Jacob Janszn.van den
Sande wasx
-een stuk beempt op Braessel,
1-3 het goed van Roesven 2 Maes Groeten e.a. 4 knd.wijlen Willem van
Veldacker.
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Dese beempt had Jan Abenan.gekooht gehad van Jan Artazn.Verhoven.
Vrij behalve dat Jaoob voorn.maar 24 vat rog zal betalen van de 3
vaten rog zoals de princ.brief dat begrijpt.
fol«96
10 dagen in meert
Jaoob voorn.belooft als pr.aoh.te betalen aan Jan Abenzn.op O.L.Vr.
dag a.s.een mud rog en daarna 5 jaar lang,elk jaar een mud rog en
hot laatste jaar van do 5 op O.L.Vr.dag (of daar binnen) zal Jaoob
aan Jan dan mede betalen 28 petera van 18 at.
fol.96
Ywaen van Haze koster tot Asten heeft verkooht aan Jan Vervoert
den mesmekwr een mud rog jaarl.erfp.uit *
-een stuk beempt en eeusel daaraan gelogen en geheten,tLanchout,
1 Weyn van den Papendonok 2 Jacob van Hobbraken 3 Weyn en Jaoob
voorn. 4 de gemeyn Aa.
Tussen Jam en Ywaen voorn.
"eest voerwaerden ende oomenscap als Ywaen ooempt tusschen dit en
O.L.Vr.a.s.over 7 jaer daer en binnen op O.L.Vr.ende betaeldt Jan
nen voorsr. 18 peters met de verschenen pachten,dan sal Jan Ywaen
desen brieff van de mud erfpachs wederom overgeven ende utreycken,;
gelovende het vast etc.
fol.96
Jan van Afterbosch heeft beloofd als prino.soh.aan Ermgard Ysbout
Copjjadr.waa,te betalen op O.L.Vr.dag a.s.2 lopen rog en over een
jaar daarna nog 2 lopen en dan mede betalen 5 petera.
fol.96vo
Dirc Petarszn.van dan Donschit was met Peter en Heyn zijn wett.zonen
hebben opgedragen aan Willem Jan Herinox die men heet die Wagemekar
-huizing, hof steden en erfenis daarbij,
1 Jan Wagemekera 2 Katelijn "hoer moeder" 3 Dirc van Kessel.
-een stukje land 1 Aleyt Robljns enknd. 2 een weg.
Dese erfenis wae Diro ten deel gevallen in een daling volgens da
inhoud van een daalbriaf mat zijn wett .kinderen en dia Dirc voortljda
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verkregen had van Mercelis Jan Eeselenzn.en van Gerit Goyaerts Ver
hoeven met een erf brief die zij daarvan hadden.
Vrij behalve een mud rog erfpaoht die Willem voorn .daarvoor eertijds
in had gevest tegen Diro voorn.

fol.96vo
19 dagen in meert
Daem Art Rutgerssn.heeft beloofd als pr.soh.te betalen aan Goyaert
van Thoren op O.L.Vr.dag a.s.8 peters en dan nog daarna 3i vat rog
Astense maat of 7 st.daar voor.
fol.96vo
de laatste dag in meert
Henric Heynen Lobkens heeft opgedragen aan Ywaen van Heze tot behoef
van Hr.Claes Lobkens priester, zijn wettige broeder,alzulk versterf
als hem is aangestorven na de dood van zijn vader en nog na de dood
van zijn moeder.
Hij doet er helmelinge op.
fol.97
25 dagen in meert
Peter Goyaert szn .van. Roesven als man van. Jut zijn wijf Goyaert Vranckenzn.Hanen wett .dr.was,heef t opgedragen aan Art den Haen onze mede-schepen tot behoef van Goyaert Jan tSmetszn.was van den Wijnckel,
een mander rog jaarl «erfpacht met brief die hij daarvan had.
Dit mander rog erfp.had Goyaert Vrancken Hanenzn.was,voortijds ge
kocht van Villem Jan tsViJsenzn.was en men jaarl.geldt uit *
-het 1/6 deel van een stuk erf,hetzij eeusel of beempt.
Het geheel is gelegen tot ghenen Bosch,
1 erfgen.Maes Goeyens en Art van Best 2 Weyn v.d.Bosoh 3 Philip v.
d.Bosch 4 de Aa.
-het 1/6 deel van een stuk land, den Langenacker,
Het geheel: 1 Philip van den Bosch 2 Weyn v.d.Bosoh 3 Willem Jacobs
4 van Luttelheze tot erfenis Philip van den Bosch.
Item voort uit al de erfenissen en huizing van de Heelken hoeve te
ghenen Bosch gelegen,te weten uit*
-het 1/6 deel dat toebehoorde aan Willem den Wijse voorn.met zijn me
de erfgenamen.
fol.97vo en 98

-beiden blanco.-
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fol.98vo
• in nom« dom. Asten
«ut erfenis na inhaudt beschey der keroken van Aaten-"
verder blanco.
fol.99
9 dagen ln april
•Item nog de helft van een atuk land,den Cloet,
Het geheels 1 Peter van Merevoert 2 Jan van Thoren 3 Heerachap van
Aaten 4 Art van Hal.
-Item de helft van den groten aoker9
Het geheel i 1 Heyn Gerits en zijn knd. 2 Heyn Vriens 3 een weg.
-Item de helft van een oamp met een atuk beempt daaraan»
Het geheelt 1 Joest Roevers 2 de gemeynt 3 Art van Best.
-Item de helft van drie stukken land gelegen op die Braken.
Vrij behalve de cijns van de grond.
Verder alle erfenis als hun beiden samen ten deel zijn gevallen.
fol.99
9 dagen in meert
Heyn Jan Colen heeft verkocht aan Fauwel zijn wett .broer 2b mud rog
Jaarl«erfpacht uit:
-een stuk land,een mauerse groot en i buunre beempt daaraan,
1 Heyn Gerits met zijn knd. en de gemeynt 2 de verkoper 3 de gemeynt
4 een weg.
fol.99
Gherit Henricszn.van Liessel heeft verkooht aan Gherit Janszn.van
Helmont:
-een stuk land tot Omel,
1 Herman van Helmont en Gheertruy Goeyens 2 Dries Deckers en erfgen.
Willem Jacobs 3 Maes Gheldens.4 Philip van den Bosch.
-een stuk land tot Omel,
1 erf gen. Willem Jacobs 2-4 Peter Vereept 3 Philip van den Bosch.
fol.99
9 dagen in april
Gherit Janszn.van Helmont heeft beloofd als pr.seh.aan Gherit Hen
ricszn. van Liessel te betalen op 0,L.Vr.dag a.s.over een Jaar 1 mud
rog en daarna nog 6 Jaar lang,elk Jaar op O.L.Vr.dag 1 mud en dan
het laatste Jaar daarmede betalen zal op O.L.Vr.dag (of daarbinnen
30 peters.)
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f© 1 .99?o
8 dagen in april
Henric Henricszn. van Heest heeft verkocht in een erfwiaaeling aan
Dries Ghe venzn.Deckers*
-acht roeden land tot Omel,
1 Art van Baat 2-3 Hanrio Henrics van Heest 4 da straat.
Vrij behalve i lopen rog jaarl .erfpacht en de cijns van de grond.

»

fol.99vo
9 dagen in april
Heyn Jan Colen heeft opgedragen aan Pouwel zijn watt.broeder een mud
rog jaarl«erfpacht met brief.
Daze had Hanrio voortijds gekocht van Heyn den Kersmeker,welke men
jaarlijks geldt uit:
-zijn huis, schuur an erfenis daarbij,omtrent aen mauerse groot en ge
legen in Rosendael,
1 Bruysten Pelsers en Gherit van den Borlaer 2 Ghevart Jan Ghevarts
3 de straat 4 een weg.
fol.99vo
9 dagen in april
Heyn Jan Colen heeft opgedragen aan Pauwel zijn broer
mud rog
jaarl.erfpacht met brief.
Dit
mud had Henric gekocht gehad van Gherit van Berckel Henric
szn. en welk men jaarl.geldt uit:
-de i van een bupnre beempt,
Hat geheel: 1 Jan Honsnase 2 erfgen.Jan Lobkens en erfgen.Peter v.
den Borlaer e.a. 3 Peter Verweyen 4 Ywaen van Heze.
-een buynre beempt "rijende in sees buynre beempt jaerlics" gelegen
achter Onstaden,
Het geheel: 1-2 erf gen. Willem van Veldacker 3 Jan van Hyndert en
Jan Verkievitsvlaessen e.a. 4 de gemeyn Heerstraat.
fol.100
12 dagen in april
Jan Willemszn.van Gheerdingen als man van Lijsbet zijn wijf Maes Goeyensdr.heeft opgedragen in een erfwisseling aan Dries Gheven Deckers
-zijn huis, hof stad en erfenis, land en groese tot Omel,
1 Hr.Matheus Mercelis priester en Willem zijn zuster en erfenis
Dries de koper 2 erf gen. Gheven Goyaert s en erf gen. Willem Maes Goy
ens 3 Heyn Colen 4 de gemeynt.
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-een stuk land, den Haleacker gelegen op die Omelae aoker,
1 Goyart Geldens en knd. 2 Willem v.d.Eynde 3 Philip v.d.Bosoh
4 een weg.
-een stuk beempt,die Boesaohitter Horst,
1 Gherit van Helmont en Diro van Liessel 2 erf gen. Willem Maes.
Hierbij is een schepenbrief waarin staat dat Jan voorsr.mede lossen
mag 2 mud rog erfp.en 3 lopen rog erfp.
Jan doet helmelinge etc.op huis en land tot behoef van DriesjvriJ
behalve de cijns en 3i mud rog erfp .en 2 lopen rog erfp .die men daar
jaarlijks voor uit geldt.
fol.100
14 dagen in april
Dries Gheven Deokers heeft in een erfwisseling opgedragen aan Jan
Willems van Gherdingen:
-een huis met hofstad en erfenis daarbij,
1-3 erfenis Sierens 4 de straat.
Dit huis etc.had Dries voortijds verkregen van Johanna wett.dr.was
Claes van den Stock en Johanna had het eerder van Lauwreyna Ysbout
Copijszn.was en van Ermgart Ysbout Copijsdr.was en Ysbout (!) en Ermgart hadden het voortijds vah Yda nat .dr. was Lijabetten der Hemellinnen en Ida had het eerder gekocht gehad van Jan van Omel,zoals de
brief dat bevat.
fol.100vo
14 dagen in april
Dries Gheven Deokers heeft verkocht aan Willem van den Eynde onze
mede-schepen:
•een stuk land,den Halsacker tot Omel,
-belending zie eerder-een stuk land gelegen op den Swertenberoh,
1-3 Maes Gheldens 2 Willem van den Eynde 4 een weg.
-een stuk land,
1 Weyn van den Bosch 2-3 Gerart van Helmont 4 Maea Ruelena.
Vrij behalve een vlaamsen als cijns geldend uit de Halaaoker en I
braapenn.jaarl.geldend uit den Swertenberoh.
Driea Gheven Deokera heeft verkooht aan Dirc Peter Cuypenbyner:
-een stuk land tot Omel op den Swertenberoh,
1 Art van Beat 2 Aleyt Rut ten en knd» 3 Maea Ruelena 4 een weg.
Vrij behalve decoijna van de grond.
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fol*1O0vq
14 dagen in april
Dirc Peter Cuypenbyner heeft beloofd als pr.soh. te betalen aan
Dries Gheven Deokers op O.L.Vr.dag a.s.over 5 Jaar 6 peters.
fol.100vo
14 dagen in april
Willem Jacobs van den Dunghen die men heet die Weert,heeft* vererfpacht aan Bruysten Pelsers onze mede-schepen*
-een stuk land op dat Udulcoet,
1-3 Joest Roevers 2 Bruysten Pelsers 4 de gemeyn molenweg.
Te weten voor de cijns van de grond en voor een mander rog erfpacht
die men daaruit jaarl «geldt aan de erfgen «van Henrick Bliecks en
nog 5 lopen Jaarl.erfpaoht die men geldt aan Goyaert van Aeyen;dit
mander rog voorn«en deze 5 lopen rog voorn.heeft Bruysten beloofd
te betalen op Mde rechte scoutdaghe" zodat Willem en zijn erven er
altijd onbelast af zullen blijven*
fol«101
14 dagen in april
Bruysten voorn«heeft vererfpacht in een erfwisseling aan Willem
Jacobs voorn»t
-een huis,hofstad en een stuk land daarbij op Udelcoet,
1-3 Bruysten de verpachter 2 de straat 4 Roef Cremers.
"gelyct daer begraven leet in enen camp als hij sede"
Los en vrij behalve 3 lopens rog erfp.die men hieruit aan Bruysten
de verpachter daar Jaarl «heeft te gelden, uitgenomen de cijns van de
grond.
Bruysten belooft dat huis enz.te vrijen van alle pachten die men ge
houden mocht zijn daarin te betalen.
fol.101
Pauwel Jan Colen heeft verkocht aan Heyn Jan Colen zijn broer,alsulk
erf «en havelijk goed waar ook gelegen en doet er helmelinge op«
Pauwel voorn.bekent dat Heyn hem betaald heeft ln zake dat goed.
fol.101
20 dagen ln sporkel 1468
Diro Peter Maeszn.heeft verkocht aan Goyaert Jan tSmetssn«van den
Winckel was,een mander rog uit:
-een stuk beempt,geheten,in die Sillen,
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1 Cornelie Wilbruers 2 Belyen Buokyncke en haar knd. en Dlro Poerters 3 Mechteld van Rut en knd. 4 de Aa.
•een stuk land»
1 H e r m a n Cuypenbyner 2 Maes Brouwers 3 Hr.Jan van Asten 4 een gem e y n e n molenweoh -molen doorgehaald.Vrij behalve de cijns van de grond en een mander rog erfp.dat uit de
voorsr.beempt gaat.
fol.101
27 dagen in april
Peter Henric Myckaerts heeft vernaderd alzulke erfenis als Joest
Peterszn.Verrijt gekocht had van Heyn en Weyn Heynen Myckaerts zonen.
Item Peter heeft deze koop en vernadering weer opgedragen aan Joest
voorn.
Peter Verrijt heeft vernaderd alzulke erfenis als Peter Henricszn.
van Hobbraken gekocht had van Joest Peters Verrijt.
Item Peter Verrijt heeft alles weer opgedragen aan Peter van Hobbra
ken.
Voor dese 4 brieven heeft P e t e r .......van Hr.Jan van Hal .........
fol.101vo
Heyn van Liessel als man van Mergriet zijn wijf Gherit Heelsdr.was en
Mergriet voorn.met hem em Gherit Henricszn.van Liessel als man van
Margriet zijn wijf die Mergriet s voorn «dochter is en verder Jan Hen
ric Mannartszn.als man van Katelijn zijn wijf ook Mergrieten voorn.dr.
is en Jan Janszn.van den Heytrack als man van Yda zijn wijf ook Mer
grieten voorn. dr. w a s »ge lovende voor zijn wett «knd. die hij wet tel .ver
kregen had bij Yda voorsr. en Jan Peterszn. van den Hoe vel was die ook
Mergrieten voorsr.zoon is,hebben samen verkocht aan Henriok Artszn.
van den Camp hun recht en gedeelte van:
-huizing,hofsteden en erfenis daarbij in den Woelfsberoh»
1 Heyn Willem 2-3 Jan Gherit Heelszn. 4 de straat.
-een stuk land op Loverbosoh»
1 Ruelen Maes 2 Goyaert Bottelmans 3 Jan Gherit Heels 4 een weg*
-een stuk land»
1 Dirc Poerters 2 erfgen.Heyn Buckynkz 3 Heyn v.d.Boeren 4 een weg.
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••iq stuk land,den Heze aoktr,
1 Lijsbet Paters Maesdr . 2 Jan Heels en Heyn ven Elsbroeck 3 Pater
Verweyen 4 een weg*
•aen stuk land op den Nappart,
1-3 ^an Heels 2 Ruelen Maes 4 Peter Verweyen*
-een stuk beempt in den Nappart,
1 Jan Heels 2-3 Henric de koper 4 Ruelen Maea*
-een stuk beempt in den Haseldonck,
1 Jan Heels 2 Henric da koper 3-4 de Aa*
-aen stuk eeusel,
1 erfgen*Dirc van Rut 2 erfenis geheten, die Sillen 3 Art van Hal en
Jan Verseaut 4 Jan Heels*
Vrij behalve 5 cop rog erfp*en de cijns van de grond.
Henric Artszn.van den Camp als man van Luytgard zijn wijf Petersdr.van
den Hoevel heeft opgedragen aan Mergriet Gherit Heelsdr.was een mud
rog jaarl «erfpacht uit de voom.huizing en de erfenis "gelyct voer
geboer gemact is1*.
Los en vrij behalve 5 cop rog erfp .en de cijns van de grond*
fol*101YO
Henric voorn*verkoopt aan Mergriet voorn*nog 2 mud rog lijfpacht uit
deze erfenis,vrij behalve 5 cop rog erfp*en de cijns van de grond.
fol*102
8 dagen in mei 1470
Henric van Liessel verkoopt als man en mbr.van Margriet Gherit sHeels
dr.zijn huisvrouw 3 mud rog lijfpacht uit de voorn*erfenis*
Vrij behalve de cijns van de grond en 5 cop.
-Dit gedeelte is later boven geschreven bij fol. 102fol*102
de eerste dag in mei (*1470)
Henric Art szn* van den Camp heeft verkocht aan Jan Henric Mannerszn*
een mud rog jaarl «erfpacht op O.L.Vr.dag, te gelden na de dood van
Margriet Gherit Heelsdr.en niet eerder uit de voom.huizing enz*
Vrjj behalve de cijns en 5 cop rog erfp*
fol*102
16 dagen in april
Lambrecht Claeszn.van den Stock heeft opgedragen aan Henrick Dircszn.
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van Rut een mud rog jaarl .met brief erover.
mud had Lambreoht gekocht van Lenart van Tienroey als man en
m b r * van N e l l e n Goyaert Hanen wilneer wettige huisvrouw was zoals hij
z e i en Goyaert had het eerder gekooht van Jan Jan Smeetszn.Verbeeok
en dat men jaarlijks geldt uit*
«een stuk erf,den Huysecker gelegen tot Diesdonok,
1 Gheertruy van Hoeohten 2 Willem Strijkers 3 de gemeyn straat 4
Weyn van Hobbraken.
-een stuk erf of eeusel,
1 Jan Vlemyncks 2 de knd.Delyen Verweyen 3-4 erfenis wijlen Willem
Verbeeck.
-een stuk erf of eeusel,
1 dat was van wijlen Willem des verkopers broeder («Willem Verbeeck)
2 Jan van Otterdijck 3-4 de knd.Delyen Verwpyen.
Dit

fol.102
16 dagen in april
Bruysten Pelsers onze mede-schepen heeft beloofd als princ.schuld.
te betalen aan Henrick Dircszn.van Rut op O.L.Vr.dag a.s.23 peters
met een mander rog.
fol.102
16 dagen in april
Dries Gheven Deckers heeft opgedragen aan Philip van den Bosch»
-een hoefken tot Omel met brief er over,
1 Arts kynder van Helmont 2 Philip v.d.Bosch 3-4 de straat.
Dit hoefke had Dries voortijds gekocht van Art Dirc Hadewigenzn.
fol.102vo
22 mei
Peter Kijnen als man van Luytgart zijn wijf Petersdr.Verdijsseldonck
was en Joerden van Diepenbeeck als man van Katelijn zijn wijf ook Petersdr.en Paes Jan Ghelkemanszn.als man van Hadewyoh zijn wijf even
eens Peteradr.voorn.en Peter Peterszn.Verdijsseldonok was,hebben be
loofd aan malkander dat ze met elkaar en met hun mede erfgen .ge lijk
zullen delen alzulk goed (havelijk en erfel.) als hun aangebleven is
na de dood van Peter Verdysseldonok en hun moeder Peters wijf.
fol.102vo
21 mei
Goyaert n a t .zn.Heylwigen Verheyen Goyaert Peohsdr.waa,heeft helme
linge vertegen tot behoef van Peter van Diepenbeeck op aliulk erf-

I

168

goed als Heylwioh voorn.met Ansommen haar wettige man en mbr.voor
tijds opgedragen en overgegeven had aan Art den Ha en,onze mede-schepen "ende geloefde voert Peteren voorsr.dat vertienen ewelyck vast
ende stedieh te hauden op hon ende op alle sijn goet."

>

fol.102vo
24 mei
Jan nat.zn.was Jacob van de Soaut heeft opgedragen aan Maes Maeszn.
van den Caer:
-een stuk erfs gelegen omtrent "den wijnmolen",
1 Marie Verweyen en haar knd. 2 Maes Brouwers.
Dit stuk erf3 had Jan voortijds gekocht van Jan Jan Smetszn.Verbeeck
zoals de princ.brief dat alles bevat.
Jan van der Scaut belooft "de commer van sijnre wegen daerin wesende
aff te doen etc."
fol.102vo
Maes Maeszn.van den Caer heeft verkocht aan Art Artszn.Vernebben:
-een stuk land aan gheen Lochten,
1 Peter Verweyen 2 Heerschap van Asten 3 Jan Pelsers en Art Hanen
4 Willem Wagemekers.
Vrij behalve 6 penn.als cijns en nog 8 lopen rog Jaarl.erfp.daaruit
geldende aan de erf gen. van Dirc van Rut of Art van Rut en nog 6 lo
pen rog jaarl.geldend aan Aleyt van Hal en haar knd.
Deze 8 lopen rog en 6 lopen rog erfpacht heeft Art beloofd Jaarl.
aan Maes te betalen en zo dat de erven die meer zijn onderpand door
Maes hiervan onbelast zullen blijven.
fol.102vo
24 mei
Art Art Hermanszn.als man van Jut zijn wijf Aert Hannendr.was,heeft
beloofd als pr.sch.te betalen aan Joest Peterszn.Verrijt op O.L.Vr.
dag a.s.over een Jaar 3 gouden peters.

fol.103
Ghevart Dirc Smolnerszn.als man en mbr.van Mergriet zijn wijf Jan Vlemyncksdr.was,heeft helmelingen vertegen op alzulk erf.en havelijk
goed als daar Jan Vlemyncks in bestorven is en verder op alzulk goed
als hem na de dood van Heylwich zijn (Jans) vrouw zal mogen aanstervenjverder heeft Ghevart voorn.beloofd aan Peter van Veldacker tot

169

behoef Heylwigen Jan Vleminoks wijf was en tot behoef van haar an
dere knd.dat varteen eeuwig vast eto.te houden.

fol*103

28 dagen in mei («1470 )

Merten Thijs sWittenzn.was heeft bekend betaald te zijn dooj? Jan Jan
Thijszn.zijn oom,met 5 peters,te weten het derde deel van 15 peters
die Jan voorn.eertijds beloofd had te betalen na de dood van Lijsbet
sWitten zijnde Jans voorsr.moeder en scheldt hem daarvan kwijt.

I

’

fol .103
de eerste dag in wedemaent
Aert öanen onze mede-schepen heeft opgedragen aan -^eter Janszn.van
Diepenbeeck alzulk erfgoed als voortijds Ansom Ansomszn.Vereycken
van Bakel en Heylwich zijn wijf met alle schepenbrieven die Aert hier
over heeft,aan hem opgedragen had.
Vrij behalve de commer die doet hij zelf af met wat hij er erfelijk uit
verkocht heeft n*l«:
-een stuk land,
1-2 Peter voorn,
-een stuk beempt ook 1-2 Peter voorn,
fol,103vo
Jan Dirc Mychielenzn.was als man en mbr.van Marie zijn wijf Merten
Colendr.was,heeft vererfpacht aan Ghevart Jan Ghevartszn.:
-een stuk land,dat Brexken,
1-2 Rut Art Rutgers 3 Peter Verweyen 4 Enghel Colen en erf .Jan Ver
hoeven.
-een hof,
1 Jan Verhoeven 2—3 Enghel Colen 4 Henric van Brey.
-een stuk land gelegen op die Tunghen,
1 Jan Buckyncks 2 Heyn van Elsbroeck 3 Jan Maes 4 Ghevart de pachter
-een stuk land,
1 Heyn van Elsbroeck 2 Enghel Colen 3 Rut Art Rutgers 4 Ghevart de
pachter
-een stuk eeusel in die Dunghen,
1 Heyn van Brey 2 Jan Buokynoks e.a. 3 Jan Verhoeven 4 Ghevaert
voorn*
"ende voert meer dat dese voorsr.erven geweeoht eullen sijn te vaeren ende te drie ven tot allen tijden van den jaer."
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-"Data is te weten om jaerlijcs des heren tsijns van den gronde ende
om 16 lopen rogè erfpachs myn enen cop die men daer jaerlijcs ut
ghildt,die sal Ghevaert die pechter daer jaerlijcs ut ghelden ende
sculdich sijn te verbueten op die rechte scourdaghe,alsoe dat alle
ander erven die Jan den verpechter selvet heheldt daer die voorsr.
16 lopen rogs erf pachs ln ghehouden sijn ende voert meer om 14 lopen
rogs erf pachs der maten van Asten eto.den voorsr .Jan verpechter van
den voorsr.Ghevarden peohter hom te ghelden srfliken ende te beta1en,voert geloeft Jan den verpechter op hom etc.Ghevarden den pech—
ter dese erfenis om den tsijns van den gronde ende om 16 lopen rogs
myn enen cop ende noch om 14 lopens rog erf pachs van allen anderen
voeroommer die daer in weer hem te vrijen erf&lick ende te weren,en
de voert meer dat dese voorsr.erven geweecht sullen sijn te vaeren
ende te drieven tot allen tljdenvan den jaere; ende Ghevaert de pech
ter voorsr.heeft wederom geloeft als pr.sch.etc. Jannen den verpech
ter de voorsr.XI1II lopen rogs op eiken Onsen voorsr.lichtmysdach
uten voorsr.erfenis te ghelden welcke Ghevaert voorsr.tegen Jannen
voorsr.geêrfpacht heeft als voorsr.is te gelden ende wael te beta
len ende oec den voovsr. t sijns ende de voorsr .XVI lopen rogs min een
cop etc.
fol.103vo
14 dagen in wedemaent
Ghevaert Jan Ghevaerts heeft opgedragen aan Jan Diro Mychielszn.was
5 lopen rogs erfpacht myn een cop,die Ghevaert voortijds gekocht had
van Dries Peter Thljszn.en men jaarl.geldt uit:
-zijn huis,hofstad en erfenis daarbij gelegen,
1 Mergriet Willekens en Lenart Stoetboems 2 Ysbout van Halle 3 de
gemeyn straat 4 een weg.
fol.104
23 dagen in wedemaent
Willem Jacobs die men heet die Weert heeft opgedragen aan Thijs Dir
cken Smollers:
-een huis met hofstad en erfenis daarbij int dorp,
1-3 Gherit van Hal 2 Willem Jacobs 4 de straat.
Dit huis enz.had Willem voortijds met recht opgewonnen "overmits
wittighe scout die hom sculdich waeren Corstijn van Boeschit en Hen
ric hoer wittighe man" zoals de princ.brief dat bevat.
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YrtJ behalve de cijns an 4 lopen rog erfpacht dia daar voor uitgaan
de ii«
fol*104
25 dagan ln wedamaant
Claae Jans Vriesen heaft verkocht aan Henrick Arts Hanenzn.9 lopen
rog jaarl.erfpacht uit:
-sijn huis, hof stad en erfenis ddarbij an groot 3 lopens,
1 Mergriet van Boesehit an haar knd* 2 Willam Wagemekers 3 Dirc
van Kessel 4 de straat*
Vrij behalve de cijns en "noch alsulken erfwech als daer metten recht
sculdioh over is te gaen."
fol*104
13 dagen in wedamaant
Peter Kijnen als man en mbr.van Luytgart zijn wijf Petersdr.Verdijsseldonck was,heeft beloofd als pr.sch.te betalen aan Peter Peterszn.
Verdijsseldonck was op O.L.Vr.dag a.s. 3 lopen rog en daarna 5 jaar
lang elk jaar 3 lopen op elke O.L.Vr.dag en het laatste jaar op O.L.
Vr.dag (of daar binnen) dan mede betalen zal 7i peters.
"ten weer dat Peters voorsr.sijn goey erflijck tot Asten vercoft dan
sal den voorsr.taeldach altijt sijn als sij seden."
fol.104
de laatste dag in juni (=1470)
Onze schepenen te weten Gherit van den Borlaer,Henric van Roesven
en Peter Verweyen verklaren:
Dat Heylwich Dircsdr.van den Papendonck wett.dr.van Dirc voorn.en
Mechteld Mercelisdr.van Vosholen haar wett.moeder was,welke Mech
teld voorn«Dircs voorn.wettige huisvrouw was
-"ende dese Heylwich wonende is in der stat van der Sluys ende daer
geheyten is Heylwioh Willems huysvrou in den Peels als sij seggen
ende dese voorsr.Heylwich noch een wittighe suster heeft van vader
ende moeder voorsr.geheyten Luytgaert Dircs wittighe dochter van
den Papendonck voorsr.ende woeneftich is ln der tijt in den doerp
van Zomeren oec gelegen in de Meyerij van den Bosch*"
fol.104vo
Voor ons schepenen is in een gebannen geding verschenen:
"Art Vernebben ende woert gerycht mit vonnis ende met recht":
-aan een camp erfs,
1 Goyaert Willems van Helden 2 Dirc Willem Colen 3 de gemeynt
4 Heyn Vernebben.
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-aan een heiveld,
1 Goyaert voorn, 2 Olro voorn* 3 Heyn Vernebben 4 den groeten

beempt•
-aan Diroa voorar.gedeelte dat gelegen ia in den hoff
-aan een stuk land geheten die Hoeynok met een atuk beempt daaraan
geheten den Stertbeempt,
1 Goyaert voorn* 2 Dirc voorn* 3 de gemeynt 4 den groeten beempt*
(

-aan 1/6 deel van den groeten beempt,deze erfenia had Dirc gekregen van Art Vernebben

-aan een oamp erfs met een heiveld,
1 Heyn Vernebben 2 Art Vernebben 3 de gemeynt 4 Reynene erfgen*
-aan een stuk land en beempt,
1 Heyn Vernebben 2 Jut Vernebben 3 de gemeynt 4 den groeten beempt*
-aan een beempt,den Stertbeempt met een stuk land daaraan,
1 Art Vernebben 2 Jan Roefs 3 de gemeynt 4 den groeten beempt*
-aan een stuk beempt,dat Rijsbroeck,
1 Mercelis Alarts 2 Jan Janszn.van Weerdingen 3 Joerden Willekens
4 Maes van den Cruys.

"overmits sijn afterstedige pacht van 20 lopen rogs jaerl.erfpachs
die Arden daeraen ontbraecken ende daer sijn daghe aff leden waeren
ende nyet betaeldt ende was als hij sede;gelyck hij alte mael wael
bewijst ende betoent heeft met scepenletteren van Asten voer ons
scepenen"
"Voert heeft Art met deser voergenoemde aengerichter erfenis inden
gericht met allen verbonden gelijck als daertoe behoerde van aenge
richter erfenisse alsoe verre gevaren dat hij die wael vercopen
mocht als daer aff gewoent ende recht is."
"Hierna is comen Art voorsr.ende heeft bracht Jannen Honsnaes tot
sijnen coman hier aff ende heeft hom dese voergenoemde aengeriohte
erfenis vercoft gelyck hom dat vonnis voren gewijst ende geleert
hadde ende heeft dat in der recht alsoe bewaert dat vonnis daerna
gewijst heeft dat die Heer van den lande den voergenoemden Jan Hons
naes sijnen coman hier aff die voergenoemde erffenis weren sal alsoe
als recht is,behoudelyck enygelyck sijns rechts."
fol.105
6 dagen in hoeymaent
Jan Honsnaes heeft erfel*opgedragen en overgegeven aan Jan Art Ver
nebben tot zijn behoef en tot behoef van Art zijn wett.broeder ook

173

*

Arts zoon,al zulke koop van de erfenis alwaar dis 20 lopen rog srfpacht in gevest waren die Art Vernebben voorer.daar in hadde vol
gens de sohspsnbrisf ovsr dis 20 lopsns dis Art tsrzelfdsr tijd ook
opgsdragsn en ovsrgsgsvsn had aan Jan zijn zoon tot zijn bshosf en
tot bshosf van Art ook zijn zoon.
Jan Honsnass heeft hslmslings vsrtsgsn op dszs 20 lopsn rog sn op
alls brisvsn tot bshosf van Jan sn Art zonsn van Art Vsrnsbbsn.

fol.105
Hr.Jan van Hallsn prisstsr heeft verkocht aan Claes Goyaert Vrancksnzn.wae:
-ssn stuk land,dsn Graftacksr tot Omol,
1 Jut Vsrwsysn en haar knd. 2 Mercelis Weynen van den Bosch 3 Phi
lip van den Bosch 4 Weyn van den Bosch.
-een stuk land,die Espen,
1 Merie Verweyen en haar knd. 2-3-4 Willem van den Eynde.
-een stuk land,in gheen Bosch,
1 Merie voorn.en haar knd. 2 Gelys van Hal 3 Merie voorn. 4 de gemeynt •
-een stuk land,ook in gheen Bosch,
1 Jut Verweyen en knd. 2 Hr.Jan van Hal voorn. 3 de gemeynt 4 Merie
voorn.
Vrij behalve de cijns en 1£ lopen rog jaerlijks uit den Graftacker.
fol.105
Claes voorn.verkoopt aan Hr.Jan voorn.8 lopen rog uitt
-het voorn.«tuk land,die Espen en uit de voorsr.stukken in gheen
Bosch ( 2 stukken)
fol.105
16 dagen in hoeymaent
Class voorn.heeft als pr.ech.beloofd aan Hr.Jan op O.L.Vr.dag over
ssn jaar 6 peters te betalen.
-De twee laatste regelé zijn haast niet te lezen.
o.a. ... 4 st. •••• van 10 vleems ..... 3i vleems noch 2 oort st.
sn 1 brasp. •••••••••
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fol*105vo
22 dagen in hoeymaent
Jan Heesterman, Jan Roef szn* van den Groet enaoker als man en mbr •van
Meohtelt zijn wijf Jan Heesterman dr*,Wouter en Herman Jans voorsr*
wett. zonen, zij hebben samen beloofd als pr*soh*te betalen aan Peter
Peterszn•Verdljseeldonck op O.L.Vr.dag a*s* elf lopen rog en daarna
nog 6 jaar lang,elk jaar op 0*L*Vr*dag elf lopens en het laatste
jaar op O.L.Vr.dag dan mede betalen 22 peters*
fol*105vo
23 dagen in hoeymaent
Peter Gherit Wouterszn.als mbr.van Lijsbet zijn wijf,heeft verkooht
aan Ywaen van Heze tot zijn behoef en tot behoef van Metten zijn moe
der Henriosdr*van Hees was,een mud rog jaarl.op O.L.Vr.dag te beta
len zo lang als een van hen beiden leven zal en dat uit:
-een huis «hofstad en erfenis daarbij,
1 Willem Jacobs die Weert 2 Librechs van Brakel 3 Peter de verkoper
4 de straat "te kercke waert."
Vrij behalve dat hij van"sijnen erven water mach halen aen den put."
fol.105vo
Henric Gheritszn.Verstraeten heeft verkocht aan Art Gheldenszn.van
der Meer:
-een stuk eeusel aan Voerdeldonck,
1-3 Art de koper 2 de gemeynt 4 Mergriet Willekens en haar knd.
-een stukje land ook op Voerseldonck,
1 Art de koper 2-3 de gemeynt 4 een dijck.
fol.105vo
Art Geldenszn.van
straeten 15 lopen
-vier lopens land
1 Art de verkoper

17 dagen augustus - gherstmaent
der Meer heeft verkocht aan Henric Gherits Verrog jaarl.erfpacht uit:
aan Voerseldonck,int Wey,
2 een dijck 3-4 de gemeynt.

Los blaadje N bij fol. 106
Blaadje N ;fol.1 recto
Mercelys Willems en Gelis Peter Art Miohielzn.en Art Henric Michiel
szn.gelovende mede voor Jan Jcacobszn.van Myerle en Merten en Theus
kinderen van Mercelys Verhaelsvoert was en Merten en Henric knd.
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wijlen Henrick Verhaelsvoert was en Peter van Hoeke en Qoeyart Schenarts man en mbr.van Lijsbet zijn wijf en Jan Walssohart man en mbr.
van Aleyt sijn wijf ,hebben opgedragen en overgegeven aan Meus huis
vrouw wijlen was Jan Lemmens alzulk versterf als hun aangestorven is

vanwege de dood wijlen Henriok Janszn.van der Haseldonck.
Meeus weduwe wijlen Jan Lemmens met mbr «heeft als princ. schuld .be
loofd te betalen op O.L.Vr.dag a.s.35 postellaets gulden en een oort
aan Peter Myohyels en Merten Verhaelsvoert met conditie dat als zij
dat geld niet betaalt op de voorsr.dag
"dat sij hon hant aen dat heel voorsr.erve ende .... slaen sollen
dat sij hoer opgedragen ende overgegeven hebben in enen scepenbrieff
gelyck als aen hon proper goet ende dien brieff wederom reyken sal."
Los blad N fol. 2 vo.
Jan Jan Smeetszn.Verbeeck heeft verkocht aan Jan nat.zn.Jaoob van
der Soaut:
-een stuk erf,gelegen bij die molen in Asten,
1 Marie van der Weyen en knd. 2 Maes Brauwers 3 Joest Rovers 4 Jan
van der Hoven.
HIJ doet er helmelinge op tot behoef van Jan v.d.Soaut en belooft het
te vrijen etc .van alle "voorcommer" uitgenomen de cijns van de grond.
fol.106
Jan Willem Lobkens als man van Hadewig zijn wijf Goesen Vranckenvoert
dr.was,heeft opgedragen aan Art Mercelis Nollen zijn toohte en ge
deelte van:
•een stuk land,op den Hezeaoker,
1 Heyn Boesen 2 Goyaert van Nuwenhuys 3 Jan Heele 4 Peter Verweyen.
•een halve eillen beempt jaarlijks rijdende met zijn "medeghedelingen"
Het geheel: 1 Peter Verwyyen 2 Dirc Peter Maeszn.
"Welck heel erfenis daert mede rijende is gelegen is in gheen Hasel
donck".
-een halve eillen beempt,ook rijend als voor,
1 erfgen.Dirc van Rut 2 Ghevart Jan Ghevarte en Heyn Kersefcekere.
fol.106
7 dagen in november
Art Meroelie Wollens els man van Agnee sijn wljf,se was voortijds wedu
we van Goeeen Vranckenvoerte,met Willem en Jen als sijnde Goesens en
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haar « o nen,hebben verkocht aan Qoyaert van Nuwenhuys:
-een stuk land,op den Hezeacker (Belending zie vorige akte.)
Vrij behalve 4 lopens rog erfp.en de cijna daaruit gaande.

fol.106
6 dagen in november
Diro Willem Poerters heeft verkocht aan Jan Wijnricszn.VerkievijtBvlaessen:
-een stuk land op Cleyn Braessel,
1 Dirck Bollen Kievit szn. 2 Ruelen Maes 3 de straat 4 erfenis toebeh.aan hoeve van Roesven.
Vrij behalve de cijns.
fol*106
18 dagen in november
Jan Willems van Gherdingen heeft verkocht aan Jan Janszn.van Heythuyssen een mander rog erfp «uit:
-zijn huis, hof stad en erfenis daarbij tot Omel,
1 de straat tot Omel 2-3-4 Art van Best.
Vrij behalve de cijns en een lopen rog jaarl. erf pacht daaruit,
fol.106vo
Peter Henricszn.Verweyen onze mede-schepen en TiJ^eWillemszn. van den
was (Eynden was overgeslagen),gelovend als pr.sch.op hun goed,te be
talen aan Joerden Janszn.van Diepenbeeck op O.L.Vr.dag a.s.over een
jaar
-"acht ejaghelsche nobel ende negentien vrancrijcksche croenen gerekent tot vijftich peters (den peter van 18 st.) ende noch daertoe 7
st.ende noch daertoe twee mud rog maet Asten.w
fol.106vo
6 oktober
Als schepenen:
-Art de Haen,Willem van den Eynde,Gelys van Hal,Gherit van den Bor
laer,Henric van Roesven,Bruysten Pelsers.
Als kerkmeesters:
-Dirc Bollen K i e v y t s z n * ,Jan van Diepenbeeck*
Als h . geestmeeeters:
-Heyn van Onstaden,en Joest van Diepenbeeck.
Als zijnde uitgekozen en machtig gemaakt vanwege Hde gemeyne gebueren tot Astent
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-Maes de Groot,Dirc van Hereeel,Weyn van Omel,Jan de Smet Verbeeck,
Heyn Colen,Jan Goyaerts Emonts,Art van Beet,Heyn Robijne,Willem de
Wagemeker,Jan van Boesoh.it,Gherit Verhoeven,Emont van de Venne,Hen
ric van R u t ,Jan Honsnaes en Jan Verscaut,
hebben beloofd als princ. schuld «op hen en op al hun goed wettelijk
te ontheffen en te ontlasten Peter Henrics Verweyen en Thijs van den
Eynde van alzulke penningen en schulden (geld en rog) als zij be
loofd hebben aan Joerden Janszn.van Diepenbeeck te betalen op O.L.
Vr.dag a.s.over een jaar "gelijck dat recht is te gescieden vant
sijdt velt gemeyn deio geloeft hebben,11
fol*106vo
Peter Henricszn.van Hobbraken heeft opgedragen aan Mercelis Peter
van Hobbraken:
-een stuk land van 2& lopen gelegen in den Hegacker,
1 Weyn van Omel 2 Vreyns van Omel 3 Berthout Wijflet 4 de gemeynt*
Met een huls dat Peter voorn*daar op heeft gezet en getimmerd zoals
hij verklaarde*
Jan Henricszn*van Hadewigen was heeft dat voorn.huis vernaderd*
(Hiet 'voorn.huis met het land)
Hij (Jan) heeft aan Mercelis dat huis en land wederom opgedragen zo
als raoht is*
Datum 14 dagen in januari,
fol.106vo,107
Mercelis voorn.heeft verkocht aan Peter van Hobbraken voorn* 9 lo
pen rog erfpacht uit:
-land,groese en beempt aan elkaar gelegen tot Hobbraken,
1 Jacob van Hobbra&én 2 erf gen.Mercelis Artszn.van den Dijck en Jan
Henric8 vzn Hobbraken 3 de gemeynt 4 de Aa*
Vrij behalve de cijns en 4 mud rog erfp.min H lopen rog*
-item uit een heiveld,
1 Dirc van Busssl 2—3 Maes van den Dael 4 Jacob v*Hobbraken*
fol*107
25 dagen in november
Peter voorn.belooft aan Mercelis voorn.dat als Mercelis komt op 0*
L*Vr.dag a.s*over 10 jaar (of daar binnen) met de verschenen
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pachten volgens de brief en dan aan Peter betaalt 20 peters en een
oort Peter,dan belooft Peter aan Mercelis de brief weer over te
geven van de 9 lopens rog die Mercelis gevest heeft in een erfenis
gelegen tot Hobbraken,

p

fol*107
4 dagen in december
Henrick Hubrecht szn. Verhoven met Jan zijn zoon hebben opgedragen
aan Jan Alartszn.van Meohelen den soreynmeker hun zwager,al hun
recht en deel van alzulke erfkoop als Henric voorn.voortijds gekocht
had van Jan van Authoesden,dat is te weten 4i mud erfrog waarvan
hij hem beloofd had de princ «brief uit te reiken*
"die hij sede dat tot hom comen ende aengestoerven waeren na doey
Hr*Peters den mollaer cappelaen was ten Bosch ende daer Henrics
voorsr.Jannen van Authoesden voorsr.opgeghevenen hadde 177 peters
gelijck dat honre beyder soelen begrijpen die daer aff gemaect ende
gerekent sijn als sij seden."
Ze doen helmeling op hun recht en gedeelte aan Jan van Authoesden
en op die 177 peters en op alle recht dat hun daaraan behoren mag
tot behoef van Jan en zetten hem in hun plaats.
fol.107
Dirc Willem Poertere als erfgenaam van Willem voorsr.heeft opge
dragen aan Henrick van Roesven onze mede-schepen:
-een stuk land gelegen voor Onstaden,
1 Goeswijn van Berckel 2 erfenis Weyndel van der Per en haar knd.
Dit stuk land had Willem voortijds gekocht van Henrick Lokenmans
en Luytgard zijn wijf zoals de brief dat omvat;hij belooft
-Mde commer van sijnre wegen ende van Willems sijns vaders wegen
daerin wesende af te doen*”
fol*107vo
20 dagen in oextmaent
Goyaert Willemszn.van Helden heeft beloofd als pr.soh.te betalen
aan Peter Peterszn.Verdijsseldonck op 0*L*Vr*dag a*s*8 lopen rog en
daarna 4 Jaar lang elk Jaar 8 lopen en het laatste jaar op O.L.Vr*
dag (of daar binnen) hem dan mede betalen 16 peters.
fol-. 107 vó
28 dagen in oextmaent
Jut Jan Lobkensdr.met m b r «heeft opgedragen aan Ruelen Jan sioengen
zn.was («Jongen) van den Doeren,een mud rog erfpacht min een cop
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met brief erbij*

1

Dit mud min een oop had Jut gekooht gehad van Henrio Jan Lobkens
haar wett«broer»hetwelk men jaarl.geldt uits
-een huis met hofstad en erfenis daarbij,
1 Jut Jan Lobkens 2 Hillen Lobkens 3-4 een weg.

Ook nog uit:
-huis en sohuur met hofatat en erfenis daarbij,
1 de voorn«erfenis 2 de kerkhof.
Ze belooft de commer zelf te voldoen.

fol.107vo
Claes Goyaert Hanenzn.heeft opgedragen aan Hr.Jan van Hal priester
9 lopen rog erfp.
Deze 9 lopen waren Claes aangedeeld in een erfdeling met zijn mede
erfgen.en wel volgens een deelbrief daarover vanwege Heyn Geritssn.
van den Wynckel.
Deze 9 lopens rog (en nog 12 lopen rog die Katelijn zijn zuster ten
deel waren gevallen) geldt men uit:
-een sesterse land gelegen bij Heynen huis,
1 de verkoper 2 Lijsbet Gheritsdr.van den Winckel 3 de gemeynt 4 Pe
ter Verheyen.
-vijf sillen beempt,
1 Jut verheyden knd. 2 Marie Didden en haar knd. 3 Art Vernebben
4 Jan Duysters.
Dit alles zoals de brief van 21 lopen erfpacht dat bevat.
Claes doet helmelinge.
Vrij behalve dat Hr.Jan van Hal schuldig zal zijn aan Katelijn die
voorsr.brief van de 21 lopen rog te brengen
nals hoer van noey sal sijn in den recht om mede te maenen die voors
ander 12 lopen rogs erfp .die hoer te deel gevallen waeren in de erf
deling voorsr.”
fol.108
10 dagen in oextmaent
Jut Lobkens met mbr.heeft opgedragen aan Rut Everart Ruttenzn. van
Gheldrop een mander rog erfp.met brief.
Dit mander had Jut gekocht gehad van Melys Lobkens hfear wett.broer,
hetwelk men jaarl.geldt uit:
-een stuk erf,eeusel en land geheten,die Hove,
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1 Fster Jutten kynder waren 2 Peter vin den Borlaer 3-4 Dlro der
Ifyohten*
Verder nog ten mander rog erfp.,hetwelk Jut gekooht had van Heyn
Myokeerts die aen heet die hosymeker en men jaarl .geldt uit de voor
noemde onderpanden soels de brief dat bevat*

*

fol*108
14 degen september
Melis Lobkens heeft vemodsrd dit voorsr.mud rog.hlj heeft het Rutten weer opgsdrsgsn.
fol*108
13 dagen ln oextmeent
"Ooyssrt Jan Smeetssn«vsn den Wijnoksl heeft wederroepen alle elsulken opdraoht mechtlohsoep van sljnsn gusdsn als hij vosrtijts gedaen
hadde Arden den Haen sijnsn swager ln soepenenbrleven tot sijnen we
derseggen ende heeft dat wederroepen ende weder seet«N
fol*100
Henrlo Henrlo Myokssrts hssft beloofd els pr.soh.ts betelen ean Jut
Jan Lobkenedr.wes op 0«L«Vr.dsg s.s.ovsr sen jaar 12 peters en 14
st. ”
blj slsos wis dsssn brlsff brsnot dat dis dasr msds ln dsn
rsoht sal mogsn masnsn ende boeren gelijok off Jut dasr tegen wssrdloh weer*"
fol«108
Ruelen JsnsMJongsnsn.wss vsn dsn Dosrsn sis man van Johanna zijn wijf
hssft als pr.soh.ts bstslsn san «3ut Jan Lobksnsdr.wss op O.L.Vr.dsg
s.s.ovsr ssn jaar Hof tot hasrsn vsrmansnH 27 pstsrs sn 71 st.
fol.lOBvo
28 dagsn ln osxtmsent
Jut Jan Lobkensdr.mst mbr.heeft opgsdrsgsn ssn Hr.Qoyaert vsn Astsn
srfvlosrls tot Astsn sn Llsrop haar rsoht sn dssl van 4è lopen rog
te weten ssn vst voor hemzelf sn h lopen tot behoef der kerk te Asten,dlt 1b lopen rog hsd Jut gskooht gshsd van Hsnrlok Jsn Lobksne
io«,hetwelk msn jaarl.gsldt uiti
«ssn huls mst hofstad sn srfsnls daarbij»
1 ds karkhof van Astsn*
Dit sosls ds prino.brisf vsw 4i lopsn rog dat inhoudt.
1:11

fol. 108vo

19 oktober

Jan n a t . z n . J a n sGroeten als man van Mergrlet Jan Ghevartsdr.was

weduw© Peter Luaskens en Mergrlet voorn.met hem en met Goessen Pe
ter Lueskens gelovende samen voor Peter ook Jan Lueskenszn.was heb
ben samen als wett .erfgenamen van Peter voorsr .verkocht aan Jan Jan
sGroetenzn.een mander rog erfp .met brief die zij hadden; dit mander
rog had Peter Jan Lueskens voortijds gekocht had van Jan Jan Smeetszn.Verbeeck en men jaarl.geldt ults
•een sester land In die Beeok gelegen,
1 erf .Dirc Verbeeck 2 Jan Smeet s Verbeeck zijn vader.
-een heiveld ook ln die Beeck,
1 Els Colen en haar knd. 2 Hlllen van Roesven en Peter haar neef.
-een sester land gelegen op Veldacker,
1 Willem van Veldacker 2 de kapel van Omel.
Ze beloven de commer van hun wegen en van Peters wegen af te doen.
fol.108vo
de laatste dag ln oextmaent
Peter Gherit Wouters als man en mbr.van Lysbet zijn wijf,verkoopt aan
Ywaen van Heze koster tot Asten:
-een huls met hofstad en erfenis daarbij Int dorp,

1 Willem Jacobs dle men heet die Weert 2 Llbrecht van Brakel 3
de verkoper 4 de straat.
Dit zoals het afgepaald is; vrij behalve een mud lijfrogpacht dat
voor uitgaat "ende dat Peter voorsr.gericht blijft aen den pudt
waeter te haelen ende dieen te gebruycken alsoe langhe als den
dueren sal."

Peter
daar
om
pudt

fol.109

Heylwich Jan Vlemyncks huisvrouw was met mbr.heeft erfelijk opgedra
gen en overgegeven aan haar acht wett.knd.alzulk erfgoed als haar
is aangebleven na de dood van Jan Vlemyncks
"haere alre vader soe waer die goey gelegen sijn etc."
Ze doet er helmelinge op en belooft dit opdragen vast etc.te houden;
uitgenomaua dat Heylwich voorn.erf•lijk behouden zal:
-een eeusel geheten den halven Mortel.
fol.109

Heylwich Jan Vlemyncks huisvrouw was met mbr.en Lysbet en Heylwich
en Alelt Jan Vlemyncks w e t t .d r e . elk met mbr.en Jan Janssn.voorar.
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was en Peter Wlllemszn.van Veldacker als man van Meohteld zijn vrouw
en Reyner Henric sz n .Verkie vyt svlae ssen als man van Ida zijn vrouw
en Gheldken Mychiel Gheldenaan.ala man van Ka te lijn,allen Jan Vle-

mynck dra .waren en dese hebben samen beloofd voor ThJjsen ook een
dr.van Jan V l e m y n c k s ,hebben samen als wett.erfgen.van Jan Vlemyncks
opgedragen aan Ghevart Diro Smollerts een mud rog jaarl.erfpaoht
met schepenbrief daarover.
Dit mud rog had Jan Jan Vlemyncksvoortljds gekocht van Jan Jans van
Diesdonck was en Jan had het voortijds van Goyaert Symonszn.Verhoe
ven en Goyaert had het gekocht gehad van Everaert van Diesdonck en
Joest zijn wett.zoon en men jaarl.schuldig is te gelden uit:
-een stuk beempt tot Diesdonck,
1 Dirc Aertszn.van Otterdijck en zijn knd. 2 erfenis Jan SmeetB van
den Wynckel en zijn knd. 3 de gemeyn Aa.

fol.109
Jan Jan Vlemyncks was,Peter,Reyner en Gheldken met Lijsbet,Heylwich
en Aleyt hebben als pr.sch.beloofd wettelijk te betalen aan Heylwich
Jan Vlemyncks wett.wijf was elk van hen op elke O.L.Vr.dag zolang
als Heylwich leven zal,een mander rog lijfpacht jaarlijks.
Reyner en Peter beloven ook aan Heylwich voorsr. "van Thijs honre
geswijen weghen tsiaers noch een mander rogs erfpachs."
fol.109vo
Jan Jan Vlemyncks was,met zijn zusters en mede erfgenamen beloven
aan Heylwich Jan Vlemyncks wijf was
-"dat sij hebben sal lofbaer om daer in te woenen een camer int huys
tot Diesdonck ende hoeren uutganck ende inganck int huys voorsr.
ende bijden voer hoer eten te gereyen ende hoer daerbij te wermen
met hoer (ander) ende dat oeft dat daer tsiaers weest haelff te
hebben ende hoer bieendaerbij te hauden sonder enyghe argelyst also
lange als sij leven sal in menseliker naturen."

fol.109vo
Heylwich voorsr.heeft beloofd op haar goedB etc.aan Reyner voorn,
"dat sij egheen erfgoey ontvreemden en sal ten duet haer noetsaken
ende oec eghenen kynder of yemanfc egheen erfguey gheven of ontferren en sal,hij en sal oec alsoe voel helden gelijck den anderen."
Datum:22 daghen mensis septembrls tzij gherstmaent.

I

•

fol*109vo
Heylwioh Jan Vlemyncks wlJf wae,met mbr,en Jan,Llj8bet,Haywlch, Aleyt
Reyner en Gheldken gelovend voor Thijs ook Jans voorn*dr*,hebben op
g e d r a g e n aan Peter van Veldacker hun zwager,een mud rog enz.uit
een schepenbrief van 3 mud en 3 lopen.
Heylwich voorn*behoudt 2 mud en 3 lopen.
Jan Vlenynoks voorsr.had die voorn.3 mud en 3 lopen rof erfpacht
voortijds gekooht gehad van Merten Thljssn.van Diesdonck en die men
jaarl.geldt ulti
«een buunre beempt gelegen in gheen Eyndelbeemden,
1 Willem Didmans en Qoyaert van den Voert en Thijs van den Colck
2 Peter Vereept en erfgen. Merce lijs Verweyen 3 de gemeyn Aa 4 de gemeynt*
-een buunre beempt op dat Ollant gelegen,
1 Peter Vereept 2 Jan Snijders knd*van Doerren 3 de Aa 4 de gemeynt*
-drie lopens land gelegen in den Boet,
1 de gemeynt 2-3-4 Peter Vereept#
-een sester land,den Ayenacker geheten,
1 Jan Smeets Verbeeck 2 Art van Helmont*
Heylwich en haar knd «en zwagers als wett *erfgenamen van Jan Viea
myncke hebben helmelinge vertegen op dat voorsr*mud rog.

fol.109 vo
De kinderen samen hebben opgedragen aan Heylwich die voorn*2 mud
rog van de 3 mud en de 3 lopens.
Peter hun zwager belooft aen Heylwich dat hij altijd aan haar als het
nodig is, de princ *schepenbrief zal brengen van de voorn*3 mud en de
3 lopens
-"ongecencelleert ende als sij haer reoht daermede vervoelct heeft
dan geloeft sij wederom den brief te geven Peteren oeo ongecancel*
leert."
fol.110
Yween van Heze koster tot Asten heeft verkooht aan Henrlok Heynen
Duysterszn*i
-een huls met hofstad "mettar hoewljngen ende metten camp erfs die
da erbij ende aengelegen is*w
1-3 Ywaen van den Papendonok 2 Diro van Herssel 4 de gemeynt*
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»

Vrij behalve 3 mander rog erfp «die daar voor uitgaat.
Weyn van Omel heeft dat voorn.huis etc.vernaderd;hij heeft het hier
na weer aan H e y n opgedragen en overgegeven.
Heyn Duysters heeft als princ.schuld.beloofd te betalen aan Ywaen
van Heze op O.L.Vr.dag a.s. 22i peters.

>

fol.110
5 oktober
Heyn Duysters heeft als pr.sch.beloofd te betalen op O.L.Vr.dag a.s.
over een jaar 9 lopens rog en daarna 2 jaar lang elk Jaar 9 lopens
en het laatste jaar zal hij aan Ywaen van Heze dan mede betalen 22i
peters.
fol. 110
6 november
Maes Maeszn.van den Caer heeft verkochi? aan Heyn Henricszn. van
Liessel:
-een stuk land op Braessel,
1-3 Heyn Henrics van Liessel 2 Peter van Roesven 4 Maes Groeten.
Vrij behalve een cijns van 4 penn.
fol. 110
den eersten dag in loemaent
Mari als weduwe van Jan Gherits van der Eycken met mbr.en Gherit
haar en Jans voorsr.zoon,hebben samen verkocht aan Jan Honsnase 4
lopen rog jaarl.erfp.uit:
-hun huis,hof stad en erfenis daarbij tot Omel en groot 3 lopense,
1 Peter Phillpè Verrijt 2 Merie en Gherit voorn. 3 de straat 4 een
weg.
Vrij behalve een mander rog daar voor uitgaande.
fol.110vo
Pouwel Jan Colen en Elsbeen zijn wett «wijf was,heeft opgedragen aan
Lijsbet Philipsdr.Verrijt was tot haar tochte en tot behoef van Jan
haar nat.znon die zij (Lijsbet) verkregen had bij Pouwel voorn.tot sijn
erfelijkheid, een mud rog jaarl. erfp «met de brief die Pouwel daarvan
had.
Dit mud rog erfp.was Pouwel ten deel gevallen in een erféellng met
Elsbeen voorn.en met Elabenen wett.erfgenamen}dit mud had Blabeen
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«•rtijds gekocht gehed van Aert Vernebben on dat jaarl«geldend ie

uiti
-anderhalve buunre eeusel en beempt "dat begraven leet in enen
camp tueeohen"
1-2 Art Henen 3 Gherit van den Borlaer 4 Art Jan Willems en Peter
Verheyden.
Vrij behalve een mud rog aohteretallige pacht,gelovend de commer
zelf en vanwege Elebeen ef te doen.
Met v«w«ele Jan nat«zoon van Lyebet en Pouwel voorn.eterft zonder
wettige geboorte na te laten,dat dan dit mud na zijn dood aan Lijsbet
en of Pouwel of hun wett«erfgen«zal komen.
fol.110vo
Lijsbet Philipsdr.Verrijt met mbr.heeft beloofd aan Pouwel Jan Colen
(met dezelfde v.w.inzake hun nat.zoon als in de vorige akte) een
mud rog erfp.uit:
-anderhalve buunre erfs,eeusel en beempt,
-Belending zie vorige akte)
Ze heeft ook beloofd:
-het derde deel van de erfenis gelegen in gheen Rijt tot Asten,
Het geheel: 1 Metten Molendijok en haar knd. 2 Diro Roefs 3-4 de
straat.
Dit derde deel had Lijsbet voorsr.met haar mbr.beloofd,los en vrij
uitgenomen haar deel van de oijns en haar deel in 13 lopen rog erf
pacht die daar voor uitgaande zijn.
fol.111
9 dagen in oktober
Pouwel Jan Colen heeft beloofd als pr.soh.te betalen aan Lysbet
Philips Verrijt was op O.L.Vr.dag a.s.28 peters.
fol.111
Jan zoon van Metten Ysbout Copijsdr.heeft opgedragen aan Diro Roefs
van den Beernen 2 lopens land met brief.Dit land had Jan voortijda
gekocht gehad van Goeyaert Abenzn.van Thoren en Goyaert had het eer
der gekocht van Willem Jacobs en Willem had het eerder van Jan Jans
zn.van Afterbosch,
1 Katelijn Verrijt en haar knd. 2 de knd.van Jan van Afterboech 3-4
Jan de verkopers vader(hier is mee bedoeld Jan van Afterboeoh)
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alwaar een graaf tussen ligt die aan Jan des verkopers vader toebehoort.
Vrij behalve een mander rog erfpacht die Jan (Copijs) daar erfelijk
in verkocht had.
fol.111
14 dagen in oktober
Henric Thijszn.van den Coelck heeft opgedragen aan Elsbeen Colen 14

lopen rog jaarl.erfpacht met de schepenbrief.
Dit mud had Henric voortijds gekocht gahd van Thijs van den Colck
zijn wett.vader,het welk men jaarl.geldt uit:
-de helft van twee buunre beempt,

Het geheel gelegen:
1 De beemden van Dirc van Bussel alwaar een beek tussen beiden
loopt 2-3 Jan van Lier 4 Heyn van Hobbraken.
fol.111
6 dagen in sporkel
Thonis Drieszn.van Helmont als man van Hadewig zijn vrouw,die voor
tijds wett.wijf was van Jan sWitten met Joest en Art die wett.zonen
waren van Jan sWitten en Hadewig voorn.,samen mede voor Heynken ook
Jans en Hadewigs zn.,hebben opgedragen aan Mercelys Janszn.van Ro
sendael:
-een huis,hofstad en hoefken daarbij,
1-3 Heyn van Dynter 2 Ywaen van Heze 4 de straat.
Dit huis etc«had Jan die Wit voortijds gekocht gehad van Heyn van
Dinter.
Vrij behalve de cijns en ze zullen Heynken als hij mondig geworden is
ook hierin vesten.
fol.111vo
Mechteld weduwe van Art van den Hoevel met mbr.en Art,Peter,Diro en
Mercelys haar wett.zonen,hebben opgedragen aan Maes Artszn.van den
Hoevel:
-een huls,hofstad en erfenis daarbij in Wolsberoh,
1 Cellen Sltchs en haar knd. 2 Baten Buckyncks 3 de straat 4 Jan
Cremers.
Vrij behalve de cijns en een mud rog erfp «daar jaarl «voor uitgaande
met de brief.
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foi.mvo
I
Maes Artszn.van den Hoevel heeft beloofd als pr.soh.aan Mechteld
zijn moeder die Arts voorsr.wijf was,te betalen op O/L.Vr.dag a.s.
over een jaar elf lopen rog en daarna op elke O.L.Vr.dag elf lopen
rog.
Meohteld zal in het huis dat ze aan Maes en haar knd.opgedragen
heeft in de erfelijkheid behouden* "een camer lofhaer om daer in te
wonen ende biden voer hoer gebruyok behouden sal sonder enyghe argeila
list ende uten pod podtasie hebben sal alst hoer belieft of warmoes
tot hoera selfs behoef sal mogen halen tot haren willen ende dat
halft oeft dat daer weest jaerlijcs opdt opgene erve sal sij tot ha
ren wille oeo half behauden alsoe langhe als sij leven sal in menseliker naturen ende nget langer ende oft geboerde dat sij van Masen
voorsr. jaerlijcs nyet betaeldt en werd van desen voorsr.soe sal sij
haer handt mogen "salen" tot hoeren wille aent opgedragen en over
gegeven huys,hofstat ende erfenis sonder vonnys ende recht ende al
sonder enyghe arge lijst."
foi.mvo
Maes Artszn.van den Hoevel heeft beloofd als pr.sch.te betalen aan
Art,Dirck en Mercelys en mede tot behoef van Peter hun broer,zijnde
Arts kinderen,na de dood van Mechteld hun moeder binnen het jaar
5 peters te betalen.
fol.111vo
Ghevart Jan Ghevarts heeft opgedragen aan Elsbeen Colen een mud rog
erfpacht uit:
-een stuk eeusel in den Nappart,
1 Heyn Willem 2 Dirc Dniels 3 Joest Rovers 4 de straat.
-een stuk land,
1-4 Rut Art Hutgers 2 Heyn Kersmekers 3 Mechteld Verberschit.

-een stuk land op Braessel,
1 Dirc Daniels 2 de h.geest van Asten 3 het goed Roesven 4 de straat
-de helft van een beempt,
1 Hr.Jan van Asten 2 Jan Verhoven e.a. 3 Jan Verscaut en Art van
Hal 4 de Aa.
Vrij behalve de cijns van de grond en 2 mud rog en 2 lopen.
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fol*112
4 dagen in sporkel
Ywaen van Heze koster tot Asten heeft opgedragen aan Willem van den
Eynde onze mede-schepen tot behoef van Hr.Mathijs Mercelis Willemszn.priester 22-Jr peters
-"ende alsulkenen rog als dieen scepenenbrieff begrijpt die Y w a e n
voorsr.Willemen voorsr.daeraff opgedragen ende overgegeven heeft."
Deze 22i peters en de rog voorsr.had Henric Heynen Duysterszn.voor
tijds beloofd te betalen aan Ywaen voorn.
-"ende set hom daeraff in sijn stat te manen ende te boeren totten
selven dagen dat die princ.brief volkomelijk begrijpt ende in heeft."
fol.112vo
6 dagen in sporkel
Heyn Janszn.van Dijnter heeft opgedragen aan Dirck Peterszn. van
den Borlaer:
-een stuk land op Veldacker,
1 Peter Heyn Duysters 2 Willem Duyssen 3 Heyn Verkievytsvlaessen
4 de gemeynt.
Dit land had Heyn voortijds gekocht van Jan en Henric wett.zn.waren
Heyn Duysters.
fol.112vo
8 dagen in sporkel
KatherJJn Weynendr.van Hobbraken,de oudste,met mbr.heeft opgedragen
aan Art Janszn.Verhoeven;
-een huis,hofstad en erfenis daarbij,
1 Jan Mercelys Cremers 2 Gherit Verschiltmeren 3 Ruelen Maes 4 de
gemeynt*
Dit huis etc.had Katelijn van Driesen Peters Thijszn.was en Dries
had het van Henrick Jacobszn.van Diepenbeeck en Henric van Maes den
laet en Maes had het van Dirck Huyben sGroetenzn.was en Dirc van
Peter Goyaert szn. van Meyel en Peter had het voortijds geërf pacht van
Jan Maeszn.van den Dael
-nog "enen quitancy brieff van 5 lopen rogs lijfpachs.”
Vrij behalve 8 lopen rog erfpacht die Katelijn voorn.daarin erfelijk
verkocht had te gelden.
Art heeft het opgedragen en overgegeven aan Jan Wouters van den
GoerihiJ belooft de commer zelf te voldoen.
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fol.112vo
20 dagen ln sporkel
Item Jen voorn.heeft aan Heyn Wllleme hieruit verkooht een mander
rog,los behalve een mander lijfpacht en 14 lopen erfpacht.

I

fol,112vo
9 dagen in eporkel
Jan Goyaertszn.Veraelsvoert als man en mbr.van Marie zijn wijf en Ma
rie voorn.met hem Jansdr.van Os,hebben opgedragen aan Peter Willem
sMeyerszn.de helft ven een mud rog erfp «met de brief tot zijn gedeelte en recht) de ander helft is toebehorend aan Dirck van Os«al
dus de brief.
Dit mud had voortijds Willem van Nederven verkooht gehad aan Marie
voorn.tot haar behoef en tot behoef van Dircs voorsr.
Het geheel mud geldt men jaarl.uit*
-een huis,schuur met hofsteden en een camp erfs daarbij gelegen,
1 Wouter van Eyck 2-3-4 de straat.
-drie lopens land,gelegen bij die Boeckhout,
1 Mercelys Wilbruers 2 Katelijn van den Dijck.
fol.113
5 dagen in sporkel
Claes Art Smet szn. als man en mbr.van Lysbet zijn wijf Willem Jacobsdr.,heeft verkocht aan Henric Dries Nauszn.tot zijn behoef en tot be
hoef van Willem en Theeus ook zonen van Dries voorsr.:
-een stuk beempt in gheen Donck,
1 Philip v.d.Bosoh 2 Jan Cuypenbyner 3 Art van Beest 4 Weyn van
den Bosch e.a.
Vrij behalve
"alsulken recht van toerven als Reynier van Ravenacker daer in
heeft."
fol.113
5 dagen in
Hr.Jan van Hal priester heeft verkocht aan Heyn
-een stuk land tot Omel,
1-3 Peter Vereept 2 Aleyt Rutten en haar knd. 4
Maes Ghelden.
Vrij behalve "een butken tsijns of de weerde daer

sporkel
Abenzn.van Thoren:
Dries Deckers en
tegen."

f ol . 1 1 3
4 dagen in lomaent
Johanna Thijs sWittendr.met mbr.heeft verkocht aan Jan Janszn.sWitten *
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-"alle alsulken guey als hoer aen sollen mogen versterven na doey
Lysbetten sWitten hoerre vrouwen in wat manyren dat haer die aen
souwen mogen comen."
fol.113
Joest wett.zn.was Arts van den Berghe "van sijnre leeste geboert,"
heeft opgedragen aan Henrick Lambrechtszn.van Cruyschit zijn gedeel
te van een mud rog erfp.te weten vier lopen van den mud rog voorn,
met zijn recht van de brief die daar af gemaakt is.
Dit heel mud rog had Gherit Peterszn.van den Borlaer eertijds ver
kocht gehad aan Jan van Rijpelberch tot behoef van Joest voorn, en
tot behoef van Aleyt em Mergriet ook Arts voorsr.drs.waren en men
jaarl.geldt uit:
-drie lopense land op Loverbosch,
1 Joest Roevers 2 Heyn Kersmekers 3 Peter Maes knd. 4 een weg.
fol.113vo
12 dagen in sporkel
Goyaert Gheritszn.Verhoeven van Doeren als man van Yen zijn wijf
Artsdr.van Helmont heeft verkocht aan Henrick Abenzn.van Thoren 8
lopen rog erfp.uit:
-de helft van een stuk eeusel in gheen Papendonck,
Het geheel:
1-3 Dirc van Papendonck 2 Thijs van den Eynde en Dirc Roefs 4 een
weg.
Vrij behalve de cijns van de grond.
fol. 1 1 3 vo
16 dagen in februari
Arnt Henric Myckaerts als man van Heylwig wett.dr.was Ghevarts
Schijsen heeft verkocht aan Dirck van Diesdonck een mander rog erfp.
jaarl.uit:
-de helft van een buunre beempt achter Onstaden,jaarlijks rijende in
5 buunre,
1 Dirc van Borlaer 2 erf gen. Jan van Onstaden en Heyn Henric szn. ven
Liessel 3 Jan van Hyndart en Jan Wljnricszn.Verkievytsvlaeesen 4 de
gemeyn Keyserstraet.
-de helft van een eeusel groot een buunre,
Het geheel:
1 Maes van Onstaden 2 Mergriet vsn Onstsden 3 de voorn.buunre
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4 erfenis toebehraan hoeve van Roeaven en Glaea Groeten en knd.
Vrij behalve de oljns en de helft van een mud rog erfp.
fol*1 13 vo
Willem Jan aWitten was heeft bekend en beloofd aan Dirck Jan aWitten:
-"dat hij hebben sal enen redelijken wech om te comen tot alder tijt
van jaer tot ewygen dagen neven erfenis Thijs Melijs tot sijnen erven
te oomen die hom bleven sijn na doey sijns vaders ende moders om te
varen ende te drijven ende geloefde dat tot ewigen dagen vast ende
stedich te hauden op etc."
fol.113vo
15 dagen in sporkel
Willem voorn.heeft als pr.sch.beloofd te betalen aan Dirck voorn,
binnen een maand 8 rog en tussen dit en Finksteren of binnen die
vier heylige dagen 5 peters van 18 st»op alzulk have lijk en erfelijk
goed als Willem in Asten bezit.
Dirc zal daar zijn hand aan mogen slaan zonder vonnis,als Willem hem
niet betalen tot die voorsr.dagen.
fol.114
De schepenen in Asten Henrics Verweyen en Gherit van den Borlaer
verklaren:
"Dat Mergriet Jan Smets dochter van den Beeck wittighe dochter was
Jans voorsr.ende dat min hoer in den daerp van Asten gelegen inder
Meyerijen van Den Bosch gedaen sou hebben allet tgheen dat min eenre
wittiger vrouwen sculdich sou hebben geweest te doen ende dat sij
hadde enen wyttigen brueder nu ter tijt noch levende inder prochien
geheyten Jan Jan Smetssoen van der Beeck was,die welck hoer rechte
erfboerre is in onsen voorsr.doerp ende wij eghenen naerderen erfboerre en weten der guey Margrieten voorBr.ten dese voorsr.Jan;die
welck Mergriet gestoerven is tot Bergen in Henengouwe gelijck ons
gescot is in oirconde.
Datum XVI daghen mensis februari."
fol,114
11 dagen in maart
Aert Henricszn.van Reest was heeft verkocht aan Everaert Janszn.
van Diesdonck(vier vat rog erfpaoht uit:
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-aijn huis, hof stad en erfenie daarbij tot Omel,
1-3 erfgen.Gherit Greyens 2 Qoyaert Gheldene en zijn knd. 4 de gemeyn straat.tot Omel.
Vrij behalve de cijns van de grond en drie lopen rog erfp.die daar
voor uitgaan.
fol.114
Ghevart Jan Ghevaertszn.heeft erfelijk verpacht aan Henrick Mercelis
Willenzn.:
-een stuk land,int Hoghe ewesel,
1 erfgen. Art Hannen 2 Joest Ghijbenzn. van den Creyenstert. en Gheer
truy zijn moeder.
-een stuk land en heiveld daaraan,
1 Thijs van den Eynde 2 Joest en Gheertruy voorsr. 3 Heyn Kersmekers
4 de weg.
-een stuk beempt int Lielaer,
1 Heyn Kersmekers 2 Art Hanen 3 Art Vernebben 4 Henrick de pachtèr.
Dat is te weten om de cijns van de grond
"ende om alsulken jaerghe(l)de ende gedeelten van den Bosch-ponden
daer dat heel erfenis in is gehauden dat Ghevarden den verpechter
aencomen is ende voertijts toebehoerde Arden Jan Willensoen was en
de tuschen beyde van meer anderen ende noch om drie lopen Boschrogs in afcortingen van acht lopen rogs ende noch om een mander rogs
erfpachs dat Johanna Colen ende hoer kynder daerin hebben ende noch
om een mander rogs dat Heylwijch Dijdden daeruut heeft ende noch om
drie vaet rogs erfpachs myn een cop die Meester Jan Vestart daerin
heeft ende noch om twee lopen rogs erfp.der vicarien ende een vat
rogs der costerijen tot Asten die Willem beseedt heeft."
fol.114 vo
Heyn die Kersmeker als man van Jut zijn wijf Maesdr.van den Kerkhoff,
heeft verkocht aan Henrick Merclys Willenzn.:
-"eenen redeliken wech tot allen tijden van den jaer te varen ende
te drijven als hom van noey sal sijn over sijn erve alst Heynen voors*
toebehorende is,van den Loverbosch weghe tot erfenis toebehoerende
Heynen dea copers te weten tot sijnen hoeff toe ende eweselyngen toe
ende geloefde hom dieen te weren van allen commer."
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Bn Ghevart voorsr, -ais eerder fol. 114- belooft dat hij alle ande
re pachten in voorn.erfenis betalen zal zodat die erfenis voorn,
daar van onbelast zal blijven.
Henrick de pachter belooft ook alle jaargelden en pachten te beta
len zodat de andere erven die Ghevart hieruit behoudt en die voor
tijds van Art Willen waren,eveneens onbelast blijven.
-"Om der meerdere sekernissen willen der betalingen van dese voorsr
ghelde ende pachten voorsr.,dat Ghevart ende sijn ander erven daeraf ongelast sullen blijven,soe set Heyn tot een sekere onderpand:"
-een eeusel gelegen int Lielaer,
1 Art Thijs van den Berghe 2 Heyn Kersmekers.
fol.1 14 vo
Ghevart voorn.heeft vererfpacht aan Heyn den Kersmeker:
-een stuk land tot Rosendael,
1 Henrick de pachter 2 erfgen.Art Hanen en de verpachter 3 de gemey
nen wech op Loverbosch 4 de straat.
-een stuk beempt int Lielaer,
1-3 Heyn Willen 2 de pachter 4 Art Vernebben.
Dat is te weten om de cijns van de grond en om een mud rog dat men
Jaarl.geldt aan Bruysten van Scoet en om een mander rog jaarl.te
gelden aan Dirck van Diesdonck.
fol.114vo
16 dagen in sporkel
Heyn Willen en Heyn die Kersmeker en Ghevart voorn.hebben elkaar be
loofd als princ.schuld.
-"of enig van hon drien queem lasten of commer op die erfve die
voirtijts Art Willen waeren daer zij nu niet af en weten ende daer
Ghevart metten princ.brieven honnen weer souwen moten sueken dat sij
drien malckanderen gelyck sullen helpen draegen."
fol«115
19 dagen in mei
(••... Gherit) Wouterszn.als man en mbr.van Lysbet zijn wijf heeft
opgedragen aan Mergriet van Diesdonck Dircs dr.3 lopen erfpacht uit
-zijn huls,hofstad en erfenis,
1 Willem Jacobs 2 Lubrechs van Brakel 3 Metten van Dynter en haar
knd. 4 de straat
-een stuk land int Roet
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1 da vioarie van Asten 2 Hr.Jan van Aaten 3 Goyaert van den Wynckel
4 de straat "daer men gheet tot Zomeren waert."
fol.115
19 mei (1470)
Jan Gheldenszn.van Boeschit heeft beloofd als pr.schuld.te betalen
aan Jaoob van den Molendijck op O.L.Vr.dag a.s. een mud rog en daar
na twee jaar lang elk jaar een mud en dan op O.L.Vr.dag of daar
binnen daar mede betalen 24 peters.
fol.115
21 mei 1470
Dirc en Jan Rutten Cremers zn.waren hebben beloofd als pr.sch.te be
talen aan Jan van Diesdonck op O.L.Vr.dag a.s.26 peters en een mud
rog.
fol.115
Mathijs Jan Smollars van Berghelen heeft opgedragen aan Henrick
Dircszn.van Rut:
-huizing met hofstad en erfenis daarbij tot Hoesden,
4 Jan van Hoechten 2 Willem Wijflaets en Peter Henrics 3 de gemeynt
en Jan van Hoechten 4 Willem Wijflaets en Jan van Hoechten.
-een stuk beempt,die Leyers horst,
1 knd.Henric van Gerwen en het Sint Aechten-altaar en Peter Henrics 2 knd.Henric van Gerwen en Ysbout van den Doren 3 erfenis der
knd.Gevarts van Drie .1aeren 4 Heerschap van Asten
-een stuk beempt,
1 liggend neven de voorn.beempt 2 Peter Henrics
-"ende altemael gelijc dat daer gelegen leet ende voert gelijc dat
Gherit van Berghelen was die heel hoeve met allen haer toebehoerten tot Hoesden gelegen ende hom toé te behoeren plach,het weren
erfwegen of soe wat recht Gherit voorsr.was daer aen hadde metten
ecepenen brieven,die hij daer aff hadde;welck geheel hoeff Thijs
voorsr.voertijts gecoft ende gecregen hadde tegen Joffrouwe Katelijn
wittich wijf was Gherits van Berghelen ende tegen Mergriet,Lijsbet
ende Katelijnen haer wittighe dochtere ende tegen Jannen hoeren wittighen (zn.) ende oec tegen Sophien haer wittighe dochter."
Dit alles zoals de princ«brieven dat bevatten en die Mathijs aan
Henrick voorsr.mede heeft opgedragen.
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fol.115vo
Mathijs voorn.heeft opgedragen aan Henrick:
-een half buunre beempt met schepenbrief*
Deze halve beempt had Mathijs voortijds gekocht van Jan Henric Let
ters wett.zn.van Lieshout was en van Ermgard en Mergriet zijn wett*
zusters en die Henric die Letter van Lieshout voortijds gekocht had
van Mychiel den Cremer en Mychiel had die eerder van Henrick Jutten
Goessenszn.van Zomeren en Luytgard zijn wijf,
1 de Aa 2 Ghevart van Drie .laeren
-een derde deel in een halve buunre beempt met brief.
Dit derde deel van een halve buunre had Ywaen van Heze voortijds ge
kocht van Reyner Reynen Haengreefs en dat tot behoef van Mathijs
voorn.en is jaarlijks rijende tegen erfenis Aleyt Kievyts en haar knd.
Het geheel:
1 Peter Gheven en Willem Verbeeck e.a. 2 de Aa.
fol.115vo
23 dagen in mei (1470)
Henrick voorn.heeft als pr.sch.beloofd te betalen aan Mathijs op 0.
L.Vr.dag a.s. 8 mud rog en daarna 8 jaar lang elk jaar 8 mud met
voorwaarden dat
-"Henric voorsr.aen Mathijsen voorsr.binnen 8 jaer overgeven ende bewijsen sal 8 mud erf rogs die hij heeft of crijgen en copen sal in goe
den onderpanden daer scepenen ende goeymans sullen duncken daert
wael sal staen te mael met enen mud of met tween ende soe voert ten
Thijs betaelt is van Henricken die 8 mud rogs erfpachs sonder enyghe
argelyst of hij sal Thijsen gheven voer elck mud rogs alsoe veel daer
Thijs mede te vrede sal sijn."
fol.115vo
"Henric voorsr.heeft Thijsen voorsr.geloeft gelyk voer in drie brie
ven in eiken 2 mud rogs voorsr.ende in twee brieven in eiken een
mud rog .... tot achten toe gelyck voorsr.is."
fol.116
Willem van den Eynde onze mede-schepen heeft verkocht aan Heyn Jan
Colenzn.:
-een stuk beempt»den Ghevarts beempt,
1 Gelys van Hal 2 Jan.van den Goer 3 Rut Art Rutgers 4 Willem van
den Eynde.
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fol.116
Gelys van Hal onze mede-schepen heeft verkooht aan Heyn Jan Colen:
-een stuk beempt,den Ghevarts beempt,
1 Heyn Jan Colen de koper 2 Willem van den Eynde 3 Jan van den Goer
en Willem v.d.Eynde 4 Rut Art Rutgers.
Vrij behalve 1 penn.als cijns.
fol.116
28 dagen in mei
Hr.Weyn van Heze priester,heeft als pr.sch.beloofd te betalen aan
Willem van den Eynde op O.L.Vr.dag a.s.een mud rog en dan daar mede
33 paters betalen.
fol*116
6 dagen in mei
Jacob Ysbout Colenzn.heeft begeerd aan de schout van Asten om een
erfdeling der goeden die hem en zijn zusters Gheertruy en Lambrecht
ook Ysbout Colen drs.aangebleven waren na de dood van Gertrui hun
wett .moeder "ende soe is die scouteth daer willich ende bereet toe
geweest ende heeft Jacoben voorsr.met vonnis den scepenen enen dach
geseet om die guey te erfdeylen ende heeft sijnen susteren die weet
doen doen gelyck dat recht is en sijn weder gecomen na den vonnis
ende die scouteth heeft dat lot gewoerpen ende soe is"
A Jacob voorsr*ten deel gevallen:
-een stuk beempt,den Borch beempt,
1 Jan Cremer 2 Jan Buyckyncks 3 de hoeve toebeh.aan Geertruy en Lam
brecht zijn zusters 4 de Aa.
B Zijn zusters is ten deel gevallen:
-een stuk land op die Dunghen
-de helft van een huis
-een stuk land,dat Broezken,met de andere helft van het huis,hof
stad etc.
Met als v.w.dat elk zijn commer en cijns zal betalen.
fol.116
4 dagen in wedemaent (-4 juni '70)
Jacob voorn.heeft verkocht aan Goyaert van Nuwenhuys:
-een stuk beempt,den Borchbeempt.
fol.1l6vo
4 dagen in wedemaent
....... van Merevoert was heeft beloofd als pr.sch.te betalen aan
Jan Art Scalvogels op O.L.Vr.dag a.s.over een jaar 13 peters.
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fol.116vo

5 dagen in wedemaent

Heyn Dirczn.Verdonachit heeft verkocht aan Jan nat.zn.Jacob van
den Scaut:
-de helft van een hoeff tot Omel,
1-3 Willem van den Eynde 2 Philip van den Bosch.
fol.116vo
5 dagen in wedemaent
Jan Dirc Mychiels heeft verkocht aan Heyn Mercelys Boesen:
-een stuk beempt,den Boerchbeempt,
1 Enghel Merten Colen wijf was 2 erfenis die Rye 3 Heerschap van As
ten 4 Jan Maes.
fol.116vo
6 dagen in wedemaent
Henric voorn.heeft verkocht aan Jan Dirc Mychiels 2 mud rog erfp.uit
-het voorn.stuk beempt.
fol.116vo
Bol Heynen Buckinx heeft verkocht aan Alart Mercelis Alartszn.:
-een stuk land op die Onraet gelegen,
1 Dirc van Bussel 2 Dries Willen 3 Heyn sBoesen 4 de gemeyn Dijck,
fol.116v o
Mercelis Hobbraken heeft verkocht aan Mercelis Heynenzn.van Hobbra
ken was 9 lopen rog erfpacht uit:
-elf lopense land aan den Dijck gelegen achter Hobbraken,
1 Weyn Korstekens 2 Jacob van Hobbraken 3 Mercelis voorn.de verkoper
4 Katelijn van Hobbraken en haar knd.
-een half buunre beempt,ook achter Hobbraken,
1 Weyn voorn. 2 Peter van Hobbraken Janszn.was 3 Katelijn voorn. 4 de
Aa.
Vrij behalve de cijns en 3 mud rog erfp.
fol.1l6vo
6 dagen in wedemaent
Als Mercelis voorn, "coempt binnen XXX jaeren na O.L.Vr.a.s.met de
voors, pachten 21 peters dan sal Mercelis aen Mercelis voorsr.weder
om uutgeven de voorsr.brief van 9 lopen.rog. „
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fol.1 17
16 dagen in wedemaent
Jan Gheritszn.van Houtom die men heet die Mollaer heeft bekend dat
Jan Goyaertszn.van den Heesacker hem betaald heeft het geld
van een mud rog erfp.in afkorting der helft van 8 mud rog en een
lopen rog erfp.die Mercelis Weynen van den Bosch was en Jan voorn*
voortijds verkocht hadden uit zekere onderpanden volgens de inhoud
van de brief en Jan die Mollaer scheldt dan kwijt van een mud rog
voorn.
fol*117
14 dagen
Jan Heynen Venmans heeft verkocht aan Jan Peter Maeszn. de oudste
van Nuwenhuys:
-de helft van een stuk beempt,in den Spleet,
Het geheel:
1 Goeyaert en Lemmen gebroeders van den Boemen 2 Maes Ghelden 3-4
de Aa*
fol*117
26 dagen in wedemaent
Gherit Everart Peter Everartszn.heeft verkocht aan Theijs Dircs
Smollarszn.:
-13 roeyen land int dorp,
1 Belien Coppen 2 de straat 3 Gherit de verkoper.
Vrij behalve 2 lopen rog erfp.aan het O.L.Vr.-altaar in de kerk.
fol.117
26
Emont van den Venne onze mede-schepen heeft verkocht aan Thys Dircs
Smollarts:
-een stukje land in Snijerscamp,
1 Roef Cremers en Lijsbet Lobkensi en haar knd* 2 Ermgard Mertens
en haar knd. 3 Joerden Villekens 4 Lijsbet van Rosendael en haar knd.
fol.117
(-5 maart 1471)
Dirc van Heersel die men heet van Bussel heeft beloofd als pr.sch.
te betalen aan Gelis van Hal op Pinksteren a.s. 6 peters.
Datm Anno LXX vijf dagen ln meert.
fol,117vo
14 dagen in juli 1471
Mercelys Weynen van den Bosch en Lambrecht Willem Berssenzn.als man
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van Beatrijs zijn wijf ook Weynen voorn.dr.was,hebben verkocht aan
Heyn Myckaerts die men heet die hoeymeker en aan Willem Wouterszn.
van den Horriok:
•een huis en hofstad en erf daarbij tot Omel,
1 Philip van den Bosch 2 Heylwig van Asten 3 de straat tot Omel
4 Gherit van Helmont en Peter Verrijt.
fol.117vo
15 dagen in juli 1471
tn
Heyn en Willem voorsr.verkopen aan Mercelis Lambrecht een mud rog
erfpacht uit de voorn.huizing enz.
fol.117vo
Heyn en Willem hebben beloofd als pr.sch.te betalen aan Mercelis
en Lambrecht voorn.op O.L.Vr.dag a.s.een mander rog en over een
jaar nog een mander en dan daar mede te betalen 14 peters.
fol.117vo
17 dagen in juli
Mercelis,Dirc en Jan Rutten Cremers zn.waren gelovende voor (Herber) hun zuster,hebben samen verkocht aan Dirck van Diesdonck een
mud rog erfp.uit:
-hun huis,hof stad en erfenis daarbij geheten den Gher. .man in de
Volsberch te Asten,
1 Lucas Hr.Jan Kievytszn.was 2 Gherit Verhoeven 3 de Loverboschweg 4 de straat.
-hun recht van den Lielaer,
1 Bruysten Pelsers 2 Lemmen Cremers 3 Jan Honsnase 4 de Loverboschweg.
Vrij behalve de cijns.
fol,117vo
20 dagen in juli (1471)
Peter Mercelyszn.die men heet die Velkener heeft verkocht aan Eymbart Janszn.van Schijndel 4 lopen rog erfp.uit:
-de helft van zijn huis,hof stad en erfenis daarbij int dorp,
Het geheel:
1 Hr.Jans van Asten 2 de straat 3 Griet van Diesdonck 4 de straat.
Vrij behalve de helft van een halve st.aan de kerk van Asten.
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fol*118
30 dagen ln april
Gherit van den Borlaer onse mede-schepen heeft beloofd ala princ.
schuld.aan Ermgard Verdiseldonck:
"soe was last ofte commer dat hoer of hoeren erven sal comen van
Loeyen wegen van Nuwenhuys seyllgher gedechtenisse dat Gherit die
altemael hoer aff sal doen sonder hoer oosten sonder enyghe arghelyst.H
fol.118
Jan van Afterbosch heeft erfelijk opgedragen en overgegeven:
"Arden Vervoert ende Vrancken Vervoert sijnen swegerlingen ende
Jannen sijnen soen den jonxte alle sijn goey erflike ende haffelijke
soe waer die goey gelegen sijn ofte wonden sullen mogen werden in
diepen in drogen etc. ende heeft daer helmelinge etc. ende geloefden voert d fopdragen etc. op hon etc. utgenomen dat bachuys om
voer hom daerin te woenen oft hom beliefde."
Twee losse blaadjes F en R bij fol. 118.
Los blaadje f.
...
"Item ic heb onfangen van Dircken van Bussel XXXII peters ende
vijf st. min een postellaets gulden die ic sculdich ben ende soe
blijf Dirc noch sculdich VII stuiver, ende soe blijf Dirc noch scul
dich een mud rogs."
Los blaadje R recto.
Item 2 engels nobel maken 6 peters
Item 4 Wilhelmyssche en een davids rijnsgld.maken 6 peters
Item 4 leuwen en een arden gld.maken 8 peters min een st.
Item 1 rijder en een soluyt maken 3 peters een st.
Item 1 ghents nobel en 1 ghelrcs rijder en een stoter maken 4 pe
ters
Facit 27 peters. -N.B. het klopt.—
R verso.
Item noch een croen,een wilhelmyssch,een ghelrcs rijder maken
peter en 1i st.
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fol»117vo
23 dagen in auguatua (1471)
Weyn Diroszn.van den Papendonck heeft verkooht aan Hr.Weyn van He
se priester,tot behoef van Hr.Claes Heynen Lokkenszn.priester, 2
mud rog erfp.uit:
-sijn huis en hofstad en het gehele erf met al zijn toebeh.daarbij en
aangelegen aan den Dijck,
1-3 Dirc van Heersel 2 Art Verhoeven en Dirc van Heersel 4 de ge
meynt.
Vrij behalve de cijns en 2 mud rog die daar voor uitgaande is.
"Item Weyn beheldt sijnen loest metten afterstedigen pacht ende elck
mud voorsr.met 28 peters tot alder tijt etc.”
fol.118
Joerden Janszn.van Diepenbeeck met Peter Verdyseldonck zijn zwager
en Peter Kijnen hebben samen beloofd te betalen aan Gherit van den
Borlaer onze mede-schepen op de eerste meidag a.s.over een jaar 13
peters.
fol.118
. 30 dagen in hoeymaent (1471)
"Art Vervoert ende Vranck Vervoert,Janszn.swegerlijnghe van After
bosch ende Jan üansoen van Afterbosch die jonxte",hebben beloofd
(elk voor hen) te betalen aan Jan van Afterbosch hun vader op iede
re Sint Mertensmisse zolang als Jan van Afterbosch hun vader leven
zal,ieder 1 peter van 18 st.op elke O.L.Vr.dag zolang hJJ leeft,ie
der 1 mud rog en ieder 4- lopen ("ghersst coers") en ook zullen
ze hem jaarl.betalen (of) leveren 2 maten boter en 2 mander eieren
en ieder van hen 2 voeder turf aan hem op die oude hofstad te le
veren.
Als het hem belieft "soe sal hij in dat bachuys tot sijnen scoensten
woenen sijn leefdach ende oek sal hem elk van hon gheven bynnen sijn
leven alst hom belieft 3 ellen woellen laken ende oec elk van hon
2 ellen lijnnen doecs elk jaer ende dat sollen sij hom lofbaer toe
maken ende hom alsoe houden tot heemden of daer hijs toe behoeft en
de oec sullen sij alle wittige scout daer hij nu ter tijt in gehouden
is betalen dat hij daer aff ongelast sal sijn ende blijven ende oec
sullen sij na sijne doet sijn uuytvaert doen ende betalen dat daer
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toe behoert na sijnre ataet ende eene den voorsr.pacht te spanen
etc*die na sijnre duet verscijnt•n
fol.118»118vo
11 dagen in hoeymaent (1471)
Joest Willen tsWerdszn.heeft opgedragen aan Merten Gerit tsWertszn.
16 lopen rog erfp.
"welke hom voortijts aencomen en gegeven sijn in huliker voerwaerden
na inhout enen instrument daert hom aencomen was gelijck hij ons scepenen toende"
Deze 16 lopen rog heeft men jaarlijks aan 4 mud rog erfpacht welke
Gheryt Peterszn.van den Perre wettelijk en erfelijk geërfpacht heeft
tegen Gherit,Willem en Jan (gebroeders) zijnde Gherit sWerts kynder
waren van Vlierden en tegen meer anderen volgens de princ.brief en
men jaarl.geldt uit zekere onderpanden van die 4 mud rog erfp.
Joest doet helmelinge etc.op de voorsr.brief van de 4 mud etc.,hij
doet het ook vanwege Willem zijn vader voorn.
fol.118vo
30 dagen in hoeymaent
Willem Jacobs die men heet. die Weert heeft verkocht aan Hugo van
Berkel een mander rog erfp.uit:
-zijn huis, hof stad en het gehele erf daarbij int dorp,
1 Thijs Gheven Smollars 2 Peter Wouter en Metten van Dynter 3-4 de
straat.
fol.118vo
29 augustus (1471)
Jan Gheldenszn.van Uden heeft verkocht aan Meys Peterszn.van Weert
3 lopen rog erfp.uit:
-zijn huis9hofstad ende "huef" daarbij en aangelegen in de Wolsberch,
1 Willem van Pulle 2-3-4 de straat.
Vrij behalve de cijns en 2 lopen rog wrfp.
fol.118vo
26 dagen in augustus 1471
Wij Gherit van den Borlaer,Henric van Roesven,Bruysten Pelsers,Wil
lem van den Eynde,Gelys van Hal,Art die Haen en Emont van den Ven
schepenen in Asten verklaren dat voor ons verschenen zijn:
-Willem die Wagemeker en Jan van Thoren kerkmrs.,
-Heyn Colen en Thijs van den Eynde h.geestmrs.en verder de gemeyn
nabuveas
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Ze hebben beloofd als pr.ach.te betalen aan Goyaert Diobier schout
tot Asten tot behoef
"Onse eedele liever ende sunderlingher eeer gemljnder Vrouwen,Vrou
we Johanna van der Leok,Vrouwe van Heeswljck, van Dynter ende van As
ten eto.op Pynxten naestcomende hondert rijnsgld.,te weten den lees
ten termijn van 200 rljnsgld. die hoer die nabuer voorsr•doechtelljck
toe geseet hadden voer die costen van den gedljnghe tussen die van
Doeren etc «ende ons etc. daer wij hoer ln geconstitueert hadden ende
met voerwaerden dat sij en hoer dienres die s(cau)ten van der quaetwilligen in der taellingen daer sij,op geseet sullen woerden sal be
helpen vervolghen ende crljghen gelijck dat behoert."
fol.118vo
11 dagen in hoeymaent (1471)
Ruelen Maeszn.van den Kerckhof heeft verkocht aan Heyn Colen:
-de helft van een stukje beempt in gheen Swertbroeck,
Het geheel: 1 Hr.Mathijs Mercelis en Willeme zijn zuster 2 Gelys van
Hal c.s. 3 erf gen.Rut Art Rutgers 4 Heyn Colen.
fol.119
Aleyt Goessen Scoemekers wett.vrouw
pr.sch.te betalen aan Mercelis haar
op O.L.Vr.dag a.s. 16 peters.
"dien sij hon sculdich is van honnen

6 dagen in. hoeymaent (=1471)
was met mbr.heeft beloofd als
zoon en Ermgard haar dochter
verdienden loen als sij sede."

Heyn van Dinther heeft beloofd als pr.sch. te betalen aan Dirck
Peter Cuypenbyner op O.L.Vr.dag a.s. 15 peters.
fol.119
Dirck voorn.heeft opgedragen aan Heyn van Dynther:
-een huis met hofstad en hove daarbij en gelegen bij de kapel tot
Omel,
1 de vicarie van Asten 2 de straat 3-4 Maes Gheldens.
Dit huis had Dirc voortijds gekocht van Heyn van Dynther en Heyn
had het eerder gekocht van Ysbout Ysboutszn.van Hal,aldus de brief.
fol.119
6 dagen in september (1471)
Dirck voorn.heeft opgedragen aan Heyn voorn.:
-een stuk land tot Omel,
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1Art van Best 2 Aleyt Rutten en haar knd» 3 Maes Ruelens 4 een
weg*
Dit land had Diro gekocht van Dries Gheven Deokers.
fel.119
Heyn Claeszn.van Myerle heeft verkocht aan Dirck van Diesdonck
4 mud rog erfpacht uit:
-een stuk erf,dat Scoetken groot 3 buunre tot Diesdonck gelegen,
1 Jacob Verscaut 2-3 de straat 4 Henric de verkoper en de Aa.
Vrij behalve de cijns.
Heyn voorsr.heeft aan Dirck verkocht 4 mud rog uit:
-alsulk erf als Henric voorn.liggende heeft op Diesdonck,hetzij
land of groese*
Vrij behalve de cijns en alzulk erfpacht als daar voor uitgaande is.
fol*119
19 september (1471)
Heyn Mercelis Willenzn*was heeft verkocht aan Dirck voorn.een man
der rog erfp,uit:
-zijn huis met hofstad en erfenis daarbij in de Wolsberch en groot
3 lopens,
1 Jan Heels 2 een weg 3 Henric Hanen 4 de straat*
Vrij behalve een mander rog erfpacht daar uitgaande.
fol*119vo
26 dagen in hoeymaent
Mercelis Weyn van den Bosch en Lambrecht Willen Berssenzn.als man
van Beatrijs ook Weyns dr.hebben samen verkocht aan Willem Willem
Zewouts:
-een stuk land tot Omel,
1 Philip van den Bosch 2 Peter Philipszn*Verrijt 3 de straat tot
Omel opt Laerbroeck.
fol.119vo
28 dagen in november
Jan als broeder van Mercelis voorn.heeft deze koop vernaderd en
hem weer aan Willem overgegeven.
fol,119vo
Willem voorn.heeft beloofd aan Lambrecht Berssen op O.L.Vr.dag
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a.s.over een jaar te betalen 9 lopene rog en dat 9 jaar lang elk
jaar 9 lopens en het laatste jaar dan mede op O.L.Vr.dag 21 pe
ters betalen*
fol.119 vo
26 dagen in loemaent
Willem Zewouts belooft als pr.sch.aan Mercelis te betalen op O.L.
Vr.dag over een jaar 9 lopens en daarna 4 jaar lang elk jaar 9 lo
pens rog en dan mede ook 21 peters.
fol.119vo
2de ..... jacobi
Heyn die Kersmeker heeft beloofd als pr.sch.te betalen aan Joffr.
Beien van Berkel 9i rijnsgld. "valerende op Paessen naestcomende."
Heyn die Kersmeker heeft beloofd aan Joffr.Beien op O.L.Vr.dag
9 peters te betalen.
Datum ut supra.
fol.119vo
17 dagen in september.
Jan Henricszn.van Reest heeft verkocht aan Willem Jan Herinxzn.
die men heet die Wagemekers
-een stuk land in den Creyenstert te A.
1 Mergriet van den Creyenstert 2 Willem Herinx 3 Jan Veraelsvoert
4 de gemeynt.
Vrij behalve de cijns en een lopen rog erfp.daaruit gaande.
fol.119vo
17 dagen in september
Willem Jan Herinx heeft beloofd als princ.schuld.te betalen aan
Jan Heyn van Reest op O.L.Vr.dag a.s.lH lopen rog en daarna 3
jaar elk jaar 11£ lopen en het laatste jaar van de drie 254 gou
wen peters.
fol.120
27 dagen in december
Gheertruyt Gheertruyt dr.was met mbr.heeft verkocht aan Willemen
haar wett.zuster,ook een dr.van Gheertruyt voorn.al haar reoht en
deel int
-een stuk land,den Halsecker tot Omel,
1 Ghevart Geldens en knd. 2 Gherit van Hslmont en knd. 3 Philip
van den Bosch 4 Maes Geldens en Herman van Hslmont.
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fol*120
28 dagen in december
Bruysten Pelsers onze mede-schepen,heeft verkocht aan Thijs Melis
Thijszn.:
-de drie gedeelten van een buunre beempt tot Onstaden,
Het geheel: 1 Willem van Veldecker 2 Art van Best en Jan Pelsers
3 Maes Groeten 4 de Aa.
fol. 120
Bruysten Pelsers heeft opgedragen aan Gherit Artszn.van Helmont:
-een stuk land op Loverbosch,
1 de kerk van Asten 2 Jan van Rosendael en Art Hannen 3 Gherit *
Helmont 4 een weg.
Dit land had Lemmen de Pelser zijnde Bruystens wett .vader, eertijds
gekocht van Willem Jacobzn.van Voerseldonck.
fol. 120
Thijs Melys Thijszn.heeft verkocht aan Gherit Artszn.van Helmont:
-zijn huis,hofstad en 2ür lopen erfs aan Voerseldonck,
1 Jan sWitten 2 Willem en Dirc sWitten 3 Thijs Melys Thijszn. 4 de
gemeynt.
•een hof in die Voerck gelegen,
1 Metten Buckynx en haar knd. 2 Willem Vervoerken,Dirc Witten en
Gherit Buckynx 3 Gherit van Helmont en Dirc Witten 4 Dirc Roefs,
-een stuk land op Loverbosch,
1 Dirc Heynen Gherits 2 Emont van de Venne 3 erfgen.Mercelis Cre
mers 4 een weg.
Vrij behalve vierdel hoens jaarllcljns en 9 lopen rog erfp .Jaarl.
daar uit.
fol.120vo
28 december 1471
Gherit Artszn.van Helmont heeft verkocht aan Thonis Henric Duys
ters:
-een stuk land in Afterbosch,
1 Jan van den Eynde 2 Peter Philipszn.Verrijt de Jongste 3 Art
tSmets 4 ds straat.
Vrij behalve de cijns en een mander rog daar jaarlijks uitgaande,
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fol«120vo
elfda dag ln weyndelmaent (*1471)
Heyn Colen en Willem Willem Zewouta als man van Mechteld Jan Colen
dr*verkopen aan Maes Maeszn.van den Caert
-een stuk land omtrent "ghenen wijnmoelen",
1 Daem Art Rutgerse 2 Ruelen Maes 3 Maes Maeszn.van den Casr en
het Sint Aeohten-altaar 4 de gemeynen molenwech.
Vrij behalve alzulke wegen als daar mst rsoht schuldig zijn ovsr te
gaan.
fol.120vo
11 dagsn ln wsyndelmaent
Maes Maeszn.van den Caer heeft beloofd als princ.schuld.te betalen
aan Pauwel Jan Colen op O.L.Vr.dag over een jaar een mander rog en
daarna 4 jaar lang elk jaar een mander en het laatste jaar op O.L.
Vr.dag hem dan daar mede betalen 14 peters.
fol.120vo
28 dagen in december
Gherit Artszn.van Helmont heeft verkocht aan Thijs Thijs Melyszn.i
-zijn huizing,hof steden met erfenis daarbij int Rynckweldt gelegen,
1-3 Mergriet Willems en haar knd. 2 de gemeyn lantweer 4 de gemeyn t.
Vrij behalve cfe cijns en twee mud rog erfp .daar jaarl. uitgaande.
-N.B. op fol. 120 staat Thijs Melis Thijszn.fol.120vo
17 dagen in december (1471)
Dirc en Jan Rutten Cremers zonen waren hebben opgedragen aan Ever
aert Janszn.van Diesdonck een mander rog jaarl.erfp.met brief.
Dit mander rog had Rut Mercelis Cremers hun wettige vader,eertijds
gekocht van Hr.Henrick van den Gherscher priester en Hr.Henrick
had het gekocht gehad van Jan nat.zn.Jacob Verscaut,hetwelk men
jaarl.geldt uit:
-een huis met hofstad en erfenis daarbij int dorp,
1 Hr.Jan van der Per priester 2 Luytgard Peters en haar knd.
-een stukje land ln Snijderscamp gelegen,
1 Lijsbet Ghijlen en haar knd. 2 Joffr.Claes wijf van Berkel was en
haar knd.
Vrij behalve de cijns.
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fol*121
4 dagen in sporkel (=1472)
Cornelis Willem Wilbruerszn .he eft verkocht aan Goyaert Willem Bot
telmans een mander rog erfpaoht uit:
-een stuk land van 3 lopense,op den Haeck,
1-3 Belien Verweyen met haar knd* 2 Qherten Bruysten en Joerden
Willekens 4 Joerden Willekens.
Vrij behalve de cijns*
fol.121
4 dagen in sporkel (*1472)
Mergriet van Boeschit weduwe van Ghelden van Boe8Ch.it met mbr. en
Jan van Boeschit haar en ook Gheldens wettige zoon,hebben verkocht
aan Hr.Weyn van Heze priester,tot behoef van Hr*Claes Heyn Lobkens
sn.priester een mud rog erfp.uit:
-twee buunre beempt aan den Molendijck gelegen,
1 Jacob van den Molendijck 2 Jan Gherit Artszn. 3 erfenis toebeh.
aan het convent van Bynderen 4 de gemeynt*
fol.121
6 dagen in sporkel
Jan Janszn.van Diesdonck heeft verkocht aan Mercelis Willems twee
mud rog erfpacht uitx
-zijn huizing, hof steden en erfenis daarbij,groot 10 lopens en geleg
gen aan Voerseldonck,
1-3 Jan Janszn.van Diesdonck 2 erfgen.Heyn Gherits 4 Jan Duysters
en de gemeynt.
fel*121
7 dagen in sporkel (=1472)
Jan voorn.heeft verkocht aan Thijs Jan Duysterszn.:
-zijn huizing mer hofstad en "metter hovinghen ende metten erfenis’
*
dat daerbij ende aen gelegen is”,
1-3 ^an Janszn.van Diesdonck 2 Heyn Gherits.
Vrij behalve de cijns en 2 mud rog erfp «die daar jaarlijks voor uit
gaande is*
fol*121
6 dagen in sporkel
Thijs voorn*verkoopt aan Jan voorsr.twee mud rog uit de voorn«hui
zing. etc. -zie vorige akte.f0I.121
6 dagen in sporkel
Jan Meroelys Duysters heeft verkocht aan Jan van Diesdonokt
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•een stuk land aohter dat Udelooet,
1 Art Hanen 2 Jan Verhoeven 3 een weg 4 Jan Pelsers

«een stuk beempt in gheen Haseldonck,
1 Mari Rut ten en haar knd* 2 Katelijn Cremers 3 Bruysten Pelsers
4 de Aa•
fol. 121vo
de eerste dag in meert (*1472)
Jan Janszn.van Afterbosoh die jongste met Art en Vranck Vrancken
z n . Vervoert die mesmeker zijnde Jans "swagerlingen van Afterbosch”
hebben samen beloofd als princ.schuld*te betalen aan Jacob van
den Molendijck op O.L.Vr.dag a.s. 14 lopens rog en over een jaar
daarna op O.L.Vr.dag nog 14 lopens rog en dan daar mede betalen
28 peters.
fol.121vo
18 dagen in sporkel (*1472)
Jan Goyaert Hanenzn.heeft opgedragen aan Gherit Artszn.van Helmont
14 peters en een mud rog volgens de ighoud van een brief;deze 14
peter en dat een mud rog had Willem Henric Snijerszn.voortijds be
loofd gehad te betalen aan Jan Goyart Hanen voorn.zoals de princi
pale brief dat bevat.
Jan Hanen doet helmelinge etc.op de 14 peters en op dat mud en op
de brief tot behoef van Gerits voorn.en zet hem in zijn plaats "om
te manen ende te boeren ten selven dagen.w
fol,121vo
14 november
Jan Claes als man van Celyen zijn wijf Dircsdr.Verdonschit en Peter
Jan Claeszn.als man van Katelijn zijn wijf ook Dircs dr.Verdonschit
en Dirc Dirc szn. Verdonschit en Henric sBerkers als man en mbr «van
Jut zijn wijf ook Dircs voorsr.dr. ,hebben opgedragen en verkocht
aan Joest Peters Verrijt*
-een stuk land in Braessel,
1 Joest Verrijt 2 Hr.Weyn van Heze 3 Ariaen Verberschit 4 Peter Pe
ters Verrijt.
Vrij behalve 8 lopen rog erfp .daar voor uitgaande.
ïerzelf dertijd zijn gekomen Heyn en Peter Dircs zonen en hebben daav
°P helmelinge vertegen etc.
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fol.121vo
Peter Reynerszn•van Merevoert heeft verkooht aan Roever Jan Cre
mers:
-een stuk land aan de Pas,groot 1i lopen,
1-3 Art van Hal 2 Heyn van Doeren 4 de gemeynen molenwech.
fol.121vo
Hoef voorsr.heeft als princ.sohuld.beloofd te betalen aan Peter
voorn.op O.L.Vr.dag a.s.4 lopen rog en daarna 9 jaar lang elk jaar
4 lopen rog sn dan daar mede op O.L.Vr.dag (of daarbinnen) 9 pe
ters en 6 st.betalen.
fol.122
16 dagen in meert
Jan Willem Jacobszn.heeft beloofd als princ.sohuld.te betalen aan
Jan Jan Smits op O.L«Vr.dag a.s.2 lopen rog en daarna hem mede be
talen op elke O.L.Vr.dag 2 lopen rog en wel zolang als Mergriet
Jan Willems voorn.moeder leven zal "ende teynden haerre doet hom
dan daer mede sal betalen 6 peters."
fol.122
18 dagen in meert
Art Artszn.van Aestappen was heeft opgedragen aan Mercelys Gherits
van den Borlaer:
-een stuk erf of eeusel "dat voermaels begraeven heeft geweest ge
lijck dat daer leet metten hoel van den grave ende voermaals Jan
Luytgarden toe te behoeren plach ende gelegen is te Asten,"
1 Art Hanen 2 erfenis van de verkoper e.a. 3 Jan Willem en Jut Yerheyen 4 Goyaert Goyart Thijszn.
Dit erf had Art gekocht gehad van Jan en Henric (gebroers) die wet
tige kinderen waren van Jan C(o)len samen met hun zuster Aleydis
zoals de brief dat bevat.
Vrij behalve een mud rog erfpacht die Art daar erfelijk uit verkocht
heeft.
fol.122
^9 dagsn in meert
Jan Artszn.Vsrnsbben heeft deze erfenis vernaderd?hij geeft se ech
ter weer aan Mercelis over.
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fol.182
13 dagen in meert
Jan Henricszn.van Duysel als man en mbr.van Mergriet Heyn Blanckartsdr.was,heeft varkooht aan Henriok Dries van Rut 3 lopen ®og
erfpacht uit:
-zijn huis, hof stad en een hoef daarbij en aangelegen in de Wolsberch,
1 Mergriats voorsr.vier kinderen,die ze wettel.had bij (Art) van
Hees 2-4 de straat 3 Jan Duysters.
fol.122
Heyn Claeszn.van Meyal en Lijsbet zijn vrouw "wyt vermomingen des
sooutheyden ende heeft te heylgen geswoeren ende een deels van sij
nen naburen hebben op honnen eet geswoeren dat dieen oot goet ende
gerecht was dat hij verloer in den brant doen hij verborde tot Dies
donck enen scepenenbrief die hij had van enen stuok beempt,den wel
ken wij scepenen voorsr.bewijnden die was van woerde te woerde ge
lyck hier na gescreven steet."
Wij Mercelys Wilms,Weyn van den Papendonck,Gherit Verhoeven,Philips
van den Bosch,Peter Henricszn.Verweyen,Daem Art Rutgers en Merten
Colen scepenen tot Asten, "doen cont enyegeliken dat voer ons comen is Art nat .zn. was Heer Wilms van Heerssel priester ende heeft
erfelyck vercoft Henricken Claes Meyelmans":
-een stuk beempt dat gelegen is bij Weerdingen en geheyten is,dat
Scoetken,parochie Asten",
1 de koper 2 de gemeynt 3-4 Jacob Verscaut.
Hij doet helmelinge tot behoef van Heynen voorn.
Vrij behalve een oude groten als heren-cijns.
Anno LVII 3 dagen in meye (*3 mei 1457)
In oorkonde der waarheid hebben wij nu ons schepenzegel van Asten
hier aan gehangen, Hint jaer LXXI, 6 dagen in sporkel (*6 feb .1472)
fol.122vo
21 meert (*1472)
"Cont ende kennelyck sij enygelick dat ons scepenen cont ende kenlljok is,dat Matheus Goyens tot Asten in der Meyerien van den Bosch
gelegen is,enen wittighen soen hadde geheyten Joest Matheus Goyens
soen was ende noch levende is,sijn wittighe moeder geheyten Celij
Slechs,Matheus voorsr.wittich wijf was ende dat die voersr.soen
voertijts van Asten gewoont heeft in den iersten bij Willemen Dicbler saliger gedechten ende soe heeft sij ons te kennen gegheven
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dat sij heeft hoeren seggen dat die voorsr.soen gestoerven is en
de slsoe verre alst alsoe is soe is sij reohte navolger van sijnen
goeden na onsen lantrecht."
fol*122vo
27 dagen meert
Gherit van Borlasr onze mede-schepen heeft verkocht aan Thijs
Wilmszn.van den Eynde was:
-een stuk erfs geheten dat Hoghe eewsel,gelegen in gheen Papendonck,
1-3 Thijs van dsn Eynde 2 Willem Wagemeker 4
Henrics van
Cruyschit.
Vrij behalve de cijns en 3 lopen rog erfpacht daar jaarl.uitgaande
"ende alsulkenen wech als daer sculdich over is te gaen."
Gherit voorn.heeft opgedragen aan Henrick van Cruyschèt zijn zwager:
-een huizing met hofstad en erf aan Voerseldonck en geheten,den
Stoeckerscamp,

1 Mercelis Gherits voorsr.zoon 2-4 Jan Pelsers 3 de straat
-de helft van een stuk land,den Loverboschacker,waarvan Mercelis
voorn.de andere helft heeft»
3 Heyn Peter Hsnrics 4 een weg
-de helft van een stuk land gelegen opt Lochtenbroeck,
1 de ander helft is van Mercelis 3 Dries van Esp 4 Gherit Verhovan
-een stukje land,Cloetken geheten,
1 Heyn van den Doeren 2 Gherit Verhoven
-de helft van een beempt,den Plompbeempt{Mercelis heeft de ander
helft,
1-2 Art Vernebben
-een stuk eeusel,
1-3 Art Hanen 2-4 Thijs van den Eynde.
Met voorwaarden toegedaan dat Henric daaruit gelden zal de cijns
van de grond en 4 mud rog erfpacht en dat Mercelis onbelast zal
blijven. Hij zal verder Mercelis wegen om tot sijn erfenis te komen
wanneer het hem van node sal zijn.
fol.123
Gherit van Borlaer voorn*heeft opgedragen aan Msrcelis sijn wett.
soon:
-sijn huis met hofstad en een camp erfs daarbij aan Vosrseldonok
gelegen
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1 Henric van Cruysohit sijn zwager 2 aen straat 3-4 Art Hanen
-de helft van een stuk land,den Loverboschacker -zie vorige akte-de helft van een stuk land,dan Loohtenaoker
-da helft van aen beempt,dia Plomp.
Mercelis zal hisruit gelden da cijns van da grond en 5 mud rogesf#pacht en wal zo dat Hanrio zijn zwager onbelast zal blijven an dat
Henric zal wegan om tot zijn arf ta koauan wanneer hst hem van node
zijn zal*
fol*123
20 dagen in meart
Mercelis sn Hsnrio voorn.hebben bsloofd als princ«schuld.wattalijk
ts betalen aan Gherit van dan Borlaer tot zijn behoef an tot behoef
van Margriet zijn vrouw an dat zo lang als een van hen laven zal en
wal op iedere O.L.Vr.dag aan nelck van hon beijden een mud rog ende
elck een gouwen croen ende oec sal elck van hon beyden hon brengen
daer sij woenen souden honnen cost,vier voeder toerfs elcs jaers
in den toarftijde ende oec beheldt Gherit ende Mergriet voorsr. van
Mercelissen voorsr.tot honnen wille honnen leefdach die camer aen
Mercelys voorsr.huys ende oft geboerde dat Gheritden of Mergrieten
enygh gebrack viel van honre huysinghe van enyghe betalinge soe
gheven sij over dat Gherit of Mergriet hon handt sullen mogen slaen
aen huisinghe ende erfenis dat sij van Gherit voorsr.over hebben
tot honnen wille etc.”
fol.123vo
22 dagen in meert
Art Gheldens van der Meer was als man van Goelden zijn wijf Lysbetten Dirc Jacobs wettige dr.van Voerseldonck,heeft opgedragen aan
Hr.Weyn van Heze priester,een mander rog erfpacht met brief die hij
daar van had; dit mander rog erfp. had Lijsbet voorn .eertijds gekocht
van Arden van Uden de jongste en welk men jaarl.geldt uit:
-een lopense land in den Creyenstert,
1 Ghelden Gherits 2 Jut van den Creyenstert
-een stuk beempt ook aldaar gelegen,
1 Dirc Verdonschit en Weyn zijn zwager.
Art van der Meer heeft opgedragen aan Hr.Weyn voorn. Mtot bshosff
2 lopsn van de voorsr.mandsr rogs den autaer ende dleen rectosr
dat geweyt is ende geordineert in die oer Ons Liever Vrouwen in
die kerck van Asten ende noch 2 lopen den vioarijs van Asten ende
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1j lopen der kercken van Asten ende 4 lopen den ooster van Asten
gelijct Luytgaert Jacobs voertijts ln hoer leeft gelaten hadden ten
eeren Goets voer hoer jaergetijt ende hoerre ander na lnhout van
hoeren testament ende Art voorsr.heeft daer helemelinge op verte
gen als momboer sijns wijfs voorsr.tot behoef gelyct voorsr.Is ende
Luytgaert voorsr.ln haer leeft gelaten had voer hoer siel ter eere
Goets ende gelovende de commer van sijnre weegen ende van sijns
vrouwe wegen af te doen.**
fol.123vo
27 dagen ln loemaent
Vranck Dirc Crabbenzn.als man van Ermgard zijn wijf Feter Maesdr.was
van den Caer,heeft opgedragen aan Jan Maes Bakelmanszn.was:
-een stuk land int Lielaer in een besloten camp,
1 Dirc Dircszn.van Rut 2 Peter van den Boenenberch.
Deze erfenis had Peter Maes van den Caer eertijds gekocht gehad van
Arden Rutgers.
fol.124
19 dagen in meert
Lambrecht Henric Lambrecht szn. was als man van Mergriet zijn wijf wet
tige dr.was Lijsbet ten Ghoyaert. Danel Slechs wijf was, heeft opgedra
gen aan Dirck Ysbout Kievitszn.was en aan Joest Maeszn.Slechszn.
was 15 gulden penningen geheten peters zoals de schepenbrief dat
bevat die Lambrecht voorsr.aan Dirck en Joest voorn.opgedragen heeft
heeft.
Deze 15 peters hadden Maes Danel Slechszn.en Dirc Ysbout Kievitszn.
voortijds beloofd te betalen aan Lijsbet wettig wijf was Goyart Danel
Slechszn.zoals de brief dat begrijpt.
Lambrecht doet helmelinge als mbr.van zijn vrouw op die 15 gld.en
op alle recht tot behoef van Dirc en Joest en zet hen in zijn plaats
"te manen ende te boeren na inhout den princ.brief."
fol.124
5 dagen in meert
Maes Claes Smetszn.heeft opgedragen als wett.erfgenaam van Hr.Hen
ric zijn broer ook Claes voorsr.zoon,aan Hr.Goyart van Asten erfvi
caris tot Asten en Lierop:
-een huis met hofstad en erf,
1 Heerschap van Asten 2 Maes van den Caer 3"streckende van enen
gemeynen wech op enen pat welck Hr.Henric voorsr.voertijts gecoft
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ende gecregen had tegen Jans Honsnase en tegen Wouter van Eyck"
Vrij behalve dat Lijsbet Lokenmans "dat heeft ende behouden sal son
der ymants seggen hoeren leefdach ende nyet langer."
Hr.Goyaert voorn.belooft als princ.schuld.te betalen aan Maes op
O.L.Vr.dag a.s. 4i peters en daarna 3 jaar lang ®ik jaar °P O.L.Vr.
dag 4i psters.
fol.124vo

8 dagen in meert

Henric Henric Hanenzn.was als man van Mergrlet Gheritsdr.Verhoeven
heeft verkocht aan Pauwel Jan Ooien een mander rog srfp.uit *
-een halve buunre eeusel int Lielaer,
1 Henric de verkoper 2 Daem Rutgers 3 Jan Gherits Verhoeven 4 Ghe
rit voorn.
Vrij behalve de cijns van de grond.
fol.124 vo
Willem Thijszn.van den Beerct was en Jan zijn broeder bey Metten Ys
bouts Copijs zoon zijn en Ermgard Ysbout Copijsdr.was met mbr.,hebben
opgedragen aan Isbout Mercelis Artszn.van den Dijck hun recht en
gedeelte van:
-een half huis, hof stad en een halve, hovinge daarbij int dorp.
Het geheel: 1 Gherit van Hal 2 de H.Geest van Asten en Lijsbet dr.
Gherit Arts was 3-4 de straat.
Dit recht en gedeelte "hoen aencomen sal nae doet Dircken Verbeersdonck ende nyet eer waer hij daer een toechten aen is na doey Johan
na Ysbojit Copijsdr.was ende hebben helmelinge etc.ende geloefde de
commer van haer wegen en Wilm en Jan voorsr.van honre moeder wegen"
fol.124vo
Willem en Jan en Ermgard met mbr«en Isbout Mercelys Arts voorsr.
(gelovende voor Jan zijn broer) hebben opgedragen als wett.erfgena
men van Goyard Abenzn.van Thoren hun recht en deel van een stuk
beempt aan Voerseldonck,alom de erfenis van Goyart van Thoren,be
halve met een eind aan erfenis Art Mesmekers "gelyck hon dat is
aengecomen na doey Dries Verbeersdonok daer hij een toechten aen
is nae doey Johanna Ysbout Copijsdr.was" en hebben helmelinge ge
daen.
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fol« 124vo
d,® elfde dag in meert (*1472)
Isbout Mercelis Artszn.was van den Dijok heeft verkocht aan Ermgard
Ysbout Copijsdr.was 3 lopen rog lijfpacht alzo lang als zij leven zal
en niet langer,uit:
-zijn gedeelte van een stuk beempt,den Craenenbeempt,
Het geheel: 1 Mercelis van Hobbraken 2 Heyn van Hobbraken 3-4 de
Aa. "lios ende vrij utgenomen den tsijns van den gronde ende gelovet
goet ende wael dogende te maken voer die 3 lopen rogs lijfpachs,ut
etc."
fol.124vo
19 dagen in meert (=1472)
Daem Art Rutgerszn.was heeft beloofd als princ.schuld.te betalen
aan Willem Herman Eyckmanszn.was op O.L.Vr.dag a.s.8 lopen rog en
dan zal Daem ook mede betalen alzulke penningen "als enen scoutbrief begrijpt ende in heeft die Wilm voorsr.van Daemen heeft ende
oft geboerde dat Daem Willemen tot Onss.Vrouwen Lichtmysse nyet
en betaelde te lenxten binnen verter....chten daer na onbegrepen
dat dan Wilm voorsr. sijn handt wederom sal slaen sonder vonnis en
de reoht aen een stuck beempt gelegen after Hobbraken dat hom Wil
lem voertijts vercoft hadde na yutwijsen enen scepenenbrieve die
Daem daer af heeft ende oec dat Daem dan alsoe losse sal maken en
de laten alst was dat hom Willem vercoft sonder enyghe arghelijst
ende oec hom den erfbrief wederom sal gheven."
fol.125
S.Philip en S.Jacob =1 mei 1472
"Jan Gherit szn. van der Hoven, Gherit Verhoven sijn vader, Art Gherits
voorsr.soen Verhoven ende Jan Verhoven Jan ende Everit gebruers
Janssoen van Diesdonck waeren,Art Gheldenssoen van der Meer was,
Heyn Heynen Duysterszn.was ende Heyn Henrics Hanenzn.was ende heb
ben geloeft gesamenderhant ende een voir al als pr.sculders op hon
etc. Goyarden Dicbier casteleyn tot Asten tot behoef Ons edeler
liever ende sonderlinghe zeer ghemynder vrouwen Vrouwe Johanna van
der Leek Vrouwe van Heeswijc,van Dinter ende van Asten etc.dat sij
wittelyc ende wael gheven ende betalen sullen deser ende onser
voorsr.liever vrouwen voir die Jaerpachtinghe van honre molen tot
Asten, die Jan Gheritszn.Verhoven voorsr.ghejaerpacht heeft teghen
onse voorsr.Vrouwe enen tijt van aoht Jaeren deen na den anderen
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volgende welcken tijt beghinnen ende aengaen sal int hoechtijt van
Sinte Philips ende Sint Jacops den apostelen naestcoraende int jaer
XIIIIc ende LXXII (=1472) in elcken voorsr.jaer enen jaer pacht
van LVII mud rogs der maten van Asten tot vier termijnen elcs jaers
te leveren ende te betalen ende dair af sal wesen elcs jaers den
iersten betaeldach altijt op den iersten dach der maent van augusto
voir dat ierste vierde deel van den voorsr.pacht ende dat ander
vierde deel opten iersten dach der maent van november ende dat der
de vierde deel opten iersten dach der maent februario ende dat
vierde vierde deel opten iersten dach der maent van meye ende soe
voert die voorsr.spacie van acht jaeren duerende ende tot Asten te
leveren mids ocsuyn der hueren van den voorsr.molen die Jan metten
voorsr.voir ghenoempte gelovers teghen onse Vrou voorsr.ghejaerpacht heeft gelijc voorsr.is,welck molen voorsr.Jan voorsr.ons den
voorsr.tijt duerende houden sal tot mollers rechten ende ofte ge
boerde dat die molen bij versuymenysen Jans voorsr.af borden of ne
der viel dat dan Jan ende sijn mede gelovers die molen als dan wederop maken sullen of doen maken alsoe goet als se Jan die molen
aenvaen sal behoudelijcke Jannen voorsr.of men aen die molen anders
tymmeren most dat dan Goyart voorsr.van onse liever vrouwen weghen
dat doen sal of doen doen op hoeren cost sonder costen Jans voorsr.
of sijn mede gelovers ende of mids sullen tymerenghen die molen
langher stil stonde dan drie daghe dat dan dat Jannen voorsr.afslach doen sal van den voorsr.pacht na avenandt van der tijt.
Item Jan voorsr.sal alle coren comende op den molen voorsr.dat men
besurghen sal opten huyse der voorsr.vrouwe van Asten tot Asten
gelegen den voorsr.tijt durende malen sal sonder molster ende alle
ander coren totter voorsr.molen comende malen sal ende molsteren
dat vier en twintichste deel ende al sonder enighe argelist.
Item Gherit van der Hoven Jan ende Art sijn soen hebben dees coorsr.
megelovers geloeft quijt ende ongehauden te hauden van alle costen
ende commer die hen van diere voorsr.geloefden tot engher tijt sal
mogen comen op hon etc.”
Ende sij begheerden vyt desen voorsr. een ceel ....... "
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fol.125vo

Herman en Gherit Jans zonen van Helmont waren,hebben opgedragen
als wett.erfgenamen
"ende navoelgers Jans hons wittiohs brueders oec Janssoen van Hslmont wasn
aan Hr.Mathijs Mercelis Willemszn.2 mud rog jaarl.erfpacht met de
schspsnhrief.Deze 2 mud had Jan voortijds gekocht van Gherart Ghe
ritszn. van Oa die uit Os was en men jaarlijks geldt uit*
-zes lopens land tot Voerseldonck,
1 Goyaert van Thoren 2 Jan van Diesdonck 3 de gemeynt 4 Gherit van
Helmont de verkoper en Jan van Diesdonck.
Terzelfder tijd zijn gekomen Goyaerts zonen van Helmont waren,te we
ten Jan en Goyaert mede voor hun mede erfgenamen van hun vader en
ook voor Henrick Abenzn.van Thoren als man van Katelijn en Goyaert
Gherit szn «Verhoeven als man van Ida zijn wijfenn Jan Artszn.van Afterbosch als wettig man van Aleyt zijn wijf gelovende voor zijn wett.
knd. "alle drie Arts swegerlingen («zwagers) van Helmont waeren
ende Gherits Artssoen van Helmont was ende Jan,Goyaert ende Jan
wittighe soen waeren Hadewyghen Jans voorsr.van Helmont wittighe
suster was ende Jan,Aleyden Hadewyghen voorsr«wittighe dochter
soen was voir hom gelovende ende voir sijn mede wittighe erfgenaemen ende hebben helmelinge etc."
fol.125vo
Herman en Gherit voorn.hebben opgedragen aan Hr.Mathijs Mercelis
Willemszn.priester,2 mud rog erfpacht hetwelk Art van den Doeren
voortijds beloofd had te betalen aan Jan Janszn.van Helmont en men
jaarl.geldt uits
-een lopense land int Lielaer, "begraven in eenen camp",
1 Art van den Doeren 2 Ida Peter Maes en haar knd.
-anderhalve lopense land,aan gheen Loohtenbroeck,
1 Hr.Jan van den Per 2 Gherit van den Borlaer.
-drie lopense land ook aan Lochtsnbroeck gelegen,
1 Peter Henrics Verweyen 2 Maes van Os.
-een sillen beempt in die Haseldonck,
1 Art Verhoeven 2 Diro Ysbout Kievits.
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Deze erven had Art voorsr.voortijds geërfpacht van Jan voorn.voor
de cijns van de grond en voor deze 2 mud rog erfpacht.
fol.125vo
22 dagen in loemaent
Henric Artszn.van den Camp heeft verkocht aan Heyn Jan Colen:
-een stuk land aant Laerbroeck,
1-2-3 Henric de koper 4 een weg.
Vrij behalve jaarlijks elf plecken cijns.
fol.126
22 dagen in loemaent
Jan Goyaertszn.Veraelsvoert was heeft opgedragen aan Jan Henrics
zn .van Reest was:
-een sester land gelegen in den Creyenstert,
1 Arts van Uden knd. 2 Mergriet van den Creyenstert.
Dit land Had Jan Goyaerts voorn.eertijds gekocht (met de schepen
brief) van Elsbeen Henrics huisvrouw van Reest was en van Jan Hen
rics voorsr.
fol.126
18 dagen in september
Jan Henricszn.van Reest heeft opgedragen aan Willem Jan Herinxzn.
het voorn.sester land.
fol. 126
19 dagen in september
Jacob Weynenzn.van Hobbraken heeft verkocht aan Dirck van Diesdonck
een mander rog erfp.uit:
-een stuk eeusel aan den Dijck tot Lierop,
1 erfgen.Elsbeen Sijen en Peter Willen 2 Mercelis van Hobbraken e.a.
3 Peter Willen 4 de Dijck.
Vrij behalve dat daar over gaat een drijfweg van den Dijck tot Langen
Hout toe.
fol.126
22 dagen in november
Art Artszn.van den Hoevel was heeft beloofd als princ.schuld«te be
talen aan Peter Artszn.van den Hoevel zijn broer,op O.L.Vr.dag a.s.
over een jaar 3 lopen rog en daarna 3 jaar lang elk jaar 3 lopen
rog en dan daar mede 7 peters betalen.

220

fol*126
22 dagen ln september
Gherit Artszn.van Helmont was heeft verkocht aan Bruysten Pelsers
onze mede-schepen:
-het vierde deel van een stuk beempt die voortijds toebehoorde aan
Gherit Heels en gelegen is in den Nappart,
1 Heyn Vriens 2 Bruysten de koper 3 Ruelen van den Dael 4 de beem
den in die Haseldonck.
fol.126
19 september
Bruysten voorn.heeft beloofd als princ.schuld.te betalen aan Jacob
van den Molendijck op O.L.Vr.dag a.s.een mander rog en over een
jaar daarna op O.L.Vr.dag ook een mander rog en dan mede betalen
12 peters.
fol.126vo
Jan Henricszn.van den Beeok was heeft verkocht aan Gherit van den
Borlaer onze mede-schepen:
-een etuk land "gelegen metten eynde op den nopboem,"
1 Gherit van Berkel 2 Mercelis Willens en zijn knd. 4 een weg.
Datum anno LXXy 17 dagen in meert,
fol.
fol.126vo
den elfde dag in oktober
Lambreoht Ysboutszn.van den Doren was heeft verkocht aan Jacob
van Hobbraken zijn zwager alzulk goed als hem is aangestorven na de
dood van Lijsbet zijn wettige moeder en na de dood van Mergriet zijn
wett .zuster} de goeden (hafelijk of erfelijk) zijn gelegen in Asten.
Jaoob voorsr.heeft beloofd aan Lemmen nu terstond 1£ peters en op
Sint Lambreohtsmysse a.s.nog 2 peters.
fol,126vo
13 dagen in oktober 1472
Peter Janszn.van Diepenbeeck was heeft verkocht aan Heyn Claes
van Meyel een mander rog erfpacht uit ï
-een stuk eeusel,
1 Peter de verkoper 2 Heyn Kersmeker* 3 Thijs van den Synde 4 Art
Vernebben.
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fol. 126 vo
Wij Peter Verdiseldonck, Thijs van Berghelen,Jan van Afterbosch,Meroelis Willems,Gherit Verhoeven,Philip van den Bosoh,Peter Henricegn•Verweyen sohepenen tot Asten,verklaren dat Peter Verrijt verkooht heeft aan Dirok van Dieadonok een mander rog erfp.uit:
-sijn huizing met hofsteden en 6 lopens land daarbij,gelegen tot Vosholen,
1 Maes Groeten 2 Hr.Henrio van Omel en Willem Duyssen 3 Peter de
verkoper 4 de gemeynt.
Vrij behalve de cijns en 3 mud rog erfpaoht die daar jaarlijks Wijchmoet van Vosselen (met nog in meer onderpanden) heeft.
"Datum drieen vijftich twee daghe in wedemaent."
fol. 126 vo
Thijs Jans Smollarszn.was van Berghelen heeft opgedragen aan Thijs
Dircs Smollarszn.was van Zomeren twee mud rog die Thijs voorn.voortijds had van Henrick van Rut.
Item het is voorwaarde dat als Thijs van Berghelen binnen acht jaar
na O.L.Vr.dag komt en dan met alle verschenen pachten 52 peters be
taalt dat hij dan aan Thijs de brief van 2 mud rog erfpacht wederom
sal uitreiken.
fol.127
28 dagen in ruselmaent
Thijs die Mollaer heeft beloofd aan Thijs van Berghelen op O.L.Vr.
dag a.s. 38 peters.
Thijs van Berghelen heeft opgedragen aan Art Dircszn.van Hal was
2 mud rog erfp.zoals Henric van Rut hem die beloofd had en zet Ar
den in zijn plaats; de commer hierin belooft hij zelf te voldèen.
f ol.127
9 dagen in oktober
Art van Hal heeft beloofd aan Thijs van Berghelen 30 peters op O.L.
Vr.dag a.s. te betalen.
fol.127
andere dag november (»2 nov.
Hr.Jan G o y a e r t szn.Wanmeer (=van Meer) priester en vicaris tot Asten

heeft verkocht een Jen Janszn.van Dieedonokt
•sijn huizing,hof steden en een oamp erfs daarbij int dorp gelegen,
Belending t Jan Honenaeen en Hadewljg Mortelmans aan reen einde en
erfenis Mergriet van Diesdonck,Peter Velkenere en Lijsbet zijn nicht
aen het ander eind en verder alom aan de gemeyn straat*
-een stuk eeusel met een stuk land daarbij,
1 Peter Qheen Wouterszn. en Goyaert van den Wynokel 2 Peter BoutB
e.a. 3 Jau Verhoeven en Belyen Verweyen met haar knd. 4 de dijk die
tot Someren gaat.
-een stuk land aan den Pasch,
1 Herman Cuypenbyner 2 de vicarie van Asten 3 Heerschap ABten 4
Jan Verhoeven en Maes van den Caer.
-een stuk land,
1 Dirck Verschildmeer 2 Gherit Verhoeven 3 Heerschap Asten en het
Sint Achten-altaar 4 Art Thijszn.van den Berghe en Jan Verhoeven,
-een stuk land aant Lochten,
1 Wouter van Eyck 2 Heyn van den Doeren 3 Ghljs Buckynx 4 die beem
den.
-een stuk land,den Weersacker,
1 Ghljs Buckynx 2 Heyn van Cruysit en Jan Verscaut 3 Goyaert van
den Wynckel 4 Heyn van Cruyschit.
-een stukje land,dat Cloetken,
1 Dircs van Rut knd.waren 2 Heyn Kersmekers 3 h.geest van Asten
4 Dries Peter Thijs.
Vrij behalve de cijns en 2 mud rog erfp.jaarlijks gaande uit de hui
zing en uit de voorn.camp erfs.
fol.127
Jan van Diesdonck voorn.heeft verkocht aan Hr.Jan voorn. 5i mud
rog erfpacht en 4 lopen rog erfp.uit de huizing en "wyt de voorsr.
heelre erfenis.”
Vrij behalve de cijns en 2 mud rog.
fol.127vo
3 dagen in november
Hr.Jan aan de ene zijde en Jan van Diesdonck aan de andere zijde,
hebben bekend dat tussen hen beiden "voerwaerde ende comenscap is
als Jan voorsr«coempt van Onss Vrouwen Lichtmysse naest comende
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bynnen VIII jaeren op 0.Vr.Lichtmysdach ende brenct Hr.Jannen
voorsr.met den verschenen pachten dat gheldt van 5i mud rogs ende
van 4 lopen rogs erfpachs te weten ten mijnsten te mael van enen
mud rogs ende voer elok mud voorsr.28 peters den peter voorsr.van
18 stuver der munte etc.etc. dan sal Hr.Jan hem weder wyt reyken
ende overgeven enen scepenen brief van 5 i mud rogs erfpachs ende
4 lopen rogs die Jan voorsr.Hr.Jannen voertijts vererfcoft hadde
etc."
fol.127vo
£ dagen in weyndelmaent
Lucas nat.zn*Hr.Jan Kievits en Demont zijn moeder Henric Walendr.
was en Dirc en Aleyt nat«dochters waren van Hr.Jan voorn.hebben
samen verpacht aan Waltgarden Hermanszn.van der Meer:
-een huis met hofstad en hovenghe en erfenis daarbij in de Wolsberch,
1 Heyn van den Doren en Jan Smommers 2 erfgen.Rut Cremers 3 de
straat 4 de Loverboschweg.
-een stuk beempt int Roet,
1-3 Eymbart van Schijndel 2 Melis Lobkens 4 de dijck tot Someren.
Dit is te weten om de cijns van de grond en om 2 lopen rog erfp «die
daar jaarlijks voor uit gaat en welke Wautgher de pachter jaarl«zal
"gelden ende sculdich sijn te verbueten op die rechte scoutdage."
en verder om nog 2 mud rog erfpacht die de verpachters ter tocht
en ter erfelijkheid hebben volgens inhoud van een testament dat
voortijds Hr.Jan Kievits had gemaakt.
-"ende oec sal hebben ende behouden horen leefdach thalf ooft dat
daer jaerlijcs wassen sal."
fol.128
8 dagen in meert
Bruysten Lambrecht Pelserszn.was onze mede-schepen heeft opgedra
gen aan Art Thijszn.van den Berge was:
-een stuk beempt met een hoefken erfs int Lielaer,
1 Grieten Ceelen Willen wijf was en haar knd. 2 Geertrui Verstappen
en Joest haar zoon 3 strekkende van een erfenis "dat begraven leet
ende Jan Art Willem toebehoerd" 4 Dirc Verpapendonok met een erfweg bij zijn huis daar door te komen.
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Deze erfenis met schepenbrief had Bruyeten voortijds gekocht van

Art Jan Willeme.
fol.128
Bruysten voorn.heeft verkocht aan Hr.Weyn van Heze tot behoef van
Arden v o o r n . :
•een huis en een schuur met de hofstad en erfenis daarbij,

1-3 Henric Kersmekers 2 Jan van Brey en Vilm Henric Snijers 4 de
straat.
-een stuk land op Loverbosch,
1 Jan van Rogge1 2-3 erfgen.Mercelis Cremers 4 de Loverboschweg.
-een stuk land op Loverbosch,
1 Heerschap van Asten 2 Goyaert van Thoren 3 Heyn Buckyncx 4 de
Loverboschweg.
-een stuk erf ,Molemanskem|ikan,
1-2 Peter van Diepenbeeck 3 Art Hanen 4 de knd.van Goyaert van der
Heyen•
Vrij behalve de cijns en 8 lopen rog erfp «die daar jaarl .uitgaat,in
afkorting van 2 mud rog en 4 lopen rog en nog een mud rog jaarl.
erfp«daaruit gaande en verder, nog het halve ooft dat zal Luytgard
Lemmen hebben zolang ze leeft.
Ook uitgenonen alzulke cijns als de vicarie van Asten daar met recht
in hebben mocht.
fol«128
18 dagen in november 1472
Heyn Dircszn.Verdonschit en met hem Willem Art Goyaertszn.en Peter
Janszn.Verdonschit en Peter Dircszn.Verdonschit en Heyn Peterszn.
Verdonschit en Diro Henricszn«Berckers hebben beloofd als princ.
schuld.te betalen aan Goyaert Diobier,oastelleyn tot Asten,tot be
hoef van Vrouwe Johanna van der Leok,Vrouwe van o.a«Asten:
"alle alsulken pachtinge ende voerwaerden ende geloeften als be
grijpt dese aengehangen ende doersteken sedel daer in Heyn voorsr.
Ons Vrouwe voorsr.hoef mede gejaerpacht heeft te betalen ende te
wael doen al ende enygelijoke ten dagen na inhout der voorar.eedelen
sonder enyghe arglyst,hierbij ende over dese voerwaerden ende ver
pacht inge hebben gewest gebeden ende geroepen om te tuygen off van
noey weer# poerters van den Boaoh te weten Art Van Gheel,Gherit van
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Berkel end» Jan van Berkel in oirconden etc,”
Heyn voorsr«heeft beloofd zijn mede—belovers te weten Willem enz*
wettelijk te ontheffen van alle lasten en geloefden die zij met hem

gedaan hebben tot behoef van Johanna van de Leek voorn*
Nota.”Diro Jan Mariensoen ende Jan Dircs voorsr.soen ende Dries
Peter Thijssoen promeserunt ut supra (silent..) voir porturs Gherit
van Berkel Claessoen,ïtololf Dicbier...”
Datum XX mensis Januarij
fol.128vo, 129
november 1472
Heyn en Pauwel Jan Colen waren,Willem Wilm Zewouts als man van
Mechteld zijn wijf en Peter Philips Verrijt als man van Johanna,bei
den Jan Colen drs.waren,hebben gekend dat ze geërfdeeld hebben al
zulk erfgoed als hun is aangestorven en gebleven na de dood van
Elsbeen hun wettige moeder was.
A Heyn Colen kreeg:
-een huizing,hofsteden,hovingen en erfenis daarbij met al haer toe
behoren en gelegen tot Omel,
1 Wilm Zewouts 2 Henric voorn.
-een stuk beempt,in die Luttelhees jaarlijks rijdend met ”sijnen mede
ghelinghen”
-een heytcamp met toebehoren tot Omel,
1 Herman van Helmont 2 de gemeynt.
-een stuk land,in die Doncfc
1 Philip van den Bosch 2 Art van Best.
-een stuk land,in den Hoghen camp,
1 Philip van den Bosch 2 Mercelis van den Bosch en Lambrecht zijn
zwager.
-de helft van een stuk land,den Wijacker.
B Willem Zewouts kreeg:
-een stuk land geheten Thijs Loo tot Omel,
1 Peter Duysters 2 Herman van Helmont e.a.
-de helft van een stuk land omtrent den Wijacker.
-een stuk beempt,den Estersten beempt,
1 Art van Best 2 de gemeyn waterlast.
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-een atuk beempt daarbij en geheten die Sil,
1 Wilm Zewouts 2 de waterlaet.
-dertien lopen rog erfpaoht die men jaarl.geldt uit de helft van
twee buunre beempt,jaarlijks rijdend en gelegen tot Diesdonck,met
een schepenbrief.
-een mud erfpacht hetwelk Ghevart Jan Ghevarts voortijds erfel.ver
kocht had aan Elsbeen Golen en men jaarlijks geldt uit:
-een stuk eeusel in den Nappart met meer onderpanden volgens de
brief erover.
Item Peter Verrijt voorn.belooft te gelden een mud rog erfpacht en
wel zo dat Willem onbelast zal wezen en dat Mercelis Willems in
Peters voorsr.erfenis heeft en in meer onderpanden.
0 Peter Verrijt kreeg:
-een stuk land,den Halfacker tot Omel,
1 Willem van den Eynde 2 Gelys van Hal.
-een stuk land, *t Streepken en gelegen aan den Swertenberch,
1 Willem van den Eynde 2 Philip v.d.Bosch.
-een stuk land,in den Hoghen camp,.
1 Peter voorn. 2 Gelys van Hal e.a.
-een stuk land, den Bruystensacker,
1 Hr.Mathijs en Wilm zijn zuster 2 Peter voorn.
-een stuk land en eeusel,
1 een gemeynen pad die tot Omel gheet 2 Willem van den Eynde en
Heyn Aben.
Uit dit stuk land zal Peter gelden en betalen aan Gelis van Hal eer
mud rog van twee mud rog die Gelis voorn.daar in heeft en in meer
onderpanden en die onbelast blijven zullen.
-een mud rog erfpacht hetwelk Jan Peterszn.van Roesven voortijds
verkocht had aan Elsbeen Colen uit:
-zijn huis enz.,een eeusel en meer onderpanden aldus de brief.
D Pauwel Colen kreeg:
-een stuk land met een heiveld op die Loe gelegen,
1 Philip van den Bosch 2 Jan Verscaut en Henric zijn mede-zwager.
-een stuk land,de Ruelensacker,
1 Wilm Zewouts 2 Herman van Helmont e.a.
-een stuk land en stuk eeusel geheten die Horst,
1 Peter Verrijt 2 tgemeyn Laerbroeck.
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Uit dit land en eeusel zal Peuwel jaarl .gelden en betelen aan Ge
ile ven Hel een mud rog erfpacht van twee mud rog die Gielle deer
j aarl•in heeft et o.
-een mender rog erfpeoht hetwelk Wllm Peterszn.van Roeeven voor
tijds verkooht hed aen Slebeen Colen uit :
-een halve buunre beempt en meer onderpanden.
— een mander rog erfpeoht hetwelk Willem Artezn.Vereyoken voortijds
verkooht had aan Slebeen Colen uit 3 lopense land volgene de brief.
Peter sal jaarl* gelden een mud rog erfp «aen Meroelie Willeme.
ZIJ allen doen helmelinge en beloven elk hun erfpeohten en cijnzen
te betalen.
fol. 129vo
13 november 1472
Willem en Peter zonen Goyaerts van Merevoert was en Yda Jan Smete
van den Winokel met mbr.gelovende samen voor Jan zijnde een wett.
broer van Ida en ook een zoon van Jan Smete,hebben samen verkooht
aan Rommen Gherit Artezn.was die men heet van Rut:
-hun huizing,hofeteden en hovingen te Asten,
1-2 Thijs van den Coelck erfgen. 3 de hoeve van Boeschit 4 de ge
meynt.
-een stuk land,den Hegacker,
1-3 erfgen.Thijs van den Coelck 2 oonvent van Bynderen 4 de hoeve
van Boeschit.
-een stuk land,den auden hof,
1 erfgen.Thijs v.d.Coelck 2 de gemeynt.
-een stuk land omtrent die wijnmolen,
1 erfgen .Thijs van den Coelck 2 Hr.Jan van Asten.
-een vierde deel van een stuk beempt,den Bleeck,
Het geheel: 1 Willem Wagemekers 2 Hugo van Berkel.
-een stuk land,den Molenbeempt,
1 hoeve van Boeschit 2 Willem (Truyen) 3 convent van Bynderen 4
de gemeynt.
-een stuk beempt,den Patbeempt,
1 erfgen.Thijs v.d.Coelck 2-3 convent van Bynderen 4 de gemeynt.
-een stuk beempt,daaraf die twwe gedeelten gelegen in gheen Mastcoey,
Het geheel: 1 de Aa 2 de gemeynt 3 Gherit Verhoeven tot Doeren 4
Goyaert Goeyenlofs.

228

Vrij behalve de oijne en 5 mud rog erfp.jaarl.daar uit gaande met
nog 4 lopene rog.
fol.129vo
26 november 1472
Heyn Myckaerts die men heet die hoeymeker en Willem Wouterszn.van
den Horrio hebben opgedragen aan Peter Heyn Duysterezn.:
-een huis met hofstad en erf daarbij tot 0mel ,1
1 Philip van den Bosch 2 Heylwig van Aeten 3 de gemeynt 4 Gherit
van Helmont en Peter Verrijt.
Dit huié hadden Heyn en Willem gekocht gehad van Mercelis Weynenzn.
van den Bosch en van Lambrecht Willem Berssenzn.volgens een brief.
Vrij behalve een mud rog erfpacht die zij daar jaarl «uit verkocht
hadden.
fol.129vo
28 dagen in november
Peter Heynen Myckaertszn.die hoeymeker heeft dit huis enz.verna<ierü
derdjhJJ heeft het hierna weer opgedragen aan Peter Duysters.
fol. 130
.10 november 1472
Peter Kijnen van Weert als man en mbr.van Luytgard zijn wijf Petersdr.
Verdysseldonck was,heeft opgedragen aan Peter Peterszn.Verdysseldonck zijn zwager,alzulk goed als hij heeft te Asten ter Dijsseldonck
en dat hem.vwas aangekomen van wege Luytgard voorn.;hij zet Peter
hiervoor in zijn plaats.
Peter Peterszn.voorn.heeft beloofd als princ.schuld.te betalen aan
Peter Kijnen op O.L.Vr.dag a.s.over een jaar 25 peters en daarna
over een jaar nog 12i peters en dan daarna over een jaar nog 12 J
peters.
fol.130
13 november 1472
Hr.Jan Goyaertszn.wilneer,vicaris tot Asten priester,heeft verkocht
aan Goyaert Jan Smeets van den Winckel was:
-een stuk beempt,
1 Jan Bruynen tot Someren 2 Art van Hal 3 neven den dijok tot Some
ren 4 de Aa.
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fol.130
Hap Jan Hepkenszn.was gelovende voor Lemmen heeft gekend betaald
te sijn van alzulk reoht en toeseggen als hij had "tot der aoenlnge
dio gemaeot is van der doet Art Hermanszn.was saliger gedeohtenis
ten eenre"
en Jan Rutten Art szn. ten andere zijde, hebben helmelinge gedaan tot
behoef van Cornelis Putmans en sijn soon.
fol . 130
10 dagen in december 1472
Vranok Goeyaert Vranoken Hanenzn.was heeft beloofd aan Claes sijn
broer vast on stadig te houden alzulke erfdeling als er gedeeld
is met sijn broers en susters van de erfgoeden die hen gebleven wa
ren na de dood van Goyaert hun vader.
Vranck scheldt Claesson kwijt van alle beloften.
fol. 130 vo
Cornelis Putmans heeft opgedragen aan Sljmon Peter Artszn.was van
Someren:
-een huis met hofstad en erf daarbij,
1 Yda Peter Maes was 2.Jan van Helmont en zijn dr. 3 Mergriet van
Rosendael 4 de gemeynt.
Dit huis had Cornelis gekocht gehad van Art Gherits Verhoeven en
Art had het eerder van Heyn van Dynter en Heyn had het gekocht van
Luytgard die Lemmen Pelsers wijf was en van Bruysten en Jan haar
wettige zonen en Lambrecht die Polser had het voortijds gekocht van
Heyn Vranckonvoerts.
Vrij behalve 10 poters met de verschenen pachten volgens da brief
die Heyn dia Haen heeft en Art zal Symon betalen.
Sljmon voorsr.heeft beloofd aan Hr.Weyn van Hese prie ster, wett olijk
te betalen tot Paessen a.s.7 peters.
fol. 130 vo
7 dagen december 1472
Sljmon heeft verder nog beloofd aan Hr.Weyn te betalen op O.L.Vr.
dag a.s.over een jaar 3 lopen rog en daarna nog twee jaar lang 3
lopen rog en dan mede 7 peters betalen.
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fol* 130vo
Dirc Rutten Cremerszn.heeft opgedragen aan Jan Rutten Meroelis zijn
broeder al zijn reoht en gedeelte in:
-een huis, hof stad en erfenis geheten "den Ghervman in den Woelsberch gelegen" (zie ook fol.117vo)
1 Wautgher Herman Vermeer 2 Gherit Hanen 3 een weg die naar Voerseldonck gaat 4 de straat*
-een stuk e rf,land en groese,geheten dat Lielaer,
Het geheel: 1 Art van den Berghe en Willem Snijers 2 Lemmen Jan
Cremers 3 Jan Honsnase 4 de Loverboschweg.
fol* 130vo
17 dagen in december 1472
Jan Rutten heeft beloofd als principaal schuldenaar te betalen aan
Dirck Rutten Cremerszn.was op de eerste O.L.Vr.dag a.s.na de dood
van Mergriet Mercelis Cremers wijf was de som van 14 peters*
fol* 130 vo
15 dagen in december 1472
Willem Henric Snijderszn.was van Liessel heeft beloofd als princ.
schuld.te betalen aan Vranck Goyaert Hanenzn.was op O.L.Vr.dag a.s.
over een jaar 14 peters en dan daar mede een mud rog betalen.
Hier volgt het laatste map$e 13» er ligt slechts één los blaadje
in,gemerkt 131 en 1 3 1 vo, zwaar beschadigd en gedateerd 1471.
fol.131

XIIIIc ende LXXI (*1471)
48 peters*

Datum 15 dagen in april.
•••.•••••••*•.•• was heeft verkocht een mander rog erfp. uit ...•
lopen land op den Nappart.
Datum 21 daghe in april.
fol.131
LXXI 29 dagen in april («1471)
Faes Jan Losnsn.als man sn mbr.van Hadewygh sijn wijf Pstsrsdr.van
den Dysseldonck was,Peter Pstsr KrJjnsnzn.als man van Luytgard sijn
wijf ook Pstsrs voorsr.dr*en Ermgard ook Pstsrsdr* met mbr.hebben
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opgedragen aan Peter Peterszn.van den Dysseldonck was,alzulke erfgoeden (havelijke en erfelijke) die hun zijn aangestorven na de dood
van Joest Peterszn.van den Dysseldonok was en ook na de dood van
Maes eveneens Peterszn.van den Dijsseldonck zoals ze die goeden had
den op die Dijsseldonck en hun aangebleven waren na de dood van hun

ouders. Ze doen helmelinge.
fol.131
22 dagen in april («14 7 1 )
te betalen
Heyn en Peter Dirc szn .Verdonsch.it h e b b e n ........ .
aan Peter Jan Claeszn.tot zijn behoef en tot behoef van Jan zijn va
der voor ar.......... Dirc D i r c ...........
...... mede tot behoef Dirck Heynen Berckers hun swagerlingen ....
7 peters op Pinksteren a.s. over een jaar.
fol.131
Jan Claes als man van Celyen zijn wijf....... ...... . Dirck Heyn
Berckers.
fol. 1 3 1 vo
-Het bovenste gedeelte is onleesbaarJoest Everart szn. van Diesdonck heeft ......... 1? mud rog erfpacht
uit:
- ............ omtrent 8 lopen gelegen tot Diesdonck,
1 Joest de verkoper.

Dirc voorsr.ten ene zijde en Joest ten andere
"hebben gekent ende gelijt als Joest voorsr.coempt binnen 12 jaeren
ende brenct 43 peters .....*• of hij queem metten ghelde van .....
een m a n d e r ...... te manen ....... dat sal Dirck voorsr.nemen in
afcortinghe den voorsr .4 3 peters ende den pacht."
fol, 1 3 1 vo
Dirc van den Schiltmeer heeft verkocht aan Dirck van Diesdonck een
mud rog erfp. uit:
-een stuk beempt achter Hoesden,
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1-3-4 Heerschap van Aston 2 Heyn Boeaen.
Vrij behalve da cijns an 2 mud rog daar uitgaande*
fol* 1 3 1 vo
4 dagan in mei (= 1 4 7 1 )
Jan Willemszn.van Lier heeft verkocht aan Dirck voorsr*een mander
rog uit:
-een stuk land*dan Vanaokar tot Diesdonck,
1 Henrick Strijkers 2 Art Jan Heestermans e.a. 3 erfenis toebehorend
de erfgen«van Jan Vlemynox 4 da straat.

Dirc Dircszn.van den Donschit met Pater en Heyn ook Dircs voorsr.
zonen waren,Jan Claes als man van Celyen zijn wijf,Peter Jan Claeszn.
als man van Katelijn zijn wijf en Dirc Heynen Berckers als man van
Jut zijn wijf ook Dircs voorsr.dochters,hebben samen verkocht san
Gherit van Berckel Claeszn.was hun recht en gedeelte in:aen stuk
feeempttuk beempt zoals die hun is aangekomen na de dood van Dirc
Verdonschit en Katelijn zijn wijf en die gelegen is in Asten
"deylende ende rijende tegen erfenis toebehoerende Peter van Mere*
voert" ende dat heel gelegen is tussen,
1 Gherit de koper 2 erfenis die Honsdonck 3 Henric Peters 4 Peter
van Merevoert.

Einde R 54

aug . ’
93«
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N.B
Op fol.121vo staat: Henric sBercker als man van Jut.
pit moet zijns Dirc Heyn Berckers.

Blad 201
Dit geheel blad waarop fol. 118 moet eigenlijk staan op blad 202
en wel:
na fol.118 Joerden Janszn. enz.
en v<5<5r fol. 118 Art Vervoert enz.
Dan staat de tekst op zijn juiste plaate.
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Algemene Klapper
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R 54
bladz.
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115
Berghelen, Gherit van -Joffr. Ka te lijn de wede.5
knd.Margriet,Lijsbet,Katelijn,Jan en Sophie
Berghelen,Thijs van -schepen32-12?-128-222
Bergelen,Thijs van
dr.:Margriet -g.m.Peter van den Mortel82
Berghelen,Thijs van -g.m.3 k n d . :Jan,Willem en Lysbeth
121
Berghelen,Thijs Jan Smollerszn.van
222
Bernen,Dirck Roefszn.van den
44
Bernssen,Lambrecht Willem -g.m.Beatrijs dr.Weyn v.d.Bosch- 199-200205-229
Bertwout Roelof szn.,Aert -schout- 45 - 63- 66 - 69- 79 - 80- 83 - 94-98
Best,Art van
^5-83-178
Best,Thonys nat.dr.Arts van
83
Blanckarts,Heyn
dr.sMergriet gg..m.Jan Henrics van Duysel212
Blanckarts,Marie dr.Henric
Bliecks,Henrick -de erfgen.jjp
Boeck,Mercelis -g.m.Katelijn van de Caer40-45-61
Boegaert,Henric Everartszn.van den
3
Boes,Henrick den
jq
Boeschit,CorstiJn -Henric haar man49-171
Boeschit,Gelden van -Mergriet de wede.2 zn . :Jan en Hr.lenart
36 - 69 - 87 - 88- 122 - 178 - 195-209
Boeschit«Margriet van -en knd.Boeaen,Heyn Mercelys
43-44-198
Bogaert,Ghevart van den
Bolcxzn.,Jan
Bollarts,Ruelen en Ysbout en Lyebeth
120 - 139-140

bladz.
Bollarts,Ysbout

2 k n d . ;Jan

Lysbet -haar dr.Metken is de moeder van
Ywaen van Heze126-139-140
Bon, Peter Janzoon van -g.m.Even Vriesen87-88
Bonenberch, Peter van den
114
B o r donck , H r . Hybre cht van der

nat •dr •: Gheerborg
3
Borlaer,Dirck van den -g.m.Mechteld Bottelmans101
Borlaer,Dirc Pet e rszn.van den
25-89-189
Borlaer,Gherit van den -schepen10-61-92-201-202-213-221
Borlaer,Gherit van den -g.m.Mergrietzn.:Mercel
d r . : -g.m.Henric van Cruyschit2 1 1 -2 1 3 - 2 1 4
Borlaer, Gherit Peterszn.van den
62 - 1 2 7 - 1 9 1
Boach, Philip van den -schepen22-60-77-168-222
Bosch, Weyn van den -g.m.BeatrJJs-

4 knd. :Katelijn -g.m.Aert Aert BerckersBeatrijs -g.m.Lamb.Willem BernssenMercelis en Jan
80-96-199-200-205
Bosmanszn.,Jan Jan
4
Bottelmans,Art Willem
150-156
Bottelmans,Willem
2 z n . :Willem,Goyaert
dr.jMeshteld -g.m.Dirck v.d.Borlaer
85-101-209
Braken, Lijbr echt
27
Brassen,Heylwich dr.Willem
145
Brandscaut,de
76
Brey,Henric Janszn.van -g.m.Johanna dr.Merten Colen37-103-104
Brey,Jan van -en knd.16-92
Brey,Jan Artszn.van
6Ö - 7 4
Broeck,Claes Roelofszn.van den
50
Brouwer,Maes die
73
Bruyn,Henric den -g.m.Jut dr.Mercelys Verweyen4 k n d . x J a n , A n d r i e s , M a e s en Jut53-54

Bruyn,Jan die

-van Someren-

2 4 - 2 8 - 2 9 - 3 1 - 5 9 - 6 8-70-79-83-97-153

Bruyn,Willem die -van Someren68-158
Bruynen,Lodewjjck -nat.zn.Aert-g.m.Yda van Diepenbeeck67-143
Buckinx,Bol Heynen
198
Buckyncks,Ghertruyt dr.Mercelis
dr.:Luytgart-g.m.Jan Jan Smeetszn.v.Someren156
Buckyncks,Jan Heyn
10
Buckyncks,Jan Mercelis
88 -157
Buckyncks,Jan Willem -g.m.Marie31-36-102
Bussel, -het goed-belend14
Bussel,Dirck van
81-201
Bynderen,convent van -belending1-64-98-117-130-146- 14 7 - 1 5 5 Bynderen,convent van

-jaargelden-

209-228
98

Caer,Dirc Peter Maeszn.van de

Caer, Maes van den

bladz.
46-52

2 kn d . :Hr.Jan

Weyndel -g.m.Jan Jan Dreycoerte10
24-52-61-139-169-185-208

Caer, Maes Maeszn.van den
Caer,Peter Maes van den

dr.:Ermgard -g.m.Vranck Dirc Orabben (?)215
-g.m.6 knd.:Katherine -g.m.Mercelys BoeckLijsbeth.de oudste
Lijsbeth,de jongste-g.m.Vranck Dirck CrabbenErmgard,Weyndel,Dirc
40 - 4 1 -45-46-6 1
Caer,Weyndel dr.Peter van den
61
Caer...... dr.Peter Maes van de -de oudste52
Callys,Jan van
38-42
Camp,Henric Artszn.van den -g.m.Luygard71-72-166-167-220
Camp,Heyn Art Vriens van den
120
Camp,Mercelis Artszn.van den
83
Celen,Heyn -g.m.Heylwig38
Celen,Jan
dr.:Aleyt -g.m.Claes Janszn.Vriessen37-38
Celen,Jan -Katelijn de wede.38
Chielenszn*Jan Dirck
37
Claeszn.van Meyel,Henrick
17-18-19
ClaesyJan
33
Claeszn.van Someren,Jan -g.m.6
knd.:Peter,Jan,Aleyt,Lysbet,Agnes,Hillegont
Claes,Jan -g.m.Celyen Dircsdr.Verdonschit83-135- 136-210
Claeszn.Peter Jan -van Someren-g.m. Katelijn dr.Dirc Verdonschit79-81-112-113134-135-159-232
Cnuytszn,Jan Jan
125
Coeok, Willem -g.m.....dr. Haengreefs38
Coelck,Henric Thijszn .van den
187
Coeneen,Henric Maes
25
Colbraken,Peter van
2 zn.:Hr.Henric,Gerit
49-50-51-124
Colck,Thijs van den
187
Colenzn,,Aert Henric
65
Colenzn,,Dirck Willem
34-44
Colen,Elsbeen
158-187*188-227
Colen,Elsbeen -vrouw van Jandr.:Mechteld -g.m.Willem Willem Zewouts64
Colenzn.,Henric Henric
22
Colen.Heyn Jan -schepen56-81-84-85-128-162-163-165-178-196197-204-220
Colen,Jacob Ysbout -g.m.Belendr.Jan Waleoharte7-10-37-86
Colen,Jan
2 drs.iMarie -g.m.Jan BuokynokeGeertruy
102
C(o)len,Jan
3 knd.iJen,Henric en Aleydie
211
Caer,Peter Maeszn.van de

1

bladz.
Colen,Jan

-g.m.Elsbeen4 k n d . tPauwel,Heyn
Mechteld -g.m.Willem Zewouts
Johanna -g.m.Peter Philips Verrijt
226-64-143-208-227-228
Colen,Johanna -en knd.193
Colen,Lambrecht -g.m.dr.sErmgard
81-102-103
Colen,Lamben Isbout dr. -g.m.Goert Peter Pouwels36-37
Colen,Merten -schepen 1457212
Colen,Merten -g.m.2 drs.sMarie -g.m.Jan Dirc MychielsJohanna -g.m.Henric Janszn.van Brey103-170
Colen,Pauwel en Heyn Jan
87-165-216- 220-226
Colen,Pouwel Jan -g.m.Elsbeennat.zn.:Jan
185-186
Colen,Isbout
3 k n d . ;Jacob,Roever en Geertruy
86-102
Colen,Ysbout -g.m.Geertruy1 z n . :Jacob
2 drs.sGheertruydr. -g.m.Maes v.d.KerkhoffLambrechtdr. -g.m.Goort Peter Pouwels- 36-37-197
Coninczn.,Daniel Willem
115
Copijs, Ermgard dr.Ysbout
128— 132-140-141-160-164-217
Copijs, Heylwich dr.Ysbout
111
Copijszn.,Henrick Willem -g.m.Lysbetdr.Henric van Reest 7-8-9
Copijs,Jan zn.Metten Ysbout (Met of Mechteld)
132-140-141-186
Copijs,Johanna dr.Ysbout
216
Copijs ,Laureyns Ysbout en Ermgart Ysbout
-broer en zuster56-164
Copys,Maes
68
Copijs, Ysbout
3 drs.ïMetten -g.m.Thijs van den BeerctJohanna -overledenErmgard
216
Copijs, Ysbout
2 drs. «Mechteld -wede.Thijs VerbeerctErmgatfd
132
Crabben,Dirc
63
Crabben,Peter Dirc
63
Crabben,Vranck Dirc -g.m.Lysbet(?)v.de Caer^41
Crabben,Vranck Dirc -g.m.Ermgart van de Caer46-52-61-74-92123-215
Cremertszn.,Jan Mercelis -g.m.Heylwig81-83-102-139-144
Cremers,Mercelis -Mergriet de wede.231
Cremer,Mychiel den
196
Cremers,Roever Jan
211
Cremerszn.,Roeven Jans -de jongste40
Cremers,Rut Mercelis
4 knd.tMercelis,Dirc en Jan
Herbar dr.
2-20-195-200-208-231
Creyenstert,Mergriet dr.Mergriet van den
121
Creyenstert,Ghijben Gerits van den
33-104
Creyenstert (Joost Willem Gijbbenzn. van den
31-32

bladz.
Creyenstert,Joest Ghijben van den
24*105
Creyenstert,Peter Mathijszn.v.d. -g.m.Luytgard3 knd*iGoyart
Weyndel -g.m,Jan van der VoertMarie
-g.m.Maes Spiker4-5
Cruyschit, Henrick Lambrechtszn.van
151-191
Cruysohit,Henric van
213
Custerszn.,Peter Theus -van Bloertomdr.:Johanna -g.m,Willem Willems v,Veldecker13*14
Custers,Willem Willem -g.m.Aleyt van Stakenborch97
Cuypenbyner,Dirc Peter
10-48-56-82-87-156-164- 165-204
Cuypenbynder,Herman Willem Ghevarts die
21
Cuypenbyner,Jan Peter
85-111-112
Cuypenbynder,Peter
2 knd. :Katelijn en Jan
102
Cijnsen, -2 oude sweert1

Dael,Jan Maeszn.van den -schepen51-74-86-119-189
Dael,Maes Maeszn.van den
5 knd.:Maes,Ruelen,Jan
Heylwig -g.m.Jan die CremerJut -g.m.Heyn die Kersmeker65-81-126
Dael,Ruelen Maeszn.van den
26-85-126-147
Dane1szn.,Dirck Jan
121
Dane1s ,Heylwigdr.Jan
dr.sKatelijn -g.m.Jan Gherit Smollers62
Danels,Jan
3 drs.:Margriet -g.m.Willem JacobsKatelijn -g.m.Willem Jan sWijsenLijsbeth
136
Deckers,Dries Ghevart -g.m.Jut Duysters- 65-91-104-105-107-111112-156-163-164-165-168-205
Dicbier,Goyaert -casteleyn,schout204-217-225
Dicbier,Rolpf
226
Dicbier,Willem
212
Didden,Heylwich
193
Diepenbeeck,Dirck Janszn.van
1-16
Diepenbeeck,Henric Jacobszn.van
22-73-74-92-119-150-189
Diepenbeeck,Jan Jacobszn.van
67
Diepenbeeck,Jan Willems van -g.m.Margriet7 knd.:Willem,Dirc,Jan enz.
Gheertruy -g.m.Theeus Vranck Janszn.67-143
Diepenbeeck,Joerden van -g.m.Katelijndr.Peter Verdijsseldonck— 168
Diepenbeeck,Joerden Janszn.van
39-91-120-177-202
Diepenbeeck,Peter Janszn.van -g.m.Sophie Pech- 75-168-169-170-221
Diesdonck,brand op
212
Diesdonck,van (ook Verdijsseldonck)
Diesdonck,Dirck van
zn. sJan -zijn knd.66
Diesdonck,Dirck van
1-2-78-157-191-194-200-205-220-222-232
Diesdonck,Everaert van -en Joost de zn.183
Diesdonck,Everaert Janszn.van
59-70-78-141-192-193-208

bladz•
Diesdonck,Jan van

42-195-223-224

Diesdonck,Jan nat.zn.Jan Dirc szn•van
78
Diesdonck,Jan van
2 zn.lEveraert en Jan
83-217
Diesdonck,Jan Janszn.van
45"183-209-223
Diesdonck,Joest Everartszn.van
57—61—83—88—89—232
Diesdonck,Margriet dr.Dirc van
194
Diesdonck,Merten Thijszn.van
118-184
Diesdonck,Peter van
6 knd.:Peter,Joost,Maes
Hadewioh -g.m.Faes Jan Loenzn.Luytgart -g.m.Peter Peter K(r)ijnenErmgart
201-231-232
Dircszn.,Aert Mychiel en Hr.Lucas Mychiel -broers52
Dircs,Willem
39
Dirck Ermgarden,Jan
2 d r s . :Lijsbet,Margriet
23
Dockels,Art
dr.:Sophie -g.m.Dirc van Driel134
Doeren (ook Dorren,Doren)
Doeren,Art van
n a t . d r . :Margriet
100
Doeren,Art Ysbouts van -g.m. Lijsbet h2 knd.:Heyn
Aleyt -^g.m.Dirc Willems139-147-148-149-155
Doeren,Ghevart nat.zn.Henrics van
103
Doeren,Heylwich dr.Arts van
100Doeren,Willem van
68-69
Doeren,Ysbout van -g.m.Lijsbeth5 knd.sArt,Margriet,Jan,Lemmen (*Lambrecht)
Benen -g.m.Jacob Weynen121-148-149-150
Dreycoerts,Jan Jan -g.m.Weyndel v.d.Caer10
Drie jaeren,Willem van
dr.iLysbeth -g.m.Willem Jan Thijszn.58
Driel,Dirc Dircszn.van -g.m.Sophie134
Dunghen,Willem Jacobs van den
165
Duysel,Jan Henricszn.van -g*m.Mergriet144-•212
Duyssen,Beien
42
Duysschen,Willem Willem
10
Duysters,Henric Henrics -g.m.Marie Verhoven114
Duysters,Henric -Katelijn dr.Peter Everaerts de wede.82-1 048 knd.:Peter,Henric,Jan,Thonis,Heylwich,
105- 106
Katelijn -g.m.Willem Claeszn.van Eesp115- 11 6
Jut -g.m.Dries Ghevart Deckers207
Ermgard -g.m.Dirc Aert Groeten
Duysters,Heyn -g.m.2 zn . :Henric en Jan
189
Duysters,Heyn Heynen
112-114-184- 185-189- 217
Duysters,Jan Mercelis
209
Duyatera,Peter Everaert
136
Duysters,Peter Heyn
229
Duysters,Thija Jan
209
Dijck,huis met duifhuis aan den
99

bladz.
Dijck»Mercelys Artszn.van den -g*m*Katelijn95-126
2 zn.;Jan,Ysbout
216-217
Dijck,Ysbout Mercelis Artszn.van den
~
Dynter,Henrick Janszn.van
i k ö - i «q
W
dr. illetk.n
3 - 5 1 - 76 - 11 2 - 1 1 3 - 1 1 5 - 1 1 6 - 1 33-158-TS9
Dynter, Heyn van -Jut zijn moeder2-1 1 “2 ^ i o - 1 15-121- 157-204
Dynter, Henric Janszn.van
4-23

Eept, Peter Hermanazn.van der

Eese l e n z n . ,Mercelis Jan
Eesp,Theeus Vranck Janszn.van -g.m.Geertruy
Eesp, Willem Claeszn.van -g.m.KatelijnEesp,Ysbout Janszn.van

^2
]43

7 7 - 104 - 10 5-1 08

Elsbroeck,Rutger Heyricxzn.van
178
Emonts,Jan Goyaert
Erf deling sgoederen Dirc v.d. Donschit
J33-134-i^g-uo
Erfweg,een
26-36-44-70-123-1*8-172-192-193
Ermgardenzn.,Jan Dircks
2
dra. tMergriet,Lijsbet
Esp,Bollen Janszn.van
g
Everaertszn.^Everaert Peter
J-4
Everaerts,Peter
7 2.
Everaerts,Katelijn dr.Peter -wede.Henric DuystersEveraerts,Gherit
82
Everaerts,Gherit Willem
gji -qq
Everaertszn.,Gherit Everaert Peter -g.m.Aleyt05 -'??
Eyck,Jan Willemszn.en Wouter Willems van
Eyck,Willem van («Eyckmans) -g.m.Sophia90
Eyckmans,Willem Herman -g.m.Sophie Hobbraken1-11-12-51-93~
101-134-138-139-140-217
Eyck,Willem Wouters van
25
,
Eyok,Wouter van
52-57-59-139-216
Eyck,Wouter Janszn.van
104-■ y
Eyoken,Jan Gherits van der -Mari de wede._
zn.iGherit
„I?
EyndetJan Willems van den
95-98Eynde,Thijs Willems van den
. 1q q I i q 6
Eynde,Willem van den -schepen164-«ö^‘
"
Eynde,Willem van den
2 zn.:Willem en Mercelis -schepen64
Eynde,Willem van den
dr.iWlllemen
64
45
Eynde,Willem Willemszn.van den
Eyndhouts,Jan nat.zn.H r .Rovers van
Synhouts,Henric nat.zn.Hr.Rovert van
25
Eyndhouts,Hr.Rover van
nat.zn*tHenrick
89

bladz.

Qtld|
2
Geldens, Aert
<127
Geldens,Aert («van der Meer)
zn.*Joest
56-57
Geldens,Aert Goyart -en Jan de zn«—
72
Geldens,Gheldken Mychiel -g.m.Katelijn Vlemyncks183-184
Geldens,Ghertruyt dr.Goyaert
2 drs.iGhertruyt dr.
Willemen -g.m.Dirc Wyohmoets72-73
Geldens, Jan Aert Goyart*
72
Geldens, Maes
55-56-60
Geldolf szn. ,GherlJt en Mathijs Goyaert
22-58
Geldolfs, Goyaert
68
Geldolfs, Maes Goyaert
dr.jLysbet -g.m.Jan Willems van Gherdingen68
Geldolfs,Margariet dr.Merten
11
Ge lijs, Elsbeen -en knd.60
Gheel9Art van -poorter Den Bosch225
Ghelkemans,Faes Jan -g.m.HadewJflch dr.Peter Verdijsseldonck-168
Ghenenzn.,Peter -van Someren47
Gherdingen,Jan Willemszn.van -g.m.Lysbet23-47-68-79-97163-164-177
Gherit 8 ,Gelden
2 zn.:Hr.Lenart en Jan
150
Gheritszn.van Zomeren,Peter
103
Gherscher,Hr.Henrick van de -priester208
Gherwen,Dirc van
33
GherwentJah Van -Helmond32
Ghevarts,Ghevart Jan -g.m.Mechteld59-65-83-92-94-110-111?
3 3 -1 18- 1 19-123-170-171-188-193-227
Ghevarts,Herman Willem
21
Ghevarts,Jan
c
dr.:Marie -g.m.Goyart Willem .... o2
Ghevarts,Jan
4 knd.:Luytgart -g.m.Aert van AestappenWillem,Jan,Ghevart
17
Ghevarts,Jan -Mergriet wede.Peter Lueskens182
Ghevarts,Jan Jan
Gheynsertsdr.,Lysbet Geldens
92-93
Ghijben,Jan -g.m.Hadewig en knd.29
Ghijzeghen,Ghysbrecht -g.m. Lijsbet70
Gilde tot Roermond -deken van het124
Goer,Jan van den
55
Goer,Jan Goyarts v.d. -grm.Joest dr.Willem Zewouts9
Goer,Jan Rutten van den
25-64
Goer,Jan Wouters van den
189-190
Goer,Rut van den -g.m.Aleyt25-65-155
Goer,Rutten van de- (2 maal g.m.)
2 knd.tJan
Johanna -g.m.Henrick Kelremans64-101
Goessenszn.,Henrick Jutten -van Someren196
Goeyens,Maes
dr.{Lijsbet -g.m.Jan Willems van Gheerdingen163
Goyart8 ,Enghel dr.Aert
116
Goyaertszn. van Marras, Ghjj8 >;<-tot Helmond131

bladz•
Goyartszn,van Clayn Marrya,Ohiael
Goyaert, Hr, —van Ast en—
Goyartaan.,Hr.Jan -vioaria tot AatanGoyaerts,van Meyel,Péter
Goyartszn..Willem Art
Goyaerta,Willem - g ,m .Heylwig v.d.DonaohitGoyana,Geertruut

10

13S i w
61-229
119

89-90-225
134 -1 35

2
dra.:Geertruyt en Willemen
206
GoyanatJan
Goyana,Matheua -g.m.Cely Sleoha212-213
z n , :Joest
Gretser,Hr.Henrio Claes fcSmetszn.van de
20
Groeten,Art
dr.sKatharina -heeft nat.zn.b5J Hr.Henrick v.Omel- 16
Groeten,Diro Aert -g.m.Ermgard Duysters104-105-107
Groetenzn.,Dirck Heylwigen
74-119-142
Groetenzn.,Dirck Huyben
189
Groeten,Jan nat.zn.Jan -g.m.Mergriet182
Groeten,Katherina dr.Art
n a t .zn . :Henneke -bij Hr.Hendrick v.Omel16
Groetenzn.,Thijs Lysbetten
92
Groetenacker,Jan Roefa v.d. -g.m.Mechtelt175
Groot,Maea de
178
Gruyter,Reyner den
63

Hadewigenzn.,Art Dirc
91-101-157-168
Hadewighehzn.,Dirc Dirc
12-34-35-65-109
Hadewigen,Jan Henricszn.van
178
Haen,Hannen,Hanen.
Haen,Aert de -g.m.Heylwig dr.Goyart Peeh(?)75
Haen,Aert den -schepen30—35—43—69—95— 111— 115— 117— 124— 139—
144-157-161-169-170-181
Haengreef,Reyner -g.m.LiJabet38
Haengreef s ,Reyner
4 knd. ïReyner,Myc&iel,Corstiaen,
Katelijn -g.m.Henric Jan Snijers32
Haengreefa,Reyner Reynen -van Someren32-196
Haghe,Aert Aert van der -g.m.Luytgart96
Hal,Aleyt van -en knd.169
Hal,Aleyt van =Aleyt dr.Mercelys Kyevits.
6 knd.:Goossen nat.zn.,Beien nat.dr.,
Beien -g.m.Aert van den HoeckAleyt,Gerit dr.,
Luytgard -g.m.Jan Vervoert38-41-42-43
Hal,Dirc van -g.m.4 knd.:Art,Gelys,
Cristijn -g.m.Jacob Peter MonenBelien -g.m.Peter Henrics Verweyen93-147-222
Hal,Gelys van -schepen22-54-56-100-155-197-199-227
zn.:Henrick
Hal,Gherit Artszn.van -g.m.Engel64-71-72
Hal,Gherit en Jan ArtB van
158

bladz*
Hal,Hr.Jan van -priester22-74-93-130-150-151-174- 180-190
Hal,Jan Artszn.van -geh.van Rijnkens voert158
Hal,Ysbout van
42-204
Hamey,een -tot behoef dar naburen61
Hananzn.,Claes Goyaert Vrancken
77-180-230
Hanen,Goyart -Nellen de wede.99
Hanen,Goyart
d r . :Nellen -g.m.Lenart van Tienroey168
Hanenzn.,Goyaert Vrancken
dr.:Jut -g.m.Peter Goyaerts v.Roesven31-62-141-161
Hanenzn.,Henric
122-2 39
Hanenzn*,Henric Aert
109
Hanen,Henrick Henric -g.m.Margr.Verhoven113-114-216-217
Hanenzn.,Jan Goyaert
210
Hanenzn.,Vranok Goyaert Vrancken
230-231
Hannen,Art
d r . ;Jut -g.m.Art Art Hermans169
Hannen zn . ,Henrick Arts
4-29- 157-172
Hannen,Heyn Art -g.m.Margriet v.Nuwenhuys46-69-70
Hannen, HenricJLArt -g.m. Kat rijn v. Rosendael18
Haseldonck,Henrick Jans van der
176
Heels,Gherit -g.m.dr.:Margriet -g.m.Heyn van Liessel166-167
Heels,Gherit
221
tSeels (*Heels),Gherit
dr.ïEnghel-g.m.Gherit Artszn.van71-72
sHeelszn.,Jan Gerit
50
Heersel,Art en Dirc van -broers53
Heerssel,Art nat.zn.Hr.Willem van -g.m.Katelijn53-57-90-212
Heersel,Dirc van
-van Bussel19-53-121-178-199
Heersel,Mr.Henrick van -erfvicaris tot Doerne15-21-44
Heeruck,Jan van
49
Hees,Art van -Mergriet de wede.4
knd.
212
Hees,Henric van
dr.:Metten,is moeder van Ywaen v.Heze175
Hees,Jan van
5
Heesacker,Emont Goyart Emonts van den
153
Heesacker,Jan Goyart Emonts van den
153-199
Heesch,Mechtelt nat.dr.Henric van
52-139-175
-of Mechtelt moeder van Weyn nat.zn.Hr.Jan v.Heze(?)Heesterman,Jan -g.m.3 knd.ïMechtelt -g.m.Jan RoefsWouter en Herman
55-175
Helden,Goyaert Willems van
173-179
Helmont,Art van
dr.:Aleyt -g.m.Jan Aertszn.v.Afterbosch59
Helmont,Art van
dr.:Yen -g.m.Goyart Gherits Verhoeven1jM
Helmont,Gherit Artszn.van -g.m.Margriet Verrijt15-58-128-146151-1 52 - 162 - 207 - 208 - 210 - 2 1 9-22 1
Helmont,Gherit Lemmen van
87

I

Blids*
Helwont «Goyaert van
5 knd* 2Jan an Qojraart
Katelijn -g,m* Henrick Abenzn.Ida ~g*m* Goyaert Garita Verhoeven_
Alayt -g.a.Jan Ar taan.van Afterbosch218
HeJJaon t«na de wig van -haar knd*219
Helmont,Baiaan van
14
Helmont «Jan van
3 zn.:Herman, Gherit an Jan
53—219
Helmont «Jan Jan aan. van -da oudste14
Helmont «Johanne* Artaan.van
14—125—^54
Htlacnt,Thonis Dr ia aan. van -g.a.Hadewig187
Halnara«Hayn -g .m * Johanna dr.Rut r.d.Goer101
Heaelllnnen.Yda nat.dr.Ltysbetten dar
164
Baorieazn. «Henrick Peter
36
Hepkenean. ,Hap Jan
230
Herlnxzn* «Wille» Jan -de Wegeaeker8 -4 3 -7 7 —1 6 0 -2 0 6 -2 2 0
Hexvanaan.Art
13 3 -2 3 0
Heraanaan. «Art Art - g . m , Jut dr.Aert Hannen169
Heraanean.«Art Art -van Hierlo—
26—134
Heraanaan.,Gherit Mens -g.a.Kateli£i Hubrechtsdr.6—13
Henttnzn. «Gojaert Villam
83
Hejlvigen, Jan
67
Heynbrechazn.«Jan Gherit -g.a.Merie97
Heynaalsana «Henrick
158
Haythuy 8aen«Jan Janaan.van
177
Heytrack«Henric Janszn.v.d.
129—130
Heytrack,Jan Janszn.van -g.m.Yda dr.Margriet166
HezefJan van -g.m.Sophia15
Heze 9Hr.Jan van -erf vicarie was tot Asten en Li erop—
48
Heze,Hr.Jan van -priester2 knd* snat.zn*Weyn (Ywaen)—Mechtelt z^n moeder— _
A
nat.dr.Sophia
1-21-31-33-85-99-100-116-139
Heze«Hr.Lambrecht van
21
He ze,Hr.Weyn van -priester—
19 7 — 202 — 209 — 2 14 — 225—230
Heze«Weyn nat .zn .Hr.Jan van -Mechteld zijn moederHeze«Ywaen van en Meester Lambrecht -broers48
Heze «Ywaen van
ia<v- 1 7 5
-zijn moeder is Metten dr.Henric van Hees.oi
Hese «Ywaen nat.zn.Hr. Jan van -g.m .MargrietmLinHeze,Ywaen van -koater Aaten- 32 - 35 - 43 -49 - 5 1 - 79 - 82 - 92 - tas— 196
120-126-133-139-147-148-149-160-161-182-184Iö:?
Heze «Ywaen van -koaternat.dr.:Joestken (bü Metken van Dynter)
e^-57-203
H.Geeetmeest era Aaten in 1471
40-5-/ ? ,. ^
Hobbraken * Houbraken«hnis tot
221
Hobbraken «Jacob van
ifi-1 7 - 146 Hobbraken,Jacob Weynenzn.van -g.m.Benen1 1 - 1 2 - 3 5 o?Q
148-149
Hobbraken»Katherüa de oudste dr.Weyn van
90-110— ^
Hobbraken «Melys Koretkenazn.van
__
Hobbraken «Mercelys
Hobbraken «Meree 11a Heynenzn.van
Isa
Hobbraken«Mercelia Peter van
'

bladz*
Hobbraken, Peter Henricszn,van
Hobbraken, Weyn van -g.ra.-

93-153-166-178

3 knd, *Katelijn -g.m.Art van HeerselSophie -g.m.Willem van Eyck of Willem
,
Herman EyokmansJacob
11-90
Hobbraken,Ywaen van
47-109
Hoeok,Aert Henricszn.v.d. -g.m.Beien dr.Aleyt v.Hal-38-41-42-43
Hoeck,Gherit Janazn.van
19
Hoefslegerzn.,Diro Herman
1 34
Hoeke,Peter van
176
Hoerne,Peter van
10
Hoeve,Vrouwe Johanna v.d.Leok,haar
225
Hoeve tot Heusden
195
Hoeve -bewoner-Diro van den Donschit12?
Hoeve* Dirc van Gerwen -inventaris127
Hoevel,Jan Peterazn.van den
71-166
Hoevel,Art van den -Mechteld de wede.5
zn.lArt,Peter,Dirc,Mercelys en Maes 187-188-220
Hoevel,Peter van den
dr.Luytgard -g.m.Henric Arts v.d.Camp167
Hoeven,Gherit van der -den molder130
Hoeven,Hubrecht van der
dr. :Katelijn -g.m.Gherit Meus Hermans6-13
Hoeven,Jan Artszn.van der
80
Hoeymeker-:Heyn die (=Mijckaerts)
51-70-83 ^
Honsnase,Jan
45 - 6 1 - 85 - 108 - 145 - 1 5 3 - 1 7 3 - 17 4 - 1 7 8 -2 1 6
Horic,Peter Henricszn.van -g.m.Katelijn*
4
Horric,Willem Wouterszn.v.d. -g.m.Belien Myckaerts- 27-28-200-229
Houtem,Jan Gheritszn.van -die Mollaer"
150-199
Hoven,Gherit Artszn.van der -g.m.Marie2 zn.:Art en Jan
113-217-218
Huben,Jan
150
Huis te Asten,Vrouwe Johanna
84

Jacobszn.,Dirc Dirc
56-57-95
Jacobs,Lysbet dr.Dirc
dr.sGoelden -g.m.Art Gheldens v.der Meer214
Jacobszn.,Jan -van Myerle10-175-176
Jacobszn.,Jan Willem
22-58
Jacopszn.,Jan Willem -Mergriet zijn moeder214-of-211
Jacobs,Jan Willem -g.m.Truy125
Jacobs,Willem -die Weert geheten30-33-34-86-111-165
Jacobs,Willem
141
Jacobs,Willem -Margriet de wede.z n .* Willem
8-51-88-89
Jacobs,Willem
dr.:Belen -g.m.Hubr.Hubr.Smets■an.:Willem
44
Jacobs,Willem -g.m.Grietdr.:Lysbet -g.m,Claes Art Smets126-136
Jacobszn.,Willem Willem
33
Jongenzn*van den Doeren,Ruelen Jan
179-TS0-181

bladz*
Kapel te Omel: rector Hr.M.Vermeer
48
Ktlneer,Heya -g.m,Johanna25
Kelremans,Henrick “g.m.Johanna dr.Rut v.d.Goer64
Kerokhoff,Jan Maeszn.van den
34-36-43-44-116
Kerkhoff,Mae 8 van den
dr.:Jut -g.m. H e y n die Kersmeker193
Kerkhofr,Maes van aen -g.m.Geertruyt dr.Lamben dr.
c *17-197
Ysbout Colen4 knd.
3®"’
^'
Kerckhof ,Maes Mae szn. van den
102
Kerckhoff,Roeien Maes van den
36- 37 - 103-204
Kerkmeesters van Asten -1468-1470-1471
*
1 1 7 - 145 - 177-203
Kersmeker,Heyn die -g.m.Jut dr.Maes v.d.Dael81-102-119-193163-194-206
Kersmeker,Henric die -g.m.Jut Silmans11®
Kersmekers,Jan Roefs
86-88-109
Kessel, cijns in boek van van
109
Keyserstraat,de
-bel14
Kiglaer,Dirc Willemszn.van
62
Kiglaer,Willem Willemszn.van
3 1 “32 -d 2
Rijnen»Peter -g.m.Luytgart dr.Peter Verdysseldonck202 229 231~
Kynre,Jan van
Kyevitsdr.,Aleyt Mercelys
6 k n d . :Goeswijn
Beien -g.m.Art van HoeckLuytgard -g.m.Jan Vervoert-

Gheritdr. ,Alyt,BeliJen.
38--*?
Kyevits,Aleit dr.Mercelys (=Aleit van Hal)
Jic
Kievit szn., Dirc Ysbout
14lKyevits,Dirc nat.zn.Bollen
11
Kievits,Hr.Jan (bij Demont)
nat.zn.:Lucas
2 nat.drs.:Dirc en Aleyt
KyevitstHr.Jan en Mr.Dirck -broers4
Kyevitszn.,Mercelis Ysbout
Kyevitszn.,Péter Dirc
Kyevits, Ysbout -g.m.AleitA0
3 zn.:Jan,Bruysten en Ysbout
Kyevitsvlaesschen,Jan Weynricszn.
19 -20- 46 - 109 - 146 Kyevitsvlaessen,Reyner Henr. -g.m.Ida Vlemyncks182 W
Laet,Maes den
109
Lambrechtszn*,Lambr.Henric -g.m.Mergriet215
Laan en, Ma es Henricszn .van
12-35
Landweer,de
-belend92
Landweer aan Voerseldonck,de gemeyn
6 1 - 62-208
Leck,Vrouwe Johanna van der
120 -204- 2 1 7 -218 - 225-226
Lemens,Jan -Meus de wede*10 - 16 - 1 7 - 1 7 6
Lemmen,Luytgard
225
Letters,Jan Henric -van Lieshout2 drs.:Ermgard en Mergriet
196
Lier,Heyn Willems van
49-50
Lier,Jan Willemezn.van
50-82-233
Lier,Willem van
5
hierop:st.Lenarts-altaar -belend.125
LiesBel.Dirc van -g.m.Weyndel-knd.4
Liessel,Gherit Henrlcssn.van -g.m.Margriet162-166
Liessel,Heyn van -g.m.Mergriet dr.Gerit Heels166-167
i»xesael,fieyn Henricszn.van
-j qc
Liessel,Henric Henricszn.van -g.a.Ljjsbet17

,.
»
, .
bladz.
Lobben,Mergriet dr.Jan
66
Lobkenszn.,Hr.Claes Heynen -priester- 69- 100- 133 - 145 - 161 -202-209
Lobkens,Henric Heynen
161
Lobkens,Henric Jan
47-109
Lobkens,Heyn
13-44-83
Lobkens,Heyn -g.m.Lyebet2 zn.:Reyner en Heyn
40-103
Lobkens,Jan Willem -g.m.Hadewig176
Lobkens,Jut dr.Jan en Henric Jan en Melys Jan 128-158-179-180-181
Lobkens, Lijsbeth
115
Lobkens,Melys Jan
133-136
Lobkens,Mercelis Jan
158
Loenzn.,Faes Jan -g.m.Hadewich231
Loeyen,Jan
120
Lokenmans,Henrick -g.m.Luytgart179
Lokenmans, Lijsbet
216
Lueskens,Peter -Margriet de wede.zn.:Goesen
;182
Luttelheze -belend.161
Luytgarden,Jan
211
Lybkens,Heylwich
82
Maeszn.,Dirc Peter
123-165
68
Maes,.... zn.Willem
Maes,Peter -g.m.dr.SErmgard -g.m.Vranck Dirc Crabben123
Mannartszn.,Jan Henric -g.m.Katelijn dr.Margriet166-167
Mariensoën,Dirc Jan -Jan de zn.226
Mechelen,Jan Alartszn.van
179
Meer,Art Gheldenszn.van der -g.m.Goeldenzn.:Joest
56-57-65-95-175-214-217
Meer,Hr.Jan Goyaerts van -vicaris Asten222-223
Meer^Waltgher Hermanszn.van der
224
Melyszn.,Dries Peter Thijs
73-74
Melyszn.,Jan den Wit Mathijs
101
Melyszn •, Thijs
192
Merendonck,Henric van den -g.m.Jut Mercelys Verweyen2 zn.:Jan en Dries
55-56
Merevoert,.... . van
197
Merevoert,Reyner van
3 knd.:Peter,Reyner en Jan
68-134-211
Merevoert,Willem en Peter zn.Goyaerts van
228
Meyel,Heyn Claeszn.van -g.m.Lijsbet212—221
Meyel,Peter Goyartszn.van
74-189
Meyerts,Peter Willem -g.m.Johanna 67— 189
Michielszn.,Art Henric
10-175-176
Mlchielszn.,Gelis Peter Art
175—176
Mychiels,Henric
4 knd.:Aert,Henric,Katelijn,
Lyebet -g.m.Claes Janszn.Mys45
Mychielszn.,Jan Diro -g.m.Marie Colen103-104-170-171-198
Michielszn* .Peter Art
<)0
Milheze,Hr.Jan Goyaerts van -priester3-47-95

bladz.

Moerkens,Hr.MerceliB -priester93-124
Moersenzn.,Henric Aert -g.m. Johanna van Roesven40-68
Molen,verhuurcedules van de
83-84-217
Molendijck,Jacb van den
195-210-221
Mollaer,Hr.Peter den -kapelaan te Den Bosch179
Molner.van Roey,Jan die -g.m.Katelijn93-124-125
Monen,Jacob Peter -g.m.Cristijn van Hal93
Monen,Jan
d r. 1Jut -g.m.Jan Gheritszn.van Aeyen5
Mortel,Mychiel van den -g.m.Heylwig3 z n . :Goyaert,Gerit en Mychiel
128-129
Mortel,Peter van den -g.m.Margriet van Bergelen82
Mortelmans,Hadewich
16-223
Munten,enkele soorten
121
Myckaerts,Art Henric -g.m.Heylwig Schijsen117-122-157-158-191
Myckaerts,Heyn -Margriet van Omel,de wede.6 knd.sHenric,Art,Weyn,Peter,Hil,
166
Beien -g.m.Willem20-21-27-28-51-76-77-125-152Myckaerts,Henric Henric
166-181-182-200-229
Myckaerts,Peter Henric
166-229
Myerle,Heyn Claeszn.van
205
Mijszn.,Claes Jan -g.m.Lijsbeth Henric Mychiels45
Naburen,de gemeyn -16 personeno.a.Jan de Smet Verbeeck
177-178
Nauszn.,Dries -g.m.3 zn:Henric,Willém en Theeus
93-124-125-190
Nederven,Hr.Willem van -vicarie Asten67
Nederven,Willem van -g.m.Aleyt dr.Jan van Os4 knd.:Willem,Katelijn,Lijsbet,
190
Johanna -g.m.Heyn Weynen v.Omel- 67-70-71-124-151Nollen,Art Mercelis -g.m.Aleyt176
Nuwenhuys,Goyaert Janszn.van -g.m.Lijsbetdr.sMargriet -g.m.Heyn Art Hannenzn.:Joest
46-69-70-109-122-123-157-177-197
Nuwenhuys,Jan Peter Maeszn.de oudste van
199
Nuwenhuys,Peter Maeszn.van
2 zn.tJan de oudste-tot LieropGoyart
154
Nuwenhuys,Peter Vreynszn.van
153-154
Omel,Hr.Henric van -priestern a t .zn.:Jan
145
Omel,Hr.Henrick van -priesternat.zn.:Henneken -gewonnen bij Katerina etc.16
Omel,huls van Jan Verbeeck tot
129
Omel,Jan van
knd.iVreyne,Weyn,Margriet,
Hr.Henriok pr.
90-125-14 5 -1 6 4
Omel,Kapel van -belend.182
Omel,Vreyns van
92

bladz*

Omel,Weyn van -g.m.Mechteld68-132-178-185
Omel,Weyn Janszn.van
78
Onderhoud:Vader-moe der104-105-114-115-182-183-188-202
Onstaden,Heyn van
26 - 53 - 57-88
Opwinning,een -prooea6 - 7 - 1 3-14-15-49-172-173
Os,Aleyt dr.Jan van -g.m.Willem van Nederven4 knd.:Katelijn
Lysbet -g.m.Ghijsb.van GhijzegemJohanna -g.m.Heyn Weynen v.OmelHr.Willem van Nederven -pr,67-70-71-76
Os,Dirck Jan Janszn.van
57-59-190
Os,Gherit Gheritszn.van
219
Os,Jan Janszn.van
dr.:Marie -g.m.Jan Goyaertszn.VeraelsvoertOs,Marie dr.Jans van
190
Otterdijck,Goyaert van -Elsbeen v.Onstaden de wedezn.:Hr.Roelof
51-101-122
Overlandt,Jan van
22

Paard,verkoop
63
Paepen,Luytgart -dr.Henric van der Rijt66
Papendonc^pirc van den -g.m.Mechteld2 drs.«Heylwich (wnd.Sluis)
Luytgart
172
Papendonck,Willem van -g.m.Elsbeen2 zn.sAert (wnd.Sluys-Vlaanderen)
Mercelis -schepen47
Papendonck,Weyn (Ywaen) Dircszn.van den
15-21-36-78-202-207
Pasen,17 april 1468
120
Pech,Goyart -g.m.Jut4 knd.:Sophia -g.m.Peter van DiepenbeeckGoyart,Johanna,
Heylwig -g.m.Aert de Haen75-91
Pech,Heylwig Verheyen dr.Goyaert
n a t .zn.:Goyart
1 6 8 -16 9
Pech,Johanna dr.Goyart
91-92
Pelserszn.,Art Ciaes
85-147
Pelsers,Bruysten Lambrecht -schepen2-18-25-64-77-85- 89-116145-154-165-168-207-221-224
Pelsers,Claes Lambrecht
z n .:Art
85
Pelsers,Lambrecht (of Lemmen) -Luytgard de wede2 z n.:Bruysten en Jan
37-121-151- 207-230
Perre,Gherit Peterszn.van den
203
Perre,Hr.Jan van den -priester2-29-70
Peters,Dirc
143
Petersdr.,Luytgard
119
Peters,Willem
39
Poerters,Dirc Willem -g.m.Katelijn2 drs. «Mechteld
29 - 3 1 - 32 - 123 - 154 - 1 5 &
Lysbet -g.m.Faee Veraelsvoert177-1/9

bladz•
Poerters,Willam -Lysbet da wedez n , ïDirc
123
Pootreoht,het
99
Pouwels,Goert Peter -g.m.36-37
Pouwel 8 ,Jan
20-23-24-30-110
Pruyssen,Herman van
5 knd*:Lijsbet,Weyndel,Aleyt,Mercelis, Herman 18
Putmans,Cornelis
52-78-121-122-128-133-139-230
PÜjtszn.,Willem Henrlo
5

Raet,Maea die
39-74-119
Raetszn.,Maes Gherit
109
Ravenaoker»Dirc van
45
Ravenacker,Reyn Artszn.van
100-190
Re est,Aert Henricszn.van -g.m.10-13-41-47-60-82-91-111-192-193
Reest,Henric van -Elsbeen de wede.4 knd.:Henrick,Jan,Art,
Lijsbet -g.m.Henrick Copijs-7-8-9-11-60-163-206-220
Robijns,Heyn Jan
37-38-81-118
Roefs van den Beernen,Dirc
90-186
Roefs van den Groetenacker,Jan -g.m.Mechtelt175
Roefszn.,Roef Dirc
90
Roelofzn.,Art Berwout
120
Roesven,het goed van -belend.159
Roesven,Henric van -schepen179
Roesven#Jan Peterszn.van
30-31-227
RoesvenfPeter van
68-120
Roesven,Peter Goyaertszn,van -g.m.Jut161
Roesven,Peter Peter van -g.m.Jut dr.Vreyns v.Omel125
Roesven,Uman van -g.m.Heylwig4 knd.:Gherit,A r t ,
Even -g.m.Gherit Jan Wolffszn.33-40-68-78Johanna -g.m.Henric Aert Moerssen79-113
Roesven,Willem Peterszn.van
1-158-228
Rosendael,Art Janszn.van
133
Rosendael,Dirc Janszn.van
4-18-29-109-110
Rosendael,Jan van
dr.:Katelijn -g.m,Henric Art Hannen18-86-87
Rosendael,Jan Dircs en Margriet van
143 -14 4
Rosendael,Mercelis Janszn.van
2-64-66-77-133-187
Rut,Diro van -schepen34-169
Rut,Henric Dircszn.van 86-120-121-128-134-167-168-178-195-196-222
Rut,Henric Dries van
212
Rut,Rut van -schepen37
Rutgers,Art (Rutten)
2
knd.sDaem en Lysbet
119-134-215
Rutgerszn.,Daem Art
1-24-29-33-43-109-119-119-161-217
Rutgers,Rut Art
101-102-103-123
Rutten,Rut Everaerts -van Geldrop64-180
Rijnkensvoert,Jan Arts van Hal van
158
Rijpelberch,Jan van
Rijt,Luytgard dr.Henrlo van der
69-118

bladz•

Sande,Jacob Janszn.van den
Sanderszn.,Claes Diro
Scaffeit,Jan Pauwels -aliasSoalvogels,Jan Art
Soaut (Verscaut),Jan nat.zn.Jacob van der

Q7-159-160
33

20

197

2-20-73-110-H7-169176-178-198-208

Schenarts,Goyaert -g.m.Lysbet10-176
Schepenen: 1464 t/m 1471
1-18-73-93-120-130-140-158-172-177178-203
Schiltmeer,Dirc van den
232
Schisenzn.,Gheven Melis
dr.iHeywig -g.m.Aert Heyn Myckaerts117
SohoèÉacfeey,Bruysten Janszn.
58
Schoetacker,Philip Janszn.van
58
Schijndel,Eymbart Janszn.van
145-153-200
Scoemekers,Daendel zn.Willem
66-67
Scoemekers,Goessen -Aleyt de wede.4 k n d . :Jan,Mercel,Ermgard,
Engel -g.m.Jan Herm.Verhoeven142-155-204
Scoenyncks («Scoemekers)
66-67
Scoenincx,Deencken Willem
130
Scoet,Bruysten van
194
Screynenmeker,Jan den
151
Silmans,Art -g.m.Jut2 knd.:Henrick en Joestken
14-15-23-30-41-110-134-151
Silmans,Art Jan
11
Silmans,Art Mercelis
14-15
Silmans,Jan Willem
2 drs.:Mechteld -g.m.Ghevart Jan GhevartsJut -g.m.Henric die Kersmeker118
Silmans,Willem
dr.:Aleyt -g.m.Gherit Everaert Peter Everaertszn.-65
Silmans,Willem Jan
47-109
Slechszn.,Dirc Jan
141
Slechs,Goyaert Danel -Lijsbet de wede.215
Slechszn.,Joest Maes
215
Smetszn.,Claes -g.m.2 k nd.:Maes en Hr.Henric
215-216
Smetszn.,Claes Art -g.m.Lijsbet dr.Willem Jacobs60-126-190
Smetszn.Hr.Henric Claes -priester20-104
Smetszn.,Hubresht Hubrecht -g.m.Beien Willem Jacobsdr.44-48
Smets,Jan Jan
211
Smets van Someren,Jan Jan -g.m.Luytgard156
Smets van der Winckel,Jan en Yda
228
Smoencszn.,Goyaert Jan
28-29-31-63
Smo lier szn.,Jan Gherit -g.m. Katelijn62
Smollerszn.,Mat hijs Dirc -van Someren171-199-222
Smollerszn.Mathijs Dico Gheven
83
Smollerszn.,Mathijs Jan -van Berghelen195-196-222
Smolnerszn.,Ghevart Diro -g.m.Margriet Vlemyncks169
Snijer e ,Henric Jan -g.m«Katelijn dr.Reyner Haengreefs32
Snijerszn.,Willem Henric -van Liessel210-231
Soeckelszn.,Dries Gheven
126

bladz.
Soorten geld
201
Spiker,Maes -g.m.Marie dr.Peter Mathijszn.4
Spijkerman, Ma es -g.m. Mar ie dr.Luytgarden86-87
Sp*..kerszn.,Willem Henric -van Mierlo49
Stakenborch,Hr.Art yan (bij Gheerborgh)
nat.dr.:Aleit
3-97
Stakenborch,Jut dr.Henric van (van Beeringen)
4 knd.;Jan,Peter en Henric v.Beeringen-broersAleyt -g.m.Koerstken van Aken44-45
Stakenborch,Margriet van
5 knd.:Henric,Jan,Art,
Merie -g.m.Jan Gherit HeynbrechsAleyt -g.m.Willem Willem (Justere97
Steekmans,Jan Dirc -g.m.Heylwig9
Stippelmans,Matheus -Geertruy de wede.23-24-30-51 -52-83-

1 10-140

Stock,Claes van den
70
Stock,Johanna dr.Claes van den
1®4
Stock,Lambrecht Claeszn.van den
66- 99- 1 °
7 -I 08
Stoetboems,Joest Lenart
79-128
Stoetboem,Korstiaan Jan
18
Stoetboems,Lenart Jan
zn.:Joest
2-19-20-34-39-41-78-108-109-111-127-13g-<44
Straeten,Henric Gheritszn.van der
14b
Stret,Maes die
34
Strijker,Henric die -van MyerleStrijkers,Henric Henric -de jongste49-50
Strijkers,Henric Henric-de oudste50
Strijkers, Willem -g.m.Heylwig4 knd.tHeylwich -g.m.Henric Peterszn.Willem,Henric,Metken
49-50
Stijnen, Merten
2 knd.:Henric, Ka te lijn
154
Testament,van Jan die Wit
102-103
Teus,Heyn
68
Thoren,Goyaert Abenzn.van
55 - 77 - 141 - 161 - 186-216
Thoren,Henrick Abenzn.v.d. -g.m.Katelijn v.Helmont-125-190-191-219
Thoren,Jan Abenzn.van
16 - 108- 109- 154 - 159-160
Thijszn.,Dries Peter
118 - 119 - 17 1 - 189-226
Thijszn.,Jan -g.m.Lijsbet Wittenzn.:Jan
116-117-170
Thijszn.,Mercelis Willem
59
Thijs,Peter -Luytgard de wede.3 knd. ïGoyaert
Marie -g.m.Maes SpijkermanWeyndel -g.m.Jan van de Voert86-87
Thijszn.,Thijs Melis
207-208
Thijs,Willem Jan —g.m.Lysbet Willemsdr. v.Drie ja eren was— 58
Thijszn.,Willem Jan
116-117
Thijszn.,Ysbout Peter
26

Tielmans,Peter Dirc -g.m.Maria ZewoutsTienroey,Lewart Claeszn.van -van BroeckhuyssenTienroey,Lenart van -g.m.Nellen Goyart Hanen wede.-

bladz•

o

62-99 *

*168

Uden,Aert van

d r .:Joanna -g.m.Peter Willem Meyerte-de jongste-

Uden,Art van
Ude 9 ,Art van

-de oudsteUden,Jan Geldenszn. van

Veldecker,Dirc Willems van -g.m.Aleyt van DoerenVeldecker,Peter Willems van -g.m.Mechteld Vlemyncks-

Pi*

20-203

86- 152 ^ 15 ^

Veldecker,Willem Willems van -g.m.Johanna183-184
4 knd.:Peter,Dirck,Willem,
Lysbet -g.m.Henric van Liessel-13-14-17-115 - 169-170
Velkener,Peter Mercelyszn.die
200
Veltwijc,Jan Peterszn.van
gq
Veltwijc,Peter Peterszn.van
Ven,Emont Artszn.van den
^ “^ 3- 157-170 -qq
Ven,Everaert Artszn.van den
,
97
Venmans,Heyn Lijsbetten
Venmans,Jan Heynen
-joq
Veraelsvoert,Faes Goyarts -g.m.Lijsbet1c-? * c
Veraelsvoert,Jan Goyaertszn. -g.m.Marie van Os- 8- 9 - 5 7 - 67 - 1 90-220
Verbeeck,Henrick Janszn.
^^
Verbeeck,Jan die smet -de jonge94.-QA
Verbeeck,Jan die smet -de oudste18-19
Verbeeck,Jan Jan Smeets -g.m.Aleyt- -clockmeester- 55-56-62-6483-99-129-130-150-151-168-169- 176-182
Verbeeck,Jan Smets -g.m.2 zn.:Jan en Willem
99
Verbeeck,Peter
14
Verbeeck,Steven Heynenzn.
4
Verbeerct,Mathijs -g.m.Mechteld dr.Ysbout Copijs
zn.:Willem
127-132
Verbeersdonck,Dries
216
Verbeersdonck,Goyaert
83
Verbeersdonck,Mercelis Arts
13
Verbeersdonck.Pouwel Artszn.
13-27-44-93-94
Verbeerschit (moet zijn Verbeercht),Willem Thijszn.
140
Verberschit,Willem Willem
100
Verdonschit (Donschit),Dirc Peters -g.m.Katelijn7 knd. iPeter,Heyn.Dirc,
35-82-89-90-127Jut -g.m.Dirc Heyn Berckers134- 136 - 1 59-160“
Heylwig -g.m.Willem Goyaerts161 - 198-210 -225 Celyen -g.m.Jan Claes232-233-234
Katelijn -g.m.Peter ‘
Jan ClaesVerdonschit,Henric
33-°-*

bladz*
Verdonschit iHeyn Peterszn.
Verdonschit »Peter Janszn.
Verdijsseldonck, Peter
(zie=van Diesdonck)

225
225

4 knd. «Luytgard -g.m.Peter KijnenKatelijn -g.m.Joerden van DiepenbeeckHadewych -g.m.Paes Jan Ghelkemanszn.Peter
168-172-179-175-202-222-229
Vereycken,Alant Mercelis
99
Vereycken, Ansom Ansoms -g.m.Heylwich- van Bakel168-169-170
Vereycken,Henrio Alant Merceliszn.
59
Verhaelsvoert,Henric
2 knd.iMerten en Henric
10-175-176
VerhaelsvoerttMercelis
2 knd.:Merten en Theus
10-175-176
Verhaseldonck,Henrick Janszn.
10-16-17
Verheyden,Goyaert
92
Verheyden,Johanna dr.Goyaerts
117
Verhey den, Peter..
115-120
Verhoeven,Art G£er±ts
-schepen12-34-114-121- ^57-230
Verhoeven,Art Janszn.
6-133-1°“
Verhoeven,Gherit
-schepen37-39-78-86- 178-222
Verhoeven,Gherit Goyaerts
161
Verhoven^Goyaert Geritszn. -g.m.Ida van Helmont151-191-*'“
Verhoeven,Goyaert Sijmonszn.
183
Verhoven,Gherit -g.m.Marie3 knd.:Aert,Marie -g.m.Henric Henric DuystersMargriet -g.m.Henrick Henric Hanen114
Verhoven,Henrick Hubrechtszn.
zn.sJan
179
Verhoeven,Hubrecht Hubr. -van Liessel^3
Verhoeven,Jan
35*9©. _
Verhoven, Jan Art szn.
16-91- ^ £ ”2*0
Verhoven,Jan Gheritszn.
-molenaarVerhoeven,Jan Herman -g.m.Engel dr.Goessen142
Verhuurcedule,de molen te Asten
2
Vermeer,Aert Geldens en Dirc Geldens -broers57
Vermeer,Hr.Merten -rektor kapel Omel en Hersel26- 48- 5 °
Vermeer,Wautgher Hermanszn.
95-J55
Vermoeien,Rut Mertenszn.
aao
Vernaderen,een huis etc.
22 - 24- 86- 127 - 128 -*4
Vernebben,Art -g.m.2 zn.sArt en Jan
52-173-174-211
Vernebben,Art Art
85-96-139-169-172-173-174-186Vernebben,Jan Artszn.
2ii
Verpachting,een
71-72-165-170-171-193- “4
Verrijt,Philip
io r -1 86
dr. sLijsbet -en Jan haar nat.zn.,o:?
Verrijt,Philip -g.m.Katelijn3 knd. *Peter, de oudste,
Mechteld -g.m.Heyn Arts van der Doren89- ' 2“«jc?
Margriet -g-.m.Gherit Artszn.v.Helmont^ 195 Verrijt,Joest Peterszn. -g.m.Belien dr.Heyn v.Liessel4 - 77 - 12 ?152-153-166-169-2
Verrijt ,Luy^ga,t,t dr.Henric
69

bladz.

Verrijt, Pet er
166-222
Verrijt,Peter Peterszn.
73
Verrijt,Peter Philipszn. -g.m.Johanna Colen
143-226
Verschildmeer,Dirc
115
Verstraten,Art Willemszn.
13
Verstraten,Gerit -Geertruy de wede.-en knd.50
Verstraten,Gherit Gheritszn.
58
Verstraeten,Henric Gheritszn.
175
Vervoert,Art
201-202-234
Vervoert,Art -zwager van Jan Janszn.van Afterbosch de
Jongste210
Vervoert de mesmeker,Art Vrancken -g.m.Ermgard- 23-56-57-155-156
Vervoert den mesmeker,Jan
160
Vervoert,Jan Vrancken -g.m.Luytgard van Hal38-41-42
Vervoert,Jan Vranckenzn. -van Sevenum69
Vervoert,Vranck
201
Vervoert de mesmeker,Vranck Vrancken
-zwager van Jan Janszn.van Afterbosch de Jongste-210
Verweyen,Emont
53
Verweyen,Henrick Hermanszn.
1
Verweyen,Mercelis
dr.sJut 1.-g.m.Henric den Bruyn2.-g.m.Henric van Merendonckr
53-54-56
Verweyen,Peter Artszn.
153
Verweyen,Peter Emond Artszn.
90
Verweyen,Peter Henricszn. -schepen-g.m.Belien- 1-37-56-93-177-222
Verweyen,Peter Hermanszn.
33
Vestart,Meester Jan
193
Vicarius tot AstensHr.Goyart van Asten
26
Vicarius,Hr.Jan
10
Vicarius tot Lierop:Hr.Merten Vermeer
26
Vlas,3 pond
8
Vlemyncks,Jan
11-12
Vlemyncks,Jan -g.m.Heylwichdr.:Margriet -g.m.Ghevart Dirc Smolners169-170
Vlemyncks,Jan -Heylwich de wede.8 knd.:Jan, Lijsbet,Heylwich, Aleyt,Thijs (dr.),
Mechteld -g.m.Peter Willems v.VeldeckerKatelijn -g.m.Gheldken Mychiel GeldensIda -g.m.Reyner182-183-184
Voerseldonck,lantweer aan
61-62
Voerseldonck,Willem Jacobszn.van
207
Voert,Berthout van
43
Voert,Jan van der -g.m.Weyndel dr.Peter Mathijs4-87
Vos,Joest Roever
36
Vosholen,Mercelis van
dr.:Mechteld -g.m.Dirc van den Papendonok172
Vosselen,WiJchmoet van
222
Vrancken,Goyart -Nellen de wede.6 knd. 1Claes,Heylwich,Katelijn, Jan, Vranok,
Jut -g.m.Peter Goyarts v.Roe©ven62-63-174
Vranckenvoert,Goesen -Agnes de wede.3 knd.sWillem,Jan,
Hadewig -g.m.Jan Willem Lobkene176-177

bladz.

Vranckenvoerts,Hayn
Vranckenvoertszn.,Henrlo Jan
Vriesen,Claes Janszn. -g.m.Aleyt Jan Celendr.VrieBen,Henric Jan -g.m.Korstijn dr.Art Wijsendr.sEven -g.m.Peter Janszn.van BonVrodenzn..Henrick Dirc
Vroedenzn.,Willem Willem

121-230
26
3-37-38- 112-172
87-88
31-32
73

Wagemeker,Willem Jan Herincszn.die
14-117-145-178-206
Walen,Demont dr.Henric
224
Walscharts,Jan -g.m.Aleyt2 dre.ïBelen -g.m.Jacob Ysbout ColenLijsbeth
7-10-86-176
Waterlaet,de -belend.38-54-55-226
Waterstraet,de
123
Weerdingen,Jan Janszn.van
39
Weert,Meys Peterszn.van
203
Weert,Willem Jacobs (van den Dunghen)die men heet van 49-63-165171-203
Weerts,van Helmont,Antonis
101
Weg,een -van kerk tot windmolen-van kerk tot heylgen eycken79
Werts,Gherit
3 k n d * :Gherit,Willem en Jan
203
Wertszn.,Joest Willem
203
W e rtszn.,Merten Gerit
203
Weyen,Henrick Henricszn.van der
2
Weynen, Katelijn
35
Weynenzn.,Weyn Mercelis -g.m.Katelijn35-77-136
Weynenzn.,Ywaen Mercelis
11
Wilbruerszn.,Cornelis Willem
52-81-82-209
Wilbruers,Willem
61
Willeken,Joeuden
115
Willemszn. ,Art Jan
65-75-193-225
Willems,Claes
97
Willemszn.,Heyn Mercelis
193-205
Willems,Jan
16
Willems,Mercelis -schepen4-39-4 6-61-89-97-116-117-146-14 7154-155-1 75 - 1 76-209-222
Willems,Mercelis -schepen2 knd. :Hr.Mathijs pr. en Willemen dr. 34 - 36 - 37 - 54 - 70 - 78 116-189-219
Willems,Willem
4
Willems,Willem Jan
86
Wit,Jan die (=sWitten)
76-187
Witten,Dirck Jan
192
Witten,Jan -Hadewig de wede.3 k n d . :Joest,Art en Heyn
79-102-187
Witten,Jan Janszn.
126-190-191
Wittenzn.,Thijs -g.m.Hillen3 knd. «Merten, Johanna,Willem
19 1 - 1 1 6 - 1 17-126-170-190

bladz.

Witten,Willem Jan
126 2r 92
W o l f s z n Gherit Jan -g.m.Even van Roesven4 O -00
Wolsberch,Henrio Peterszn.van den -g.m.Heylwich49
Wouters,Jacob Goessen -v.d.Molendijck1 4 1 - 142 Wouters,Jan Gherit -g.m.Meriezn.:Gherit
Wouterszn.,.... Gherit -g.m.Lijsbet1°^
Wouters,Goessen -Katelijn v.d.Molendijck de wede.82
Wouters,Peter Gherit -g.m.LijsbetXI
Wychmoets,Dirc -g.m.Willemen dr.Ghertruyt Goyaerts> ~
Wynekel,Bruysten van den
123
Wijnckel,Goyaert Jan Smeetszn.van den
1 6 1 - 1 6 5 -18 1
Wijnckel, Heyn Gheritszn.van den
3 - 10 U
Wijnckel,Ida Jan Smets van den
228
Wynekel,Jan Smets van den
2
knd.:Ida en Jan
228
Wijsen,Art -g.m.Katelijn2 drs.:Korstijn -g.m.Henric Jan VriesenMargriet
87-150
Wijsen,Jan -g.m.dr.jKatelijn -g.m.Jan die Molner van Roey124
Wijsen,Jan -g.m.2 knd. :Willem,
Katelijn -g.m.Jan Gerits van Houtum150 _
Wijsen,Willem Jan -g.m.Katelijn dr.Jan Danels136-150-161

Ysbouts,Elsbeen
Y sbout s ,Ermgard

115
115

Zewout s ,Willem
4 knd.:Heylwig -g.m.Jan Dirc SteekmansMarie -g.m.Peter Dirc TielmansJoest -g.m,Jan Goyarts van de GoerWillem
9
Zewouts,Willem Wilms -g.m.Mechteld Jan Colen64-143-205-206
Zeylberch,Ghevart van den -g.m.Heylwig4 knd.:Ghevart,Henric,
Luytgard -g.m.Aert Aert van der HagheHeylwig -g.m.Mercelis Lemmen Aleytenzn.

208-226
96

Toponiemen bij R 54
bladz*
Aestappen,beempt tot
Afterbosch,land of beempt in
Appelbeempt,den
Ayenacker,den

Beeck,land in dia
Beeck,de gemeyn
Beemden,de

56 - 75 -76 -9 1-98-141-147-155-207

5
184

4 -7 - 14 -18-

19-182
86-125

Berge1en,een weg tot
38
Bleeck,beempt den
49. 114-228
Bocht,een hof aan den
136
Boet,land in den
184
Boeckhout,land in die
190
Boecweytskemk«a$*rfenis dat
117
Boerchbeempt,den
198
Boeschot,hoere van
88-228
Boeschot,den Nuwencamp tot
88
Boescot, Horst in die
22
Boesschitter Horst,beempt die
164
Boesterhorst,beempt die
24-72-97
Bonenberch,land aan ghenen
37-114
Borchbeempt,den
197
Bosch,eeusel of beempt tot ghenen
89-129-130-161-174
Bosch,huis aan gheen
93-107-124
Braeckwijnckel,land in den
151
Braessel,een eeusel op
87
Braessel,land op
1-16-19-45-106-135-146-159-185-188-210
Braessel,land op Cleyn
177
Braken,land op die
79-145-162
Brant,een erf den
91
Brant,beempt op den
38-58
Brexken,land dat
170
Broeck,het gemeyn
54
Broeckkamp,een beempt in den
88
Broexken,land dat
197
Brouwen bruecksken,beempt dat
96
Brucacker,land den
89
Bruystenacker,den
227
Buckyncksbeempt,den
158
Bussel,beempt achter
125
Bussel,'t goet van
4-9

*

bladz*
123

Camp,een eeusel in Slechskynder
Camp bij Onstaden,een
Camp,land bij die hofstad in den
Camp,land achter den
Camp Vereycken,erfenis den
Canijnsberch, land den
Cloeten, land op die
Cloetken,land dat
Coelck,land aan
Colok,beempt den -OmelColenbeempt,den
Cranenbeempt,den
Cranenberch,land op den
Creyenstert,beempt of land in den
Cromacker,den
Cuylacker,land den
Diesdonck,land of beempt tot
Diesdonck,huis etc.tot
Donck,gheen Hoeghe
Donck,land in die
Donghen,land op die
Dunghen,een eeusel ln die
Dijckbeempt,den
Dijck,beempt aan -naar SomerenDijck,land enz. -tot LieropDijck,huis enz «aan den
£endenpoel,land den
E(e)spen,land op die -OmelEeusel,erf of
Egelshove,land die
Egelsvoert,den -een beemptEschmortel,beempt,den
Estersten beempt,den
Euseldonck,huis etc.aan die
Eycken,Heylgen -weg totEyndelbeempt,den
Gheerkenscamp,land
Ghervman,huis den -in WolsberchGhevarts beempt,den
Greftackertot Omel,den
Groten acker,den

155
rr
ioq-16 ?
A ia-18 -64-109
77 11g
11*
217
^39-144
p-11 8- 157 -206-214-220
ö~
89
91

5-9-11-25-183-205-227
48-60-129-143-15^-190-226
170
125
31-147
1-35-69-78-109-133-220
148-202

35
18-64-107-108-116-129-174
12-35
29-63

11-50

226

•98
79
130-184
50
200-231
135-196
174
162

bladz.

Haeck,land den
54-60-209
Hageloruys,land omtrent dat
50-135
Haghe,beempt die
66
Halfhuls etc.te
33
Haloamp,beempt den
153
Halsacker,land den -tot Omel24-97-154-164-206-227
Haseldonck,beempt in die
66-71-123-144-157-167-176-210-219
Heelken hoeve,te ghenen Bosch
161
Heerstraat»de gemeyn
84-163
Hegacker,land den
77-152-153-178-228
Helcamp,een
226
Heusden,beempt achter
12-35-103
Heusdenvhuis etc.tot
195
Heyden,land ter
11
Heylaer(land dat
103
Kezeaoker,land op den
34- 167-176
Hobbraken,land aan den Dijck achter
27 - 37 -57 - 78 -93 - 178 - 198-217
Hoefken tot Omel,een
35-91-168
Hoefken.bil Molendonks beempken.een
76
Hoeff,land die
27 - 108-158
Hoel,een drijfwegh,die
36
Hoeynckvland
173
Hof aan de kapel tot Omelveen
135
Hoghen acker,land den
50
Hoghen camp,land den
8 - 152 - 22 ©
Hoghe eeusel,land int
65 - 74 - 133 - 193-213
Hoge Donck,een beempt die
42-123
Hoge Loe,erf op die
106 Honsdonck,die
9-45-23^
227
Horst«land en eeusel die
Hove,land die
58-68-180
Huysecker tot Diesdonck,den
99-168

Kapel,huis bij -OmelKemenay,land in gheen
Keyserstraat,de gemeyn
Kyevitsvlaessche,huis etc.aan die
Kyevijtshoff ,de

204■
3-43-66-07
*7
146
10

Laarbroeck, land aant
22 - 35 -43 - 58- 7 1 -80- 81 «->128 -l 5 l-22 °
Lanohout,beempt en eeusel het
? 161
Langenecker,den -aan ghenen Bosch
39-61-89-113- '
Langestraet,erfenis aan die
94
Lenxdonck,huis (met 4 gebonden) aan gheen
1
Lenxdonck,land in die
64-98Leyers horst,beempt dit
ffp
Lielaer,huis int
2
Lielaer,land (eeusel) int
16-22-64-65-70-74-95-105-1W Ï W t
193-194-200-215-216-219-z^*

bladz*
lobkens camp,land in

$3

Lochten,land op gheen
69*71-110-169-223
Loohtenbroeok, land aant
18-29-52-113-213-214-219
Lochtenbroeck,den Wynokecker aant
18
Loe,land op die
227
Loverbosch,land op
23-29-30-37-46-52-77-85-133-144191-207-213-214-225
Loverboschweg,de
194-200-225
Luttelheze,beempt in
77 - 106-226
Mander,land dat
Mastcoey,beempt in gheen
Moenskemkkn^^rfenis
Molemanskempken,erf dat
Mole^, erf bij die
Molenbeempt,land den
Molendonksbeempken,het
Molendijok,huis aan den
Molendijck,land aan den
Molenweg,een
Molenijnde,huis bij die
Mortel,den -aan ghenen BoschMuyssenstreep,land den
Happart,beempt in den
Nopboem,land op den
Nuwencamp,land in den
Nuwenhof,erf in den

5
130-228

1
225
145-176
228
75
82-142
209
79-165-166-211
133
39-89
57-139
2 - 59- 7 1 - 167 - 188-221-231

if^QQ
71-88
106

Oeyvaertsnest,land den
0 1 1 ant,een beempt op dat
Omel,huis enz»tot

8- 1 0-22-23-58-60-85-97-1 06- 1 1 1 - 128 -

Omel,land tot

6- 13 - 14 -25 - 39- 54 - 56- 58- 112 - 125 - 151 -

Onraet,een akker opt
Onstaden,beempt tot
Onstaden,die Hoeff tot
Oulandt,dat groot

, 1°4 __

177-185-200-226-229

156-159-162-163-164-190-198-204-205
_12-108
45-47-71-84-87-111-145-158 ~]|^~207~
27

bladz*

■
37. 44-191
213

Papendonok,beempt ln die
Papendonok,dat Hoghe eeusel in gheen
Pasch,land aan den
Pairbeempt,den
Philipsecker,een erf do
Ploemp,beempt die
Reynenakker,den -HobbrakenRietbeempt,den
Rincvelt,huis aan gheen
Roesven,hoeve van
Roesven,land in gheen
Roet,land int
Rosendael,huis etc.int
Ruelensacker,den
Rije,erfenis die
Rijde,land aan die
Rijsbroeck, beempt dat
Soildmeersbeempt,achter Heusden
Schildmeercamp,huis etc.den
Scoetken,erf dat
Sillen,erfenis die
Snijerscamp,land in
Spleet,beempt in den
Stegen,buie enz.ln de
Stegenechen Dijck, den
Stertbeempttden
Stockenberct,land aan
Stoeckerscamp,huis etc.den
Stoetbeemptken,dat
Stok,in den
Spoerot,een eeusel die
Streepken,het
Strijthoe ff, land den
Swertbroeck,beempt int
Swertenberoh,den -land tot 0 m e

Theusbe emtgen,he t
Thijs Loo tot Omel,land
Tunghen,land op die
Udelooet,huis en land op

21 1-223

228
-jq5

9 6 -2 1 3

36

34
16-151-152-208
1-16-147-177-188
31
25.70-71-81-84-88-194
74-109-119-163
227
198
20-109
173

010
007

n
20-25-81-89-145-199-208
1,n
134-135-140
~
II*
Q£

80

«p-

_

a Ca

l - 5 4 - 8 1 - 1 0 7 - 1 0 8 - 1 5 2 - 1 o 4 -

-qq
2 0 4 - 2 2 7

T226
J
170

86 - 165-210

blad*.
Veldacker,land op
Ven,land dat
Venaoker,den -tot DiesdonckVereycken,erfenis den camp
Verheyen,huis etc.geheten
Verheyen,land in den camp
Vlasoloten,land die
Vlaslandt,atuk land dat
Voerck,land in die
Voerseldonck,huis etc.tot
Voerseldonck,land tot
Voerseldonck,land voer den boem tot
Voerseldonck,Stoeckeracamp huis etc.op
Vosholen,huis etc.aan

105-106-115- 182-189
50

105-125-233
66
76
75

12-35
5

207
91-97-155-207- 209-213
78-92-175-216-219
101
213
73-222

Weeracker,land den
223
Weerdingen,beempt tot
15-17-54-56-154
Weerdingen,beempt bij -dat Scoetken212
Weert,een beempt den
159
Wey,land aan Voerseldonck int
170
Weyen,land bij den
101
Windmolen,land bij
43-69-71-130-169-208-228
Wolsberch,huis etc.in de
14-15-20-166-187-203-205-212-224
Woelsberch.den Ghervman ln den
23
Wijacker,den
226
Wynckelacker,die -aant Lochtenbroeck18-29-87
Ynden,de

76

Klapper, alleen op persoonenamen der bezittere of gebruikers van
belendende percelen* -R 54-

Aben,Heyn
Aestappen,Art Artszn.van
Afterbosch,Jan van -knd.Alarts,Mercelis
Artszn.,Jan Qherit
Arte,Lijsbet dr.Gherit
Arts,Meroells -de knd.Asten,Heylwig van
Asten,Hr.Jan van -vicaris tot AstenAsten,Vrouwe van

bladz.
227
211
56-75-91-140-141-147-155-186
173

209
216
109
200-229
2-18-31-70-83-88-110-166
188-195-200-228
65

Beerckven,Lijsbet van den -en knd.125
BerghefArt Thijs van den
194-223
Berghelen,Thijs van
59
Bergelen,knd.Ysbout van
38
Berckel»Claes van -de wede.met knd.135-208
Berckel,Gherit Henricszn.van
2-43-163
Berckel,Gherit van
18-29-130-146-221
Berckel,Goeswijn van
179
Berckel,Hugo van
113-114-228
Berckers,Dirc
95
Best,Art Tan
8-35-48-60-70-112-125-126-161-162-163-

164-177-190-205-207-226

Boem,Thijs van den
141
Boemen,Goyaert en Lemmen van den
199
Boeschit,Katelijn van -en knd.82
Boeschit,Mergriet van -en knd.142-172
Boesen, Heyn
35-72-113-119-176-198-233
Bollarts,Roeien
6-13-58
Bonenberch,Peter van den
70-215
Borlaer,Dirc van den
27-191
Borlaer,Gherit van den
22-99-44-61-65-74-96-110-119-150-163186-219
Borlaer,Katelijn van den -en knd.158
Borlaer,Mercel Gheritszn.van den
213
Borlaer,Peter van den
71-84-153-163-181
Bosch,Mercelis van den
226
Bosch,Mercelis Weynen van den
174
Bosch,Philip van den
8-24-39-48-54-61-77-89-91-97-124-126-129-

136-143-151-152-156-161-162-164-168-174-190-198-200-206- 226-229
-Margriet de moèder39

Bosch,Weyn van den
Bosch,Weyn van den

8-39-44-54-60-89-105-124-125-129-135-1367
Bottelmans,Goyaert
156
Bottelmans,Jan
112
Bottelmans,Willem -de erfgen.129-155

bladz*

Bouts,Aelken
Bouts#Peter
Brakel,Lubredht van
Brey,Henric van
Brey»Henrio Janszn.van
Brey»Jan van
Broeck,Jan van den -de erfgen.Brouwers,Maes
Bruynen,Jan -SomerenBruynen,Jut
Bruysten,Gherten
Buckyncks,Baten
Buckyncks,Belien -en knd.Buokyncks,Gherit
Buckyncks,Ghys
Buckyncks,Heyn -erfgen.Buckyncks,Jan
Buckyncks,Mercelis -de knd.Buckyncks,Metten
-en knd.Bullen,Dirc
Bussel,Art van -Kateiyn de wed.Bussel,Dirc van

13 27 32-79
93 101-223
175-182-194
170
104
15-225
15
-

-

69-166-180-176
229
129
209
187

37 46 52 207
114-166
156-223
159 170
166-225
197
-

-

-

-

-

97

207

19
146
9-21-78-99- 178-1 87-198

1 58-208-215-223
Caer,Maes Maeszn.van den
71
Camp,Henrick Artszn.van den
87
Catwick,Willem van
Ï5
Cnuyts,Jan -de knd.64-129
Coerten,Jan
9
Colbraken,Hr.Henric Peterszn.van
12
Colbraken,Peter van
9-11-184-228
Colck, Thijs van den
70
Colen, Aert
TIL
Colen,Dirc Willem
Colen,Elsbeen -en knd.-5-22-39-54-58-61-71-8U~
170
Colen.Enghel
.nc- 106- 107 - 1 19-152-163Colen,Heyn Jan
24-59-79-81-97-103-105 1° 197 - 204-220-226
Q n

Colen,Jan
Colen, Merten
Colendr,,Metten
Colen,Pauwel Jan
Coppen,Belien
Copys,Heyn
Copyszn.,Wreyn Ysbout
Copys,Ysbout
Cremer,Eymbart den
Cremers,Jan
Cremers,Jan Mercelys
Cremer s ,Ka t elyn
Cremers,Lemmen
Cremers,Mercelis -de erfgen.Cremers,Mergriet -en knd.Cremers,Roet of Rut

1 o c _ i 2 8 - 1 3 5 - 1 4 3 - 1 8 2

20- 102- 123-198

0A

««q
iqq

78

95

70

li7«lfl7»1Q7
iqq

eiö
21-^0- éj
on? ooc
° 30-64-70-207-225
165-199-224

bladz.

CreyenstertiJoest Ghijbenzn. van den
Creyenstert«Jut van den
Creyenstert,Margriet van den
Cruys,Maes van den
Cruysohit«Heyn van
Cruysoh.it, •. •. • .Henrics van
Cruysohit«Henric Lambr»van
Cuijpenbijner,Herman
Cuypenbyner«Jan
Cuypenbyner,Jan Feèer
Cuypenbijner,Peter -de knd.-

23-30-74-110-193
214
8-206

173
214-223
213
151
166-233
126-190
112
53

Dael,Maes van den
99-178
Dael,Ruelen van den
44-59-221
Daniels,Diro
188
Deckers,Dries Gheven
116-130-162-163- 164-190
Didden,Marie -en knd.141-180
Didden,Art
-g.m.Heylwig12
Didmans,Willem (ook Didden)
107-116-154-184
Diepenbeeck,Dirck Janszn.van
1-64-98
Diepenbeeck«Henric van
95
Diepenbeeck,Peter Janszn.van
75-76-91-170-221-225
Diesdonck,Everaert Janszn.van
59— 141— 142
Diesdonck,Heyn van
50
Diesdonck,Jan van
219
Diesdonck,Jan Janszn.van
209
Diesdonck,Joest van
55
Diesdonck,Margriet van
200-223
Diesdonck,Thijs van
64
Dircs,Hadewijch
105-158
Doeren«Art van den
34-70-219
Doeren,Heyn van den
91-139-144-166-211-213-223-224
Doren «Lijsbet van den -en knd.99
Doren«Ysbout van den
195
Drie jaeren,Ghevart van -de knd.38-195-196
Duyssen,Willem
39-78-105-115-189-222
Duyssen,Beel -en knd.n*
Duysters,Heyn -de knd.85-105-106-107-112-113-114-130-1 -u
Duysters,Henrick Jan
J
* 2A Q 7
Duysters,Jan
144 - 1 bo-poq
Dijck,Elsbeen Hillendr.van den
™ löu-^uy
Dijok, Johanna, we de. Rut van den
¥1,
Dijck,Katelijn van den
Dijck,Mercelis Artszn.van den
Dynter,Heyn van
28-18-7? 70
Dynter,Metten van -en knd.194 203
Duysters,Peter Henric
i§
g "
J
115-189-226

bladz.

14.4
Eesp,Dirc van
10c
Eesp,Willem van
«13
ESP»Dries van
1 -in- 1 67 - 1 70-171
ElsbroeckjHeyn van
44-130
' ^
Euaeldonck,Dirck van der
50
Èveraerts,Joest
144-155
Eyck,Aleyt van
49
Eyck,Willem van
70-1*4-190-223
Eyck,Wouter van
35-52-54-70 14»
Eycken, Gerit zn. -Jan Gerits van der1.i _ i a 6-207
Eynde,Jan Willems van den
iaiicn- 2 13-221
Eynde,Mathijs van den
75-91- 191-193-2U
Eynde,Willem van den
3 - 1 1 -45 - 54 - 129 - 155 - 1 5 7 ,#,~i 93-227

Geldens,Aert
56-146
Geldens,Ghevart -en knd*206
Geldens,Goyaert -en knd.111-164-193
Geldens,Goyaertzn. Goyaert
24-72-97
Geldens,Maes
54-60-108-130-162-164-190-199-204-206
Geldolfszn.,Art Goedert
22
Gelys,Elsbeen -en knd.61
Gerarts,Jan Jan
26
Gerwen,Henric van -de knd.1^5
Gheerdingen,Jan Willems van
97-154
Ghenen,Goyaert
m
Ghenen,Feter
32
Gherit szn «Art
f**
Gherits,Dirc Heynen
207
Gherits,Ghe1den
Pil
Gherits,Heyn -de erfgen.23- 29- 30- 75 - 76 - 9 1-1 rr-icÏ oaq
Gherits,Jan
^
Ghertscher,Hr.Henric van den -pr.52-83
Ghevarts,Ghevart Jan
65-101-1 10- 123 - 1 fi^-i7 n 17 #;
Ghevarts,Jan Jan
9 1 1 * 11»
Gheven,Peter
10 Ï
Ghielken,Heylken
Ghijben,Jan Jan
17-26- 31-1*58
Ghijben,Lijsbet -en knd.20-52-208
Gobbels,Heyligen -en haar knd.Goedelen#Aert Dirc
£2®
Goedelen,Dirc
6-13-130
Goer,Jan van den
54-65-112-130-155-196
Goer,Rut van den -de wede6/l-ipq
Goer,Willem van den
Goeyenlofs,Goyaert
228
Goeyens,Gheertruy
^2
Goeyens,Maes -de erfgen.58-66-161
Goyaerts,Gheven -de erfgen.Goyart szn.,Hr.Jan -priester18 - 2 1 - 2 2 - 7 4 - 1 5 0
Goyens,Gherit -de erfgen.6 - 13 - 2 4 - 9 7
Goyens,Willem Maes -de erfgen.Graef,Hillen van den
Greyens, Gherit
<193

bladz.

Groeten,Claes
Groeten,Didden -de knd.Groeten,Dirc -de erfgen.GroetenyMaes
Gruyters,Reyner

158
96
16-19-87-106-127-159-185-207-222
103

Hadewighenzn.,Dirc Diro
Hadewigen,knd.Diro
Haengreefs,Reyner
HaghenstJan

S
r f f t'Z * ! !van
Hal,Aleit

v „
-en knd.Hal,Bruysten van
Hal,Gelys van

10

*-20-25-35
54-55
32

5-24-27-34-119-141 -162-167-1 88- 2 11-229
5 3 - 88 - 100 - 1 0 5 - 108 - 1 30 - 1 34 - 140 - 1 5 4 - 1 5 5 .

Hal,Gherit van
Hal,Jacob van
Hal,Hr.Jan van -pr.Hal,Ysbout van
Hanen,Hannen,d£e Haen,Art

25-29-49-79-S9ll47-171-ll6
-j
25-89-1 34-is?_i7a
39-78-118-171
43—75—91— 105— 113 — 1 30— 1 39—144— 147 — 15 n—
1 69-1 86-193-194-207-210-211-213-21 4-225
Hannen,Aert -Jut de wede.46- 65-74
HannenfHanen) Henric
18-29-77-114-129-130-154-205
Hanen,Henric Henrics
216
Heels,Jan
71-72-147-167-176-205
Heelszn.,Jan Gherit
2-34-166
Heelts,Gherit -de knd.2
Heersel,Dirc van
19-88-125-127-148-184-202
Heestermans,Art Jan
233
Helden,Goyart Willems van
172-173
Helmont,Aleyt van -de knd.6 - 13-22
Helmont,Art van -de knd.39-71-85-91-168-184
Helmont,Gherit van
24-78-97-152-164-200-206-207-229
Helmont,Gherit Artszn.van
112
Helmont«Henric van
,
22
Helmont,Herman van
54 - 58 - 85 - 93 - 100- 106- 108- 112 - 125 - 128136-143-162-206-226-227
Helmont,Jan van -en dr.Helmont,Jan Arts van
Helmont,Peter Jans van
Henrics,Heyn Peter
32-59-195
Henrics, Peter
«-QI38-206
Herynx,Willem Jan
qHeueden,Hillen van -en knd.g
Heusden,Sien van -de knd.225
Heyen,Goyaert van der -de knd.75
Heyen,Johanna van der
44
Heylen,Diro
21
Heynkens,Art
210

i S R S & ’W T '

29-38-76-79-84-103-117-135-141-148-153-163-187

Habbraken, tgoet (-HoubrakenJ
Hobbraken,Peter van

12?

blidt,
Hobbraken»Heyn van
Hobbraken,Jacob van
ii-s? Iq !9 ?~ 1 ® 7 - 2 1 7
Hobbraken»Jaoop Weynenzn.van
*—99-160-1 78 -198
Hobbraken,Jan Henrics van
35-36
Hobbraken, Ka teljjn van -en knd.]78
Hobbraken «Mercelis van
1-35-36-V7-q q u »o
Hobbraken *Mercelis en Jaoob van
^ 8-2 17-220
Hobbraken,Mettan van -en knd.H*
Hobbraken,Weyn van
2-9-46-78-87-99-109-1 13-12*u i a 7 ito
Hoechten.Gheertruy van
3
oq Tlo
Hoechten,Jan van
195
Hoeek,Aert van dan
go
Hoecks,Pouwel
Hoeven,Jan van dar
2-176
Hoeymeker,Aart
119
H o e y m e k e r s ,Heyn («Myckaerts)
20
Hoeymekers,Willem
117
Honsnase,Jan
24-32-52-64-83-84-114-134-163-200-223
Horric,Jan van
5-50
H orrick,Willam Wouters van den
38
Ho ven, Art van der
2
Hoven,Gherit Art zn. van der
113-114
Hyndert,Jan van
1-84-163-191

J a cobs,Dirc
Jaco b s , J a n W i l l e m
Jacobs, W i l l e m
Jac o b s , W i l l e m -Mergriet
J a c o b s , W i l l e m Willem
J u t t e n , P e t e r -de knd.-

_

56
iqj

39 - 60 - 65 - 1 2 5 - 1 6 1 - 162 - 1 7 1 - 186-194
de wede.09-

29-74-75-81-101-110-147-176 1«21-223-225
160-172
K e s s e l 9Dlrc van
48
•
K e s s e l , H e y n van
5 7 -I 4 6 -19 8
Korstkens,Weyn
3- 28 - 32 - 1 1
4
K y e v i t s , A l e y t -en knd.123-1''
K y e v i t s , D i r c Boll e n
219
K y e v i t s , D i r c Ysbout
24 - 32 -4 7 -1
Kyevits,ttr.3an
76-142"
Kyevits, wijf,Jut M e rcelis -en knd.20 ü
K y e v y t s z n . ,L u c a s Hr.Jan
«1a - 153
Kye v i t s v l a e s s e n , H e n r i c
K y e v i t s v l a e s s e n , J a n -de knd.-

Ker8emekers,Heyn

bladz*

Lommen,Dirc
Leyten,Jufcten
Lier,Jan van
Liessel,Aert van
Liessel.Dirc van
Lieesel.Heyn van -de knd—
Liessel,Heyn Henricszn.van
Liessel,Jan van -erfgen.Lobkens,Henrio
Lobkens,Hillen
Lobkens,Jan -de erfgen.Lobkens,Jut Jan
Lobkens,Lysbet -en knd.Lobkens,Marie
Lobkens,Melis (Jan)
Lobkens,Mychiel en Heyn

129

85
9-19-187

36
3-12-35-88-135-152-164
Ac -.27
Ac
4

45-185-191

7o ?AQ <■*«
* '— 78— 1 09—139
1 6 **
180
199
70

70-133-141-14.5-224.
129

Maeszn.,Dirc Peter
21-31-134-176
Maes,Geertruy -en knd.34-81
Mae8,Jan
12-170-198
Maes,Lijsbet ,dr*Peter
167
Maes,Peter -Yda de wede-de knd.22—
74—121—150—191
Maes,Ruelen
64-71-73-113-118-144-167-177-189-208
Maes,Willem -de knd.23-24-97-124-164
Maes,Yda Peter
219-230
Maessen9de knd.Gherit Heels
34
Meer,Art Gheldens van der
175
Meliszn.,Thijs
91
Mennen,Henrick
]13 ....
Mercelis,Hr.Mathijs (pr,) -en Willemke zijn zuster163-204
Merevoert,Peter van
^34-135-140-162-233
Mertens,Ermgard -en knd.20-199
Mesmekers,Art
~ib
Meykens,Jan -erfgen#«o
Mylheze,Hr.Jan Goyaerts' van
^
Michiele,Jan Dirc
Moersel,Mercelis Alaertszn.van
Molendijck,Jacob van den
Molendijck.Kathelijn van -en knd.147-224
sMommers,Jan
29
Myckaerts,Art Heynen
205
Myerle,Heyn Claeszn.van

Nuwenhuys 1 Goyaert van
Nychten,Dirc der

117-122-123-144-176
181

_ „
bladz.
Omel,Hr,Henric van
Omel,Jan van -erfgen 222
Omel,Masen van
*
73
Omel,Vreyns van
27
Omel,Weyn van
77-78-178
Onstaden,Elsbeen van
5 1 -7 7 -93 - 152 - 153-178
Onstaden,Heyn van
71
Onstaden,Jan van -de erfgen.71:U 5
Onstaden,Maes van
Onstaden,Margriet van
®J-191
Os,Goyaert van -en voorknd.4o
Os,Jan van -de knd.c
Os,Maes van
b 13’;1 q 133
Ot t erdijck,Dirc Aerts van
-en knd.Otterdijck, Goyaert van
RfUfl7 -ioi
Otterdijck, Jan van
99-168

Paepen,Lijske
Papendonck,Dirc van
Papendonck,Jan van den
Papendonck,Weyn van den
Papendonck,Ywaen van dön
Pechs,Goyaert -erfgen.Pelsers,Aert Claes
Pelsers,Bruysten Lambrecht

183

65
1 1 2 - 191-224
58
78-160

148-184
75-155
3-66-71-112
2-52-59-61-74-75-85-91-105-110-119135-163-165-200-210-221
75-169-207-210-213

Pelsers,Jan
Pelsers,Lemmen -de knd.Pelsers (Peters),Luytgart
Per(re),Hr.Jan van de?r) -pr.Per,Weyndel van der -en knd.Peters,Jannes
Philips,Katelijn -en knd.Poerters,Dirc Willem
Poppel,Peter van
Pulle,Willem van

-en knd.-

nnü

20 - 5 1 - 70 - 81 - 104 - 134 - 147 -208-2 9

Raefcszn.,Maes Gherit
Ra ventcker,Dirc van -de erfgen.Reest,Aert van
Reest,Henric van
Reest,Henric Henrics van
Robijn»,Aleyt -sn knd.Robijns,Heyn Jan
Roefs,Dirc
Roesven,Henric van
Roesven,Hillen van
w ü l 9 B van
Roesven,Jan sn Peter ma
Roesven’
. Lyebet dr- Jan'van
Roesven,Peter van - « taI-gB van
Roeaven,Willam an Jan P.t.raan.

56-141

1 CU 70 - 122-166
rü 50:103
203

34
98
80

118

163

16 Q

61-135

98-173-191 207
|7-3i
5*
18
ika.185

-broera-

bladz.
Roevers,Joest
3-39-64-69-71-78-124-130-162-165-176-188-191
Roggel.Jan van
2-10-86-191 o m
Rosandaal,Jan van -da knd.2 10 06 123 207
Rosendael,Lijsbet van -en knd.199
Rosendael .Margriet wan
121-230

Rosendael,Maroali» Janszn.van

46-77

Rut^Dlrc^van-- en knd.2-22-24-35-66-74-123-150^16 7 - 1 f t l g
Rut,Diro Dirosan.van
215
Rut,Mechteld van -en knd.07.00 Qc
* 157-166

Rutgers *Ru ^ A r t ^
Rutten,Aleyt
R u t ten,Marie

-en
-en knd.knd.-

29-54-81-102-103-170:i88:i9l^^:lJ|
164-190-205

Sande,Dirc van den
SchiMaeer,Dirc van den
Sohildmeer,Gerit (Ver)
Schijndel,Eymbart van
Scoemekers,Goessen
Scoemekers,Jan Goessen
Scoemekers,Kerstijn dr.Jan
Scoet,Bruysten van
Scoet,Ysbout van
Silmans,Art Jan
Silmans,Art -g.m.Jut dr.JoestenSilmans,Henric Art
Silmans,Heyn -erfgen.Silmans,Heylwig -en knd.Silmans,Jan Willem -de knd.Slechs,Celyen -en knd.Slechs,Jan -g.m.ElsbeenSlechs,knd.
Smeets.Jan -de oudsteSmeetszn.,Jan Jan
Smeets,Willem
Smet8,Art
Smets,Claes
Smet,Jan den
Smoencs,Goyaert
Smollars,Thijs Gheven
Smulders,Willem
Snijders, Dirc -de erfgen.Snijders,Heylwig dr.Henrio
Snijders, Jan -knd«Snijers,Wilm Henric
Sommer8,Mergriet -en knd.Stappen,Geertruy van den -Joest haar zoonStinen,Merten -g.m.Ermgard-en knd.Stoetboems,Koerstken -Engel de wede.Stoetboems,Lenart
32-52-70-108- 110- 118Strijkers,Henrick

87
5
14
224
76-91
155
5
38
40
133
14-133
* 133
65-74-105
11

97-144
123-187
20-109
59
19
50
50
207

112

119
71-117
203
85
18

5
184
61-225
71
15
24-32
64-107-129

139. 144. 17*1
233

99-168
1-127-220
Thoren,Aert Jans van
©koren,Goyaert van
Thoren,Jan van
Thljsan. ,Dries Peter
Thijsen.,Goyaert Goyaert
Thijszn.,Thijs Melis
Uden,Aert van -de knd.Uden,Gheritdr.
. van

43
134-216-219-225
5-65-119-162
118-223
211
207
8-9-65-135
134

Veldecker,Peter van
Q7
Veldacker,Willem van -de erfgen.I6-I9- 84- 147 - 159 - 163- 182-207
Velkeners,Peter
221
Venne,Emont van de
207
Venne,Emont Artszn.van de
-jcy
Veraelsvoert, Jan
69-157-206
Verbeeck,Baten
4
Verbeeck,Dirc -erfgen.182
Verbeeck,Henrick -de knd.4 - 14.-19
Verbeeck,Jan
19-145
Verbeeck,Jan Smeets -en knd.5-14-18-184
VerbeeckfJan Smeets -zn.Jan182
Verbeeck,Willem Jan Smeetszn, -broer van Jan32-99-168-196
Verbeersdonck,Dirc
56
Verberschit ,Mechteld
188
Verberschit,Ariaen
210
Verdonschit 9Dirc
53-77-130-214
Verdonschit 9Heyn
55
Verdonschit,Lysbet -en knd.40
Verdysdonck,Pe ter
222
Vereept, Peter
64-91-125-129-152-154-162-184-190
Verhaseldonck,Henric
97
Verheyden, Goyaert -de knd.96
Verheyden,Jut -de knd.11-180-211
Verheyen,Johanna
76
Verheyen,Peter
J80-186
Verhoeven,Art
_
** ¥l~Vï' Z?
Verhoe ven,Gheri t
18-22-26-29-35-37-43-46-64-71 -74-^
Verhoven,Gherit Gherit»
Verhoeven tot Doeren,Gherit
Verhoe ven, Hr.Jan
Verhoe ven,Jan
Verhoven,Jan Arts
Verhoeven,Jan Gherits

1SS
18-52-88-108-170-210-223
81 — 122—123
216

bladz.
Verkievijtsvlaessen,Heyn
115-189
Verkievitsvlaessen,Jan
8 4 - 16 3
Verkievijts vla essen,Jan Wijnricszn.
191
Vermeer,Wautgher Herman
231
Vernebben,Art
51-52-75-91-139-173-180-193-194-213-221
Vernebben,Art Artszn.
96
Vernebben,Heyn
172-173
Vernebben,Jut
173
Verrijt, Joest
27-210
Verrijt,Ka te lijn -en knd.38-98-186
Verrijt,Pe t er
5 1-135-200-227-229
Verrijt,Peter Peters
210
Verrijt, Pet er Philips
130-159-185
Verrijt,-de jongste-Peter Philipszn.
207
Verrijt,Philip -de knd.140
Verscaut,Jacob
205-212
Verscaut,Jan
38-71-73-167-188-223-227
Verschildmeer,Dirck
69-223
Verschildmeer,Gherit
73-118-189
Verstappen,Geertrui -met Joost de zn.224
Verstappen,Joest
75-133
Verstraten,Geertruy .wede.Gerit-en knd.50
Vervoerken,Willem
207
Vervoert,Aert
98-155
Vervoert -den mesmeker-Dirc
141
Verweyen,Belyen -en knd.209-223
Verweyen,Delyen -de knd.5-25-49-99-168
Verweyen,Emont (v.d.Weyen)
2-20-23-29-34-113-159
Verweyen,Herman -knd.49-50
Verweyen,Jut -en knd.174
Verweyen,Luytgart
122
Verweyen,Marie —wede.Aert-en knd.129
Verweyen,Merie -en knd.107-116-125-130-169-174
Verweyen,Mercelis -de erfgen.6-13-18-106-184
Verweyen,Peter Henrics
20 - 25 - 29 - 58 - 7 1 -72-84-89-101-109J ’
163-167-169-170-176-219
Vlemyncx,Jan -de erfgen.2-55-99-168-233
Voert,Goyaert van den
l®4
Voert,Willem van der
Vranckenvoerts,Benen -de knd.^
Vranckenvoerts,Goessen
«Q-AA- 1 1 7 . 1 JU 031
Vriens,Heyn
34-59-88-1 1 7-162-221
Vrients,Aert -erfgen.Vriesen,Claes

bladz *

Wagemakers,Jan
3-12-35-45-160
Wagemekers,Willam
18-43-44-54-70-140-157-169-172-213-228
eWederSfPeter
35
Weerdingen,Jan Janszn.van
39-88-173
Waart»Willam van
49
Weert,Willem Jacobs die
175-182
Weyen,Marie van dar -en knd.176
Wevers Goedert
5
Weyndalen,Mercelis
101
Weynen,Mercelis -nat«zn.:Weyn18-129
Wilbruers»Corneli s
18-70-110-166
Wilbruers,Mercély'@
190
Wilbruert s .Willam an Geertruy
65
Willekens,Joerden Jan
144-173-1QQ-?OQ
Willekens.Margriet
110 - 1 1 R 171
-Willam ook Willan'
Willems,Art Jan
1 qc
Willem,Dries
193
WiU.ai.H.yn
37-166-188-194
Willems,Heyn Mercelis
75
Willems,Jan
27
Willam,Jan Art
224
Willems,Margriet -en knd.152-208
Willam,Mechteld -en knd.101
Willem, -Griet de wede.224
Willem,Mercelis -en knd.6-23-24-25-60-65-71-91-100-118-145221-224
Willem,Peter
1-21-35-1274220
Willemszn.,Peter Willem
93
Willems,Willem Jan
86
Witten,Dirc
156
Witten,Jan
71-78-2Qf
Witten,Willam en Dirck
207
Wijflaets, Willem
195
Wijflat, Bert hout
12 - 73 - 127 - 152 - 153 -17 8
Wijnckel,Gharit van
96-101
Wijnckel, Goyaert van
72-195-223
Wijnckel,Heyn van dan
2-91
Wijnckel,Jan Smeets van den
183
Wijnckel,Lysbet dr.Gherit van den
180
Wijselijks, Jan
154
Wijaen,Hadewig -en knd.146
Wijeen,Willem
8?r 129
Wouters,Peter
„ |f|
Wouters,Peter Gherit
175-182-223

,

Ysbouts,Emken

3

bladz*

Zemana,Metten -en knd.Zewouts, Willem
Zeylberch,Andrie s van den
Zeylberoh, Gevart van den

151

54-89-143-226
67
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