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ASTEN R 61a

Dit schepenprotokol loopt van 1539-1546 met achteraan een los 
blaadje d.d. 20 apr.1563*
Wegens de zware beschadiging en de slechte toestand der bladen 
(o.a.door vocht) is alles in een 5-tal omslagen of mappen gèlegd.

Map A:er liggen een 4-tal losse stukken in tussen gekleurde en ge
nummerde bladen.
Het is allemaal zwaar beschadigd.
Map B is niet veel beter.Het bevat 18 losse stukken tussen 18 ge
kleurde en genummerde schutbladen.
Map C:3 bladen en goed te lezen,hierin de folio’s 56 t/m 61 zoals 
op de stukken rechtsboven staat geschreven.
Map D:fol.64 t/m 75-goed te lezen.
Map E:fol.78 t/m 84-duidelijk.

De regesten of samenvattende teksten evenals de transcripties zijn 
samen met drie soorten klappers aan het eind,het werk van de Hr. 
A.F.N.van Asten uit Asten in samenwerking met Mevr.R.Y/ijnhof uit 
Helmond die het typewerk verzorgde, (uitgezonderd dat van de klap 
pers,gemaakt door een van zijn dochters.)

De vormgeving en uitgave is als steeds verzorgd door het Streek- 
archivariaat Peelland te Deume.

Deurne/Asten okt.1992.



ASTEN. | 61a 
1539-1546

Map A 1539-1540

Blad 1 recto (is zeer zwaar beschadigd)
Op 31 januari
Margriet wede.Lambrecht Deynen met Henrick haar zoon hebben beloofd 
als principaal schuldenaar te betalen aan Henricken Rommen huis
vrouw van Joesten Mennen de som van 48 gld.en 10 st.en dat binnen
2 jaar.

Aert Aertszn.van den Berg verkoopt aan Jan van Diepenbeeck 8 vaten 
erfrog op Lichtmisdag te betalen uit:
-een huizing en hof aan den Dijck 1 Jan Cornelis Roefs 2 Dirck Cop- 
pens 3 Maes Heynen 4 de gemeynt.
De los is met 24 gld.

Op 10 februari.
Marie Mathijsdr.van den Eynde met tutor heeft opgedragen aan Feter 
Bruystens van den Eynde alzulk goed als Marie mag competeren aan de 
goeden van wijlen ïviarceliss Tijssen en van Heer Mathijs iviarceliszn.

Op 1 1 februari
Goessen Reynen heeft gekend dat hij betaald is van ï/ilm sBruynen 
inzake 2 gld.die V/ilm aan Goesen gevest had.

Blad 1 verso 
Op 21 februari
Reyner Ariaen Wichmoets verkoopt aan Hr. Bonaventura van den '.ïeyen 
een erf cijns van 3 gld. op Lichtmisdag uit:
-huis,hof en erfenis int dorp 1 Joest Verrijt 2 Bruysten Tijs 3 Ge
rit van Os 4 de straat 
-een camp erfs in den Papendonck.
De los is met 50 gld.

Jan van den Dalen en Marcelis Dirck Weynen hebben beloofd te beta
len aan Art Ghielis de som van 15 gld. en een mander rog nu op de 
eerstkomende Sint Jansmissedag.
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Op 16 feb.is gekomen Aert Dirck Heynen "ende is afgegaen alsulcken
beroep als hij gedaen had......... een gevijsde vonnis tusschen
hem en Daniel Wilms."

Op 18 feb.heeft Cornelis Goessen beloofd te betalen aan Thonis 
van Otterdijck 16 gld.en wel op Lichtmisdag over 3 jaar en aile 
jaar der betaling 1 gld.

Hr.Anthonis van den Camp c.s. hebben gepacht van Jr.van Brederode
........... tot Vlierden .... .
-verder beschadigd en weggevallen-

Blad 2 recto
24 februari
Joest Mercelis Verhoeven verkoopt aan Lieven van Gellick een erf- 
cijns van 6 karolusgld.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof en erfenis tot Omel 1 Jan Colen 2 Lambrecht Verneb- 
ben 3 Jan van Reest 4 de straat.
Dit huis en hof had Joest gekocht gehad van Henrick Nijs.
De los is met 100 gld.

Dirck ...... van Colbraken en Maes Robben verkopen aan Gevaert
Vrancken 3 mander rog op half maart te betalen,
Dirck van Colbraken uit:
-huis en hof int dorp 1 Maes ..... 2 de straat
Maes Robben uit:
-een huis,hof ook int dorp 1 Aert van Otterdijck 2 Heyn die Doncker 
3 Art Vernebben 4 de straat.
De los is met 51 gld.

Blad 2 verso
24 februari
Jan sRoefs verkoopt aan Gerit Jans Vrancken:
-een stuk land omtrent "die au molen" 1 Heyn die sceper 2 Goert 
van Best 3 Jan van Hoeck 4 die Braken.

Donderdag 26 februari
"Soe presenteert Henrick Jan Heynenzn.te betaelen alles geens hij 
van sijn selfs weghen compt oft sculdich is ende wes hem compt van
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weghen Mathijs sijns broeder die daer set sijn en brueder Mathijsen 
voer ende zijnen vonnisse op Henrick voorsr.die wat hij (boeren) en 
betalen Joesten van Bussel en zijnder huisvrouw in presencie van 6 
scepenen."

«Op 11 maart heeft Aert die Haen die aanspraeck ......

Op 12 maart verkoopt Henrick Dirck Heynen een ..... erfpacht aan
Hr.Dirck van Milheeze,te betalen op Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.
Los met 33 gld.

Op 18 maart voor Pasen heeft Wilm Jans Verrijt een erf cijns

Blad 3 recto 14 april 1540
Item op Goeden Vrijdag zijn geaccordeerd:
Philips Ponsuer en de erfgenamen van Henrick Baten,aangaande de 
koop van :
-een huis,erf in de Stegen.
Ze hebben van beide zijden geloofd dat elk zijn penn."die hem comen 
bij te leggen nu tot Lichtmisse naestcomende leggen sullen dat (men) 
Gerit van Berckel die geheel somme metten pachten verlopen tsamen 
af leggen sal ende elck tot dier tijt toe te weeten tot Lichtmisse 
sal elck den pacht ende die beede ende commer halff ende halff ge
ven ende en wyen daer in gebreck van betalingen valt,die sal ver
bonden sijn alle die pachten,beeden en lasten doerop wesende ende 
comende betalen ende des geloven Meester Dirck Henrick Baten ende 
Mart en Ysbouts voir die anderen erf gen. Henrick Baten, van beyden sij— 
den geloven sij als voer den commer te betalen totten tijt dat hij 
elck sijn penn. (gel......) sal hebben sonder argelist."

Aleyt wede.Henrick Jans Henricszn.is gericht.

5 april 1540 (copie wuyt een bewerp van Henrick Costers)
Goert Gobbels als man en mbr.van Ennen verkoopt aan Luytgen Colen; 
-alzulk derde deel van een hoeve tot Omel als hem aangestorven is en 
dat voor 736 gld. 1-3 Joest Verrijt 2 Aert Verbraken 4 de straat.
Nog heeft Goert aan Luytgen verkocht:
-1/3 deel van 2 mander rog erfp.staande in die huizing etc.
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Den 16 april ........
........ van den Brant cura tutor ......
........  Dircken Jan Tijszn.die ........
nae doet Hayweijgh voorsr...............

Blad 3 verso 
Op 18 april 1540
"Joest Jan Chielenzn.heeft geloeft Margrieten Rommen dat hij huer 
alst huer van noode wesen sal,verleenen sal een erfbrief van den 
hondert gld.die Margriet Joesten voorsr.getransporteert heeft daer 
men jaerlix af gilt 6 gld.,in welcke jaaerlixse 6 gld.Margriet voors.
heeft gehouden huer voir heffen heure leven lanck -ut p.... in
lettris- soe sal Joest voorsr.Margrieten den brieven leenerï in ge
valle ende sij die van node hadde voer hueren betalen heur leven 
lanck,stelt daer voir tot onderpant die voorsr. 6 gld.jaerlix."

Lucas van Doeyenbraken heeft gekend dat hij betaald is door Ariaen
Peter Scerderszn.als mbr.van Mechteld ...........huysvrouw van
een mud rog erfpacht die Lucas had uit de goeden geheten den Ra..r 
in Asten gelegen en scheldt daaraf kwijt ......huisvrouw t voorsr.

Item op 26 mei 1540 heeft * 0 o Jan Heynen zeker appointement begeert 
........... aangaande zekere eed bij dezelfde ... gepresenteerd te
gen Henricken Rommen.... de scepenen voorsr.Mathijs gepresenteerd
dat hij..........

Blad 4 recto 
Op 28 mei
Gerit van Os als man en mbr.van Lijsbet,verkopen samen aan de erfgen. 
van Jan Verrijt een erfweg om ten allen tijde van het ojaar te drijven 
en varen door een eeusel gelegen in Omel en dat genoempd is,die 
Eept 1 Jan van Otterdijck 2 Joest van Nuwenhuys 3 de koper 4 de 
straat, "dat achtersten ijnd got maken ende breder sullen."

Op 4 juni.
Willem Maes Froeyenzn.verkoopt aan Peter Willems Vereynsel(donc) 
tot behoef der drie(?) knd.van Maes Danels te weten brueder Henrick, 
Daniel,Jan en Lysbeth 1 karolusgld.op Lichtmisdag te betalen uit:
-een huis enz.in den Wolsberch 1 Jacob Dirck Meliszn. 2 Lemmen ....
3 de straat 4 Jan ....
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Vrij zondèr de cijns van de grond en een mud rog erfpacht.
De los is met 16 kar.gld.

Op 12 april
Hr.Marcelis iVilbrordszn. van den Eynde priester verkoopt aan = Frans
Henricks..... een erf cijns van 3 gld. op Lichtmisdag, deze 3 gld.
had...... verkregen van Danel Willems......uit tot Omel ......
v/elke 3 gld.Hr.Marcelis gekocht h a d ......

Blad 4 verso.
Op 18 april 1539
"Willem we(duwe) wijlenen Anthonis Mennen cum tutore .....mët hue-
ren vrijen wille geset Joesten hueren zoen i n ....van Lijnen hueren
dochter saliger memorien als dat Joest ....hebben nae doede zijn-
der moeder dat selfde gedeelte ..... dat ^-atherinen Wilmkens doch
ter gehadt soude hebben oft ... gehadt souden hebben ende in geval
le dat Joest voorsr. af lijvich ..... soe sal dat voors.versterff van 
Wilmken Joesten moeder,succederen op die rechte lynie te weten op 
Joesten kynderen voorsr.ut ......

10 mei
Joest Herman Wittenszn.verkoopt aan Herman zijn broeder en Anna (en 
Katelijn) zijn zusters alzulk goed (havelijk en erfelijk) als hem aan
gestorven is van wege zijn ouders.

Herman voorsr.en Kathelijn en Anna voorsr.hebben beloofd aan Joest 
te betalen de som van ...... gevalueerd geld nu tot Lichtmis a.s.

Mercelis Aertszn.van den Eynde en Peter Joesténzn.......man en
mbr.van ’.Veyndele Aertsdr.van den Eynde verkopen samen aan Aert Aerts
zn.van den Eynde ende ........  Aerden Michielszn.alzulk versterf
als hun is aangekomen van wege Aert Jansszn.van den Eynde .......

-Einde map A.
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Map B
Blad 1 recto -fragment,zeer slecht- 
in deze is Franssen ten deel gevallen:
-huis en hof aan Voerseldonck 1 Joest van den.....2 Goert Gel-
denszn.van Boescot 3 de straat 4 .....  Vereynseldonck
-een stuk land.

Blad 1 verso
Op 10 feb.1541 hebben Dirck Jacop sWitten en Aert Aertszn.van den 
Berge erfelijk gedeeld alzulke goed als zij in koop verkregen hadden 
van Henrick Henrics s’.Vitten volgens de schepenbrief daarover uit 
Asten d.d.26 dagen ... 1536.

Dirck verkocht van deze goeden:
-een stuk land en een eeusel.

Blad 2 -een fragment,onleesbaar-

Blad 3 recto 
10 jan.1541
Joest Dirckszn.van Meyelen Gielis van Kessel hebben beloofd aan Ma
thijs Thijszn.van den Berge dat zij alzulke 2 mudde rog erfpacht die 
Dirck Roefs saliger gemaakt had in een testament d.d. 5 okt.1526 
dat Heer Anthonis van Diesdonck priester gemaakt had,om daarvoor 
alle weken een mis te doen op het altaar der Heilige Drievuldigheid 
St.Katharina en St.Barbara en na de dood van Anthonis altijd de vi
caris van hetzelfde altaar.
Zo hebben Joest en Gielis beloofd aan Mathyssen dat zij hem altijd 
los en vrij zullen houden van deze 2 mud rog en dat ze dezelfde penn 
die Mathijs gegeven heeft wederom beleggen zullen voor dezelfde mis
sen en stellen hem daarvoor tot zeker onderpand al hun goeden,have
lijk en erfelijk.
Joest stelt tot onderpand:
-een huis en hof gelegen aan de windmolen 1 ..... Gobbels
Gielis stelt tot onderpand:
-een huis en hof aan den dijck.
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Joest Dirckszn.van Meyel verkoopt aan Hr.Jan van Colbraken als rec
tor van het altaar de H.Drievuldigheid,Katharina en Barbara en tot 
behoef van dat altaar....rog om alle weken een H.Mis te celebre
ren voor Dirck Roefs zaliger.

Blad 3 verso
Op 12 januari 1541 verkoopt Henrick Heyn Reynkenszn.aan Joest Ja- 
cob .... :
-een stuk beempt op die Beeck 1-4 Mercelis Maeszn. 2 de verkoper
3 die Beeck.

Op 1 3 jan. 1541 verkopen Haylwijch wede .Jan Thijs met mbr.en .....
Tripmekers als man van Anna aan Jan van den Dale een erf cijns van 
31 st.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz......boom feeheten (den Brant) naast Jan Joestenzn.
van den Dale.
De los is met 25 kars.gld.

14 juni 1541
’.Yillem Reynkens verkoopt aan Hr.Tielman van Eeyck priester een erf- 
cijns van 30 st.op Lichtmisdag uit:

Mathijs Aert Crakelaerts verkoopt een cijns van 2 gld.

Blad 4 -er zijn twee bladen- 
Eerste blad recto 
Op 13 feb.1541
Peter en Thonis gebroers als zn.Henrick Reyntkens met Henrick hun 
broer al hun goeden aengestorven van wege hun ouders .......

28 feb.1541
Agnes wede.wijlen Cornelis van Bussel cum tutore 
Pauwels en Cornelia van Bussel.
-Deze tekst was door^ehaald.-

Agnes dr.Gerits sBoetszn.cum tutore verkoopt aan Jan van den Camp: 
-een huis,hof enz. 1 Jan Tielens 2 Vranck .... 3 Dirck Peter Celen
4 de kerkweg.
Los behalve ... rog a.d.h.geest van Asten.

7



Jan de koper belooft aan Agnes te betalen nu Sint Jansmisse a.s. 
de som van 11̂ - gld.en tot Lichtmis a.s. 62 gld.

16 feb.1541
Huybert Cornelis Verscaut verklaart betaald te zijn door Mathijs Cra- 
kelaerts van alzulke 38 gld.als Mathijs beloofd had.

Willem Goertszn.van Go... en Margriet zijn vrouw verkopen aan Daniel 
Willems ......... geheten Huibrecht beemtken.

Blad 4 -Eerste blad verso-
Ceel van den Eynde heeft geloofd te betalen 200 gld.tot Lichtmis 
a.s.met de pacht van elck 106 gld.......

28 feb.1541
Maes Thonis van de Cruys verhuurt aan Claus Willem D..nen:
-een huys met hof int dorp,
"des sal Maes dat huys lofbaerlicken toe maken ende repareren van 
dack,van wanden,dueren en vensters daer des van node weesen sal ge
lyck dat behoert ende in gevalle Maes dat huys alsoe niet toe en 
maect en repareert gelyck dat behoert,soe sal Claus dat selven mo
gen toe doen maken en Maes corten aan sijn penningen en voer dit 
huijs sal Claus jaerlix geven 4 karolus gld.en die huring sal dueren
6 jaer met Korstmis opseggen ...
Maes zal daer neven een oven setten en Claes sal de luyden de kost 
geven."

Blad 4 -Tweede blad recto-
25 feb.1541
Lenart Mercelis Maeszn.en Jan van den (Oerle) als man van Joestken 
ook dr.van Mercelis en Willem Lenart Mercelis Maeszn.gelovende voor 
zijn broers en zusters verkopen samen aan Joest Peterszn.van Houbra- 
ken:
-stuk land van 6 lopense aan den Dijck,den Dyckecker 1 de koper
3 Willem Wilms 4 een waterlaet.

Lenart Mercelis Maeszn.en ..... hebben verhuurd aan Peter Peter
Celen:
-een half hof stat, schuer en schop neven den Dijck.......



Peter Peter Ceelen heeft beloofd te betalen 160 gld.

Blad 4 -Tweede blad verso-
Aert Aertszn.Vervoert verkoopt aan Peter Willem Vereynseldonc tot 
behoef der 4 knd.van Maes Danels te weten brueder Henrick,Daniel,
Jan en Elisabeth een erf cijns van 3 gld.uit:
-een stuk land en weiveld,die Rijt 1 Thijs Thijszn.van den Berge 2 Jan 
Thonis Hénnen.
De los is met 50 gld.

Tweede blad verso
Aert Aertszn. Vervoert verkoopt aan Jan Aertszn. Vervoert een erf cijns 
van 9 gld.op Lichtmis uit:
-stuk land 1 Loverbosch 2 Bruysten Thijs 3 Roef Kersmekers 4 de Lo- 
verboschweg
-stuk land en groese aan elkaar 1 Chielen Eisen 2 Aeb Witten 3 ...
4 de Koestraat.

Blad 5 recto
2 maart 1541
Gielis van Keesel belooft te betalen aan Dirck Jan Claus de som van
25 gld.op Lichtmis a.s.over een jaar met 16 vaten rog.
Deze brief is verlengd tot Lichtmis a.s. over 2 jaar en jaarlijks
8 vaten.

Jan Joest ...eyn...zn.verkoopt aan Dirck Jan Clauszn.8 vaten rog op 
Lichtmis uit:
- .......... aan Voerseldonck.
De los is met 26 gld.

9 maart 1541
Goessen.....zn.van den Venne verkoopt aan Dirck Peter......  :
-een huis etc. .........

Blad 5 verso 
27 feb.1541
Deniel van den Eynde en V/ilm zijn zoon e l k ..... hebben beloofd te
betalen aan' Daniel van Gerwen 100 gld.nu Bamis over een jaar.
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Jan Peterszn.Verhoeven,Mercelis Ysbouts en Aert Thonis van Otter
dijck hebben samen beloofd te betalen aan Daniel van Gerwen 100 gld.

Blad 6 recto
Willem Danelszn.van den Eynde en Frans Mathijszn.van den Berge heb
ben verkocht aan Art Anthoniszn.van Otterdijck:
-een beempt int Roesven 1-3 Henrick Baten 2 Willem Wagemekers 4 de 
Aa.

Aert Anthonis van Otterdijck heeft beloofd aan Willem van den Eynde 
en Frans Mathijszn.van den Berge te geven nu Lichtmis a.s.de som 
van 1 2 1 gld.met de pacht -te weten 6 gld.van de 100 gld.-._
Datum 31 dec.1541

Item Aert Gielens verkoopt aan Willem Jan Grooten een erfel.cijns 
van 33 st.uit al zijn onderpanden.
De los is met (4)5 gld.

Blad 6 verso
Margriet wede.Lambrecht Deynen met haar knd-.Dyonys en Henrick,heb
ben verkocht aan Mathijs Meliszn.van Boem:
-huis,hof enz.aan Voerseldonc.
Los behalve mud rog erfp.en de cijns van de grond.

Blad 6 verso 10 feb.1541 (=1542)
Mathijs belooft aan Margriet nu Lichtmis over een jaar 100 gld.min
5 gld.met de pacht.

Jan Anthonis Mennen verkoopt aan Art Artszn.Vervoert:
-een akker op Voerseldonc van 1 lopense 1-3 Aert de Haen 2 St.Joris 
altaar 4 Willem Verenseldonck.
-een groese in die Rijt.

Blad 7 recto
Joest Dirck Heynen heeft beloofd te betalen aan Bruysten Thijs nu 
Lichtmis a.s.15 gld.en 3 mander rog alzo dat Jan Drieszn.van den 
Seylberch daar onbelast van zal blijven.

Jan Dries van den Seylberch heeft beloofd aan Ariaen Peter Scherders 
te betalen op Lichtmis a.s.17T gld.
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10 feb.1541 (=1542)
Art Geldenszn.van Boescot en Johanna en Margareta wett.drs.Art voor- 
noemd met Henrick Geldens van Boescot als mbr.verkopen aan Willem 
Danielszn.van den Eynde en Frans Math.zn.van den Berge:
-een hoeve met al haar toebehoren,te weten huis,hof,schuur,akker, 
land,groesland,zoals Art die in koop had verkregen van de erfgen. 
Jan Jacops 1 de verkoper e.a. 2 Lenart Marcelis Maes e.a. 3 Willem 
Verijnseldonck 4 de gemeynt.
-een stuk groese 1 convent van Bynderen.

Blad 7 verso
Voort heeft Art helmelinge vertegen op deze cijns.
De los is met 250 gld.Art zal deze rente niet lossen binnen 10 jaar.

Jan die Gruyter man en mbr.van Heylwich verkoopt aan V/illem Thomas 
Fransenzn.alzulk versterf als Jan aangestorven mocht wezen van Jan 
Ruelen Maeszn.

Mathijs Meliszn.van den Boem heeft beloofd aan Denis Lambrecht Dey- 
nen te geven nu Lichtmis over een jaar 75 gld.

Mathijs van den Boem verkoopt a a n ........van den Berge:
-een akker aan Voerseldonc .......

Blad 8 recto
10 maart 1541 (=1542)
Jan Lucas van Meyel en Cornelis van Panheul als man van Geertruy 
hebben opgedragen aan Marten Jan Clauszn.een erf cijns van 2 s gld. 
als Aelbert Jans ...ttenzn.aan hen had opgedragen tot behoef van 
Philip van den Baerle volgens de brief daarover d.d.28 jan.1530.

Beel Jansdr.van Lier met mbr.verkoopt aan Henrick Jan Heynen:
-een stuk beempt op Dieseldonck 1 Jan Mercelis Maes.
De los is met 50 gld.

Katlijn van- den Brugge wede.Jan van (Dijck) belooft ......

11



Blad 8 verso
22 maart 1541 (=1542)
Philip Peterszn. Verrijt verkoopt aan Bruysten Gevartszn.van den 
Seylberch een erf cijns van 4 gld.uit:
-huis,hof enz.op Heusden.
Los en vrij behalve 4 Bosch-mud rog en 3i mud rog Astense maat.

In marge:Deze rente is afgelost aan handen van Y/illem ..elden als 
man van Margrietdr.......Tuerens d.d.18 okt.1643»

Jan Jan Beelenzn.heeft beloofd aan Philip Peterszn.Verrijt ......

30 maart 1541 (=1542)
Jan Lucas ..........
Dit jaer is Paesdach geweest 13 april.?

Peter Hr.Willems van de Meer nat.zn...........

Blad 9 recto 
13 april 1 542
Willem Jan Clauszn.verkoopt aan Henrick Dircszn.van Meyel:
-huis enz.int dorp.

15 april 1542
Wouter Loyen en Thijs Cornelis hebben beloofd te betalen aan Corne- 
lis Horck...s als verrijkte schuld........

Blad 9 verso
26 april 1542
Gerit Wilbrord van Os verkoopt aan Jan Janszn.Verrijt een mander 
rog jaarl.uit:
-stuk land,den Nuwencamp 1 Wilm die Bruyn 2 Peter Emonts 3 7/reyns 
Bollen.
De los is met 15 gld.

1 juni 1542
Peter Jan Theuszn.en Joest Aert Vriens beloven te betalen aan Kate- 
lijn Wreyns Bollendr.29 gld.met Lichtmis over 2 jaar.
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2 juni 1542
Mechtelt van Ruth wede.Rolofs van Milheeze met mbr.verkoopt aan 
Henrick Henrics een cijns van 30 st.
Ze had die verkregen van Frans Henrick Simonszn.........

1 1  mei 1542
Wilbrordt Jan Theus man van Heylwich met Lysbeth zijnde gezusters 
en drs.van Goert Gerits,hebben .........

Blad 10 recto
2 juli 154 2

Art Dircszn.van Meyel en Beien,MariB e n ..... gezusters knd. van
Art nat.zn.Cornelis Verscaut verkopen aan Wilm Goert Gobbels:
-een huis,hof enz.int dorp.

5 juli 1542
Daniel Wilms en Joest zijn zn.hebben beloofd aan Mercelis ..... en
Aert van Otterdüjck te betalen de som van (315) gld.
Map B
Blad 11 fol.11 recto
Alzoe een ongeluck van eenen dootslach corts voirleden gesciet was 
sij enen genoempt Jan Peterszn.Vferhoeven wijns ziele Godt genadich 
sijn moet ende dat bij handen ende toedoen van enen genoempt Gielis 
Joesten Ysboutszn.soe ende doer middele ende sprecken van goeden 
mannen Dirck van den Eynde van wegen des dooden ter eendere ende 
die vrienden ende magen des misdadigen ter andere zijden vergadert
ende hebben ....  doer spreecken van goeden mannen ende m...licken
paysmeke....... tracteert .........  van den ongeluck voorsr. ende
geloeft die ............
op .....  zoene recht alsoe dat in den yersten die voersr........
kynderen dew dooden van den yersten bedde een somme .........
ende des gelycken den kynderen des do.............  somme van vijf-
tich kar.gld.ende noch sal die misdadige ...........
setten tot lavenisse der (zylen) 2 wassen kersse in den kercke van 
Asten elck keerse van 2 ponden was bij ..........
setten een houten cruys omtrent ........  gesciet is ende sal d...
..... plaetsen ofte bruloften a l s .......... waren Hr.Gort ....
....... arbiters des misdadigen ..........
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....Ysbout ende Marten sijn soen ende hebben geloeft ........
van den yersten bedde aen ......
.... Rutten Robbenszn.van Erp ende Mercelis Aert (Bre..k....)
hebben ............
....sten bedde dese voors.
...... oick iest voirwaerden oft

....nis heeft verkocht aan Marcelys Ysbouts een .......
3 karolus gld........... uit:
-een stuk land op............  Jan Verhoeven .......
.......  met voorwaarden dat ...........  voorsr.knd.

Map B
Blad 11 fol.11 verso
Willem Joestenzn.Verrijt verkoopt aan Anna wede.wijlen Jans Peterszn. 
Verhoiven en haar knd.bij Jan voorsr. saliger verkregen een cijns van 
3 gld.jaarl.op Lichtmisdag te betalen uit:
-een huis,hof en erfenis in de Wolsberch 1 Aert Vrijns erfgen......
Bollen 2 de straat 3 Aert Vrijns e.a.
Wilm zal een jaar nadat de knd.mondig zullen zijn mogen lossen met 
50 gld............

Jan Joesten Ysbouts en Ysbout Joestzn.en Gilis (sijn broeder) belo
ven aan Wilm Joestenzn.Verrijt

Blad 11 fol.11
Op 23 feb.15.« verkoopt Aert Philipszn.van den 
een erf cijns van 30 st.jaarl.te betalen op ....
-een huis .......  op Voerseldonck 1 erfgen. .
2   van den Brant 3 erfgen........
De los is met 25 gld.

Blad 12 fol.12 recto 27 jan.
Jan Janszn.van Otterdijck belooft te betalen aan Glare Robijns de 
som van 15 peters op Lichtmisdag a.s. over 2 jaar.

Jan Antonis Mennen belooft te betalen aan ......  Boomen de som
van 7 gld._

.. aan Aert .... 
dag uit:
.. Verbeersdonck
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Peter Henrick Bruynen verkoopt aan Marten,Peter en Margriet en An
na alle wett.knd.van ........Martens alzulk deel als hem is aan
gestorven in een deling van Marg...... Smeets.

Blad 12 fol.12 verso
Gerit Joostenzn.van Colbraken verkoopt aan Peter Willemszn.van den 
Eynde tot behoef der 1 knd.Mercelis Daniels te weten Henrick,Daniel 
Jan en Lysbeth een erf el. cijns van 2 gld. op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof en erfenis tot Omel 1 Wilm van Eyck 2 Huybert Dries
..... 3 de gemeynt 4 Wilm van Eyck.
De los ervan is met 32 gld.

Joest Peters van Houbraken en Peter en Thomas gebroeders 

Blad 13 fol.13 recto
Peter Bollen als man van Janne zijn vrouw en Huybrecht en Dirck ge
broeders knd.Dries van den Ho(rick) met Margriet ook dr.verkopen 
aan Reyn Jan Drieszn.:
-een stuk land

Peter Peter Celenzn.verkoopt aan Lenart Mercelis (Maes) en zijn knd.
die hij wett.verkregen heeft bij Heylwich Willemsdr. van Os ........
De los is met 32 gld.

Jonkvrouw Beatris van Gerwen wede.(Willem) van Kessel saliger met 
als mbr.Berthold van Kessel Willemszn.hebben opgedragen

Blad 13 fol.13 recto 1 1 feb. (15)42
Aert Ghielens verkoopt aan Peter Janszn.van Reest een erfcijns van
6 gld.op Lichtmisdag uit:
-een stuk land,die Eept 1 Henrick Jan Dirck Ghielen 2 Philips B.... 
3 Aert van den Eynde 4 (Evert) Jan Gobbels 
De los is met 100 gld.

Blad 13 fol. 1 3  recto 15 feb.1542
Aeb sWitten verkoopt aa. Willem Daniels .......
-een stuk land .......
De los is met 29 gld.
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Blad 14 fol.14 recto 16 feb.1542
Willem Danie1szn.van den Eynde verkoopt aan Frans van den Berge 
zijn deel in alzulke hoeve als Willem voorsr.en Prans samen gekocht 
hadden van Art Geldens.

fol.14 recto
Prans Thijszn.van den Berge verkoopt aan Willem Danielszn.van den 
Eynde:
-een stuk beempt
Deze beempt had Prans de verkoper verkregen van de erfgen.(Jan) van 
Berckel

Map B
Blad 14 fol.14 recto 21 feb.'42 (=1 5 4 3)
Aert Aertszn.van den Eynde en Aert Ghielens hebben gedeeld alzulk 
goed als hun is aangestorven bij dood van Aerts van den Eynde en 
ook het goed dat ze samen gekocht hadden van Peter Verrijt als man 
van Weyndel zijn vrouw...... Ceelen Aerts van den Eynde.
A Aert is hierbij ten deel gevallen:
-de helft van een schuur.

fol.14 verso 15 feb.1542 (=1543)
Willem van Bruessel verkoopt aan Mercelis Gerits Smolders een cijns 
van 27 st.jaarl.op Lichtmisdag;deze cijns had Willem gekocht van Ge
rit van Os en is jaarl.geldend uit:
-een stuk land,die Wabbens,aldus de brief d.d.1522.

Blad 15 fol.15 recto 5 april 1543
Mathijs,Gevart ende Marcelis witt.zonen Bruysten Gevarts en Aert 
Philips Verrijt man en mbr.van Aleit zijn vrouw wett.dr.Bruysten 
voorsr.en Bonaventura Verweyen als man en mbr.van Marie ook een 
dr.van Bruysten,hebben opgedragen aanPeter Bruystens van den Eynde 
twee mud rog erfpacht jaarl.geldend door Dirck Claes alias op ten
Berck....... aan Aert Thonis van Otterdijck..... en een mander
jaarl.aan ..........

fol.16 recto
In manieren voors.is ten deel gevallen aan Aert Michiels:
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-een huis,hof 1 Aert Berckers 2 Art van den Eynde
-een stuk beempt,die Eept 1 Philip Berkers 2 Henrick sJonckers 3
Everert Gobbels 4 Art van den Eynde
-een stuk land,die cleynen Horrick
-een stuk land,dat Willich stuck 1 Aert Verrijt

fol. 1 6  recto 23 feb. 1542 (=1 5 4 3)
Alzo Jan Hendrick Denenzn.en Heylwich dr........

fol. 1 6 verso -blanco-

Blad 17 fol.17 recto 1 maart 1542 (=1543)
Jan Lemmenzn.Vernebben man van Lijsbeth en Jen Wilmsdr.van Aelst 
cum tutore, verkopen aan Ariaen Wijchmoets:
-een huis,hof en erfenis

Blad 17 fol.17 recto De laatste feb.1542 (=’43)
Marcelis Peter Jan Wilmszn.en Peter ook zn. en Jan Mercelis Smeets 
als man en mbr.van Jen Petersdr.voorsr.hebben gedeeld al’de goeden 
(havelijk en erfelijk) hun aangestorven van wege de dood van Peter 
Jan Wilms hun vader en die hun nog zullen aansterven van wege Lijs
beth hun moeder.
A Marcelis is ten deel gevallen:
-een huis,hof en erfenis in de Langhstraat.
Hij zal er jaarl.uit gelden een mander rog aan de erfgen. (Goert van
Os) en nog jaarl.een sester rog aan Philip Verrijt en a a n ........
jaarl.een sester rog en verder "een voyder torfs" en de cijns van 
de grond (i braspenning)
B Jan is ten deel gevallen:
-een huis en hof in de Langhstraat 1 Jan Mercelis Smeets 2 Mathijs 
van den Berge.
Salvo dat hieruit is i braspenning en een mud aan Jan Celen en zijn 
moeder ... voyer torfs.
C Jan Mercelis Smeets kreeg:
-een huis in de Langhstraat.
Salvo een mud rog aan Jan van de Cruys .... en Lysbeth wede Peter
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Dirck Claus Lemmens

Blad 17 fol.17 verso
Dirck Henrick Denenzn.gelovende voor de knd.van Jan Henrick Denen 
en (Geen) Lambrechts van Os als man en mbr.van Heylwig wett.dr. 
Hendrick Deenan,hebben opgedragen aan Ariaen Peter Emontszri.een 
erfpacht van 8 vaten rog met de oude brieven daarover,jaarlijks 
geldende uit:
-een huis,hof en erfenis in de Wolsberch,geheten den Bonenberch.

Katlijn Hermans Switten.... met mbr........ goeden gedeeld......
met broers en zusters ..........

Blad 18 fol.18 recto 5 maart 1542 (='43)
Jan Mercelis Eeriszn.man van Geertruy zijn wijf en Dirck Houben en 
Henrick Laureyns Bollen gelovende voor zijn zusters en broeders en 
Hubre^ht Tonis Mennen als man van Teeuwen zijn huisvrouw,Claus Hen̂ - 
ric Roefs man en mbr.van Margriet en Andries Bollen Bollenzn.,heb
ben samen verkocht aan Peter Bollen Bollenzn.en Jen zijn huisvrouw: 
-een huis,hof enz.in de Wolsberch 1 Willem Joest Verrijt

fol.18 recto 9 maart 1542 (='4 3)
Maes Claeszn.van den Cruys en Gielis Jacops van den Cruys geloven
de voor zijn andere broers en zusters en Willem Jan Hermanszn. man 
en mbr.Katharina zijn vrouw,gelovende mede voor de knd.Jacops voors, 
van den (Cruys) .... en Gerrit en Anna gezusters....hebben ge
deeld alzulk goed als hun aangestorven is van Claes van den Cruys 
en Katharine zijn vrouw.
A Maes ....  is ten deel gevallen:
-een beempt tot Omel .....

Blad 18 fol.18 vo. 16 maart 1542 (='43)
Margriet Aerts dr.Verhalen wede.Goert Rue(lens) cum tutore electo 
ende Luyt Goert Ruelensdr.en R(uelen) Roelenszn.als momber van de 
onm.knd.van Goert Rue(lis) verkopen aan Mercelis Aertszn.van den 
Eynde:
-een derde.deel van een huis,hof en erfenis 1 Jan Zeemans 2 de ko
per. Dit derde deel had Goert Ruelis gekocht gehad van Cornelis
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Roefs Cremerszn.
Wilm Henrick Houbenzn.heeft mede vertegen en ......

Dit jaar was Pasen den 25 marty (=25 maart 1543)

Op de laatste maart .Ï543 na Pasen belooft Marcelis Dirck Weynenzn. 
te betalen 28 gld.op Lichtmisdag a.s.over een jaar.

fol.18vo 3 april 1543
Wij schepenen,h.geest-en kerkmeesters hebben voor heel het dorp....
Ysbouts ende Bonaventura Verw....

Mercelis Ysbouts en Bonaventura Verweyen beloven te betalen aan .... 
Maeszn.en zijn knd.verkregen bij Heyl.......Os de som van 50 gld.

Map C
fol.56 20 aug.1544
Roef Heesmans met zijn knd.wettig verkregen bij Mechteld Henrick
Kersmekersdr.
ten eenre
Marie Cornelis van den Hoeveldr.met tutor en Dirck wede.Hendrick 
Cornelis van den Heuvel gelovende voor de onm.knd.Henricks voorsr. 
ten andere
hebben erfelijk gescheiden en gedeeld de goeden die hun verstorven 
zijn vanwege Cornelis van den Hoevel en Mechteld voorn.
A Roef met zijn knd.kregen:
-een huis met een half stuk land daarbij het geheel 3 lopense
1 Lambrecht Cremers 2 de wederdelers 3 de Loverboschweg 4 de straat 
Ze zullen hieruit gelden de helft van de cijns en 3 vaten rog.
B Maria en Dirck krgen:
rde helft van een stuk land. (zie hierboven met dezelfde v.w.)

Dirck weduwe wilneer Henricx van den Hoevel met tutor gelovende 
voor de knd.van Henrick voorsr.hebben verkocht aan maria Cornelis^ 
dr.van den Heuvel hun deel van alzulk stuk dat hun aangedeeld is 
van Cornelis van den Heuvel en Mechteld zijn vrouw.
Marie Cornelisdr.van den Heuvel belooft te betalen aan Dircken
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de wede.Henric van den Heuvel en haar knd.de som van 12 gld.nu tot 
Lichtmisdag a.s.(met de pacht 6%).

f0I .56
Aert Peter Emontszn.en Aert van Otterdijck consenteren......Peter
Dirck A.....25 gld.

fol.56vo 21 aug. 1 5 4 4
Er is gemaakt een kontrakt en huwelijksvoorwaarden tussen Mathijs
Bruystens van den Zeylberch en Johanna Wilmen sBruynendr.
De twee knd.die Mathijs wettel.verkregen had bij Catlijn Herpers zul
len behouden al de goeden van Catharina hun moeder zaliger.
De knd.bij Johanna nog te verwekken zullen hebben en behouden de goe
den van haar moeder na haar dood en de goeden van Mathijs zullen de 
eerste en laatste knd.samen delen.

Item Y/illem Bruynen heeft beloofd aan Johanna zijn dr.50 gld.te geven 
of jaarlijks 3 gld. totdat hij die 50 gld.zal afleggen en verder een 
koe en een bed eens met toebehoren en een gesloten kist en "erlick 
gecleet met geut van Matijs"-

fol.56vo 9 sept.1544
Roef Heestermans met Jan zijn zoon en Nelis en Oede en Aecht zijn 
dochters hebben mede voor hun onm. zusters opgedragen en verkocht 
aan Aert Aertszn.Vervoert:
-een stuk land op Loverbosch 1 de koper 2 Lambrecht Cremers 3 de 
verkoper 4 de v/eg.

Marie Cornelisdr.van den Hoevel cum tutore heeft opgedragen aan 
Aert Aertszn.Vervoert:
-een stuk land op Loverbosch rondom erfenis des kopers.

Aert Aertszn.Vervoert heeft opgedragen aan Marie Cornelisdr.voorn.: 
-stuk land op Loverbosch 1 Bonaventura Verweyen 2 de koperse.

fol.56vo 10 okt.1544
Jan Aben sY/itten,Jan Lucas en Henrick Aert (Vrijs) verkopen aan
Dirck Wouter Loyen:
-een stuk land op die Lochten 1-3 Marten Claus.
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fol.57 7 nov.1544 
Jan Jan Dirck Ghielens verkoopt aan Peter,Jan en Aert gebroeders 
knd.Wilmen van den Eynde en Aert Aertszn.Vervoert mbr.van Heylwig 
zijn vrouw ook dr.van V/ilm voorsr.alzulk erfelijk goed als hem (Jan) 
met zijn vrouw aangestorven was van V/ilmen Vereyseldonc en Elsbene 
zijn huisvrouw,gelegen in hoge etc........

Peter,Aert en Jan kynder Wilms Vere.ynseldonck en Aert Aertszn.Ver
voert als man en mbr.van Heilwig zijn vrouw ook dr.Y/illems voorsr. 
hebben erfelijk gedeeld.
A Peter en Aert kregen ten deel:
-een huis,hof en erfenis daaraan en geheten die Vorck 1 Dries Jan 
Gobbels 2 de gemeynt 3 Thijs van den Berge e.a. 4 de straat.
-een stuk land in die Hoeff 1 Corsten Goert Smets 2 erf gen. Goert 
van Merevoert 3 de straat 4 Gerit Joest Tripmekers 
-een stuk land op Loverbosch 1 Hr.van Asten 2 de wederdelers 3 een 
weg 4 Thijs van den Berge e.a.
-een stuk beempt in Achterbosch 1 erfgen.Goert van den Winckel e.a.
2 de wederdelers 3 erfgen.Aeb sWitten 4 Wilm Daniels e.a.
-de helft van een eeusel geheten Creyengoir.
Salvo dat zij hier jaarlijks uit gelden de cijns van de grond en 14 
vaten rog en de pacht.
B Jan en Aert kregen:
-een huis,hof en erfenis aan Achterbosch 1 Wilm Danels 2 Lenart 
Mercelis Maes e.a. 3 de straat 4 erfgen.Bruysten Thijs 
-dat half eeusel,Creyengoir geheten
-de helft van land op Loverbosch 1 Goert de Haen 2 de wederdelers
3 Jan van Hoech 4 de weg.
Salvo jaarlijks de cijns van de grond en 14 vaten rog.
N.B. Salvo=met behoud van.

fol.57vo
Jan V/ilmszn.Vereynseldonc en Aert Aertszn.Vervoert man van Heylwich 
ook dr.van Willem voorn.hebben gedeeld het goed dat hun was aange
storven van V/illem Vereynseldonck en Elsken.
A Jan kreeg:
-een schuur met de erfenis daaraan 1 Wilm Danels 2 Aert Vervoert 
voorn. 3 de straat 4 Peter Vereynseldonc en Aert zijn broer.
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Salvo dat die schuur zal blijven staan zolang als Jan zal leven en 
dan zal de grond weder aan Aerts behoren.
-een eeusel aan Afterbosch 1 Frans van den Berge e.a. 2 Thijs Bruys- 
ten 3 Lenart Mercelis Maeszn.
-een stuk beempt 1 erfgen.Aeb sWitten 2 Aert Vervoert 2 Thijs Bruys- 
tens 4 Aert Vervoert
-de helft van een akker op Loverbosch 1 Goert sHanen 2 Aert Ver
voert 3 een weg 4 Jan van den Hoeck 
-de helft van 25 st.aan Peter Danels
-een mander rog aan de erfgen.van Goert van Merevoert.
Salvo dat hij hier jaarl.uit gelden zal de cijns van de grond en 7 va
ten rog.
B Aert en zijn vrouw kregen:
-een huis,hof en erfenis aan den Bos 1 Lenart Mercelis Maeszn. 2-4 
Jan Wilms Vereynseldonck 3 de straat
-een stuk land op Loverbosch 1 Jan Vereynseldonck 2 Peter Vereynsel
donck e.a. 3 een weg 4 Wilm Danels 
-de helft van een eeusel,het Creyengoer.
Salvo zullen ze gelden de cijns en 7 veten rog.

fol.57vo
Aert Aertszn.Vervoert verkoopt aan Wilm Vereynseldonck:
-de helft van een eeusel,het Creyengoer (zie deling)
-een stuk land aan Afterbosch.
Salvo hij zal hieruit gelden de cijns en een mander rog.

fol. 58 10 nov.1544
Jan die Gruyter verkoopt aan Joest Gevartszn.2 mud rog in een erf
pacht van 4 mudde.Deze 4 mud staan in:
-een hoeve op Heusden die voor de helft toebehoorde aan Jan die 
Gruyter de verkoper,aldus de schepenbrieven daarover.

fol. 58 20 nov.1544
Joest Merceliszn.van den Camp verkoopt aan Lucas Aertszn.Verhinart: 
-een stuk land,groese en heiveld 1 de koper 2 de verkoper 3 dat 
Laerbroek 4 de weg.
Salvo een mud rog aan de erfgen.van Jan Heynen,te lossen met 32 gld.
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Peter Theus Mauwerszn.man en mbr.van Kathine zijn vrouw ten eenre 
en de knd.van Katlina voorsr.wettelijk verkregen bij Henrick Janszn. 
van Otterdijck ten andere
hebben gedeeld alzulk goed van Henrick en Kathina voorn.
A Peter met Kathine zijn vrouw kregen:
-een huis,hof en erfenis aan de Stegen 1 Mathijs Crakelaerts 2-4 de 
wederdelers 3 de straat
-de helft van een stuk land,den Goerecker "die zijde totten huise 
waertM
-een stuk land omtrent die Sporck 1 de wederdelers 2 Hr.van Asten 
3 Aert van Otterdijck 4 Claes Robijns
-een stuk eeusel in de Stegen 1 Claes Scalvogels 2 Aert Scalvogels 
3 de straat 4 de wederdelers.
-de helft van een hooiland daarbij 1 Hr.van Asten 2 dat eeusel 3 
Claes Scalvogels 4 Thijs die Groet.
Salvo daar jaarl.uitgeldend 16 vaten rog,een bos-mud rog,nog een 
mud rog,een kan wijn en de cijns van de grond en het recht van wegen.

fol.58vo
B De kinderen kregen:
-een schuur met de erfenis erbij
-de helft van een stuk land,den Goerecker,de zijde naar Omel 
-een stuk land omtrent de Sporck 1 de wederdelers 2 Ceel Ysbouts 
3 Aert van Otterdijck 4 Claes Robijns
-een stuk land,den Henxt 1-4 Aert Scalvogels 2 Thijs Scalvogels e.a.
3 Geen van Os
-een stuk eeusel,sGrotenvelt 
-de helft van een beempt.
Salvo dat zij daar jaarl.uit zullen gelden 16 vaten rog,nog 9 vaten, 
nog een mander en nog 5 peters,nog 3 gld.en de cijns van de grond.

Matijs Crakelaerts heeft helmelinge vertegen op alzulk als hem ver
storven is van Henrick Scalvogels zijn huisvrouwen vader tot behoef 
der andere knd.van Heyn Scalvogels en Katline voorsr.

fol.58vo 14 dec.1544
Alle knd.van Heyn Scalvogels hebben opgedragen aan Matijs Crakelaerts
alzulk stuk beempt als Henrick hun zwager beleten had van Peter van
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den Molendijck voor 27 gld.; ze vertijen daarop tot behoef van Matijs 
voorn.

fol.58vo
Goert Ponsuer bekent wel betaald te zijn door Philips zijn zoon van 
alzulke 150 gld.als Philip hem beloofd had en dat met 72 gld.die hij 
ontvangenheeft van Antonis die (Roever) en nog met 6 gld.van Philips 
voorn.

Goert Ponsuer met Daem en Frans en Margriet alle knd.van Goert voorn, 
hebben bekend betaald te zijn van 150 gld.zoals Philip Ponsuer aan 
zijn vader ’had beloofd en ook van al hetgeen dat hij aan Danel,Frans 
en Margriet beloofd had.

fol.59 22 nov.1544
Peter Theus Mauwers als man van Kathline zijn vrouw mede voor Dirck
Henrics van Otterdijck en Aert Joach.

fol.59 15 dec.1544
Ffranck Aertszn.Vervoert en Lijsbet Jansdr.Verover wett.vrouw van 
Francken voorn.maakten hun testament.
Pranck heeft aan Lysbeth gemaakt dat zij wonen zal zolang ze leeft 
in het huis van Vrancken voorn., verder zal ze hebben en ontvangen 
jaarlijks een mud rog uit de helft van Vrancken zijn goeden,te weten 
"alsoe lange sij leven sal ende nyet langer”.
Op dezelfde manier heeft Lijsbeth aan Vrancken gemaakt al haar goed 
etc......

Henrick Dircxzn.van Meyel verkoopt aan Joest zijn zoon:
-een huis,hof, hof stad, schuur en erf gelegen tot Astappen en ook wat 
hij reeds had gegeven honderd jaar en dagen d.d. 15 maart 1 5 3 7,behal
ve :
-een stuk land,den Becker,die wil Henrick voor zich zelf houden.

fol.59vo 15 dec.1544
Geertruyt Henricsdr.van Ruth weduwe van Joest van Diesdonc cum tuto
re en Huybrecht Joesten zoon voorn.verkopen samen aan Henrick Jan 
Jacops:
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-een stuk land;dit land was Geertruy aangekomen door de dood van 
Henric van Ruth 1 Henrick e.a. 2 Bonaventura e.a. 3 Mercelis Ys
bouts 4 een straat.

Huybrecht Joestenzn.van Duysdonck verkoopt aan Geertruy zijn moeder 
een cijns van 5 gld.uit:
-een huis enz.tot Vlierden.

Lijsbeth wede.Thomas Willems met Thonis,Mercelis en Thonis junior 
zonen van Thomas en Lijsbeth voorn.verder Aleyt en Heylwig ook knd. 
van Thomas en Lysbeth met Henrick zoon Jacops Thomas Willems voors, 
hebben samen verkocht aan Dirck Dirck Jan Ghielenszn.:
-een huis etc.aan den Dijck 1 Jan Wijf Iets 2 Peter Peter Ceelen, 
zoals daar Thomas Willems in bestorven is,los zonder de cijns en 7 
mud rog en 5i vaten rog.
Te aanvaarden half mei a.s.over een jaar met de halve schaar. “ 
Dirck de koper belooft te zullen betalen 835 gld.van nu Lichtmis 
a.s.over een jaar.

fol.60 18 dec.1544
Mercelis Willems van Ayen verkoopt aan Willem zijn broer:
-een stuk heiveld aan den Dijck.

Wilm Willems van Ayen belooft aan Mercelis zijn broer dat hij zal be
talen 4? gouden peters zoals die Willem en Mercelis samen aan de 
erfgen.van Jan Gobben hebben te betalen ...

fol.60
(Mercelis) van den Eynde verkoopt aan Art Michielszn.alzulke erfe
nis van bouwland en land als dezelfde Mercelis aangekomen is we
gens de dood van Heylwig zijn moeder zaliger en verder nog alzulke 
erfenis als Peter Joesten Verrijt van wege Weyndel zijn huisvrouw Be 
ten nat.dr.van Heylwig voornoemd,tezamen aangekomen was met de doc 
van Heylwig hun moeder voorn.en die Mercelis voorn.in koop had verI 
kregen van Peter en Baten voorsr.

fol.60vo 18 dec.1544
Marcelis Dirck Weynen belooft te betalen aan Anthonis Dirck Henri
Houben 26 gld.



Jan Lucas verkoopt aan Gerit Lucas een cijns op Lichtmisdag van..... 
uit:
-land,die Plomp.
De los is met 12 gld.

Jan Dries van den Seylberch een stuk beempt.

Mathijs Gevart Mercelis......

fol.61
.......  ten deel gevallen is aan Aert Henric van den Camp 2 mud
rog,nog aan Aert Aertszn.van den Eynde 5i vaten .....
.... de erfgen.Jan Verrijt.

Map D
fol.64
Aert Ghielis verkoopt aan Henrick Jan Jacops 2 mud rog erfpacht 
op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof en erfenis aan den Bosch,gelijk hem dat in deling was 
aangekomen en dat hij nog in koop verkregen heeft van Mercelis van 
den Eynde.
De los is met 83 gld.

In marge van fol.6 4:
-Huybert Mr.Jans Verdysseldonck heeft deze rente geconsenteerd en 
is mede gecasseerd d.d.13 feb.1643»-

fol.64 feb.1544 (=1545)
Ariaen Peter Zeenenzn.verkoopt aan Jan Janszn.van den Goer een man
der rog op Lichtmis te betalen uit:
-een huis,hof en erfnis int dorp 1 erfgen.Joff.(Mennen) 2-3-4 de 
straat.
De los is met 18 gld.af te leggen,de philipsgld.25 st.en voor 
Kerstmis op te zeggen.

fol.64 1 feb.1544 (= '45)
Joest die ’Molder heeft onder de schepenen gesteld 21 peters en 12 
st.en ook 20 vaten rog tot behoef van Joest Gobbels cum suis.
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fol.64 3 feb.1544 (='45)
Pouwel Corneliszn!en Jan Martens en Nesken van Bussel hebben bekend 
dat Aert Peter Ceelenzn.25 gld.heeft gegeven op alzulke 100 gld.als 
Aert voor Neesken en haar kinderen gevest had .......

Prans Jan Cornelis Roefszn.heeft vertegen op alzulke schepenbrief 
van 3 gld.als Huybert Tonis Mennen geldende was aan Fransen voors.

fol.64vo 3 feb.1544 (='45)
Gielis Berthold van Kessel verkoopt aan Goort Jan Yranckenzn.19 va
ten rog op Lichtmisdag te betalen uit:
-een huis,hof enz.aan den Dijck,rondom de gemeynte;voort uit al zijn 
goeden en belooft er "dogenschap" op,en als die onderpanden niet 
voldoende zijn dan stelt Joest Dirck Heynen zich er borg voor en 
stelt zijn goeden als onderpand.
De los is met 48 gld.;tot twee maal toe te lossen.

Dirck Deniszn.van Colbraken verkoopt aan Thonis Jan Geritszn.c.s. 
een cijns van 21 si?.op Lichtmisdag te betalen uit:
-een huis,hof en erfenis 1 Thonis Jan Gerits 2-3-4 de straat.
De los is met 17i gld.;behalve nog jaarlijks 3 mander rog.

Dirck voorsr.heeft ook nog verkocht aan Aleyt Jan Geritsdr.21 st. 
uit dezelfde onderpanden.
De los is als boven.

fol.64vo
Jan Drieszn.van den Seylberch verkoopt aan Joest Henrick Dirickszn.: 
-een stuk land in Weerdingen in Broecxcamp.
Dit land had Jan gekocht van Claes Woesten volgens de brief uit As
ten d.d. 4 feb.1543.
Vrij behalve een braspenning als cijns.

Jan Dries en Joest Henrick Dirckszn.hebben een accoord gemaakt zo
dat dat hoel tussen den Berckbeempt Jannen toebehorende is in de er
felijkheid tot midden van de palen "des geloven sij elck den anderen 
dat sij elck alle jaer enen man eenen dach sullen doen (gaeven) om 
malcanderen te vreeden ende yegelyck sal tot sijnen zijden moghen 
wuyt den hove opsetten sonder arglist."
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fol.65
Marcelis Dirck ’.7eynen belooft te betalen aan Jan Drieszn.van den 
Seylberch de som van 18 gld.nu voor Sint Jansmisse met 3 vaten rog.

fol.65 7 jan.1544 (=45)
P.... van Veechoeven en Jonkvrouw Anna van Berckel Hugendr.met tu
tore hebbende procuratie van Jonkvr.Heylwich haar zuster, verkopen 
aan Jan Jan Jacops onze mede-schepen 2 mud rog erfpacht jaarl.op 
Lichtmisdag geldend uit zekere onderpanden.
-O.a.uit de goeden achtergelaten door Maes Brouwers en uit de goe
den van Jan Lemmens volgens de schepenbrieven uit 1 sHertogenbosch; 
dit mud was de verkopers aangekomen vanwege Jonkvr.Aleit wede.Jan 
van Berckel volgens haar testament daaraf zijnde.

Frans Jan Cornelis Roefs verkoopt aan Sophie wede.Dirck Slechs en 
haar wett.knd.bij Dirck Slechs alzulk goed (havelijk en erfelijk enz.)

fol.65
Mathijs Dirck Slechs gelovende voor zijn zusters en Herman van (Oss) 
als man van Sophie zijn vrouw hebben beloofd te betalen aan Frans 
voorn.de som van 64 gld. nu tot Lichtmis a.s.

fol.65 27 jan.1544 (=45)
Katharina dr.Jan Vrancken cum tutore bekent dat zij met Jan Reynen 
geen zaken meer heeft en bedankt hem en scheldt hem kwijt.

fol.65vo 12 feb.1544 (=45)
Mercelis Aertszn.van den Eynde verkoopt aan Ysbout Mercelis Ysbouts 
-een stuk land,aan die Lochte 1-3 Marcelis Ysbouts 2 Marten Jan 
Claes 4 Sint Aechten-altaar.
Los behalve de cijns van de grond.

fol.65vo 16 feb.
Jan Aerts Lemmenszn.Vernebben gelovende voor Elsken zijn zuster,heb
ben vertegen en overgegeven aan Jan Lemmen Vernebben alzulk goed 
als hun aangestorven is van Lemmen Vernebben en Lijsbeth zijn vrouw.

fol.65vo 1 1 feb.
Jacob Danelszn.van Oirscot ten eenre 
en
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Thonis Henrick Heynenzn.als gemachtigde van zijn vader ten andere, 
in zake zekere twist en geschil dat ze onder malkander hadden aan
gaande zekere erfgoeden of pachten enz.;ze hebben zich "gesubmit- 
teerd in zekere arbiters en paysmekers" te weten:
-Jacop in Mercelis Dirck Weynen en Aert die Haen,
-Thonis in Hr.Hendrick vicarius tot Asten en Aert Dirck Heynenzn.
Ze beloven de uitspraak der arbiters te onderhouden en dat op een 
peen van 50 gld. in .......

fol.66 19 feb. 1544 (=4 5)
Henrick wede.Joest Anthonis Mennen cum tutore ten eenre 
en
Anthonis,Gerit.Henrick en Pouwel zonen van Joesten Henrick voorn., 
Lucas Aertszn.Verhijnart als man van Anna zijn vrouw en Anthonis Jan 
Geritszn.als man van Marie ook toett.dr.Joesten en Henrick voorn, 
en nog Marie Joestendr.cum tutore,hebben erfelijk gescheiden en ge
deeld de goeden achtergelaten door Joost Anthonis Mennen.
A Henrick de weduwe kreeg ten deel:
-een woonhuis "metten brouhuys ende metten backhuys daerop staende"
1 Dirck Joesten Drieszn.c.s. 2 de wederdelers 3 de straat 4 erfgen. 
Meester Wilm
-een stuk land omtrent den molenberg dat Joest in koop had verkre
gen van Henrick Verkoren kynt als (Henricx ?)
-een stuk land dat Joest gekocht had van (Goy....)
-de helft van een stuk beempt die Henrick voorn.met de knd.gekocht 
had van Everit Smolers.
Salvo dat ze hier jaarlijks uit gelden zal de cijns van de grond en 
nog 6 gld. jaarl.aan Griet Rommen en na haar dood komen de goeden 
weer aan de knd.
-nog 1 3 i vaten rog jaarl.en die zo te betalen dat de wederdelers 
vrij zijn.
-nog de helft van 6 gld.uit een beempt.

N.B.In marge staat boven links:
"Item noch sal Henric hebben 2 peters sjaers aen Dirck Houben,des 
sal sij jaerligx gelden Bonaventura 1 ar gld.sjaers.
Item noch sal sij hebben die helft van dem pachten aen Daniel 7/ilms."
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B De kinderen is ten deel gevallen:
-een schuur met een huis daarop en de varkenskooi daar aan gelegen
1 Henrick dé wede. 2 Ariaen Petter Zeenenzn. 3 de straat 4 erfgen. 
Dirck Genen c.s.
-een stuk land omtrent die molen 1 Aert van Otterdijck e.a. 2 die 
kerk 3 die Molenbraëken 4 Jan van de Cruys
-een stuk land,den Molenecker 1-3 Lenart Bottelmans 2 Wilm Gobbels
4 Henrick de wede.
-de helft van een beempt die ze samen in koop hadden van Evert Smo- 
lers
-de helft van de pacht aan Daniel Wilms.
Salvo dat zij hieruit jaarl.zullen gelden de cijns van de grond en 
nog de helft van 6 gld.uit de beempt.
"Item eest voerwaerde dat Henrick alle sculden betalen en wederscul- 
den ontfangen ende van (reecken) van tcijns Heynen sullen sij scaey
en baet gelijck...... 11
Item Henricks is ten deel gevallen:
-"brougetou metten toebehoeren ende tresoir ende sitten in die ca- 
mer met stolen ende bancken"

fol.66vo 20 feb.1544 (=45)
Marcelis Aertzn.van den Eynde verkoopt aan Aert Peterszn.Verbeeck: 
-een stuk beempt in der Voert.

Aert Verbeeck voorn.en Mercelis Dirck Weynen hebben samen beloofd 
te betalen aan Marcelis van den Eynde de som van 62 gld.gerekend 
van Lichtmis a.s.over een jaar.

Aert Verbeeck heeft opgedragen aan Marcelis Dirck Weynen een erfel. 
cijns van 3i gld.welke Mercelis voorn.vroeger gevest had aan Aert 
voorn.

fol.66vo
Marcelis Weynen belooft aan Aert Verbeeck dat hij hem de brief van 
de gld.zal teruggeven als hij Marcelis van den Eynde die 62 gld. 
heeft "ende den ceel daeraf quyten"
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fol.66vo 21 feb.1544 (=45)
Henrick Henrick Baten|Mart en Mercelis Ysboutszn.man en mbr.van 
Joestken zijn vrouw gelovende voor al de andere knd.van Henrick Ba— 
ten,Hebben verkocht aan Aert Aertszn.van den Berge alzulke pachten, 
actien en toezeggen als zij hadden aan of op alzulk goed als huis, 
hof en erfenis gelegen aan den Dijck.Dit goed had Jan Comelis Roefs- 
zn.eerder in koop verkregen van Henrick Baten volgens de brieven 
van Asten.

fol.66vo
Aert Aertszn.van den Berge verkoopt aan de erfgen.van Henrick Baten 
een cijns van gld.jaarlijks met Lichtmisdag te gelden uit.:.
-huis,hof en erfenis aan den Dijck 1-3 Thijs Heynen 4 de straat 
en voort uit "allen den langer grosen" en toebehoren die Aert met
zijn vrouw nu ter tijd bezittende omtrent dat ...... ,groot 3 mander-
se en nog omtrent 3 mauwerse groesen.
Los zonder 8 mud rog en 20 gld.jaarl.
De los is met 140 gld.en dat tot twee termijnen,telkens 20 gld.int 
afleggen.

Henrick Baten en Marten voorn.hebben aan Aert van den Berge beloofd, 
dat hij niet (meer) zal betalen dan drie achterstedige pachten "die 
moet hon Aert geven Sint Jansmisse ofte Lichtmis 14 gld."

Jan Peter Beelenszn.als man en mbr.van Kathina Herman sWittendr. 
verkoopt aan Dirck Jan sGrotenzn.:
-een stuk groesveld,die Horst 1 Goert die Haen 2 Frans Verdijssel- 
donck 3 -4 de koper.

Heylwich weduwe Jan Gornelis Roefs cum tutore heeft opgedragen aan 
Mathijs Heynen al haar rechten,actien en toezeggen die ze had aan 
de goeden die Hans voorsr.in koop had verkregen van Henrick Baten, 
met ook alle lasten.
In marge:ende (Thonis) Wilm Maeszn.gelovende voor de onm.knd.van 
Jan Roefs en Heylwich voorn.

Henrick van Milhees priester en rector van het Ons Lieven Vrouwen-

fol.67 23 feb.1544 (=45)

fol.67 26 feb.1544 (=45)
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altaar te Asten verhuurt aan Peter Theus:
—een stuk land in de Y/olsberch 1 erf gen .Peter Mandemekers 2 erfgen. 
Hendrick Vrijns 3 de gemeynt 4 erfgen.Jan Theus;en dat 100 jaar en 
dagen.
Salvo dat hij daar jaarlijks uit gelden en betalen zal aan het O.L. 
Vrouw-altaar voorn.3 vaten rog.

fol.67 2 maart 1544 (=45)
De knd.van Jan van den Cruys is ten deel gevallen:
-een huis,hof en erfenis in de Stegen 1 Jan van den Cruys 2 Jan 
Corsten Stricken 3-4 de straat.
-een stuk land dat Jan gekocht had van Henrick van Otterdijck 1 Aert 
van Otterdijck 2-3 Claes van Otterdijck 4 de weg
-een stuk land aan die Sporct 1 ’Vilm Wagemekers 2 Mercelis Ysbouts
3 erfgen.Peter van den Berge 4 de weg.
-een etuk land 1 Peter van den Molendijck 2 Mercelis Ysbouts 3 erfgen 
Peter v.d.Berge 4 Jan van den Cruys.
-een schuur aant Laerbroeck met het halve erf
-een stuk land,den Henxt 1 Jan v.d.Cruys 2 Joest Dirck Heynen 3 de
Hr.van Asten 4 de weg
-vijf copsaet land van den Cloot
-een stuk beempt,de helft eraf
-een stuk eeusel 1 Jan Stricken e.a. 2 Aert van Otterdijck
-het 1/5 deel van een beempt,den Bleeck
-een mud rog jaarl.aan Aert Aertszn.van den Eynde
-een mander rog aan Heyn Teeuwens
-4 vaten rog aan Aert van den Campen,aan Gielis van Kessel jaarl.
1 gld.
Hieruit zullen ze jaarl.gelden de cijns van de grond en 6 gld.aan 
Gerit van Berckel ten Bosch
-een mud rog aan Hr.Henrick Jacops zijn altaar
-nog 27 st.aan Daniel Gobbels,nog aan Daniel 3 gld.,nog tot Geldrop 
een malder rog,nog 2 mud en 2 vaten jaarl.en nog 12 st.aan Jan Bus- 
kens.

fol.67vo
Mathijs Crakelaerts belooft te betalen aan Michiel Janszn.van den 
Cruys de som van 10 gld.van nu Lichtmis a.s.in 3 jaar.
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Mathijs Crakelaerts heeft verhuurd aan Mi.ch.i6X Janszn.van den Cruys! 
—een huis en erfenis in d.e Stegen met groese en land en toebehoren 
en dat voor eentijd van half mei naastkomend over 4 jaar;hier zal 
hij jaarl.voor geven 3 mud rog en 6 gld.

De voorwaarden gemaakt door Jan van den Cruys met zijn knd.die hij 
wettelijk verkregen had bij Aleit Jansdr.van Otterdijck luiden aldus: 
-"in gevalle ennige van dien kynderen storven sonder wittich oer 
dat dat goet comen sal op die ander kynderen te weeten die hij bij 
Aleiten voorsr. vercregen hadde ende nyet op Jannen oft op sijn 
voer-oft nae kynder ende dat allen die knd.Jans voorsr.nae der 
doot Jans sullen die goeden die hij achterlaten sal alle gelyck 
deylen nae den lantrecht sonder argelist ende des sal Jan den 4 
kynderen die noch nyet getrout en sijn sal hij elcken geven 3 gld. 
als sij tot houwelicken gecomen sijnu-

fol.67vo 4 maart 1544 (=45)
Mathijs Jan Heynen verkoopt aan Marten die Sceper een mander rog 
op Lichtmis te betalen uit:
-een hoeve met toebehoren gelegen aan Vosholen "en geloeft die al- 
tijt goet ende waeldoegende te maken."

Los blaadje A bij fol.68 11 aug.1545
Hr.Antonis van den Camp rector van het altaar van O.L.Vrouw Presen 
tacionis "met consent des hoefs ende biscop van Luyck" heeft vol
gens brieven van die bisschap verkocht aan Joest Henrick Dirckszn. 
-een stuk land tot Astappen,genaamd den Y/ijsencamp 1-2-3 Heyn Dries
4 de gemeynt.

Joest belooft aan Hr.Antonis als rector en alle andere rectoren 
na hem jaarl.uit deze erfenis te betalen,de cijns van de grond en 
nog 20 vaten rog jaarl.aan de rector van dit altaar.

fol.68 4 maart 1544 (=45)
Jan Aertszn.Verhijnart man en mbr.van Aleit zijn vrouw wett.dr.Jans 
Verhoven verkregen bij Tonisse Mercelis Ysboutsdr.en Mercelis Ys
bouts gelovende voor Heylken en Peteren ook dochters van Jan en 
Tonisse voorsr. en verder Aert Tonis van Otterdijck gelovende voor
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de onm.knd.Jans Verhoven wettig verkregen bij Aerden Jan Slechsdr. 
en Maria Petersdr.Verhoeven cum tutore,ook voor al de knd.Goria 
Jong Henricxzn. van Guyck wettig verkregen bij Heylwig Petersdr. 
Verhoeven en Antonis (Deyn) Oyenzn.gelovende voor dat onm.kind 
Heylwich voorsr.verwekt door Jan den (Oyenzn.),hebben samen ver
kocht aan Reyner Ariaen Wychmoets en Joest Goessenzn.van Vee:
-een huis,hof en erf int dorp 1 Jan Joest Tripmekers e.a. 2 Hen
rick Teeuwens 3 de weg 4 de straat
-een eeusel met een hof daaraan int Lylaer 1 Aert Lemmen Mesmekers
2 Philip Philipszn.van den Berge 3 Peter Vereynseldonc 4 de water- 
laet
-een stuk land int Roet 1 Mercelis Ysbouts e.a. 2 Jan van de Baer- 
le 3 Bonaventura 4 de vicarie
-een stuk beempt aan die Vonder 1 den Dijck 2 Joest Goessen (Lem
men) 3 de Aa 4 erfgen.Joest van Bussel.
Los behalve de cijns van de grond en in de hofstad een mud rog en 
in de beempt 5 vaten rog en nog int eeusel int Lylaer 13 st.
In marge staat:
Item Andries Goris (Jong) Henricx van Cuyck en Katelijn zijn zuster 
cum tutore hebben vertegen op dit goed.

De kopers hebben aan de verkopers beloofd te betalen 500 gld.nu 
tot Lichtmis a.s.met de pacht van (6%)
Ook zullen de knd.van Heylen geen penningen ontvangen tenzij dat 
die gelovers voldaan zijn en wel (bewaert) zijn van de knd.Heylen 
voorsr.
In marge staat verder:
De erfgen.van Joesten hebben aan Marie nog beloofd 111 gld.en 5 
st.,die 5 st.zijn betaald.

fol.68
Eymbert Janszn.van Scijndel, Willem zijn broer, Sophie,Marie,Katelijn 
en Baet en Engel alle drs.Jan Eymberts cum tutore,hebben verkocht 
aan Jacop Henricx:
-8 roeyen land.

fol.68vo 6 maart 1544 (=45)
Wilm Danielszn.van den Eynde verkoopt aan Joest Tripmekers:
-de helft van een stuk land,die Granenbraeck 1 Marten Jan Claus
2 de straat 3 Aert van den Doeren 4 de weg.
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Dit land had Wilm gekocht van Cornelis Panheel,aldus de brief daar 
van zijnde. (Cornelis van Panheel)

fol.68vo
Jan Geldenszn.van Boscit verkoopt aan Jan Verrijt een pacht van 10 
vaten rog op Lichtmis te betalen uit:
-een stuk land aan de Lochten 1 Hr.van Asten 2 Tijs van den Berge
3 Jan van Eist erfgen. 4 Ceel Ysbouts.
De los is met 27 gld,;vóórKerstmis op te zeggen.

fol.68vo 1 1 maart 1544 (=4 5)
Joest Aertszn.van den Camp en Henrick Aertszn.van den Camp,Mathijs 
Tijszn.van den Berge man en mbr.Marie zijn vrouw en Willem Maes 
Froyenzn.man van Luytgard zijn vrouw,beide drs.Aert voorn.hebben 
gescheiden en gedeeld al de goeden hun aanverstorven van de dood 
Aerts van den Camp voorn.en nog zullen aansterven vanwege Margriet 
hun moeder.
A Henrick en Mathijs kregen tezamen toegedeeld:
-een huis met een schop daarbij staande en de erfenis daaraan 1 de 
wederdelers 2 Simon (sJonckers) 3 de straat 4 Jacop Dircx 
-een stuk land,den cleynen Appert 1 Peter Peter Zenenzn. 2 Willem 
Froyen 3 Bonaventura 4 Peter Zeenenzn.
-stuk beempt daarbij 1 erf gen. Joesten Ysbouts 2 Peter Zeenen 3 Wil
lem Froyen 4 Peter Teus e.a.
-de helft van een stuk land,den groten Appert,de zijde noordwaarts
1 de w.d. 2-4 erfgen.Joesten Ysbouts 3 erfgen.Peter Emonts
-een stuk land op den Heesecker 1 de w.d. 2 Ceel Ysbouts 3 Bonaven
tura 4 erfgen.Jan Lemmens
-een stuk land omtrent die molen
-een stuk land opte Lochten 1 de w.d. 2 Willem Gobbels 3-4 Aert 
van Otterdijck
-een mudde erfrog aan Willem van Os.
Salvo dat ze jaarl.daaruit zullen gelden drie mud rog,nog 2 vaten 
aan die vicarie,aan de kerk 2? can wijns,den costeren i vat rog en 
"eenen cromstert" nog de helft van 4z hoen.
De wederdelers blijven onbelast,de voorste zal de achterste wegen, 

fol.69
B Joest is ten deel gevallen:
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n
-de helft van een schuur in de Wolsberch,dat einde noordwaarts 
-een stuk land daarbij 1-3 Wilm Verrijt 2 Jan Vervoert 4 de straat 
-een stuk land opten Heesecker 1 erfgen.Evert Lemmens 2 Mathijs 
van den Berge e.a. 3 Bonaventura 4 erfgen.Jan Lemmens 
-de helft van een eeusel int Roet 
-10 st.jaarlijks aan Geen van Os.
Joest zal jaarl.hieruit gelden een mander rog aan Gevaert Bruysten, 
nog een mander rog aant O.L.Vrouw-altaar en nog de helft van 4£va- 
ten rog en de cijns van de grond.
C Willem is ten deel gevallen:
-de helft van een schuur,dat einde stratenwaarts
-een stuk land daaromtrent beneven den camp 1 Tijs van den- Berge
e.a. 2 Joest Verrijt 3 Jacop (Dircks) 4 Jan Vervoert e.a.
-een stuk land aan den Dungen en geheten,den Buckinckman 
-een stuk land,op den groten Nappert 1 Tijs van den Berge e.a. 2 Pe
ter Emonts 3 erfgen.Joest Ysbouts
-een stuk land opte Lochten 1 Tijs van den Berge e.a. 2 Wilm Gobbels
3 Jan Stricken 4 Jan Elssen erfgen.
-de helft van een eeusel achter dat Roet 
-nog 10 st.aan Geen van Os.
Hieruit Jaarl.te gelden 1 mander rog aan Gevert Bruysten,een mander 
rog aan de h.geest,nog de £ van 4i vaten rog en de cijns van de 
grond.

fol.69
"Hr.Henrick van Brey vicarius tot Asten ende Aert Dirck Heynen als
arbiters van wegen Thonis Heynen of sijns vaders ten eenre
ende
Aert die Haen ende Mercelis Dirck Weynen als arbiters van Jacopen 
Danelszn.van Oirscot ten andere sijde,
hebben verclert ende verderen boven hen wuytspraeck dat alsulcken 
deylinge als Jan Heynen met Henricken ende Mathijsen sijnen brueders 
gedaen hadden van den goeden Thonis heurs brueders (delinge) die 
laten sorteren hen effect ende die in hender wuytspraecken nyet 
geruert en hebben want soe wye den anderen daer in wat geloeft 
heeft,die mach den andere betalen want sij van dyen in hender wuyt
spraecken .nyet geruert en hebben van ennige sculden.”
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fol.69vo 18 maart 1544 (=4 5)
Cornelis Goessenzn.,Claes Claes Mertens man en mbr.Meten uxoris 
en Lambert Art Claes als mbr.van Aleyt uxoris,hebben verkocht aan 
Aert Thonis:
-een stuk land 1 de koper 2 Aert Scalvogels 3 Jan Tielen 4 Claes 
Scalvogels.

Mathijs Ver(luyns)donck belooft aan Aert van Otterdijck te betalen
6 mud rog en 2 mud gersten en dat voor Lichtmis a.s."Sonder arg
list voer die tiende opte (Luynseldonck)"

fol.69vo
Peter van den Molendick verhuurt aan Aert van Otterdijck:
-een halve akker aan die Hageleyck 1 erfgen.Jan Colen 2 Jan van 
den Cruys;en dit voor een tijd van 4 jaar,jaarlijks voor 2 mud rog 
en 3 vaten "des kent hij betaelt te weesen van den yersten Licht
mis toecomende ende noch daer nae twee Lichtmisse achtervolgende."

"Item dit jaer was paessen den vijf sten apprillis" (=5-4-1545)

fol.69vo 6 mei 1545
Jan Gieliszn.van den Hoeck verkoopt aan Dirck Peter Ceelenzn.:
-een stuk beempt int Roet 1 Jan die Haen 2 den Snijerscamp 3 de 
verkoper 4 de weg.
Los zonder de cijns van de grond.te weten 2 st.en "anderen commer 
te weten van zijnder wegen af te doen ende ghenen anderen commer."

fol.69vo 7 mei 1545
"Everit Claes Everitszn.heeft erflick vercocht,opgedragen ende 
overgegeven Henricken we(duwe) Joesten van Bussel voer die helft 
ende hueren kynderen witlick vercregen bij Joesten van Bussel voer 
die ander helft:
-een stuck beempts inder prochien van Asten omtrent die Vonder 
u.l.Marcelis Ysbouts a.1.Joest die Molder cum pluribus u.f.Jan 
van Diepenbeeck a.f.dien gemeynen Dijck;
los ende vrij wuytgesceyden des Heeren chijnts van den gronde 3 st. 
ende noch sess k.gld.siaers die te lossen staen met hondert 
k(arolus)gld. nae inhout des losbriefs daer af zijnde welcken los- 
brieff die vercoper voorsr.mede opdrecht ende overgeeft ende ver-
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tijt ut in forma meliore super omnia ende geloeven dese pacht te 
betaelen Henrix half ende die kynder halff."
(N.B.Er staat tussen geschreven:"Dat Everaert onge(last) sullen 
sijn")

"Henricx we(duwe) Joesten van Bussel cum tutore electo ende Anto- 
nis,Gerit,Henrick ende Pauwels brueders kynderen Henricx ende 
Joesten voorsr.ende Lcas Verhijnart man ende momboir Anna sijnder 
huysvrouw,Antonis Jans Geritszn.man ende momboir Marien sijns wijfs 
ende Mari oick dr.Joesten voorsr.cum tutore nato promisente super 
omnia dese voorsr.YI k(arolus)gld.metter hoftsumme van hondert k. 
gld.ewelick ende erflick te betalen (datter) allen die goeden van 
Everits des copers ewelick af ongelast sullen bliven ende des sal 
Henricx voorsr.den pacht halfe betalen ende die kynder voorsr. 
halff,sonder argelist."

fol.70 22 mei 1545
Jan Henricxzn.van den Gevel en Cecilia en Arnolda ook wett.drs. 
van Henric voors.cum tutore nato,hebben samen verkocht aan Jan Jan 
Jacops en Aerdt Jan Berckers:
-dat 1/4 deel van een hoeve op Heusden met alle toebehoren.
Dit 1/4 deel was hun aangestorven vanwege hun vader en moeder,ze 
vertijen op dit gedeelte gelovend dat te vrijen,los zonder dat 1/4 
deel van de cijns van de grond en het 1/4 deel van 17 mud rog,dat 
men schuldig is ten Boss te leveren (ook de koper zal dat 1/4 moe
ten leveren)
-"bevont men datter meer wuytginck sullen die vercopers corten 
voor elck mud 30 gld.nae advenant ende ginck daer min wuyt,sal 
wesen tot profijte van den copers"-
en nog uit dat gedeelte van 1 1 gld.jaarl.die te lossen staan met 
200 kars.gld. Deze 11 gld.beloven de kopers jaarlijks te betalen 
zodat de goeden van de verkopers en ook de goeden van Daniel van 
Gerwen daar eeuwig onbelast van zullen wezen;de verkopers dragen 
mede de losbrief van 1 1 gld.over.

fol.70
Jan Jan Jacops en Aert Jan Berckers beloven te betalen de eerste 
Lichtmisdag a.s.de som van 45 gld.en de eerste Pinksterdag na de 
eerste Lichtmisdag voorn.ook 45 gld.
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fol.70vo 22 mei 1545
Zijn gekomen Daniel Willemszn.,Aert die Haen,Jan die Haen ze hebben
getuigd enz.dat Henrick Janszn.van Otterdijck in zijn leven verkocht
heeft aan Aert Thonis van Otterdijck -"alsoe vele erfenisse (.....)
Henricks erfenisse neven erfenisse Aert Thonis voorsr.buiten Aerts 
palen aen ontrent 10 duymen breet alzoe lanck als Henrick ende 
Aerts erfenisse voorsr.aen malcanderen leegt in der Sporckt dat 
Aert voorsr.dat mach gebruycken ende Henrick geloefde dat vast en
de stedich te houden super omnia ut in forma meliore ende hier was 
oick Joest Verrijt ende daer is een maet af onder Jan die Haen1’-

Item den 1 1 de juni gaf ick.... procuratie ......

fol.70vo 2 juli 1545
Jonkheer Reynolt van Brederode verkoopt aan Hendrik Jan Jacops: 
-een stuk beempt aent Scoet te Asten 1-2 Jan v.d.Hoeck 3 Marcelis 
Thijszn.van den (Eynde) 4 de verkoper.

Jr.Reynolt van Brederode verkoopt aan . Dries Jan Gobbels:
-een stuk beempt te Asten,bij die Leemputten 1 Peter Verenseldonck
2 Wilm Emonts 3 Tijs Nelis 4 de gemeynt.
Vrij behalve i braspenn.als cijns van de grond.

Jr.Reynolt van Brederode verkoopt aan Jan Joesten Tripmekers:
-een stuk land in die (....den) 1 Aert die Sceper 2 Fijken van 
Ruth 3 Mercelis Tijszn.van den (Eynde) 4 de verkoper.

Jr.Reynolt van Breder.ode verkoopt aan Aert Toniszn.van Otterdijck: 
-een stuk beempt,het Swertbroeck 1 de koper 2 Goessen Aerts van 
Otterdijck 3 erfgen.Jan Colen 4 de verkoper.

fol.70vo 6 juli 1545
Jan van Boescit en Lenart Eottelmans hebben verhuurd aan Matijssen
Melis;
-"die tiende op die Leynsdonck alzoe lange als sij die van Rutgher 
van Berckel in hueren hebben ende in alder manieren soe sij die 
hebben sjaers voer 6 mudden roggen ende 4 k.gld.dat geit tot halff 
oicht ende den roggen tot Lichtmis sonder argelist"-
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fol.71 1 7 juli 1545
Jen Mathijs Moldersdr. cum tutore en Jan haar zoon wettig verkregen 
bij Gielissen Henricx Roefszn.hebben verkocht aan Henrick Jan Lues- 
kensdr.
-7 roeyen land int dorp 1 de verkoperse 2 erfgen.Goert Roefs 3 
Aert van Otterdijck 4 de straat.
"Los ende vrij van allen commer ende calaengien."

-blanco- 1 1 aug. 1 5 4 5

fol.71 13 aug.1545
Antonis Peterszn.Verscaut (melaets) cum tutore electo heeft verte
gen op alzulk goed (havelijk en erfelijk) als hem aangestorven is 
van zijn moeder en dat tot behoef van Dirck Peter Gelenzn.en belooft 
dat vertegen vast etc.te houden.

fol.71vo 1 3 aug.1545
Jan Willems van den Bosch die men heet Yserman en Jan zijn zoon en 
Henric zijn zoon en Frans en Willemke zijn drs.cum tutore,hebben 
verkocht aan Goessen Reynerszn.van den Bosch en Kathelijn zijn vrouw: 
-een stuk land 1 de vicarie c.s. 2 de straat 3 Jan Geldens van 
Boescit 4 de weg.
Los behalve de cijns en 3 vaten rog en alle voercommer af te doen 
tot Lichtmis a.s.en terstond te aanvaarden.
Goessen belooft aan de verkopers te betalen de som van 35 gld.nu 
tot Lichtmis naastkomend of met Lichtmis a.s.over een jaar met de 
pacht van een mud.

fol.71vo 16 aug.1545
Marcelis Gerit Smolders verkoopt aan Henric 7 vaten rog en een cop 
"die welcke Henricl- voorsr.gegouden hadde sijnder moeder tandere 
tijden ende kent hem vernuecht ende betaelt van den rogge voorsr."

fol.71vo 13 aug. 1 5 4 5
Claes Janszn.van Otterdijck verkoopt aan Henrick Philips Colen een 
erf cijns van 2 gld. en 8 st. op Lichtmis verschijnend te gelden uit: 
-een stuk land aan die Haegeleyck 1 Pecer van den Molendick 2 
’tfilm Gobbels 3 den molenpat 4 Jan van den Cruys 
De los is met 40 gld.
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fol.7 1 vo en 71 bis 27 sep.1545
Mathijs Jan Heynen verkoopt aan Henrick Henrick Baten en dat tot 
behoef van Jennen Henrick Baten huisvrouw was een erfel.en jaarl. 
van 9 gld.jaarlijks te betalen op Sint Jansbaptistendag uit:
-een hoeve,den Strijcker en gelegen op Dyesdonck met al haar toebe
horen als land enz.,gelegen neven die gemeynt van Asten (a) erf
gen.Jan Heynen met meer anderen (b) strekkende met het ene eind op 
de Aa.
Mathijs heeft vertegen tot behoef van de koper,gelovend de onderpan
den altoos goed en "waeldogende te maken"en die voorn.hoeve te vrij
en,los enz.uitgenomen 2 mud erfrog en de cijns van de grond.
-item uit een andere hoeve aan Vosselen met alle toebehoren 1 Jan 
Peters 2 Aert Aerts van den Berge e.a. 3 erfgen.Jan Wijflets 4 de 
gemeynt.
Los behalve de cijns en 2 mud erfrog.
De los is met 150 gld.

fol.71bis 5 nov.1545
Marcelis Ysbouts verkoopt aan Ruelen Celen Ruelenszn.:
-een huis,hof en erfenis,aan de Scildmeer 1 Claes Wilm Dircx 
2-4 de gemeynt 3 de h.geest.

fol.71bis
Ruelen Celen Ruelenszn.verkoopt aan Marcelis Ysbouts een cijns van
10 vaten rog op Lichtmis te betalen uit:
-huis etc. (zie vorige alinea)
Los behalve 2 st.als geburencijns en 1 mud rog aan de h.geest.

fol.71bis vo 7 nov.1545
Aert Dircxzn.van Meyel verkoopt aan Hr.Anthonis van den Camp:
-een stuk land van 26 roeyen 1-4 de verkoper 2 Jan Mercelis Maes- 
zn. 3 de v/eg.
Met een v/eg te varen en te drijven over de misthof van de verkoper 
tot deze erve.

fol.71bis vo 9 nov.1545
(Froen) Gerit Sweverszn.dr.cum tutore heeft vertegen op alzulk 
goed (havelijk en erfelijk) als haar aangestorven is van vader en 
moeder en dat tot behoef van Willem haar broeder.
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fol.7 1bis vo 10 nov.1545
Peter Goert Willemszn.en Jan Goert Willemszn.en Mari Goort Willems 
dr.hebben gedeeld de goeden hun aangestorven van Goert Willems hun 
vader en Marie hun moeder.
A Peter en Mari kregen: ,
-een erfenis omtrent Palmdonck 1 Jan Goert Willems 2 Palmbroeck
3 de straat 4 Thijs van den Berge.
-een stuk land aant Achterbosch 1 Jan Goert Willems 2-4 Lenart 
Marcelis Maes 3 Frans van den Berge.
Salvo dat zij hier jaarl.uit gelden des heeren cijns van den grond 
en 4 gld.en een mud rog,alzo te betalen dat de wederdelers daar 
onbelast van zullen zijn -en de voorste de achterste wegens
B Jan kreeg:
-een huis en hof omtrent Palmdonck 1 Peter Goert Willems en Mari 
zijn zuster 2 Tijs Meliszn.van den Boomen 3 de straat I het convent 
van Bynderen
-een stuk land aant Achterbosch 1 de w.d. 2 erfgen.Peter Spee
3 Frans v.d.Berge 4 Lenart Bottelmans.
Salvo hieruit te gelden 4 gld.jaarl.en 11 vaten rog en de cijns van 
de grond.

Johanna Dirck Jan sWittendr.cum tutore verkoopt aan Marie Peter 
Goort Willemsdr.en haar knd.alzulk goed als haar is aangestorven 
van Goort Willems en zijn vrouw.

fol.72
Peter Goert Willems en Mari zijn zuster hebben gedeeld.
A Peter kreeg ten deel:
-een stuk land omtrent Palmdonc 1-4 Jan Goert Willems 2 Marie 
Goert Willemsdr. 3 de straat
-een stuk groese 1 het Palmbroeck en verder rondom in erfenis Ma
rie voorn.
-een stuk aan Achterbosch 1 Jan Goert Willems 2 Mari voorn. 3 
Frans v.d.Berge 4 Lenart Bottelmans.
Salvo dat hij daar jaarlijks uit gelden zal 4 vaten rog en het 1/3 
van jaar1.4 gld.
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B Mari kreeg:
-een stuk land aan Pelmdonc 1 Peter Goert Willems 2 Palmbroeck
3 de straat 4 Tijs v.d.Berge
-een stuk land aan Achterbosch 1 Lenart Bottelmans 2-3 Peter 
Goert Willems 4 Prans v.d.Berge.
Salvo dat zij hieruit jaarl.heeft te gelden 8 vaten rog en twee 
delen van 4 gld.
Alle erfgenamen van Goert Willems hebben bij deze scheiding beloofd 
aan Jan Goert Willems
-"dat hij altijt sal moghen varen ende driven doer een eusel,welck 
eusel Marien toegedeylt is aen Palmdonck;behoudelijck dat Jan en 
Mari die ijnden te samen houden sullen"-
1 Tijs van den Berge 2 Mari voorn. 3 Jan voorn.4 Palmdonck.

Mari Goert Willemsdr.cum tutore verkoopt aan Jenneke Dirck sWitten 
dr.een cijns van 38 st.op Lichtmis te betalen uit:
-huis,hof en erf aant Palmdonck met land,groese enz.
De los is met 32 gld.

fol.72vo
Mercelis Aertszn.van den Eynde verkoopt aan Lieven van Gelick een 
cijns van 2 gld.op Pinksterdag te betalen uit:
-een huis,hof en erf int dorp 1 Jacop Froyen c.s. 2 Cornelis Snij- 
ers 3-4 de straat.
Los en vrij behalve 3 mud rog jaarl.
De los is met 32 gld.

De erfgenamen van Henrick Baten verkopen aan Ariaen Peter Zeenenzn 
-een huis,hof en erf int dorp 1 de koper 2 de straat 3 Henrick 
Rommen 4 de koper.

fol.72vo 12 nov.1545
Jan Aertszn.Vervoert verkoopt aan Mechteld wede.Rolofs van Milhees
een cijns van 4? gld.op Lichtmis te betalen uit:
-een stuk land,den (Huesbeeck) 1 Hr.van Asten 2 Ceel Verhofstat
3 Bonaventura 4 de weg.
De los is met 75 gld.
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fol.72vo 19 nov.1545
Mathijs Thijszn.van den Berge verkoopt aan Henrick Vrijns alzulk goed 
als Mathijs met Marie zijn vrouw aangestorven is van Aert van den 
Camp en wat zal aansterven van Aert zijn vrouw.

fol.72vo
Henrick Vrijns belooft te betalen aan Mathijs de som van 160 gld.op 
Lichtmis a.s.met nog 9a gld.

fol.73
Henrick Vrijns belooft dat hij Mathijs gedeelte van de 50 gld.die zij 
tezamen aan Bonavemtura gilden,alzo eeuwig en erfelijk betalen zal, 
dat Mathijs zijn goed daar ongelast van zal blijven.

fol.73 23 nov.1545
Heylwich wede.Dirck Peters cum tutore en Peter,Jan,Frans en Hen
rick allen wett.zonen van Dirck Peters en Heylwich voorsr.beloven
de samen mede voor alle andere onm.knd.van Dirck voorn.hebben ver
kocht aan Jan Snox en Henrick Vogels en Thomas Jan Hr.Wouterszn.: 
-een stuk beempt te Someren 1 Mariten Deenen 2 Jan Happen c.s.
3 erfgen.Dirck Brans 4 de Aa.
Deze beempt had Dirck gekocht gehad van diverse personen te weten: 
Hr.Gielis van (Kessel) priester,Wreyns Goessens en Maes Loyen.
-een stuk beempt te Asten "in die eynde hese" 1 Goert Swerts
i Peter van Berckel 3 de Aa 4 de verkoper.

fol.73
Deze kopers hebben aan de verkopers beloofddat "sij hen houden sul
len die hueringe van den hoven nae der doot van Jan Colcn den tijt 
van 12 jaren ende geloevende noch den vercopers int afsceyden van 
den hoeven hondert kar.gld.te geven sonder argelist."

fol.7 3vo 26 nov.1545
Peter Jacopszn.van den Molendijck verkoopt aan Thomas Jan Geritszn: 
-een stuk land aan die Lichtheeze 1 Dirc van Hall 2 Roloff van 
Eyck e.a. 3 de koper 4 altaar O.L.Vrouw Presentaciones.
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Geel Jan Smeeykens verkoopt aan Goert Geldens van Boescot:

-dat 1/4 van een stuk beempt 1 Dirck sGroten 2 Prans Vereyseldonck 

e.a. 3 Joest Dirck Heynen 4 .......

Goert die Haen verkoopt aan Peter Vereynseldonck tot behoef der 4 

knd. van Maes Danels een mander rog in de voorsr .beempt.

De los is met 20 gld.

fol.73vo

Jan Joest Heynen verkoopt aan Joest Jan sGrotenzn.20 vaten rog op 

Lichtmis te betalen uit:

-een huis,hof en erfenis aan Voerseldonc 1 erfgen.Heyn Spee 2-4 

de straat 3 Lenart Bottelmans.

Vrij behalve 13 vaten rog.

De los van die 20 vaten is met 71 gld.

fol.7 3vo 18 dec.1545

Jan Joesten Ysbouts en V/illem Joesten Verrijt hebben verkocht aan

Symon Jan Dirck Chielenszn.:

-"een erfwegh om tot allen tyden van den jaer te varen ende te 

drijven daer die waterstraet gehelick tot sijnen erf,genoempt dat 

tRaetsbeempt ende gelovende .........

fol. 74 18 dec.

Aert Thoniszn.van Otterdijck verkoopt aan Goessen Aertszn.van Ot

terdijck:

-een stuk beempt in de Stegen en geheten die Papendonck 1 de koper

2 Tijs Bruystens e.a. 3 Ceel Bruysten 4 Joest van den Winckel.

Deze beempt had Aert gekocht gehad volgens de brieven erover van 

Wilm Danielszn.van den Eynde.

fol.74

Goessen Aertszn.van Otterdijck verkoopt aan Claes Janszn.van Otter

dijck:

-een stuk beempt 1 Aert van Otterdijck 2 de koper 3 Aert Tonis van 

Otterdijck 4 erfgen. (Hen) van Otterdijck.

Los zonder de cijns van de grond van 1 st. "en die weghen die daer 

met recht doer geweecht sijn."
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Claes Janszn.van Otterdijck belooft te betalen aan Aert Tonia van 

Otterdijck de som van 159 gld.van nu Lichtmis a.s.over een jaar.

fol.74 24 dec.1545

Jan en Aert gebroeders,zonen van Maes Peters met Thonis en Denis 

zonen Goyart Loyen als mbrs.van de knd.en Jan hun broeder gelo

vende tezamen voor Marie dr.Maes Peters en haar knd.,hebben sa

men verkocht aan Jan Drieszn.van den Seylberch:

-een stuk beempt tot Werdingen in Asten 1 de koper 2 Aert Verbeeck

3 de gemeynt 4 Jan Houben.
Los zonder de cijns van de grond zijnde 3 blancken en verder jaarl. 

een mud erfrog.

Jan de koper belooft aan de verkopers te betalen 85 gld.met de 

pacht "na advenant van hondert ses" (=6%),van nu Lichtmis over 
een jaar goed tijds voor Lichtmis te betalen.

fol.74vo

Jan Drieszn.van den Seylberch verkoopt aan Prans Janszn.van Os: 

-een stuk beempt in Weerdingen 1-2 de verkoper 3 de gemeynt 4 Jan 

Houben.c.s.

Los zonder een mander rog en i vuurijzer.

Prans Janszn.van Os belooft te betalen aan Jan Drieszn.de som van 

45 gld.nu tot Lichtmis a.s.

fol.74

Jacop Jacopszn.van den Cruys,Joachim Henrix van Otterdijck als man 

van Anna zijn vrouw dr.Jacops voorsr.met Ermgart en Marie ook drs. 

Jacopszn.van den Cruys,verkopen samen aan Gielis Jacopszn.van den 

Cruys alzulke erfgoeden als hun aangestorven zijn vanwege de dood 

van Jacop hun vader en van Katline van den Cruys hun verkopers 

oudermoeder.

fol . 7 4  24 dec.1545

Dirck Joesten Geritszn.verkoopt aan Hendricken Tijsdr.van Elsbroeck

7$ vaten rog op Lichtmisdag te betalen uit:

-een huis,hof en erf aan Voerseldonck 1 erfgen.Jan (Scepers)
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2 erfgen.Jan Martens 3 de straat 4 Corsten Goert Smetszn.

-en voort uit zijn land en groese.

De los is met 25 gld.

Geertruydt wede.Gerits van Berckel en matheus Henricx hebben samen 

beloofd te betalen aan Meus Peterszn.van Weerdingen de soni van 6 
gld.15 st.nu tot Kerstmis a.s.

fol.75

J(an) Lucas (verkoopt aan) Antonis Laureyns Roeffszn.een erfcijns 

van 6 gld.op Lichtmisdag te betalen uit:
-een huis en hof aan Voerseldonck 1 Gerit Lucas 2 Jan Alen c.s.

3 de straat 4 erfgen.Jan Verbeersdonck

-een stuk beempt,den Plomp 1 Gerit Lucas 2 Peter v.d.Eynde 3 Goert 

die Haen 4 Metken Jan Claus.

-een stuk land en groese aaneen gelegen en geheten,dat Hoge eusel

1 Thijs Bruystens 2 Goert die Haen 3 de straat 4 Peter v.d.Eynde. . 

Los behalve de cijns van de grond en 3 gld. en .... gld.

De los is met 100 gld.

Mathijs ..elis belooft te betalen aan Antonis Wreyns Roefszn.de 

som van 53 gld. vanaf morgen Lichtmis binnen een jaar.

Mathijs voorn.belooft te betalen aan Mechteld Aben sWittendr.de som 

van 50 gld.van morgen Lichtmis binnen een jaar en nog 3 mander rog

Peter Theus Mauwerszn.belooft te betalen aan Heylwig Henrick Scal- 

vogelsdr.de som van 35 gld.en een mud rog van morgen Lichtmis bin

nen een jaar.

fol.75

Herman Emonts man van Sophie zijn vrouw en Sijmon.Hein,Mathijs (pfen 

Jan),Frans en Danel wett.zonen van Sophie en Herman,mede geloven

de voor de andere onm.broers en zusters,verkopen samen aan ’.Vilm 

Joestenzn. Verrijt:

-een stuk land op Braesel 1 erfgen.Joesten van Liessel 3 erfgen. 
Heyn s'Vitten M erfgen.Wilm Heynkens 4 Jan Peters.
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fol.75vo

Jan Jan Jacops belooft ........

.... som van 56 gld.naastkomende 2 jaar.

Marie Gerit Jan Vra(ncken) belooft .......

........ Joest van den Cruys......25 gld.

Jan Aben belooft ook te betalen aan Peter Jan ....... tot behoef

Lambrecht Pouwels .............  som van 28-js- gld.en 2 st........

....... binnen 2 jaar.

Jan Stootboem verkoopt aan Aleyt Thonis Willems(dr.):

-een erfenis int dorp 1 Hanric Dircx 2 J a n ...... 3 Cornelis van

Panheel.

Joest Merceliszn.van den Camp verkoopt aan .... Jan Vrancken:

-een huis,hof en erf aant Laerbroeck 1 Lucas Verhynart 2 Lenart 

sGroten 3 de gemeyn Braecken 4 het Laerbroeck.

Los zonder de cijns van 1£ st.en 15 vaten rog.

fol.7 5 vo

Jan Goert Willemszn.verkoopt aan Aert Goert Willems zijn broer:

-een huis,hof enz.omtrent den Eynseldonckboom 1 Tijs Melis 2 Peter

Goert Willems 3 convent van Bynderen 4 de straat

-een stuk land in Achterbosch 1 erfgen.Jan Ysbouts 2 Peter Goert

Willems 3 Frans van den Berge 4 Jan Joesten H ......

Los zonder de cijns van de grond en 1 1  vaten rog en 3 gld. 18 st. 

jaarlijks daaruit gaande.

Aert Goert Willems verkoopt aan Jan Goert Willems zijn broer een 

cijns van 6 gld.uit de voorn.erfenis.

De los is met 100 gld.

Map E 

fol.78

Jan Henrick Deynkenszn.verkoopt aan Goert van Huls:

-een huis,hof en erf int dorp 1 Jan van Thoren 2 Aleyt Tomas (Wil- 

lemsdr.) 3 Aert Verkenen 4 de straat
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Dit huis en hof had Jan gekocht gehad van Peter Hr.Willemszn.van 

de Meer en Martijnen zijn zuster.

Goert van Hulst verkoopt aan Jan Deynkens een cijns van (5) st.i 

braspenning jaarl.op Lichtmisdag uit het voorsr.huis.

De los is met 12£ gld.

Map I fol.78

Margriet wede.Jan sWitten cum tutore en Willem,Jan,Gevaert en Hen

rick allen zonen van Margriet en Jan voorn.en Lambert sCorten man 

van Jenneke zijn vrouw en Dirck Peter Voss man van Lysbeth zijn 

vrouw wett.drs.van Margriet en Jan voorn.gelovende voor Dirck Jan 

sWittenzn.hebben samen verkocht aan Jan Henrick Deynkens 13 vaten 

rog erfpacht op Lichtmis te betalen uit:

-een huis enz.aan Voerseldonck 1 Tijs van den Berge 2 Dirck Joes

ten Geritszn. 3 Dries Jan Gobbels 4 de straat.

Los zonder de cijns en 3 mud rog.

Te lossen met 32 gld.

fol.78vo

Jan Mercelis Maeszn.verkoopt aan Joest Mercelis van den ...... :

-een huis,hof en erf 1 Goert Geldens 2 Aert Dircx van Meyel 3 Me

lis Lob.... 4 de weg.

Los zonder een blanck als grondcijns en 4è vaten rog.

foit.7 8vo 4 feb. 1545 (=4 6 )

Peter van den Molendijck verkoopt aan Michiel J a n ..........  :

-een stuk land van 14 lopense 1 de koper 2 Claes Jan Scalvogels 

3 Jan van den Cruys 4 de Ommelse pad.

De los is met 26 gld.;voor Kerstmis op te zeggen.

fol.78vo

Joest Goessenszn.van Vee verkoopt aan Goessen Reynen en Katlijn zijn 

vrouw,een lijfrente van 20 gld.jaarl.op O.L.Lichtmisdag verschijnend 

de een helft "op St.Jansbaptistendach in midsoemer alzoe lange als 

Goessen oft Katlijn voirsr.ennich van hen beyden leven sullen in 

menschelicker natueren ende nyet langer,van ende wuyt":
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-een h u i s , h o f  en e r f e n i s  omtrent die m o l e n  "neven erfenisse Jan 

sHanen ten e e n d e r  sijde ende erfenisse der kercken van Asten ten 

ander sijden, s t r e c k e n d e  van die ge m e y n e n  straten op erfenisse Maes 

Jan Gerits z n . "

-een stuk land en groese aaneen gelegen 1 Reyner Wychmoets 2-3' de 
weg 1 de Hr.van Asten.

De onderpanden zijn los zonder "den tijns" (=cijns) van den grond en

3 mud rog.

fol.79

Joest L a u r e y n s .......... verkoopt aan Henrick Jan Jacops een los

cijns van 6 gld.op Lichtmis uit:

-huis,hof enz.te Vlierden 1 de straat 2 de Vrouw van Dooren c.s.

3 erfgen.Jan van (Berckel) 4 de h.geest van Deurne.

Los behalve de cijns en 4 i  mud rog en nog 6 gld.jaarl.
De los is met 100 gld.

fol.79

.....  Aertszn.van den Berge heeft in een rechte erfwisseling op

gedragen aan Mathijs Jan Heynenzn.:

-een stuk land op Dieseldonck 1 Joest van Houbraken 2 de koper 3 

de Aa 4 erfgen.Heyn ..........

Los behalve de cijns van de grond te weten 6 placken;is het meer 

dan volgens de 3 0 ste penn.bij te leggen.

Mathijs heeft opgedragen aan Aert van den Berge:

-een stuk land achter Houbraken,geheten den Ommelschen beempt 1 de 

verkoper 2 de Aa 3 erf gen. Hr. Dirck van Hal.

Los behalve ? blanck als cijns.
-"indien sij daerin eest meer, sullen sij malcanderen bijleggen den 

penninck 3 0 ."-

Aert van den Berge verkoopt aan Mathijs Heynen een cijns van 4 peters 

op Lichtmisdag uit de voorn.beempt.

De los is met 60 gld.

fol.79vo 5 feb.1545 (=46)

Lambert Jan Cremers en Danel Jan Cremers,......man en mbr.van

Lijsbeth zijn vrouw en H e y l w i c h .....Jan Lemmen cum tutore hebben
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samen verkocht aan .....  Tijs Cornelissen:
-een huis,hof en erf in Voerseldonck 1 Dirck Pruymen 2 de h.geest

3 Willem.......4 de gemeynt
_een stuk land en groese aant Lylder 1 Bonaventura 2 Tijs v.d.Ber
ge 3 Aert Vernebben 4 de Loverboschweg.
-een stuk land,den Huysecker.

Reyner Wijchmoets ten eenre 

en J......... ten andere
hebben erfelijk gescheiden en gedeeld alzulk goed als zij samen in

koop hadden verkregen .......

erf gen.Peters Verhoeven.

A Reyner kreeg:

-een huis,hof en erf int dorp 1 ...... 1 Dirck Peter Celen c.s.

3 de weg
-een hoefken en eeusel aaneen gelegen int Lylder 1 Lambert Cremers

2 Philip Philips v.d.Berge 3 Goert sHanen 4 Mercelis Bruysten. 

Salvo dat hij jaarl.hieruit zal gelden "den tijns" van de grond en 

een mud rog en 22 st.

B Joesten kreeg:

-een stuk land int Roet 1 Henrick Jacops c.s. 2 Jan Peters 3 Bona

ventura Verweyen 4 Wilm Wagemekers

■een stuk land,aan die Vonder 1 de weg 2 Joest voorn. 3 de Aa

4 erfgen.Joesten van Bussel.

Salvo dat hij heeft te gelden de cijns en | vaten rog.

fol.79vo 8 feb.1545 (=46)
Dirck Jan sGroten verkoopt aan Peter Janszn.van Berckel:

-"een graeft geheyten den Arsgraef gelyck hij daer legt tusschen 

de palen" 1 de koper 2-3-4 de verkoper.

Salvo dat Peter van Berckel "heyten sal dat ....Dircx beesten

8ullen mogen gaan"-

Dirck Jan sGroten verkoopt aan Goessen Reynen:

-een stuk land omtrent dat Roet 1-4 de vicarie 2 de koper c.s.

3 Henrick Jan Jacops.
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fol.80 8 feb.1545 (=46)
Aert Aertszn.van den Eynde ten eenre 

en

Art Michiels Art Gieliss ten andere

hebben gescheiden en gedeeld alzulk goed als hun beiden was aan

gestorven van Heylken T ......hun moeder en wat zij samen gekocht

hadden van Mercelis Aertszn.van den Eynde.

A Aert Aertszn.kreeg:

-een stuk weiland,den Donck "en van den wederdelers erfve gepacht"

1 'i'/ilm van den Camp 2 Aert Michiels 3 de Aa 4 Aert voorn.

-een stuk land,dat ’Villich stuck 1 Aert v.d.Eynde 2 Aert Michiels

3 Aert Berckers 4 Everit Gobbels "

-een stuk land,Rosendael 1 Aert v.d.Eynde 2 Everit Gobbels 3 Aert 

Michiels 4 de straat

-een stuk land,den Voertecker 1-2 Aert die Bercker c.s. 3 Jan Ja

cops 4 Aert van den Eynde.

-een stuk land,den Priesterbosch 1 Aert van den Eynde 2-4 Everit 

Gobbels 3 de weg

-een stuk land,den Hoogen camp 1 Aert Michiels 2 Aert Philips 

Verrijt 3 de gemeynt 4 de weg.

Hieruit zal hij jaarl.gelden de helft van de cijns en | vaten rog 

en 3 cop.

fol.80vo (cedulle) 15 feb . 1545 (=4 6)
Pranck van den Voert heeft verhuurd aan Danel J a n .......:

-een huis,hof en schuur met "2 koe weyen ende scalf des sal Fran-

cken koe metten sijnen gaen ende die ....  Danel dienen ende halen,

noch sal Danel hebben .....ecker geheyten Nootken ende den halven

ecker (int) Roet hier sal Danel jaerlix voer g(elden) 4? mudden

rogge ende 4i k(arolus)gld.ende n o c h ....... Danel Francken halen

12 voyer torfs van ........  torff ende noch sal Danel Francken 7...

2 dachmaet (heyen) die Francken sel.......... ende noch sal Danel

Francken sijn stoppelen ....... t mist opt lant vueren ende onder

.......  ende 2 vimmen scoef decken te laetsrecht die huysinge in
(halve) patacon houden ende hem daer toe halen ende dander houten

sal Franck doen ende voer dat voorsr.is gel..... Lemmen sijn brue-

der van de voerden voors.is ende in geval Danel storff soe sal sijn
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wijf metten kynderen in sijn staet staen,dese hueringe sal dueren
8 jaer ten halven af te staen diet berout ende te kunnen op te seg- 
gen ende aengaende mey op ende af te varen met halven scaren ende 
alle jaer te betaele."

fol.80vo

Katlijn wede.Joesten Horckmans heeft afgelegen en gekweten aan de 

vicaris van de h.geest te Asten een mander rog en heeft daarvoor 

gegeven 23 gld.; ze hebben haar van die mander rog kwijt gescholden.

fol.81 15 feb.1545 (=46)
Jan van Diepenbeeck ten eenre 

en

allen zijn kinderen wettig verkregen bij Ermgard Aert Papendoncksdr. 

hebben erflijk gescheiden en gedeeld al die havelijke en erfelijke 

goeden hun verstorven bij Ermgarden voorn.

A De kinderen kregen tot hun deel:

-een huis,hof en erfenis tot Onstaeyen 1-3 Peter van Berckel 2 Jan 

van den Dale 4 de straat

-een stuk beempt 1 erfgen.V/ilm (Henkens) 2 St.Achten-altaar 3 Reyn 

Snijer 4 erfgen.Joesten van Bussel 

-een philips gld.jaarl.aan Jan Dries

-aan..... elen B..... 3? gld.5 st.jaarlijks

-aan Joest Dirck Heynen ... .gld. jaarlijks en een mud rog 

-aan Jan Thonis van Otterdijck jaarl.3 gld.

-aan Goert (Scoefs) 50 gld.eens

-aan Hans Loop 80 gld.eens

-aan Heyn ...... erfgen.20 gld.eens.

Jan Janszn.van Diepenbeeck en Aert en Cornelis zijn broers,Aert 

Franckenzn. Vervoert als man van Marie zijn vrouw en Dirck Everarts- 

zn.van Dieseldonck als man van Anna zijn vrouw en Heylwich dr.Jans 

van Diepenbeeck cum tutore,hebben gedeeld de goeden hun aangestor

ven van Emmen hun moeder.

A Jan is ten deel gevallen:

-een huis,hof en de beempt.
Hij zal jaörl.gelden hieruit de cijns en | mander rog.
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I Aert kreeg:

-een philips gld.jaarl.aan Jan Dries (v.d.Seylberch) en 3-2 gld. 
en 5 st.jaarl.aan Ceelen Buskijns

| Dirck kreeg:

_3 gld.jaarl.aan Jan Tonis van Otterdijck 
-50 gld.eens aan Gerit Scoefs

D H e y l k e n  k r e e g :

-4 gld.en mud rog jaarl.aan Joest Dirck Heynen. 

fol.81

Aert Thonis van Otterdijck verkoopt aan Goessen Reynen en Kat lijn 

zijn vrouw een lijfrente cijns van 12 gld.jaarlijks,alle jaar op Sint 

Jansbaptistendag de helft verschijnend en op O.L.Vrouw Lichtmisdag 

de ander helft en te betalen uit:

-een stuk land aan die Samense hegge 1 Hr.van Asten 2 V/ilm Gobbels 

3-4 de weg

-een stuk land daar omtrent 1 Aert Janszn.van Otterdijck 2 Jan Tie

len "dat jaerlix te gelden alsoe lange als Goessen voorsr.en Kat- 

lijn ennich van beyden leven sullen in menselicker natueren ende 

nyet langer ende geloeft super omnia dogenscap ....  "

fol.81 vo

Jan Snox en Henrick Jan Jacops,A.... Aerden van Otterdijck of zijn 

nakomelingen de som van 100 gld.voor Lichtmis.

fol.81vo 25 feb.1545 (=46)

Ceel Janszn.van den Goer en Peter Hendrick Drieszn.hebben......

aan Peter Janszn.van Reest:

-een stuk land tot Omel,die Hoge Loo 1 erfgen.Jan van Otterdijck

| ....  3 erfgen.JanColen 4 de weg.
Los behalve de cijns en 3 vaten rog aan de h.geest.

Peter Janszn.van Reest heeft helmelinge vertegen op die goeden

als hem met ...... en zijn vrouw aangestorven zijn van Maes Daniels

en zijn vrouw en dat tot behoef der 4 knd.van illaessen Danelszn.te 

weten Henrick,Danel,Jan en Elisabeth.
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Henrick,Danel,Jan en Margriet alle wett.knd.van Maes Danels heb- 

samen opgedragen en overgegeven aan Peter Janszn.van Reest en Oy- 

en zijn vrouw alzulke 10 vaten rog als Jan van de Cruys aan dezelf
den geldende was.

fol.81vo

Dirck Jan sGroten verkoopt aan Mathijs Jan sGroten zijn broer alzul

ke erfgoeden als Dirck aangestorven zijn vanwege zijn vader en moe

der.

-In marge:Haen,Bonaventura,Peter Vereynseldonc,Lenart sGroten 

(schepenen)

Mathijs Jan sGroten verkoopt aan Wilm Jan sGroten zijn broer:

-een stuk land en groese aaneen,dat Kampken 1 erfgen.Jan v.d.Goer 

2 de koper 3 Thonis Henrick Heynen 4 de straat.

ïïilm Jan sGroten verkoopt aan Mathijs zijn broer een cijns van 4 gld. 

en 2h st.jaarl.op Lichtmisdag uit de voorn.erfenis.
De los is met 75 gld.

Salvo dat Wilm voorn, af leggen zal als Tijs dat aan Rutger van Ber

ckel af wil leggen,zo zal Tijs hem dat een vierde jaar te voren 

schuldig zijn te zeggen.

fol.82

Dirck Jan sGroten verkoopt aan Mathijs zijn broereen cijns van ... gld. 

2 st.jaarl.uit:
-een hoeve,het Roesven met alle toebehoren.

De los is met 50 gld.

Salvo dat Dirck enz. (zie vorige akte.)

Mathijs Jan sGro«-ten verkoopt aan Goert Gobbels:

-een stuk beempt tot Swartbroeck; deze beempt had Mathijs gekocht 

gehad van Henrick Nijs.

Willem Gobbels belooft aan Mathijs te betalen nu tot Lichtmis a.s. 

de som van 15 0 gld.met nog 8 gld.en | st.goed tijds voor Lichtmis 
te betalen.

fol.82vo 0 maart 1545 (=46)

Mari G e r i t s d r . Verhoven wede.wijlen Gerit Jan Vrancken cum tutore
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en Jan zoon van Gerit en Mari voorn.en Margriet en Barbara ook 

hun drs.mede gelovende voor de ander onm.knd.van Gerart en Mari 

voorn.hebben verkocht aan Henrick Geritszn.Verhoeven:

-een schuur met de hofstad daaraan gelegen.

Los en vrij van alle commer.

fol.82vo 3 maart 1545 (=46)
Bits Janszn.met Lenaert Soenes zijn mbr.hem met vonnis en recht ge

geven,hebben vertegen op alzulke 16 vaten erfpacht als (Mari)voor- 

screven aan dezelfde Bits jaarl.geldende was en dat uit zijn erfe

nis waarvan de originele brieven verloren zijn.

fol.82vo (15)maart 1545 (46)
Aert Geldenszn.van Boschit,Henrick Joestenzn.v(an)(Bussel) man en 

mbr.Jennen wett.dr.Aerts voorsr.en Margriet en Anna ook drs.Aert 

voorn.gel6vende samen voor de onm.knd.van Aert,hebben verkocht aan 

Wilm Banels van den (Eynde):

-een huis,hof en erfenis aan Voerseldonck 1 convent van Bynderen

2 Frans van den Berge 3 erfgen.Goert Smits 4 de straat.

Vrij behalve de cijns van de grond en 3 peter ........mander rog en

alle wegen daarover.

Willem Daniels belooft te betalen aan Henrick Joesten van Bussel, 

Margrieten en Anna Aerts voorsr.drs. "hen drijen tesamen" de som 

van 66 gld. en stelt daarvoor tot onderpand:

-een huis,hof enz.

Willem Danels verkoopt aan Gelden Aerts Geldens van Boscit en Ma

rie en Jutten en Anna alle knd.Aerts voorsr.een cijns van 5 gld.uit1 
-huis en hof voorn.

De los is met 83 gld.

fol.82vo 8 maart 1545 (=46)
Goert Jan Vranckenzn.verkoopt aan J a n ....  van den Baerle:

-een stuk land tot Ostayen 1 de koper 2-4 de weg 3 Fijken van Rut 

-een stuk land op Veldecker 1-3 Fijken van Ruth 2 erfgen.Coppen 

sWitten 4 de weg.
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jan Peterszn.van Baerle verkoopt aan Goert Jan Vrancken en Lijsbeth 
zijn vrouw een cijns van 3 mander rog jaarl.te gelden en wel zo lang 

als Goert en Lijsbeth zullen leven,uit:

-een stuk land in den Becker van 2̂ r lopense

-dezelfde voorsr.2 stukken land die hij van Goert gekocht had.

fol.83 24 maart 1545 (=46)
Mari Gerits Verhoevendr.cum tutore wede.van Gerit Jan Vrancken en 

Jan Gerit Jan Vrancken en Margriet Geritsdr.voorsr.mede gelovende 

voor de andere onm.knd.van Gerit Vrancken voorn.,verkopen samen 

aan Goert Jan Vrancken:

-een huysken met erfenis aant dorp in de Caubergen 1 Henrick Ge

rit szn. Verho ven 2-3-4 de weg

-een stuk land daarbij 1 Aert Vernebben 2-3-4 de weg.

N.B.Pasen 25 a p r i l  1546.

Op 26 maart 1545 ( = 1546) heeft Jan Andries aan de schepenen en de 

secretaris verzocht een "aenricht brieff van sulcken aenricht als 

hij Jan voorsr.gedaen hadde aen Antonis Witten opten 6 dach merte 

ende vercleerden oick scouteth ende scepenen dat Antonis tegen dat 

aenricht geenen dach genomen noch begeert en hadde ende dat den 

selfen den weet gedaen was."

fol. 83 29 maart 1545 (=4 6)
Willem Danielszn.van den Eynde belooft te betalen aan Lenart Mar

celis Mae szn. de som van 26? gld.nu op de eerste Lichtmisdag a.s. 

en stelt daarvoor tot onderpand:

-een huis,hof en erfenis aan Voerseldonck met alle toebehoren.

fol. 83 31 maart 1545 (=46)

Reyn Ariaen Wijchmoets verkoopt aan Dirck Jan Clauszn.een cijns van

3 gld.op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof en erf aant dorp 1 Henrick Theuszn.van Onstayen

2 Jan Tripmekers c.s. 3-4 een weg.
Vrij zonder een mander rog en de cijns van de grond.

De los is met 50 gld.

Art Dircxzn.van (Meyel) verkoopt aan H r .Antonis van den Camp:
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-een huis,hof enz.int dorp 1 Jan Dirck Y/eynen 2 Aert Gevertezn. 

Verhoven 3 Henrick Jan Jacope 4 de straat.

Vrij zonder 2 vaten rog.

fol.83vo 31 maart
Anthonis Dirck Henricx Houben man van Antonia zijn vrouw wett.dr. 

Everit Lemmen verkoopt aan Peter Peter (Scerderszn.) zijn deel te 

weten het 1 / 5  deel van:
-een huis,hof en erfenis in de Wolsberch zoals dat de knd.vsn Eve

rit Lemmen aangestorven was vanwege Beelen van Lier.

Peter de koper belooft aan Antonis te betalen de som van 29 gld.; 

de een helft nu Sint Jansmisse a.s. en de ander helft tot Licht

mis a.s.

fol.83vo 2 april 1545 (*46)

Heyn die Haen belooft te betalen aan Goesen Aertszn.van Best 40 

gld.met een mud rog voor Lichtmis a.s.

Heyn die Haen belooft te betalen aan Aert Vernebben 37è gld.

fol.83vo 1 1 maart '45

Willem dr.Goert Melis cum tutore heeft helmelinge vertegen op al- 

zulk goed (havelijk en erfelijk) als V/illem was aangestorven geweest 

van Aert van Best en dat tot behoef van Goessen Arts van Best.

fol.83vo 2 april 1545 (=4 6)
Goessen Aertszn.van Best verkoopt aan Henrick Joesten Tonis Llennen- 

zn.een erf cijns van 4 gld.en een braspenning.
Deze cijns had Goessen de verkoper verkregen van Goert Goertszn.van 

Best volgens een schepenbrief d.d . 2 nov.1538.

fol.8 3vo 3 april 1545 (=4 6)
Aert Janszn.van Otterdijck man van Lijsken,hebben samen opgedragen 

en overgegeven aan al hun wett.knd.:

-alzulk erfgoed dat ze hebben in Asten,los en vrij uitgenonen 3 

oud rog jaarlijkse pacht waarvan 2 mud gilt Antonis «iaes en dat 

derde mud, gelden de erfgen.Aert Robijns.

-een hof gelegen aan de straat "ende dat huysken daer nu die scapen
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is staen ende noch jaerlicx dat halff oyft dat opte erfenisse 
voorsr.wassen sal."

' O- y

fol.84

Goesen,Jan,Dirck en Jacob zonen Aerts van Otterdijck,Thonis Jan 

Gerits man van Jut zijn vrouw en Gielis Jacopszn.van den Cruys man 

van Jenne alle drie drs,van Aert van Otterdijck en verder Katlijn en 

Anna ook drs.van Aert,ze hebben erfelijk gescheiden en gedeeld de 

goeden die Aert voorn.en Lijsbeth zijn vrouw samen hebben achterge

laten en bij hun leven aan hun kinderen hebben overgegeven.

A Goessen viel ten deel:

-een stuk land in de Steegen aent Laureynsen Cruys 1 erfgen.Jan 

van den Cruys

-een stuk groesveld daar omtrent 1 erfgen.Peter Mauwers 2 Jacop 

Aerts van Otterdijck e.a. 3-4 de straat

-een stuk "groessen int groet eussel" 1 Gielis Jacopszn.van den

Cruys 2 Jacop Aerts van Otterdijck e.a. 3 Thonis Jan Gerits 4 ....

Salvo dat hij hier jaarlijks uit gelden zal de cijns van de grond en 

2 \ gld.en 2 vaten rog erfpacht en die zo te betalen dat de anderen 

onbelast zullen blijven;de voorste moet de achterste wegen neven 

"den gemeynen loop 1 2 voet wijt"

I Jan en Thonis met zijn vrouw kregen:

-een stuk land in de Steegen 1 Hubert Tonis Mennenzn. 2 Gielis Ja

copszn.van den Cruys 3 Goessen Aerts van Otterdijck | de straat 

-een stuk groesveld daar omtrent 1 Dirck Aertszn.van Otterdijck

1 Jacob zijn broer 3 Goesen zijn broer 4 Thonis Henrick Heynenzn.

-een stuk land omtrent die Hageleyck op te Cloten 1 Hr.van Asten

2 Dirck Aerts van Otterdijck 3 Claus Janszn.van Otterdijck 4 Jan 

Tielen

-een stuk land daaromtrent 1 Jan Toniszn.van den Cruys 2 Jacop 

Aerts van Otterdijck c.s. 3 Goesen zijn broer 4 Thonis Jan Geritszn. 

Salvo dat hij hier jaarl.uit gelden zal de cijns van de grond ("des 

heren tijs van den gronden) 1 gld.jaarlijks en 4 vaten rog.

| Dirck en Jan Aben kregen:

-een huis,hof en erfenis in de Stegen 1-3 Gielis Jacopszn.van den 

Cruys 2 Jacop Aerts van Otterdijck 4 de gemeyn straat
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-een stuk groese daaromtrent 1 Thonis Jan Geritszn. 2 de gemeyne 
waterlaet 3 Gielis van den Cruys 4 Thonis Henric Heynenzn.

-een stuk groese,aent Swertbroeck 1 Claus Janszn. van Otterdijck

2 Jacop Aerts van Otterdijck e.a. 3 Claus Janszn.van Otterdijck 4 
erfgen.Jans van den Cruys

-een stuk land op die Clooten 1 Thonis Jan Gerits 2 Jacop Aerts v. 

Otterdijck e.a. 3 Claus Janszn.v.Otterdijck 4 Jan Jan Tielenszn.

-een stuk land daaromtrent 1 Gerrit Lemmenzn.van Oss 2 Gielis van 

den Cruys 3 Thonis Jan Gerits 4 Goessen Aerts v.Otterdijck.

Salvo dat zij hier jaarl.uit gelden de cijns van de grond en 5 gld. 

jaarl.en 4 vaten rog.

D Gieliszn.van den Cruys kreeg:

-een stuk land in de Steeghen 1 Thonis Jan Gerits 2 .... v.Otter- • 

dijck 3 Goessen Aerts v.Otterdijck 4 de straat

reen stuk groese daaromtrent 1 Goessen Aerts v.Otterdijck 2 de water

laet 3 •••• Aerts v.Otterdijck 4 Jacop Aerts v.Otterdijck

-een stuk land in de Stegen 1 Goe.... v.Otterdijck 2 Jacop Aerts v.

Otterdijck e.a. 3 .......van den Cruys 4 de straat

- e e n ....... omtrent die Hageleyck 1 Dirck Aerts v.Otterdijck 2 ....

Aerts v.Otterdijck 3 Thonis Jan Gerits 4 Goessen.... v.Otterdijck

Salvo dat hij hier jfaarl.uit gelden zal de cijns van de grond,2? gld. 

en 2 vaten rog jaarl.

E Katlinen en Anna kregen:

-een schuur en erfenisse daaraan in de Stegen 1 .... Aerts v.Otter

dijck 2 de waterlaet 3 ....... van den Cruys 4 een weg

- e e n ....... daaromtrent 1 Thonis Jan Gerits e.a. 2 .... Henricx

e.a. 3 Huybrecht Tonis Mennen 4 erfenis ........  Goer

-een stuk land in ée Steeghen 1 .... Aerts v.Otterdijck 2 Gielis

van den Cruys 3 .....v.d.Cruys 4 de straat

-een s t u k .........  daaromtrent 1 Goessen Aerts v.d.Otterdijck 2

Dirck zijn broer 3 Claus Janszn.v.Otterdijck 4 erfgen.Jan v.d.Cruys 

e.a.
-een stuk land opte Clooten 1 Aert Toniszn.v.Otterdijck 2 Dirck 

Aerts v.Otterdijck 3 Claus Janszn.v.Otterdijck 4 Jan Tielen.

-een stuk land daarbij 1 Gielis v.d.Crmys 2 Thonis Jan Gerits 3-4 

Goessen Aerts v.Otterdijck
Salvo dat zij hieruit jaarl.zullen gelden de cijns van de grond,

6 vaten rog en 7b gld.
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Goessen Aertszn.van Otterdijck,Jan,Dirck,Jacop alle zonen van Aerts 

voorsr.met Jan Aben man van Aleyt,Gielis van den Cruys man van Jen- 

ne,Katlijn en Anna drs.Aerts voorsr.hebben helmelinge vertegen op 

een stuk beempt in de Stegen 1 Rolof van Eyck 2 Wilm Gobbels 3 

Claus Janszn.van Otterdijck 4 de waterlaet,en dat tot behoef van 

Thonis Jan Gerits gelovend dit vast enz.te houden.

Salvo dat hij hier jaarl.uit zal gelden de cijns van de grond en een 

mud erf rog aan het altaar van Ons Lieve Vrouw in de kerk van Asten, 

dewelke Thonis alzo belooft te betalen dat al de goeden van de ver

kopers daar onbelast van zullen zijn.

-Einde R6la-

Hier volgt nog een los blad B

Op 20 april 1563 (stilo brabant) verklaren de schepenen van Asten 

dat voor hen is verschenen:

Jan Jan Ruessingen als man van Jenneke Wouter Everardtsdr.en Geer- 

truydt Jan Daemendr.met mbr.hebben verkocht aan Hein Willemszn. 

van Goerle:

-een huis,hofstad en erfenis daarbij in Asten gelegen omtrent het 

dorp 1 Dyrcks Henric Gielenszn. 2 Jan Maes Danielszn. 3 de straat

4 de weg.

De verkopers hebben het voorsr.goed verkocht los en vrij "weesende 

eenen vrij leen onder Mijnen Heeren van Asten."

Testes Lenart sGrooten en Ysbout Ceelen schepenen.

"Henric cooper voirgen.geloeft den voorsr.vercooperen (als vereijck- 

te sculden) van nu toecomende Onss Liever Vrouwen Lichtmissedach 

over een jaere te betalen 165 gld.eens met conditiën in soe verre 

heuren cooper in toecoemende oecxst die halff scaere van den ge- 

cochten erffenisse inne vuert soe sall hij tot Lichtmisse daernae 

het geit scieten metten pacht van het hondert ses ende soe voirts 

nae advenante ende indien hij die halff scaere niet en bruyckt sall

II t voirsr.gelt sonder pachte scieten sonder argeliste.

Einde R6la okt.*92
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Rectificatie

Er is op blz.59 in de tweede regel na Fol.84 per abuis een 

aantal woorden weggevallen.

De juiste tekst - waarbij die vergeten woorden zijn onder

streept — luidt:

-fol.84

Goessen, Jan, Dirck en Jacob zonen Aerts van Otterdijck, 

Thonis Jan Gerits man van Jut zijn vrouw, Jan Aben sWitten 

man van Aleyt zijn vrouw en Gielis Jacopszn. van den Cruys 

man van Jenne alle drie drs van Aert ............

Streekarchivariaat 
Peelland 

Postbus 3

5750 AA Deurne





Klapper op a lle v o o r k o m e n d e  n a m e n . R 6 1a . 

jji.B. ~ De t o p o n i e m e n  en de namen van personen genoemd b 

b e l e n d e n d e  p e r c e l e n  zijn afzond e r l i j k  geklapperd

1 zie klappers 2 en 3.

Aa, de -belending- 34-41-44-50

Aben, Jan 48

Aelst, Jen dr. Willems van 17 

Altaar : H. Drievuldigheid, St. Katharina 

en St. Barbara

-rector Hr. Jan van Colbraken- 6-7 
Altaar, O.L.Vrouw -rector Henr. van

Milhees- 31-32-61

Altaar : O.L.Vrouw Presentacionis 33-44

Altaar : Sint Aechten 28-53

Altaar : St. Joris 10 

Ayen, Willem Willemsv. -Marcelis zijn

broer- 25

Baerle, Jan Peters van den 56-57

Baerle, Philip van den 1 1  

Baten, Henrick

2 knd : Hendrik,

Joestken (gm Marten Mercelis

Ysbouts) 3-31-41-43

Baten, Meester Dirck Henrick 3

Beelenzn., Jan Jan 12

Beelenzn., Jan Peter (gm Kathina Witten) 31

Berckel, Gerit van 3-32

Berckel, Gerit van (Geertruy de wede) 47

Berckel, Jan van 16

Berckel, Jan van (Jonkvr. Aleyt de wede) 28

Berckel, Jonkvr. Anna dr. Hugo van 28

Berckel, Jonkvr. Heylwich dr. Hugo van 28

Berckel, Peter Janszn. van 51

Berckel, Rutger van 39-55

Berckers, Aert Jan 38



Berge, A e r t  A e r t s z n .  van den n , „
1-6-31-50

Berge, Frans Mathijszn. van den 10-11-16 

Berge, Mathijs Thijszn. van den (gm.Marie

van den Camp) 6-35-44
Best, Aert van 5g

Best, Goert Goertszn. van 5g
Best, Goessen Arts van 50

Boem, Mathijs Meliszn. van den 10-11 

Boescot, Art Geldens van

2 drs: Johanna, Margaretha XI

Boescot, Goert Geldens van 45 

Boescot, Henrick Geldens van

Boescot, Jan van 39

Boescot, Jan Geldenszn. van 35

Boetszn., Anna dr. Gerrits 7

Bollenzn., Andries Bollen 18

Bollen, Henrick Laureyns 18

Bollen, Katelijn dr. Wreyns 12

Bollenzn., Peter Bollen (gm Jen) 18 

Bosch, Goessen Reyners van den (gm Kathelijn)4i| 

Bosch, Jan Willems van den -die men heet

Yserman-

4 knd: J a n ,Henric,Frans dr . , Willemke dr. 40

Bottelmans, Lenart 39

Braecken, de gemeyn 48

Brederode, Jr. Reynolt van 2-39

Brey, Hr. Henrick van -vicarius- 36

Brouwers, Maes 28

Brouwhuis, een 29

Bruessel, Willem van 3§

Bruynen, Peter Henrick ^  

Bruynen, Wilm

dr: Johanna gm Mathijs Bruystens v.d.

Zeylberch) *o £
Bruysten, Gevart 

Buskljns, Ceelen

Buskens, Jan
32



Bussel, Cornelis van (Agnes de wede) 7
gussèl,Henrick Joosten van (gm Jennen dr.

Aert van Boescit) 56

Bussel, Joest van (Henricken de wede)

6 knd: Antonis,Gerit, Henrick,Pauwel,

Anna (gm. Lucas Verhynart)

Marie (gm.Antonis Jan Gerits) 3-37-38

Bussel, Marie van (gm Antonis Jan Gerits) 38 

Bussel, Nesken van 27

Bynderen, convent van -belending- 11-42-48-56

Camp, Aert van den (gm Margriet)

4 knd: Joest, Henrick

Marie (gm Mathijs Tijszn. van den

Berge)

Luytgard (gm.Willem Maes Froyen) 32-35 

Camp, Aert Henric van den 26-44

Camp, Hr. Antonis van den -rector- 2-33-41-57-58

Camp, Jan van den 7

Camp, Joest Merceliszn. van den 22-48

Ceelen, Aert Peter 27

Ceelen, Dirck Peter 37-40

Ceelen, Peter Peter 8

Chielenzn., Joest Jan 4

Chielenszn., Sijmon Jan Dirck 45

Claes alias op ten Berck..... Dirck 16

Claes, Lambert Art 

Clauszn., Dirck Jan

Clauszn., Marten Jan 1 1

Clauszn., Willem Jan
9— 27Colbraken, Dirck Deniszn. van -

Colbraken, Gerit Joostenzn. van 

Colbraken, Hr. Jan van -rector altaar

H .Driev . etc.-

Colen, Henrick Philips
44

Colen, J a n '

Colen, Luytgen
3



Corneliszn., P o u w e l  gi

Cornelissen, T h i j s  12-51

Corten, L a m b e r t  (gm J e n n e k e  Jan Witten) 49

Crakelaerts , M a t h i j s  (gm) 7-8-23-32-33

Cremers, C o r n e l i s  R o e f s  18-19

Cremers, D a n e l  J a n  50

Cremers, L a m b e r t  J a n  50

Cruys, C l a e s  v a n  den (gm Katharina)

4 k n d : M a e s  etc.

K a t h a r i n a  (gm W i l l e m  Jan Hermans

z n .) 18

Cruys, G i e l i s  J a c o p s  van de (gm Jenne van

O t t e r dijck) 18-59

Cruys, J a c o p  v a n  den

5 knd: J a c o p ,  A n n a  (gm J o a c h i m  Henricx v.

Otterdij k)

E r m g a r t ,  M a r i e ,  G i e l i s  46

Cruys, J a n  v a n  d e n  17-55

Cruys, J a n  v a n  d e n  (gm A l e i t  Jansdr. van

O t t e r d i j  ck)

- k n d -  32-33

Cruys, M a e s  C l a e s z n .  van den 1®

Cruys, M a e s  T h o n i s  van de 8

Cruys, M i c h i e l  J a n s z n .  van den 32 33

Cuyck, A n d r i e s  G o r i s  J o n g  H e n r i c x  van

Cuyck, G o r i s  J o n g  H e n r i e s z n .  van (gm
Heylwig)

34

34

Daemen, G e e r t r u y  dr. J a n  

Dalen, J a n  van den 

Danelszn., M a e s  ( M a r c e l )  (gm)

4 knd: H e n r i c k ,D a n i e l ,Jan en Liesbeth 

Daniels, W i l l e m  

D...nen, C l a u s  W i l l e m  

Denenzn., D i r c k  H e n r i c k

61
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4-9-15-45-54

15

8

18

-55



Denen Hendrick
3 knd: Dirck, Jan (de knd)

Heylwig (gm Geen Lambr.van Os) 18

Denenzn., Jan Hendrick 17

Deynen, Denis Lambrecht 11

Deynen, Lambrecht (Margriet de wede)

2 knd: Dyonis, Henrick 10

Deynen, Lambrecht (Margriet de wede)

zn: Henrick 1

Deynkens, Jan Henrick 48-49

Diepenbeeck, Jan (gm. Ermgart Papendoncks) 

6 knd: J a n ,A e r t ,C o r n e l i s ,Heylwich

Marie (gm Aert Francken Vervoert) 

Anna (gm. Dirck Everarts v. Dies-

donck) 1-53

Diesdonck, hr. Anthonis van -priester- 6 

Diesdonck, Joest (Geertruyt Henrics dr.van 

Rut de wede)

zn: Huybrecht 24-25 

Dieseldonck, Dirck Everartszn. van (gm Anna) 53

Dirckszn., Joest Henrick 27-33

Doeyenbraken, Lucas van 4

Drieszn., Dirck Joesten 29

Drieszn., Peter Hendrick 54

Dreiszn., Reyn Jan 15

Dijck, Jan (Katlijn v.d. Brugge de wede) 11

Eeriszn., Jan Mercelis (gm Geertruy) 18

Elsbroeck, Hendrick dr. Thijs van 46

Emontszn., Ariaen Peter 18-20 

Emonts, Herman (gm Sophie)

6 zn: S i j m o n ,H e i n ,Mathijs,Jan ,

Frans, Danel 47

Erp,.... Rut Robbenzn. van 14

Everitszn., Everit Claes 37 

Everarts, Jenneke dr. Wouter (gm Jan v.

Ruesingen) 61 

Eyck, Hr. Tielman van -priester- ' 7 

Eynde, Aert Janszn. van den (gm

3 knd: Mercelis, Aert

Weyndel (gm... Peter Joestenszn . . . )5



Eynde, Aert A e r t s z n  van den 16-26-32-52

Eynde, Da n e l  W i l l e m  v.d. 5

Eynde, D a n i e l  van den (en W i l l e m  de zn.) 9

Eynde, D i r c k  van den 13

Eynde, M a r c e l i s  A e r t s z n .  van den 16-28-30-43-52

Eynde, Hr. Marcelis Wilbrordszn. van den

-priester- 5

Eynde, mercelis van den 8-26 

Eynde, Mercelis van den -Heylwig zijn

moeder- 25

Eynde, Mercelis Aertszn. van den 18 

Eynde, Mathijs van den

dr : Marie 1

Eynde, Peter Bruystens van den 16

Eynde, Peter Willemszn. van den 15 

Eynde, Willem van den (gm Elsbeen)

(= Vereynseldonk) 

knd: Peter, Jan, Aert

Heylwig (gm Aert Aerts Vervoert) 21-22

Eynde, Willem Danielszn. van den 10-11-16-34-45-56-57

Froyen, Willem Maes (gm Luytgard v.d.Camp) 4-35

Geldens, Art 16

Gellick, Lieven van (= Gulick) 2-43

Gerits, Aleyt dr. Jan 27

Geritszn., Dirck Joesten 46 

Gerits, Goort

2 drs : Heylwich (gm Wilbrord Jan Theus)

Lysbeth 13

Geritszn., Thomas Jan 44

Gerits, Thonis Jan 27-61

Gerits, Antonis Jan (gm Marie van Bussel) 29-38

Gerrits, Anthonis Jan (gm Marie Mennen) 29 

Gerits, Thonis Jan (gm Jut Aertsdr. v.

Otterd ijck) 59

Gerwen, Daniel van 9-10



Gevarts, Bruysten

5 knd: Mathijs, Gevart en Mercelis

Aleit (gm Art Philips Verrijt)

Marie (gm Bonaventura Verweyen) 16

Gevartszn., Joest 22 

Gevel, Henric van den

knd: Jan, Cecilia, Arnolda 38

Ghielens (= Michiels), Aert l-10_15-16-26

Ghielens, Dirck Dirck Jan 25

Ghielens, Jan Jan Dirck 21

Gielis, Aert Michiels Art 52

Gobbels, Daniel 32

Gobbels, Dries Jan 39

Gobbels, Goert (gm Ennen) 3-55

Gobben, Jan -de erfgen.- 25

Gobbels, Joest 26

Gobbels, Wilm Goert 13

Goessenzn., Cornelis 2-37

Goessens, Wreyn 44

Goirle, Hein Willemszn. van 61

Goor, Ceel Janszn van den 54

Goor, Jan Janszn. van den 26

Groten, Dirck Jan 31-51-54

Groten, Joest Jan 45

Groten, Mathijs Jan 55

Groten, Wilm Jan 10-55

Gruyter, Jan die 22

Gruyter, Jan die (gm Heylwich) 11

Haen, Aert die 3-29-36-39

Haen, Goert die 45

Haen, Heyn die 58

Haen, Jan die 39 

Heesmans, Roef (gm. Mechteld Henrick

Kersmekersdr.) 19

Heestermans, Roef

4 knd: Jan,Nelis,Oede en Aecht 20

I
f
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Henricks, Frans 5

Henricszn., Henrick Jans (Aleyt de wede,) 3

Henricz, Jacop 34

Henricx, Matheus 47

Heuvel, de knd Henrick van den 19

Heuevel, Cornelis van den (Mechtelt de wede) 

knd: Marie, Hendrick 

Heuvel, Hendrick Cornelis van den (Dirck

de wede)

Heynen, Aert Dirck 

Heynen, Henrick Dirck 

Heynen, Henrick Jan 

Heynen, Jan.Henrick.Mathijs,Tonis 

-broers—

Heynen, Jan -de erfgen.- 

Heynen, Jan Joest 

Heynen, Joest Dirck 

Heynen, Mathijs Jan 

Heynen, Thonis Henrick 

H. Geest van Deurne 

H. Mis -altaar—

Hoeck, Jan Gieliszn. van den 

Horckmans, Joest (Katlijn de wede) 

Hork....s, Cornelis 

Horrick, Dries van den

4 knd : Huybrecht, Dirck, Margriet 

Janne (gm. Peter Bollen)

Mouben, Anthonis Dirck Henricx (gm Antonia

Lemmen) 58 -25

Houben, Dirck 18-29

Houben, Wilm Henrick 19

Houbraken, Joest Peterszn. van 8 

Houbraken, Peter van

3 zn : Joost, Peter, Thomas 5

Buis, Goert van 48

19-20

19

2-29-36

3

2-3-11

36

22
45

10-27-54-53

2-3-4-31-33-41-50

29

50

6

37 

53

12

15



Jacops, Henrick Jan 24-26-39-50-54

Jacops, Hr. Henrick 32

Jacops, Jan -de erfgen.- H

Jacops, Jan Jan 48

Jacops, Jan Jan -schepen- 28-38

Janszn!, Bits 56

Joestenzn., ...Peter (gm Weyndel Artsdr.

v.d. Eynde) 5

Kessel, Gielis van 6-9-32

Kessel, Gielis Berthold van 27

Kessel, Hr. Gielis van -priester- 44

Kessel, Willem van (Joffr. Beatrix van

Gerwen de wede)

zn : Berthold 15

Lemmen, Everit (gm Anthonis Houben)

knd oa : Anthonia 58

Lemmen, Jan 28-50

Lemmens,Dirck Claus 18

Lier, Beel Jansdr. van 11-58

Loyen, Dirck Wouter 20 

Loyen, Goyart

3 zn: Thonis, Denis, Jan 46

Loyen, Maes 44

Loyen, Wouter 12

Lucas, Jan 20-26-47

Lueskens, Henrick Jan 40

Maes, Mercelis

2 knd: Lenart

Joestken (gm Jan van Oerle) 8

Maeszn., Jan Mercelis 49

M a e s z n ., Jan Ruelen 11

Maeszn., Lenart Mercelis 8-57

Maeszn., Thonis Wilm 31

Maeszn., Willem Lenart Mercelis 8



Marceliszn., Hr. Mathijs (v.d. Eynde) l

Martens, Jan 27

Martens, ---

| knd : Peter.Margriet,Marten,Anna 15 

Mauwers, Peter Theus (gm Kathina wede

Henrick van Otterdijck) 23-24-47

Meer, Martijnen dr. Hr. Willems van de 49

Meer, Peter H r . Willems van de 12-49

Melis, Mathijs 39

Melis, Willem dr. Goert 58 

Mennen, Anthonis (Willemke de wede)

knd: Joost, Kathelijn 5

Mennen, Henrick Joesten Thonis 58

Mennen, Hubrecht Tonis (gm Teeuwen) 18

Mennen, Jan Anthonis 10-14 

Mennen, Joest Anthonis (Henricken Rommen

de wede)

6 knd: Anthonis, Gerit, Henrick, Pouwel

Anna (gm Lucas Artszn. Verhijnart)

Marie (gm Anthonis Jan Gerits) 1-29-30-38

Mennen, Marie (gm Anthonis Jan Gerits) 29-38

Mercelis, Mathijs Gevart 26

Mertens, Claes Claes (gm Meten) 37

Meyel, Art Dircs van 13-41-57-58 

Meyel, Henrick Dirckszn van

- Joost de zn.- 12-24

Meyel, Jan Lucas van 11

Meyel, Joest Dirckszn. van 6-7

Michielszn. (= Ghielens), Aert 16-26 

Milhees, Henrick van -priester en rector- 31-32 

Milheeze, Roelof van (Mechtelt van Ruth

de wede) 13-43

Milheeze, Hr. Dirck van 3

Molder, Joest die 26

Molders, Jen dr. Mathijs 40



Molendijck, Peter van den 

Molendijck, Peter Jacopszn. van den
23-24-37
AA

Nijs, Henrick 2-55

Oirscot, Jacob Danelszn. van 28-29-36

Os, Frans Janszn. van

Os, Geen (=Gerit) Lambrechtszn van

(gm Heylwig) 18

Os, Gerit van (gm Lysbet) A-16

Os, Gerit Wilbrord van 12

Os, Goert van -de erfgen.- 1 7

Oss, Herman van (gm Sophie) 28

Os, Willem van 35

Otterdijck, Aert van 13-19-37

Otterdijck, Aert van (gm Lysbeth)

9 knd: Goessen, Jan, Dirck, Jacob 

Jut (gm Thonis Jan Gerits)

Aleyt (gm Jan Aben Witten)

Jenne (gm Gielis Jacops van de Cruys 

Katlijn en Anna 59-60-61-62

Otterdijck, Aert Thonis van 10-16-33-39-A5-A6-5A

Otterdijck, Claes Janszn. van A0-A5-A6

Otterdijck, Goessen Aertszn. van A5

Otterdijck, Henrick van 32

Otterdijck, (“Scalvogels), Henrick Janszn 

van (Kathijn de wede) 

knd.oa : Dirck

een dr. (gm Mathijs Crakelaerts) 23-2A-39 

Otterdijck, Jan Janszn. van IA

Otterdijck, Jan Tonis van 54 - £3

Otterdijck, Joachim Henrics van (gm Anna

v.d. Cruys) A6 

Otterdijck, Thonis van 2

Otterdijk, Aert Janszn. van (gm. Lijsken) 58

Oyenzn., Anthonis Deyn 34



Oyenzn., J a n  den 34

Papendonck, Aert

dr: Ermgard (gm Jan v. Diepenbeeck) 

Panheel, Cornelis van (gm Geertruy) 

Pasen, op 15 april ? 1542 

Pasen, 25 maart 1543 

Pasen : 5 april 1545 

Pasen : 25 april 1546 

Peters, Dirck (Heylwich de wede)

4 zn : Peter,Jan,Frans,Henrick 

Peters, M a e s  (gm

Jan,Aert,Marie 

Philipszn., Aert 

Ponsuer, Goort

4 knd: Philip,Daem,Frans,Margriet 

Pouwels, Lambrecht

53

11-35

12

19

37

57

44

46

14

3-24

48

Reest, Peter Janszn. van (gm Oyen) 

Reynen, Goessen (gm Katlijn)

Reynen, Jan 

Reynkens, Willem 

Reyntkens, Henrick

3 zn: Peter,Thonis,Henrick 

Robben, Maes 

Robijns, Aert 

Robijns, Clara

Roefs, Claus Henric (gm Margriet)

Roefs, Dirck 

Roefs, Jan

Roefs, Jan Cornelis (Heylwich de wede) 

Roefszn., Antonis Laureyns 

Roefszn., Frans Jan Cornelis 

Roefszn., Gielis Henric (gm. Jen Mathijs

Moldersdr.)

zn : Ja'n 

Rommen, Henricken

15-54-55

1-49-50-51

28

7

7

2
58

14

18

6-7

2
31

47

27-28

40

4

-54



Rommen, Margriet 4-29 

Ruelens, Goert (Margriet dr. Aert Verhalen 

de wede)

de knd. 18

Ruelenszn., Ruelen Celen 41

Ruessingen, Jan Jan (gm Jenneke) 61 

Rut, Henric van

Geertruyt dr. (wede Joest van Dies-

donck) 24

Ruth, Mechtelt (wede Rolof van Milheeze) 13

Scalvogels, Heylwig dr. Henrick 47

Scalvogels, Heyn (= van Otterdijck) 23

Sceper, Marten die 33

Scerderszn., Peter Peter 58

Schepenen in 1546 55

Scherders, Ariaen Peter (Scerders) 4-10 

Schijndel, Jan Etjmberts van (gm)

knd : Eymbert, Willem etc. 34

Scoefs, Gerit 54

Seylberch, Bruysten Gevartszn. v.d. 12

Seylberch, Jan Drieszn. van den 10-26-27- 

Seylberch, Mathijs Bruystens v.d. (ggm.

Catlijn Herpers)

(g.m. Johanna Wilm Bruynendr.)

ex I : 2 knd. 20

Simonszn., Frans Henrick 13

Slechs, Dirck (Sophie de wede) 28

Slechs, Mathijs Dirck 28 

Smeets, Jan Mercelis (gm Jen dr. Peter

Jan Wilms) 17

Smeeykens, Ceel 45

Smolers, Evert 29-30

Smolders, Marcelis Gerit 16-40

Snox, Jan 44-54

Soenes, Lenaert 56

Stootboom, Jan 48

28-46-54-57



Swevers, Froen dr. Gerit 

Swevers, Willem Gerit
41

41

Teeuwens, H e y n  

Theus, P e t e r

Theus, W i l b r o r d  J a n  (gm H e y l w i c h  d r . Goert

G e r i t s )

Theuszn., P e t e r  J a n  

Thijs, B r u y s t e n

Thijszn., D i r c k  J a n  .

Thijs, J a n  ( H e y l w i c h  de wede) 

dr. A n n a  (gm... T r i p m e k e r s )

Thonis, A e r t  37

Tiende, de - o p  die L e y n s d o n c k -  39

Tresoir, een 30

T r i p m ekers, ..... (gm A n n a )  7

T r i p m e k e r s ,  J a n  J o e s t e n  39

Tr i p m e k e r s ,  J o e s t  34

Tuerens, M a r g r i e t d r .  (gm W i l l e m . . . . )  j2

Tijssen, M e r c e l i s  (v.d. E y n d e )  |

Vee, J o e s t  G o e s s e n z n .  van 34-49

Ve e c h o e v e n s ,  P.... van 28

Venne, G o e s s e n  ....zn. van den 9

Verbeeck, A e r t  P e t e r s z n .  30

V e r d y s s e l d o n c k , H u y b e r t  Mr. Jan 26 

Ve r e y n s e l d o n c ,  J a n  W i l l e m  (= van den Eynde) 21-22

V e r e y n s e l d o n c k ,  P e t e r  W i l l e m s  4-8-45 

V e r e y n s e l d o n c k ,  W i l l e m  (= van den Eynde)

-4 k n d .- 21 

Verhalen, M a r g r i e t  dr. Aert (wede Goert

Ruelens) 18

Verhoeven, Ger i t

2 knd : H e n r i c k ,

Mari ( wede Gerit Jan Vrancken) 55-56

Verhoeven, Jan Pet e r s z n  10



Verhoeven, Jan Pet e r s z n  (Anna de wede) 13-14

Verhoeven, Joest Mer c e l i s  2 

Verhoeven, Mari dr. Gerit (wede Gerit

Vrancken) 57

Verhoeven, Ma r i e  dr. Peter 34 

Verhoeven, Peter

2 drs: Ma r i e

H e y l w i g  (gm Goris van Cuyck) 34-51

Verhoven, Jan (gm Aerden dr. Jan Slechs) 33-34 

Verhoven, Ja n  (gm T o nisse Mercelis Ysboutsdr.)

3 drs: Aleit (gm Jan Aerts Verhynart)

Heylken, P e teren 33

Verhuur, akker 37

V e r h u u r c e d u l e , een huis 8-52-53 

Verhijnart, Jan A e r t s z n  (gm Aleit dr. Jan

Verhoven) 33-34 

Verhynart, Lucas Artszn. (gm. Anna Mennen)

- ook Anna van Bussel- 22-29-38

Verkoren, H e n r i c k  29

V e r l y n s d o n c k , M a t h i j s  37 

Vernebben, Aert L e m mens

knd : Jan, Elske 28-58

Vernebben, Jan Lemmenzn. (gm Lijsbeth) 17-28

Vernebben, L e m m e n  (gm Lijsbeth) 28 

Verrijt, Aert P h ilips (gm Aleit dr. Bruysten

Gevarts) 16

Verrijt, Jan -de erfgen.- 26-35

Verrijt, Jan Janszn., 12

Verrijt, Peter J o esten (gm. Weyndel) 16-25

Verrijt, Philips 17

Verrijt, Philip Peterszn. 12

Verrijt, Willem Joestenzn 14-45-47

V e r r i j t , W i l m J a n s  3

Verscaut, Antonis Peterszn. -melaets- 40 

Verscaut, Art nat.zn. Cornelis

3 knd: Beien, Marie en... 13



Verscaut, Huybert Cornelis 8
Vervoert, Aert Aertszn 9-10

Vervoert, Aert Aertszn. (gm Heylwig v.d.

Eynde) 20-21

Vervoert, Aert Francken zn. (gm Marie) 53

Vervoert, Franck Aertzn (gm Lijsbet Jansdr.

Verover) 24

Vervoert, Jan Aertszn. 9-43

Verweyen, Bonaventura (gm Marie dr. Bruysten

Gevarts)

-schepen- 16-19-44

Vicarius tot Asten, Hr. Henrick 29

Voert Franck van den 52

Vogels, Henrick 44

Voss, Dirck Peter (gm Lijsbeth dr. Jan

Witten) 49

Vrancken, Gerit Jan (Mari Gerits dr.

Verhoeven de wede)

3 knd: Jan.Barbara en Margriet 2-55-56-57

Vrancken, Gevaert 2

Vrancken zn., Goert Jan (gm. Lijsbeth) 27-56-57

Vrancken, Katharina dr. Jan 28

Vriens, Joest Aert 12

Vrijns, Henrick 

Vrijs, Henrick Aert

44

20

Weerdingen, Meus Peterszn. van 47

Weyen, Hr. Bonaventura van den (=Ver) 1

Weynen, Marcelis Dirck 

Willems, Aleitdr. Thonis 

Willems, Aert Goert 

Willems, Jan Goert 

Willems, Goert (gm Marie) 

knd: Peter,Jan,Mari 

Willems, Peter Goert 

Willems, Mari dr. Peter Goort

i-19-25-28-29-30-36

42-43

48

42



Willems, Thomas (Lijsbeth de wede)

6 knd: Thonis, Thonis j r . , Marcelis

Aleyt, Heylwig en Henrickzn.w.Jacop 25 

Willemszn. , Daniel 2-30-39

Wilms, Daniel (en Joest de zn) 13

Wilmszn., Marcelis Peter Jan 

Wilmszn., Peter Jan (gm Lij sbeth)

3 knd: Marcelis, Peter

Jen (gm Jan Mercelis Smeets)

9 Windmolen, huis aan 6

Witten, Aeb 15

Witten, Antonis 57

Witten, Henrick Henrics 6

Witten, Dirck Jacop (sWitten) 6

Witten, Jenneke dr. Dirck 43

Witten, Herman (gm

4 knd: Joest,Herman,Anna,Kathelijn 5-18 

Witten, Jan (Margriet de wede)

I 7 knd: Willem,Jan.Gevaert,Henrick,Dirck

Jenneke (gm Lambrecht sCorten)

Lijsbeth (gm. Dirck Peter Voss) 49 

Witten, Jan Aben (gm Aleyt van Otterdijck) 20-59-60-62 

Witten, Johanna dr. Dirck Jan 42

Witten, Kathina dr. Herman (gm Jan Beelen) 31 

Witten, Mechteld dr. Aben 47

Wittenzn., Aelbert Jans 11

Wittenszn., Joest Herman 5

Wouterszn., Thomas Jan Hr. 44
1  17Wijchmoets, Ariaen 1 '

Wijchmoets, Reyn Ariaen 1-34-51-57

Woesten, Claes ^

Ysbouts, Jan Joesten 

Ysbouts, Joest

3 zn : Jan, Ysbout en Gillis



ysbouts, Marten

ysbouts, M a r t e n  M ercelis (gm Joestken

Baten)
Ysbouts, Mercelis

dr : Tonis (gm Jan Verhoven) 
zn : Marten

Ysbouts, M e r c e l i s  -schepen- 

Ysbouts, Y s b o u t  M e r c e l i s  

Ysboutszn., G i e l i s  J o e s t e n

Zeenenzn., A r i a e n  Peter 

Zoenbrief - 1 5 4 2 -





Klapper op t o p o n i e m e n . R61a

Aastappen, den W i j s e n c a m p  tot 33

A f t e r b o s c h ,  huis, land of eeusel aan 21- 2 2 - 2 3 - 4 2 - 4 3

Appert, land den c l e y n e n  35

Appert, land den groten -ook Nappert- 35-36

Astap p e n ,  huis etc tot 24

Becker, land in den 24-57

Beeck, beempt op die 7

Berckbeempt, den 27

Bleeck, beempt den 32

Bonenberch, huis etc. in Wolsberch den 18

Bosch, huis a. den 26

Braessel, land op 47 

Braken, die 2 - 

Brant, huis etc. den 7 

Broecxcamp, land 27 

Buckinckman, land den 36

Caubergen, huiske in de 57

Cranenbraeck, land die 34

Creyengoir, een eeusel het 21-22

Clooten, land die 32-60

Dieseldonck, beempt op 11-50

Dijck, huis of land aan den 1-8-27-31

Dijckecker, den 8
Dijesdonck, den Strijcker op 41

Donck, weiland den 52

Dungen, land aan den -Den Buckinckman- 36

Eept, die 4

Eept, land die 15-17

Eeusel, een 22-23-31-32-34

Eeusel tot Omel die Eept, een 4

Eeusel, een hoefken en 51

Eeusel, dat hoge 47
Eynse1 donckboom, een huis omtrent den 48

Erfweg, een 4-45



G o e r e c k e r ,  den 

G r a e f t ,  een

G r o t e n v e l t ,  een e e u s e l

23

51

23

Hageleyck, land omtrent den 37-40-60

Heesecker, land op den 35-36

Henxt, land den

Molen, e e n  h u i s  o m t r e n t  de 

Molen, l and bij die "au" 

Molen, land bij die

23-32

44Hese, land in die eynde

Heusden, hoeve op 22-38

Hoeft, land in die 21

Hoge Loo, land die 54

Hoogen Camp, land den 52

Horrick, den cleynen 17

Horst, groesveld die 3 1

Houbraken, land achter 50

Huesbeeck, land den 43

Huysecker, land den 51

Kampken, land dat 55

Koestraat, de 9

Laerbroeck, huis of land aant 22-32-48

Langhstraat, huis in de 17

Leemputten, beempt bij die 39
O Q

Leynsdonck, de tiende op die

Luynseldonck, die tiende op te 

Lichtheeze, land aan die 

Lochten, land aan die 

Loverboschweg, de 

Loverbosch, land op 

Lylaer, eeusel int 

Lylder, land aant

44

20-28-35-36

9-51

9 - 20-21

34

51

50

2
30-35



Molenberg, land bij den 

M o l e n b r a e k e n , de 

Molenecker, land den 

Molenpat, den

Nappert, land op den g r o t e n  

Nootken, a k k e r

Rijt, die - l a n d -

Samense hegge, land die 

Scildmeer, h uis aan de 

Scoet, b e e m p t  aant 

Snyerscamp, den 

Sporcht, land o m t r e n t  die 

Stegen, een e eusel in de 

Stegen, huis in de 

Stegen, land in de 

Strijcker, hoeve den 

S w e r t b r o e c k ,’ beempt het

29

30 

30 

40

36 

52
Nuwencamp, land den

Omel, h uis tot 2-3-15

Omel, land tot 54

O m m e l s c h e n  beem p t ,  de 50

Ostaeyen, l and tot 55
Onstaeyen, h u i s  etc tot 53

Palmbroeck, het 42

Palmdonck, h u i s  o m t r e n t  42-43

Papendonck, l and die - i n  de S t e g e n -  1-45

Plomp, land die 26-47

P r i e s t e r b o s c h , land den 52

Raetsbeempt, dat 45

Roesven, een hoeve dat 55

Roet, land int 34-37-51

Rosendael, land ->̂
9

54

41

39

37

23-32-39

23
23-32-33-45-60

60

41

39-55-60



V e l d e c k e r ,  land op 

V l i e r d e n ,  h u i s  te 

V o e r s e l d o n c k , a k k e r  op 

V o e r s e l d o n c k , h u i s  aan

Voe r t ,  b e e m p t  in der 

V o e r t e c k e r ,  l a n d  den 

V o n d e r ,  l a n d  a a n  die 

Vorck, h u i s  etc. die 

V o s h o l e n ,  e e n  h o e v e  a a n  

V o s s e l e n ,  e e n  h o e v e  aan

W a b b e n s ,  l a n d  die 

W a t e r l a e t ,  de 

W e e r d i n g e n ,  l a n d  in 

W i l l i c h  s t u k ,  l a n d  dat 

W o l s b e r c h ,  h u i s  in de 

W i j s e n c a m p ,  l a n d  den





Klapper alleen op persoonsnamen als bezitters of 

gebruikers van belendende percelen. R 61 a .

Alen, Jan
47

34

44-53
52

Baerle, Jan van den 

Berckel, Peter van 

Bercker, Aert die

Berckers, Aert 1 7

Berkers, Philip \ - j
Berge, Aert Aerts van den 41

Berge, Frans van den 42-48-56

Berge, Peter van den -de erfgen.- 32

Berge, Philip Philipszn. van den 34-51

Berge, Thijs van den 17-21-35-36-42-43-

49-51

Berge, Thijs Thijszn v/den 9

Best, Goert van 2

Boescot, Goert Geldenszn. van 6

Boescit, Jan Geldens van 40

Bollen, Wreyns **

Boomen, Thijs Meliszn. van den 42

Bottelmans, Lenart 30-42-43-45

Brans, erfgen, Dirc -te Someren- 

Bruyn, Willem die 

Bruysten, Mercelis 

Bruystensj Thijs 

Bussel, erfgen. Joest van

Camp, Willem v. den 

Ceelen, Peter Peter 

Celen, Dirck Peter 

Claus, Marten Jan 

Claus, Metken Jan 

Colen, Jan "de erfgen.- 

Coppens, Dirck 

Crakelaerts, Mathijs

44

12
45-51

45-47

34

52

25

7-51

20-28-34

47

2-37-39-54

1

23



Cremers, Lambert 

Cruys, Gielis van den 

Cruys, Jan van den

Dale, Jan Joestenzn. van den

Danielszn., Jan Maes

Daniels, Willem

Deenen, Mariten

Diepenbeeck, Jan van

Dircx, Claes Wilm

Dircx, Henric

Dircx, Jacop

Doeren, Aert van den

Doncker, Heyn die

Dries, Heyn

Eisen, ,;Chielen 

Eist, Jan van 

Emonts, Peter 

Emonts, Willem 

Eyck, Roelof van 

Eyck, Wilm van

Eynde, Aert Aertszn. van den 

Eynde, Marcelis Thijszn v. den 

Eynde, Peter van den

Froyen, Jacop 

Froyen, Willem

Geldens, Goort 

Genen, Dirck 

Geritszn., Maes Jan 

Geritszn., Thonis Jan 

Gerritszn., Dirck Joesten 

Ghielen, Henrick Jan Dirck 

Gielenszn., Dirck Henric 

Gobbels, Dries Jan 

Gobbels, Everert

51

60

30-32-3 7 - 4 0 - 4 9 - 6 0

7 - 5 3

61

21-22

44

37

41

48

35-36

34

2
33

9

35

12-35

39

44-61

15

15-17-52

39

47

43

35

49

30

50

27-60

49

15

61

21-49

17-52



Gobbels, (Evert) Jan 

Gobbels, Willem 

Goer, erfgen. Jan v.d. 

Groot, Thijs die 

Groten, Dirc 

Groten, Lenart

Haen, Aert de

H a e n , Goert die

Haen, Jan die (Hanen)

Hal, Hr. Dirck van

Happen, Jan -te Someren

Heynen, Joest Dirck

Heynen, Maes

Heynen, Thonis Henric

Heynen, Thijs

Heynkens, Willem

Hoeck, Jan van

Houben, Jan

Houbraken, Joest van

Jacops, Henrick 

Jacops, Henrick Jan 

Jacops, Jan 

Jonckers, Henrick 

Jonckers, Simon

Kersmekers, Roef

Lemmens, Jan 

Lemmen, Joest Goessen 

Liessel, Joest van 

Lucas, Gerit

Maeszn., Jan Mercelis 

Maes, Lenart Marcelis 

Maeszn., Marcelis

15

3 0 - 3 5 - 4 0 - 5 4 - 6 1

55

23

45 

48

10
2 1 - 2 2 - 3 1 - 4 7 - 5 1

3 7 - 5 0

4 4 - 5 0

44

3 2 -45

1

55-60

31

47

2 1 - 2 2 - 3 9

46

50

51

51-58

52 

17 

35

9

35

34

47 

47

11-41

U - 2 1 - 2 2 - 4 2

7



Martens, Jan
47

Meliszn., Jacob Dirck
4

Melis, Thijs
4 o

Mennen, Jan Thonis 1

Mennen, Huybrecht Thonis

M a n d e m e k e r s ,  P e t e r
32

Merevoert, Goert van -de erfgen.- 21  
Mesmekers, Aert Lemmen J4
Meyel, Aert Dircx van 49
Michiels, Aert

Molder, Joest die oy

Molendijck, Peter van den 32-40

Nelis, Thijs 39

Nuwenhuys, Joest van 4

Onstayen, Henrick Theuszn van 57

Os, Geen van 23

Oss, Gerrit Lemmenzn. van 1-60

Otterdijck, Aert van 2-23-30-32-35-40

Otterdijck, Aert Janszn. van 54

Otterdijck, Aert Thonis van 45

Otterdijck, Claes van 32

Otterdijck, Claus Janszn. van 60-61

Otterdijck, Dirck Aerts van 60

Otterdijck, Goessen Aerts van 39 60 

Otterdijck, Heyn van -de erfgen.- 

Otterdijck, Jacop Aerts van 

Otterdijck, Jan van -de erfgen.-

t> 48
Panheel, C o r n e l i s  vann 4 1 -4 7 -5 1
“e t e r s , J a n 51
rruymen, D i r c k

R e e s t , J a n  van
2



Robijns, Claes 

R o e f s ,Antonis Wreyns 

Roefs, Goert 

Roefs, Jan Cornelis 

Rommen, Henrick

23 

47

40 

1

43
Ruth, Fijken van 39-56

Scalvogels, Aert 23-37

Scalvogels, Claes 23-37

Scalvogels, Claes Jan 49

Scalvogels, Thijs 23

Sceper, Aert die 39

Sceper, Heyn die 2

Smeets, Jan Mercelis 17

Smets, Corsten Goert 21-47

Smits, erfgen. Goert 56

Snijders, Cornelis 43

Spee, Heyn -erfgen.- 45

Spee, Peter -de erfgen.- 42 

Stricken, Jan Corsten 

Swerts, Goert

Teeuwens, Henrick 

Teus, Peter 

T h e u s , Jan 

Thoren, Jan van 

Thijs, Bruysten 

Tiele n s z n . , Jan (Jan) 

Tripmekers, Gerit Joest 

Tripmekers, Jan Joest

Verbeeck, Aert 

Verbeersdonck, Jan 

Verbraken, Aert 

Verdijsseldonck, Frans

32

44

34

35 

32 

48

1-9-21-22

7-37-54-60

21

34-57

46

47 

3

31



V e r e y n s e l d o n c k ,  Frans 

V e r e y n s e l d o n c k ,  Pe t e r  -Ve r e n s e l d o n c k  

V e r i j n s e l d o n c k ,  W i l l e m  - V e r e n s e l d o n c k

V erhofstat, C e e l  

Verhoven, A e r t  G e r e t s z n .

Verhoven, H e n r i c k  G e r i t s z n  

Verhynart, L u c a s  

Verkenen, A e r t  

Vernebben, A e r t  

V e r nebben, L a m b r e c h t  

Verrijt, A e r t  P h i l i p s  

Verrijt, J o e s t  

Verrijt, W i l l e m  

Verrijt, W i l l e m  J o e s t  

Vervoert, A e r t  

Vervoert, J a n  

Verweyen, B o n a v e n t u r a  

Vrijns, A e r t  - e r f g e n . - 

Vrijns, H e n r i c k

W a g e m e k e r s ,  W i l m  

Weynen, J a n  D i r c k  

Willems, J a n  G o e r t  

Willems, M a r i  dr. G o o r t  

Willems, P e t e r  Goe r t  

Wilm, erfgen. Mr.

Winckel, G o o r t  v. den -de erfgen. 

Winckel, J o e s t  van den 

Witten, Aeb

Witten, erfgen. C o p p e n  

Witten, Heyn 

Wijflets, Jan

Y s b o u t s ,  J a n  " d e  e r f g e n . - 

Y s b o u t s ,  J o e s t  — de e rfgen.

45

34-39

10-11

43

58

57 

48 

48

2-51-57

2
52

1-3-36

36

18

2 1 -2 2

36

34-43-51

14

32

32-51

58 

42 

42 

42 

29 

21 

45 

9-21 

56

47

25-41

48 

35



Ysbout, Mercelis (Ceel)
2 3 - 2 5 - 2 8 - 3 2 - 3 4 -

35-37

Zeemans, Jan jjv|j

Zeenenzn., Ariaen Peter 3q

Zenenzn., Peter 35
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