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Asten R 61
1556 en 1557
fol.1
Gheraert Jan Lucas verkoopt aan Mathijs van den Berghe en Frans
zijn broeder een jaarl. cijns van 12 vaten rog op Lichtmisdag te gel
den uit:
-zekere onderpanden als huis,hof en hofstad met allen sijnen......
N.B.Deze tekst en het vervolg erop is in z'n geheel te vinden op
fol.30 vo
fol.lvo
1 feb.1556
Gielis Daendels van den Eynde verkoopt aan Jan Jan Thielens:
-stuk beempt te Huesden,den Aa-beempt 1 Wilm van Boshuizen 2-3
Frans Wouter Loeyen 4 Marcelis Lenarts.
Deze beempt had Gielis gekocht gehad van Mathijs Joestenzn.Verrijt,
en deze beempt was Mathijs ten deel gevallen bij een erfdeling met
de andere erfgen.van Joest Verrijt,zoals staat in de schepenbrief
daarover.
fol.2

Anno 1555.15 feb.stilo brab.(=1556)

Schepenen in Asten:
Jan Jacops,Jan Tielen,Bonaventura Verweyden,Aert van Otterdijck,
Aert Philipszn.Verrijt,Peeter Vereynseldonck en Lenart Bottelmans.
fol.2
20 feb.1555 (=1556)
Lenart Marcelis Maeszn.verkoopt aan Peter Peterszn.van Dommele een
jaarl.cijns van 20 gld.gld.op Lichtmisdag alzo lang als Peter leven
zal en dat uit:
-zijn huis,hof en hofstad int dorp 1 Jan Jan Wouters 2 de straat 3.
Anna Gheraerts Jacopsdr. 4 de straat.
-stuk land aan gheenen Steegen 1-3 Maes van de Cruys 2 Wilm Gobbels 4 de weg.
Voorts certificeren wij schepenen dat deze onderpanden goed genoeg
zijn voor deze cijns en dat Peter voorn.is cfc'Q wettig kind van Peter
zijn vader en Hillegonda zijn wett.vrouw.
fol.2vo
16 nov.1556
Lenart Mercelis Maeszn.belooft dat hij Heer Peter Peterszn.van Dom
melen evenals de ander knd.van zijn zoon 100 gld.zal geven gelijk de
andere nakinderen.
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H e e r .... belooft aan Lenard voorar. zijn oom dat hij nimmer manen
of eisen zal,betref fend die 20 gld. lijfpacht die Lenart aan hem ver
kocht heeft,gevest zijnde in zijn goeden met een brief daarover van
20 feb.1555fol.2vo
19 feb.1555 (=1556)
Aert Philipszn.van den Berghe verkoopt aan Goert Geldenszn.van
Boescot:
-stuk land 1 erfenis koper 2 Mercelis Smeykens 3 Jan Lucas 4 de
Koestraat.
fol.3
Peter Joestenzn.van Liessel en Jacop zijn broer,verkopen aan Michiel
Joesten van Liessel hun wett.broer een cijns van 12 gld.op Lichtmisdag zolang Michiel zal leven en dat uit:
-hun twee delen in een hoeve gelegen tot Aastappen 1 tafel h.geest
Helmond 2 Jan Drieszn.v.den Zeylberch 3 de Aa 4 de gemeynt.
Voorts verklaren wij dat Michiel is een wett.zn.van Joest van Lies
sel en Elisabeth zijn vrouw.
fol.3
Michiel belooft aan Peter en Jacop dat zij geen last zullen hebben
van deze 12 gld.en stelt zijn kindsgedeelte in hun handen.
fol.3vo
25 feb.1555 (=1556)
Peter Janszn.Verrijt bekent betaald te zijn door Danel Goert Gobbels
van 50 gld.die Peter
tegen Anthonis Aerts Dirckszn.
van Meyel verkregen had,zijnde Anthonis zijn deel in een brief van
200 gld.
fol.3vo
14 maart 1555 (=1556)
Kersten Noeyen verkoopt aan Mathijs Verdonscot alzulke goeden hem
aangestorven van Margriet van Hoeve te weten van beesten,van bedden
als men die vinden mag in het sterfhuis op die Leensel;verder mag
het deel van Joest zijn broeder zolang blijven staan tot hij terugkomt
of dat men zeker weet dat hij dood is of niet.
fol.3vo,4
Jacop Peterszn.van den Moesdijck man van Elisabeth verkoopt aan Pe
ter Janszn. Verrijt:
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-het 1/4 deel van een brief van 100 gld.die Jan Lucas gevest had
en beloofd had daaraf te gelden 6 gld.jaarlijks als blijkt uit de
koopbrief.
Deze 25 gld.waren Jacop en Elisabeth toebedeeld in een erfdeling
tussen Elisabeth voorn.en haar wett.knd.door Anthonis Laureyns
Roefszn.bij haar verwekt.
fol;4
26 maart
Mercelis Aertszn.van den Eynde verkoopt aan Frans
zn.jaarl.21 vaten rog op Lichtmis uit:
-een huis,hof en hofstad int dorp 1 Jacop Froeyen
Ysbouts 3 de weg 4 de straat.
-een beempt in die Haseldonck 1 Bonav.Verweyden 2
Aa 4 Dirck Porters.

>.

1555 (1556)
Laureyns Bollen2 Merten Marcelis
Wilm Bruynen 3 de

fol.4
De los is met 70 gld.
fol.4vo
1 april 1555 (*1556)
Henrick Geldenszn van Boescot verkoopt aan Jacop Janszn.Verrijt:
-huis,hof,hofstad en erfenis in de Stegen 1 Jan van Boescot 2-3
Maes Thoniszn.van de Cruys 4 de gemeynt.
-stuk beempt,den Groot Horck1-4 Jan van Boescot en knd. 2-3 Maes
Thoniszn.v.d.Cruys.
Vrij behalve 2 mud rog tot Helmond te leveren,noch een mud Astense
maat,noch 1/3 deel van 2 Bosch-mud tot Asten te leveren.
Verder zal Jacop den waeterlaetken open laten over zijn erve ende
niet toe stoppen zodat Maes van de Cruys zijn erfenis daardoor "gewaterlaet" zal zijn.
Nog heeft Henrick voorn.verkocht aan Jacop:
-het 1/3 van twee Bosch-mud te Bosch te leveren en die tot SintOedenrode "gegouwen" worden (=betaald worden)
fol.5
Jacop Daniel Verrijt "heeft geloeft voer ygelick lopensaets lants
te weten voer 3 lopenaets lants 100 gld.en des sal die huisinge
staen voer 50 gld.ende 5 lopensaets groese 100 kar.gld.ende des sal
Henrick corten voor ygelick mud rogge tjaers 50 gld.ende soe wat
daer boven ennighe overgenomen pachte berekent wort,dat geloeft
3

Jacop voirsr.dat hij Henricken betalen sal alle resten die daer bo
ven alle rekenscap resteeren nu tot Lichtmis naestcomende te weten
voer 3 lopensaets lants 100 gld.ende voir | lopensaets groese 100
gld.ende noch sal Henrick corten voer eenen st.cijns 30 st.ende soe
voert nae advenant erst min of meer."
fol.5
Pasen is op | april 1556.
Schepenen:Jan Jacops,Bonaventura Verweyden,Aert van Otterdijck, Peter
Vereynseldonck,Lenart Marcelis Maeszn.,Jan Thielens.
fol.5
10 april 1556
Heer Dirck Roelenszn.van Milheeze en Wilm Aertszn.Verhynert maken
met elkaar zekere conditie.
Te weten een mud rog dat Wilm voorsr.schuldig is te gelden aan het
altaar van O.L.Vrouw alwaar Hr.Dirck nu rector van is en dat hij zijn
leven lang zal ontvangen.
Dit mud rog mag Wilm alle jaar betalen met 3 gld.en wel 6 jaar lang
en niet langer.
Heer Dirck en Wilm maken nieuwe conditie en Wilm zal gehouden zijn
aan Heer Dirck te geven eens een paar cappoenen;Wilm zal verder ge
houden zijn deze 3 gld.te geven drie weken na Lichtmis als het ver
schenen is.
De eerste èag van betaling van die 3 gld.was Lichtmis lestleden
Anno 1555.
fol.5 vo
15 april 1556
Peter Janszn.van den Baerle belooft te betalen aan Dirck op Houbraken de som van 52 gld.nu Sint Jansmis a.s.te betalen;als Peter niet
betaalt dan is hij schuldig om op Sint Jansmis over een jaar te be
talen (met een pacht van 6$.)
Betaalt Peter nog niet,zo belooft Reyner Wijchmoets dat hij aan Dirck
die 52 gld.zal betalen.
fol.5vo,6
22 april 1556
Aert Thoniszn.van Otterdijck verkoopt aan Hr.Henrick van Brey:
-een beempt tot Onstaeyen 1 Sint Achten-altaar 2 Thomas Wilm Froeyen 3 Jan Thomas (Driessen) 4 Jan Peters.
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Hierbij zijn twee erfwegen:
-een erfweg van een straatje gelegen tussen erfenis Jans Crabben
en Jan van den Baerle door een erf geheten"die Hoeve" zoals die
Mercelis Alarts en Margriet zijn vrouw aan Aert voorn.verkocht had
de^, aldus de koopbrief daarover.
-Nog een weg en straat tot Onstaeyen langs Jan Peterszn.van den
Baerle en Thomas Wilm Froeyn te weten acht voeten breed,ook vol
gens brief.
fol.6
22 april 1556
Mathijs Jan Heynen belooft aan Aert Aertszn.van den Bergh voor een
gld.die Jan Andrieszn.aan Aert schade gedaan heeft,dat Mathijs aan
Aert daarvoor 2 gld.zal geven en dat aangaande een beempt gelegen
achter Houbraken wezende van Jan Andries van den Zeylberch.
fol.6
8 mei 1556
Jan Dirck Peterszn.verkoopt aan Griet Dirck Peters Claeusdr.:
-stuk land int Root,den Snijerscamp 1-2 Jan Hanen 3 Aert van Otterdijck 4 Jan van den Baerle.
april
Dat land te aanvaarden nu tot half a.s.en niet eerder.
fol.6vo
22 mei 1556
Heylwich wede.Joesten Danielszn.van den Eynde met mbr. ,Wilm,Joost,
Jan,Reyner alle wett.zonen van Joest en Heylwich voorsr.met Elisa
beth, Anna,Maria en Katharina alle drs.Joest en Heilwich voorsr.beloven samen aan Goert Danielszn. van den Eynde dat zij Goerden weder
om laten ontvangen van Mijnheer van Asten 200 gld.als zij wederom van
"den hoeve vaeren sullen" en alle jaar pacht te betalen gelijkerwijs
als Goert dat geworven heeft,te weten 100 gld.voor 6 gld.en de an
dere 100 gld.voor 2i mud rog.
De eerste betaaldag zal wezen nu tot half mei a.s.
fol.6gto
23 mei 1556
Goert Danielszn.van den Eynde en Heylwich wede.Joest Daniels van
den Eynde met mbr.en Wilm en Joest haar zonen hebben "minnelick en
de wael gerekent met malcanderen alzoe heeft Goert berekent met
schepenbrieven ende ander goede bewisselicken bescheet dat zij ge
hadt hebben 800 gld.,te weten 500 die Joest bij zijn levende lijve
ontfangen hadde ende noch 300 gld.verschoten die Heylwich schuldich
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was Danielen van Gerwen ende meer anderen luyden gelyck als Goert
dat voer ons bewesen heeft ende sij dat gelyckerhant ontfangen be
kent hebben gehad ende als hen kindsgedeelte tot Bussel al sonder
arglist."
fol.7
8 juni 1556
Berthout Dirckszn.van Kessel bekent betaald te zijn door Dirck Dircken Chielenzn.van 100 gld.
Deze som was Dirck schuldig aan de erfgen.Thomas Wilmszn.,hiervan
had Berthout 50 gld.verkregen vanwege Heylwig zijnder moeyen en die
andere 50 gld.behoorden toe aan Berthout en Goert Pauwels als man
van Heylwig zijn vrouw ook een dr.van Dircks v.Kessel.
Berthout had zijn aandeel in koop verkregen van Goert van Best en
Goort Pouwels.
fol.7
15 juni 1556
Aert Dirck Lemmen heeft opgedragen aan Jan Corsten een mud rog het'
welk Joest Geraertszn.Vercolbraeken hem beloofd had te gelden uit
zijn onderpanden te Omel zoals blijkt uit ?de brief daarover.
fol.7vo

15 juni 1556

Marten Mercelis Ysbouts verkoopt aan Jan Henrick Baten een cijns
van Ai gld.op Sint Jansbaptistendag in de zomer en die Mathijs Jan
Heynen schuldig is te betalen uit:
-zijn hoeve op Diesdonck zoals blijkt uit de schepenbrief van 9 gld.
die aan Marten en Jan samen was toebedeeld tegen de andere erfgen.
van Henrick Baten.
fol.7vo
15 juni
Jan Henrick Baten verkoopt aan Marten Mercelis Ysbouts 5? vai rog
erfpacht op Lichtmisdag te gelden uit:
-die hoeve toebehorenê aan Frans Verdijsseldonck;dit zijnde de helft
van een brief van elf vaten.
Nog 1i vat rog ook op Lichtmisdag uit:
-de erfenis die Goessen Aertszn.van Best nu ter tijd gebruikende is,
zijnde de helft van een brief van 3 vaten.
Deze twee brieven waren Jan en Marten toebedeeld tegen de andere
erfgen.van Henrick Baten.
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fol.8
30 juni 1556
Jan Jan Thielen verkoopt aan Hr.Dirck Roefszn.van Milheze een cijns
van 6 gld.op Sint Jansbaptistendag uit:
-zijn huis enz.int dorp 1 Henrick Thonis Mennen 2 Theeuwen (Gor)
3 Philips den vorster 4 de straat.
-een beempt aan ghenen Dijck als men van Asten naar Someren gaat
1 Thijs Bruynen 2 Wilm Wagemekers en Jan Vervoort 3 de Aa 4 de Dijck
fol.8
De los is met 100 gld.
Deze cijns zal Heer Dirk zijn leven lang beuren en na zijn dood hoort
deze cijns toe aan het altaar dat nu Sint Andries-altaar wordt ge
noemd en dat tot "eender derder misse" op dit altaar gedaan te wor
den.
-Deze additie van deze tochte is teniet gedaan en deze rente blijft
Hr.Dirck erfelijk behouden.fol.8vo
30 juni 1556
Heer Jan Heynen priester verkoopt aan Hr.Marten Jan Peterszn.een
cijns van 9 gld.op Lichtmisdag.Deze cijns had Danel Henrick Heynen
en Jan Henrick Verasdonck verkocht gehad aan Hr.Jan en was jaarl.
schuldig te gelden uit:
-een hoeve te Bakel en genoemd tot Esp als blijkt uit de brief van
19 nov.1555.
-Deze brief is gekweten.fol.8vo,9
14. juni 1556
Anna wede.Jan Geraerts Deckers met Goert en Ambrosius twee wett.
knd.van Jan voorn.verkopen samen met de onm.knd.aan Goert Jan
Sanders:
-stuk beempt tot Weerdingen te Asten 1 Frans de Smet e.a. 2 Joost
Deckers 3 de Aa 4 Wilm Hurckmans.
fol.9
14 aug.1556
Mechtelt Roefs testeert,ze maakt aan :
-Roef haar zoon al haar goeden te Asten
-aan haar wett.erfgen.al de erfrog tot Lierop geldend.
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Roef moet haar uitvaart en doodschulden betalenjwat er over blijft
is voor de wett.knd.van Roef.
Wie het niet wil onderhouden krijgt een oude grote en zijn deel komt
aan de tafel van de h.geest.
fol.9vo,10
8 sept.1556
Jan Thomas Danels verkoopt aan Hr.Dirck Roelofszn.van Milheese een
cijns van 3 gld.uit:
-huis,hof int dorp 1 Peter v.d.Baerle 2 Jan Joest Ysbouts en Jenneke Joest Tripmekersdr. 3-4 de weg.
-een beempt int Roet 1 Goessen van Best 2 Hr.Hendr.van Brey 3 Jan
Jan Thielen 4 Marten Marcelis Ysbouts.

Na de dood van Hr.Dirck zullen de provisors der tafel van de h.geeéi
deze rente beuren en bezitten en beschikken om derder misse te doen,
na lossing zullen de provisors wederom deze penn.beleggen op een
ander om de dienst van de derde misse te doen.
-Deze brief was tot behoef van het altaar,dat is niet zo gepasseerd;
ze blijft op Henrick gevest.
fol.10
De los is 50 gld.
fol.10

8 sept.1556

Anthonis Wilm Smolders verkoopt aan Henrick Jan Heenenszn.een mud
rog op Lichtmisdag uit:
-huis,hof tot Omel 1 Jan Wilms Molderszn. 2 Ermgard zijn zuster
3 Dirck Claeus 4 de gemeynt.
fol.10vo
De los is met 36 gld.
fol.10vo
24 sept.1556
Joest Geritszn.van de Goor verkoopt aan Peter Janszn.Verrijt 5 va
ten rog jaarl.op Lichtmisdag met 5 achterstallige pachten en ge
grond staande in:
-een stuk land aan die Sporckt 1 Mercelis van Best 2 Jan van Roggel 3 Jan Peters 4 Ommelse pad.
De brief was van Sint Andriesdag 1493*
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Deze 5 vaten rog had Joost gekocht van Goert Henrickzn.van Reest
en was Goort aangestorven van Henrick zijn vader en Henrick had die
gekocht gehad van Aert Gieliszn.van Hal,aldus de brieven.
fol.11
Thonis Sander Sanders Costerszn.
ten eenre

27 sept.1556

Elisabeth wede.Aert Berckers met haar knd.
ten andere,
hebben samen gemaakt een afspraak waarbij Elisabeth met haar knd.
verklaren dat het onm.kind dat Anthonis wett.verwekt heeft bij Jenneke zijn vrouw,is een wett.dr.geweest van Aert Berckers zaliger en
dat Elisabeth met haar knd.dat onm.kind in huis zullen nemen en on
derhouden met kost en kleren en later mag het meedelen in haar ou
ders goeden gelijk haar omen en moeien.
Anthonis heeft helmeling vertegen op al hetgeen dat het kind hier
binnen Asten zal aankomen of is aangekomen en ook zal dat kind in
toekomende tijden op zijn rechten staan in zijn (of haar) vadersgoeê
tot Mierlo.
fol.11vo,12

15 okt.1556

Daniels Wilmssoen van den Eynde goed van verstand en nog gezond
wezend maakt zijn testament.
Aan God almachtig zijn ziel als ziel en lichaam gescheiden zullen
zijn,het dode lichaam in de gewijde aarde.
De vier biddende orden ieder 1 st.eens te geven behalve het convent
van Weert dat zal 2 st.hebben;aan Sint Lambrecht te Luik 1 st.
De testateur maakt na zijn dood aan de kinderen van Willem zijn zoon
de som van 125 gld.,Willem en Katharina zullen er de rente van beu
ren hun levenlang en na hun dood de knd.de hoofdsom.
De testateur maakt na zijn dood aan de knd.van Joost zijn zoon ook
125 gld.-"ende dat Joesten kynderen dese 125 gld.niet eer aenveerden en sullen sij en hebben Goerden ende Gielissen van den geloeften
gelost die sij voer hen gedaen hebben."Item maakt hij testateur na zijn dood aan Goris zijn zoon 50 gld.eens
en aan Goris zijn nat.kind 70 gld.eene,met voorwaarde dat Goris die
penn.zal onderhouden en de pacht daaraf gelden en wel zolang tot
dat het natuurl.kind wettige geboorte heeft,te weten van de 50 gld.
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3 gld.en van die 20 gld.een malder rog.
Indien dat kind sterft zonder wettige geboorte,dan zullen die 50
gld.komen aan Goris of zijn wett.erfgenamen en die 20 gld.zullen
succederen op alle erfgen.van Daniel voorsr.
"mer wil Goris sijnen kijnde die 50 gld.utrijken nae doot sijns vaders
dat mach hij tot sijnen laste doen oft dat kynt tot huwelicken staet
daer mede mocht comen."Item maakt de testateur aan Gielis,Goert,Marcelis en Dirck zijn
wett.vier zonen elk 100 gld.en dat allemaalna zijn (Daniels) dood,
behoudelijk dat Marcelis 4 vaten rog zal beuren van Dirck Claeus
tot ...... en Dirck en Marcelis zullen met die 200 gld.voor hun
deel tevreden zijn die Dirck aangenomen heeft te gelden van Dirck
Claeus.

,

Item nog ordonneert Daniel dat als de knd.van Joest^Goert en Gielis
niet lossen van de gelofte die zij gedaan hebben en die zij bij gebrengen en bewijzen kunnen,dat zij dan deze 125 gld. of al zoveel zij
voor Joesten kinderen zullen moeten betalen alzo verre als zij
schuld en schade bewijzen kunnen.

Item de knd.van Joest zullen deze 125 gld.altijd vinden aan Goerden,
en Wilm zijn knd.zullen hun 125 gld.vinden aan Gorissen en Goris 2 al
de pacht daarvan gelden (voor de honderd 6 gld.of 6%) en na de dood
van Wilm en Katharina zal Goris gehouden zijn om aan V/ilms knd.de
hoofdsom uit te reiken en Gielis zal zijn 100 gld. vinden aan Goert
en Goris zijn broeders.
Daniel voorsr.bekent en verklaart dat al deze voorgen.penn.zullen
zijn in afkorting van de tochte waarmee Daniel kan doen wat hij wil
en die Goert en Goris aanvaard hebben.
Item zijn er nog twee bedden niet verdeeld,die maakt Daniel aan
Wilmke en Lijske wett.kinderen van Goert Daniels voorsr.en dat voor
hun goedwil en dienst die ze hun grootvader gedaan hebben en nog
doende zijn.
"ende des en sal niemants Goerden meer bedeylen van ennige gerede
goeden,het sij bedde,cusses ofte kisten ofte van ennige gereede
goeden."
Item Heylwich als weduwe van Joest Daniels voorsr.zal beuren,haar
leven lang,alle jaar 3 gld."ten ware dat sij haer verander(dee) en
de dat in afcortinge van den renten van 125 gld.ende haer kynder
die ander reste van den rente van de 125 gld.die Goert gelden moet.
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Item ofter yemants van desen erfgen.waeren die dit testament niet
achtervolgen en wolden,soe maect Danel voersr.den selven diet niet
onderhouden en wil eenen ouden grote of 3 st.daer voer ende daer
verder ut te blijven ende berooft te sijn van alles geens des Danel
gemaect heeft ende dat is Danels uterste wille ende alle voergaende voerwaerden ofte testamenten wederroepen ende te niete gedaen
ende dit tegenwordich testament alleen van werden ende in sijn ef
fect blijvende tot sijnen wederseggen."
Actum den 15 octobris anno 1556:
Peter Vereynseldonck,Jan Thielen.
fol.12vo
16 nov.1556
Lenart Mercelis Maeszn.man van Hilleke,Wilm Lenart Mercelis Maeszn.
en Marcelis zijn broer en Daniel Maes Danielszn.als man van Anna,
alle 3 wettige knd.van Lenart Mercelis Maes en Heilwig Wilmsdr.van
Os.
Heer Peter Peterszn.van Dommelen en Heylwich zijn zuster allebei
wett.knd.van Peter van Dommelen en Hillegonda die zijn vrouw geweest
was en nu wettige vrouw is van Lenart Mercelis Maeszn.hebben een
accoord gemaakt waarbij de voorknd.van Lenart en Heylwich voorn.en
de knd.van Peter van Dommelen en Hilleke niet langer stil staan
dan Lenarts en Hillekes naknd.en ieder voor hun part zullen hebben
100 gld.aldus de brief van 16 mei 1556.
Alzo bekennen Wilm en Mercelis en Danel Maeszn.dat Lenart hun van
deze 125 gld.betaald heeft.
fol.12vo
Mercelis Lenart Mercelis Maeszn.verkoopt aan Lenart Mercelis Maes
zn. zijn vader,een cijns van 9i gld.op Lichtmisdag uit:
-erf met huis en schuur op Heusden 1 Mathijs Philipszn.Verrijt 2-4
Jan Peter Nouwen 3 de straat.
fo1.12 vo
De los is met 150 gld.
fol.13
16 nov.1556
Wilm Janszn Verrijt verkoopt aan Anthonis zijn broer:
-stuk land met schuur daarop tot Omel 1 de koper 2 Matheus Henricks
3 een weg 4 de straat.

fol.13
16 nov.1556
Wilm Janszn.Verrijt en Jacop zijn broer verkopen aan Anthonis hun
wett.broer:
-stuk land tot Omel 1 Mercelis Snijers en Peter D....
2 Wilm de verkoper 3 Jan Jacops 4 een weg.
fol.13,13vo
16 nov.1556
Jacop Janszn.Verrijt verkoopt aan Wilm zijn broer:
-de 1/2 van een stuk heiveld tot Omel 1 Anthonis Jan szn. Verrijt
2 Philips Berckers 3-4 een weg.
fol.13vo
18 nov.1556
Jan Dries Smolders verkoopt aan Lenart Mercelis Maeszn.:
-stuk land op Afterbos 1 convent Bynderen 2-3-4 de verkoper.
fol.13vo,14
18 nov.1556
Mercelis Aertszn.van den Eynde verkoopt aan Joest Andrieszn.v.d.
Zeylberch:
-stuk beempt,in de Werdingsche beemden 1 de koper 2 Geverts Deckers
erfgen. 3 Wilm Horckmans 4 de Aa.
fol.14
18 nov.1556
Andries Joesten Andrieszn.v.d.Zeylberch mede voor zijn wett.zusters
heeft verlaten (=afgezet) Jannen Andries v.d.Zeylberch zijn oom van
alzulk momberschap alwaar Jan enigszins in gehouden zou zijn momber
te zijn;hij scheldt verder zijn oom kwijt van alle ontvangsten en uit
gaven daarbij.
fol. 14
19 nov.1556
Aert Geldenszn.van Boescot verkoopt aan Gielis Danielszn.van den
Eynde en Ysbout Mercelis Ysbouts als kerkmeesters der kerk van As
ten een cijns van 29 st.op Lichtmisdag uit:
-stuk beempt in die Weerdingse beemden 1 Peter Coecks 2 Gevert De
ckers erfgen. 3 de stroom die Asten en Lierop scheidt 4 jaarlijks
rijdend tegen een beempt toebehorend aan Jan van Elssen.
De eerste betaaldag is op Lichtmis a.s.over een jaar.

12

fol.14vo
15 dec.1556
Aert Henrickszn.van Elsbroeck verkoopt aan Dirck Peter Seelenzn.
een rente van 10 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-een halve camp bij tdorp 1 Aerts van Otterdijck e.a. 2 Dirck Houben
3 de molenweg 4 de straat.
-een half eeussel int Root 1 Mercelis v.d.Eynde 2 Jan Hanen 3 Jan
Thielen e.a. 4 de Dijck.
fol.14vo
De los is met 28? gld.waarbij de Philips gld.voor 25 st.,het vierijser voor 2 st.oort.
-Deze brief is gelost en gekweten.fol.Hvo
17 dec. 1556
Anthonis Jan Geraerts verkoopt aan Jan Jan Thielen:
-stuk land,die Braken omtrent de molen 1 de verkoper 2 rondom in
de gemeine Braken.
fol.15
17 dec.1556
Pouwel Merceliszn.v.d.Eynde verkoopt aan Jan Jan Thielen:
-stuk land aan gheenen Dijck als men van Asten naar Someren gaat
1 Joest Smolders 2 Marten Mercelis Ysbouts 3 de koper 4 de Dijck.
Vrij behalve een jaarl.cijns van 3 gld.daaruit te gelden.
fol.15,15vo,16
4 jan.1556 (=1567)
Wilm Jan Bruyn en Clara zijn wett.vrouw van den tweede bedde testeren
Willem en Clara ordonneren dat alle goeden die zij bij malkander ge
kocht hebben in hun huwelijk weer naar hen terugkeren als een van
hen sterft.
Mathijs Bruystenszn.v.den Zeylberch als man van Jenneke een wett.dr.
van Wilm voorn.zal jaarl.beuren 1 mud rog en dat van de rente die
Wilm nu heffend en beurende is.
De langstlevende zal zijn ingebracht goed weerom halen en naar zich
toetrekken zonder van iemand anders bedeeld te worden.
Verder zijn er Jan Goorts van den ïïuwenhuys als man van Katherijn en
Henrick Jan Heenenszn.als man van Lijsbeth,beide drs.van Clara voorn,
samen gelovende voor Reyner hun zwager ook een wett.zoon van Clara
voorn.
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fol.16
7 jan . 1556 (=1557)
Geevert Bruystenzn.v.d.Zeylberch verkoopt aan Mathijs zijn wett.
broer een cijns van 2 gld.,deze cijns had Mary Thijs Diddendr.eertijds
gekocht gehad van Henrick Seelen Verbeersdonck en was Geverden toe
gedeeld vanwege Marie zijn moei,zoals blijkt uit de brief die Marie
gemaakt had d.d.21 april 1522.
fol.16v o
19 jan.1556 (=1557)
Frans Wouter Loeyen verkoopt aan Mechteld wede.Tielen Dirck Chielenzn.:
-een stuk erf int Lielder 1 Dirck Wouter Loeyen 2 de koper 3 Sint
Joris-altaar 4 Aert Dircks v.Meyel.
Frans had die gekocht gehad van Aert Dirckszn.van Meyel.
fol.16v o ,17
22 jan.1556 (=1557)
Jacop Joestenzn.van Liessel verkoopt aan Mr.Hendrick Damen een
cijns van 6 gld.op Lichtmisdag uit:
-een beempt op de Diesdonck 1-3 Jacop Danielszn.van Oerscot 2Frans
van Os 4 de Aa.
-een stuk land 1 Barth.van Werdingen 2 Frans van Os 3 Mathijs Jan .
Heynen 4 de gemeynt.
fol.17
22 jan.1556 (=1557)
Jan Aert szn. Verhynart als man van Marie en Marie haar zuster beide
wett.drs.van Jan Gulickker verwekt bij Anthonia zijn vrouw,verkopen
aan Jan Jan Jacopszn.een cijns van 3 malder rog op Lichtmisdag te
gelden tot Someren;was de verkoper wettelijk aangestorven van Jan
den Gulicker hun vader.
Dit onderpand is altijd goed "mer is daer gebreck aen wel onderpant
daer dese rogge ingeset staet daer en gheven sij niet voer ende des
sal den coper te baten coemen thien vaten gereet rogge die nu tot
Lichtmis a. s. verschijnen sullen."fol.17vo
23 jan.1556 (=1557)
Gheraert Henrick Jacopszn.man van Anna dr.Henrick Wagemekers ver
wekt bij Margriet zijn vrouw verkoopt aan Joest Henrick Wagemekerszn.zijn zwager alzulk versterf als zijn vrouw aangestorven is van
haar moeder en nog aansterven zal vanwege haar vader.
Nog is er als voorwaarde dat indien Gielis Henrick ï/agemekers
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sterft zonder oir,hij,Geraert,daar nimmer mee af zal delen.
fol.17vo
23 jan.1556 (=1557)
Jan Lucas heeft erfelijk verkocht en opgedragen aan Mathijs Bruystenzn.van den Zeylberch:
-een erfweg over zijn erf tot Stockshof toe om den Stockshof te mes
ten en varen tot "half pril" toe en niet langer en nog wederom die
vruchten daar af te voeren en die naschaer met "eenen corde wagen"
te mogen halen en niet anders met karren.
N.B.een cordewagen = een kruiwagen
fol.18
Jacop Mercelis Willenzn.verkoopt aan Jan Aertszn.Vervoert alzulk
goed dat hem aangestorven zijn mag vanwege Geertruy zijn moei,te
weten:
-1/4 deel van huis,schuur met bakhuis en met de hofstad 1 Dirck
Verschueren 2 Anthonis Janszn.Gheeraerts 3 Mr.Jans 4 de gemeynt.
-1/4 van alle goeden bevonden int sterf huis, het zij beesten,paarden
huisraad,kleren,tinwerk of lijnwaad met alle schulden en weerschulden.
fol.18,18vo
23 jan.1556 (=1557)
Jacop Mercelis Willenzn.verhuurt aan Jan Aerts Vervoert:
-het 1/4 deel van de andere erfenis te weten akkerland,groese en
beempden die Jan en Geertruy zijn vrouw samen verkregen en gekocht
hadden.Jacop verhuurt voor jaarl.een mud rog en 2? gld.en 5 st.
Deze huring zal 4 jaar duren,met 2 jaar op te zeggen en zal nu van
stonde aangaan;de beempden en dat land te aanvarenjnu oogst a.s.
van de stoppelen.De huring betreft:
-een akker,den Heezacker
-een akker in de Wolsberch
-een akker,den Coopen
-een akker int Röet gekocht van Jacop Goerts
-een weiveld int Roet aan de Dijck zoals hij 4at gekocht had van
Henrick Baten.
-een stuk beempt in de Haeseldonck
-een stuk erf in Snijerscamp.
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fol.18vo
26 jan.1556 (=1557)
Jan Dirck Peters verkoopt aan Frans zijn wett.broer:
-huis,hof en hofstad met de erfenis daarbij aan de Loverbosijnde
1 Gielis Danielszn.van den Eynde 2 Margriet zijn zuster 3 Dirck Wou
ters 4 de straat.
Dit was hem toebedeeld:een deel tegen de erfgen.van Dirck Peters
en dat ander deel van Frans de koper.
fol.19
27 jan.1556 (=1557)
(Jan) Maes Robben en Geraert zijn broer en Dirck Drieszn.Vercolbraken als man van Mechteld,alle wett.erfgenamen van Thomas Robben za
liger, ze verkopen aan Goessen Thomas Robben:
-een huis,hof enz.int dorp 1 Aert Thonis van Otterdijck 2 Hendrick
(Dockers) 3 Goessen van Best 4 de straat.
-de 1/2 van een akker omtrent de Kauberge 1 Vicarij 2 de straat
3 Gerarts Jan Vranken erfgen. 4 het Nootken.
Vrij behalve daaruit jaarl.2 peters.
fol.19,19vo
Marij wede.Dirck Mercelis Weynen en Mercelis Dirck Wijnenzn.en Luytgart dr.Dirck Mercelis Wynen en verder Thonis en Heylwich wettige
drs.van Frans Henrick Sijmons en Luytgart voorsr.met verder Barbara
wede.Jan Dirck Mercelis Wijnen met mbr.en Aleyt en Dirck wett.drs.
van Jan Dirck Weynen en Barbara voorsr.verkopen samen aan Jan Joesten van Liessel:
-een hoeve met land,groese,heiveld,houtwas en toebehoren zoals Mer
celis Dirck Weynenzn.die nu gebruikt en in teuling heeft en gelegen
is op Diesdonck.Vrij behalve:
-15 vaten rog jaarl.aan de h.geest van Asten,
-nog een mander rog als erfpacht te leveren tot Helmond,
-en nog 3i vaten rog aan de kerk,vicarie en koster tot Asten.
fol.19vo,20
2 feb.1556 (=1557)
Jan Joesten Wilms verkoopt aan Goert Delyenzn.van Zoerendonck een
cijns van 3 mud rog op Lichtmisdag uit:
-huis,hofstad enz.aan Voerseldonck 1 Andries de Scheeper 2 Korsten
Smeets 3 Hendrik Jan Witten e.a. 4 de straat.
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fol.20
De los is met 150 gld.,de Philips gld.voor 25 st.,het vuerijser 2
st.1 oort.
fol.20
3 feb.1556 (=1557)
Margriet wede.Jan Geldenszn.van Boescot met mbr.en Jan,Aert,Peter
en Frans,met Margriet en Aleyt alle wettige knd.van Jan en Margriet
voorsr.zich sterk makend voor Gelden en Henrick hun broeders,ver
kopen samen aan Dirck Peter Seelenzn.:
-stuk beempt int Root 1 de koper 2 de verkopers 3 Joest Vrijns 4 de
koper.
fol.20vo
Goert Wilmszn.verkoopt aan Wilm Peterszn.:
-een huis,hof enz.int dorp 1 Jan Corneiis Snijerszn. 2-3 Ysbout Mer
celis Ysbouts 4 de straat.
-in marge:Deze twee brieven zijn teniet gedaan en de koop verlaten.
fol.20vo
Wilm Peterszn.belooft aan Goert Wilms Lichtmisdag a.s.de som van.
11 gld.min 7£ st.te zullen betalen.

I

fol.20vo,21
3 feb.1556 (=1557)
Jan Jan Thielenzn.verkoopt aan Wilm van Boshuysen:
-stuk beempt,de Aa-beempt te Heusden 1 de koper 2 Jan Joesten Ys
bouts 3 Frans Wouter Loeyen 4 Mercelis Lenart Maeszn.
Los en vrij behalve het recht van wegen en verder staat er in ge
grond een rente van 64 st.en een braspenning,hiervoor heeft Jan
als verkoper aan Wilm 6i gld.gekort.
De brief hierover had Jan gekocht gehad van Gielis Danielszn.van
den Eynde en Gielis had die weer van Mathijs Joesten Verrijt en Mat
hijs was die in een erf deling met de erfgen.van Joest Verrijt ten
deel gevallen.
N.B.Er staat apart bijgeschreven:
Deze 7s st.1 oort zijn in deze beempt gegrond en de verkoper is
daarmede tevreden dat er geen exceptie op gemaakt zal zijn.
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fol.21
Jan Joesten Ysbouts verkoopt aan Wilm van Boshuysen:
—stuk beempt tot Heusden 1 de koper 2 de Aa 3 Dirck Wouter Loeyen
4 Mercelis Lenart Maeszn.
Deze beempt is aan Jan toebedeeld bij den deling tussen de erfgen.
van Joest Verrijt,als blijkt uit de brieven.
De verkoper heeft helmelinge vertegen op dit stuk beempt.
Deze 15i st.zijn in deze beempt gegrond en gaan met recht uit deze
beempt die Jan aan Boshuysen verkocht heeft.
fol.21vo
4 feb.1556 (=1557)
Henrick Henrickszn.van Otterdijck als man van Ermgard een wett.dr.
van Jacop Claeszn. van de Cruys en Ka the rijn zijn wettige vrouw ge
weest ,verkoopt aan Jacop en Jan beide wett.zonen van Wilm Jan Her
mans:
-alzulk versterf als hem Henrick, aangekomen was van Ka the rijn zijnde
de moeder van Ermgard zijn wettige vrouw.
fol.21vo

Wilm van Boshuysen belooft aan Jan Jan Thielen.dat indien die 7i
st.1 oort niet staan in de voorn.beempt die hij van Jan Thielen heeft
gekocht,dat Wilm ze dan niet moet blijven gelden,hiervoor zal Jan
Thielen die 7 gld.wederom bijleggen voor die 7 s st.1 oort die hij
jaarl.gekort en ingehouden had,enz.
foli22
Wilm van Boshuysen belooft ook aan Jan Joesten Ysbouts,dat indien
die 16 st.in de voorgen.beempt niet gegrond staan,dat Wilm die niet
moet blijven gelden,enz.enz.
fol.22
1 feb.1556
Jan Janszn.van de Cruys bekent betaald te zijn door "ichiel zijn
broer, wat hij hem geloofd had volgens schepenbrieven.
K

fol.22
5 feb.1556
Lenart Janszn.van Boescot en Jan Janszn.van Boescot verkopen aan
Thomas Thoniszn.van de Cruys:
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-stuk heiveld tot Boescot 1-3 Jacop Janszn.Verrijt 2 de koper 4 Severijn van Boescot.
Dit heiveld,met de weg die ze hebben aan de Koestraat,was de verko
pers ten deel gevallen in een erfdeling tussen de knd.Jan van Boes
cot als blijkend is uit de deelbrief.
fol.22vo
8 feb.1556
Hr.Henrick van Brey vicarius te Asten verkoopt aan Peter Jacop Luytenzn.cijns van 4i mander rog op Lichtmisdag uit:
-stuk beempt tot Onstaeyen 1 Sint Achten-altaar 2 Maes Wilm Proeyen
3 Jan Jan Thielen en Jan Maes Danielszn. 4 Jan Peters.
fol.22vo
De los is met 180 gld.
fol.22vo,23
Dirck Deniszn.Vercolbraeken verkoopt aan Mr.Dirck van Kessel van
Someren een cijns van 14i gld.5 st.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof,hofstad en erf int dorp 1 Matheus Wilm Goerts 2-3-4 de
straat.
-stuk erf,half groes half land int Root 1-3 Dirck Peeter Seelen
2 de Dijck 4 de vicarie van Asten.
fol.23
De los is met 79 gld.
fol.23»23vo
9 feb.1556
Aert Peterszn.Verbeeck verkoopt aan Gielis Danielszn.van den Eynde:
-huis,hof en hofstad met erfenis aan Voerseldonck 1 Lambert Cremers
2 Lijsbet v.d.Camp 3 de Loverbosweg 4 de gemeynt.
-stuk land op dien Dungen 1 Jacop Dircks 2 Philip Philipszn.v.d.
Bergh 3 Symon Jonckers 4 Dirck Aert Porters.
-stuk land,Molemanscampken aan Vosselen 1 de koper 2 Philip Ph.v.d.
Bergh 3 Lijsbeth v.è.Camp 4 Henrick Jan Wittenzn.
Vrij behalve de cijns van de grond en 6 gld.jaarl.die te lossen staan
met 100 gld.en 1£ vat rog aan de kerk van Someren en 1 vit aan de
Vicarie van Asten.
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fol.23vo,24
10 feb.1556
Aleyt wede.Jan Goert Meliszn.met mbr.en sterk voor haar dr.die tot
Antwerpen woont,Aert haar zn.Mary en Margriet drs.,zijnde alle wett.
knd.Jans en Aleyt voorn.met Gevert Jan Wittenzn.gelovende voor die
andere onm.knd.om die in toekomende tijde te vesten,hebben samen
verkocht aan Theeuwen Wilm Goertszn.:
-een huis,hof en hofstad omtrent de kerk 1 Jan v.d.Camp 2 Gevert
Jan Witten 3 Dirck Peter 4 de gemeyn kerkweg.
Vrij behalve cijns van de grond en indien cijns daarin bevonden wordt,
dan daarvoor korten:eenen st.dertig st.en verder navenant;verder
nog een mander rog jaarl.aan de h.geest van Asten.
fol.24
10 feb.
Goessen Joesten Smollerszn.belooft aan Peterke zijn wett.moeder en
haar wett .knd. zijn mede-erfgenamen
-"dat hij stil staen sal in toecomende tijden als sijn moeder deser
werelt overleeden sijn sal alzoe lange dan ygelick van sijne brueders
ende suster heeft gehadt 72 gld.ende oeck geviel dat elck kynt niet
soe veel te deel en valt soe sal Goessen voorsr.altijt gehouden sijn,
soe veel wederom in te brengen dan elck kint effen veel hebben sal
ende indien dit goet daer Peterke met haren kinderen nu wonachtig
is leengoet is,soe verbijnt hem Goessen ende geloeft dat hij daer
niet meer afdeylen en sal dan elck van den andere kynderen,sonder
argelist,of gerecht en sal sijn als is hij die outste soen dan ennich van den anderen kynde ende wes voersr.is dat geloeft Goessen
voer altijt vast."fol.24,24vo
10 feb.
Goessen verkoopt aan Peterke zijn moeder:
-huis,hof en hofstad met erfenis daarbij int Laerbroeck 1 de verko
per 2 Willem Verhijnart 3 dat Laerbroeck 4 de weg.
Vrij behalve een cijns van 6 gld. aan een man van Helmond en jaarl.
3 vaten rog aan Mathijs Jan Heynen,en voort al gelijkerwijs als Goes
sen dit voorn.huis en erfenis in koop had verkregen van Peter Jan
Theeuszn.
fol.24vo
10 feb.
-"Peterke voorsr.consenteert Goessen )}aeren soen dat hij dit erfenisse voorn.sal mogen lossen met 56 gld.in goeden gevalueerden geit,
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den philipB gld.voor 25 st.vierijser 2 st.1 oort ende voert alle an
dere geit nae advenant ende een half jaers te voerens op te seggen
als hij tot Lichtmis dat hooftgelt leggen wil."—
fol.24vo
17 feb.1556
Lambrecht Janszn.van Os verkoopt aan Ermgard wede.Jan Heenens een
erf el.cijns van 6 gld.op Lichtmis uit:
-stuk land op Diesdonck.den Langenacker in den Nerencamp 1-3 Mathijs
Jan Heynen 2 Jacop Joestenzn.van Liessel 4 de gemeynt.
fol.25
De los is met 100 gld.
fol.25
18 feb.1556
Aert Henrickszn.van Elsbroek verkoopt aan Joest Jan Grootenzn.een
mander rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en hofstad en de halve camp daarbij int dorp 1 Dirck
Houben 2 Aert Thonis v.Otterdijck 3-4 van de gemeinen molenwech op
de gemeyn straet.
-een stuk eeusels ter plaatse int Root 1 Mercelis v.d.Eynde 2 Jan
Hanen 3 Jan Tielens e.a. 4 de Dijck.
fol.25
Dat mander rog is te lossen met 20 gld.

,
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fol.25vo
18 feb.1556
Aert Geldenszn.van Boescot en al zijn wett.knd.verwekt bij Anna Goerts
Deckersdr.zijn wett.vrouw geweest,zijn accoord.
Aert zal beuren en heffen alle renten die in de "adventeris" be
schreven staan,zijn leven lang en na zijn dood de voorn.knd.
Verder is er voorwaarde dat de knd.Gelden en Jutte die niets gehad
hebben,evenveel krijgen als Henrick hun zwager en Jan hun zwager ge
had hebben te weten 40j gld.
Aert belooft dit te onderhouden en voort de erfenis niet te verko
pen -"tensij groten noot van sijnen lijve, ende of ter ennighe rente in
dese inventaris genoemt staen gelost worden,soe sal Aert dat ghelt
wederom te rente stellen,altijt Aerden tot sijnder tochten ende sij
nen wittigen kynder tot erfelyckheyt."21

fol.25vo
23 feb.1556
Henrick Jan Jacops verkoopt aan Aerdt Mathijs van den Berghe:
-stuk land omtrent den Pas 1 Hr.van Asten 2 Jan Corsten Strickenzn.
?ï.3 Mercelis Ysbouts erfgen.4 een weg.
Vrij behalve sheeren cijns van de grond te weten een halve braspenning
-"eest min eest meer dat sal men corten of bijleggen den penninck
XXX "fol.26
Bijlage A -een los blaadje16 nov. ...?
Mercelis Danel Wilms en Dirck zijn broer verkopen aan Peter Bruystenszn.van den Eynde een cijns van 3 mud rog en
gld.op Lichtmis
dag uit:
-huis,hof en hofstad tot Omel met al de erfenis toebehorend aan
Dirck en nog uit:
-huis,hof en hofstad met erfenis en toebehorend aan Mercelis.
Verder en voort uit al die stukken erfs welke Peter aan Mercelis
en Dirck op dezelfde dag verkocht heeft en dat alzo lang te gelden
als Peter en Aleit zijn wett.vrouw te samen of een van hen leven lang
Gelovend voort deze onderpanden altijd goed etc.te maken voor deze
cijns van 3 mud en
gld.en "ofte gebreck van betaling schier of
morgen" in viel,gelooft Dirck en ook Mercel voor de gehele som.
-er staat boven "utgemaect"
-schier of morgen = vandaag of morgen.
fol.26
16 feb.1556
Peter Dirck Peters verkoopt aan Roef Hr.Dirck van Milheese:
-stuk groese in de Steegen 1 Peter Mauwerts e.a. 2 Aert van Otter
dijck 3 Wilm Jan Mennen 4 een waterlaet.
-stuk land 1 Hr.Marten Hurckmans 2 de Vicarie 3 Dirck Janszn.v.d.
Cruys 4 een weg.
fol.26vo,27
16 feb.1556
Roef Hr.Dirck van Milheese belooft als princ.schuldenaar aan Mechteld wede.Claes Janszn.van Otterdijck alzulke penn.als de stukken
erf belopen die Peter Dirck Peters aan Roeven voorn.verkocht heeft,
te weten -"voer elck lopense lants ofte groessen sevenendertich
gld.teynden maet teynden geit."
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en de pean.te betalen tot Fasen a.s.en dat in afkorting van de
hoofdpenn.die Peter Dirck Peters eertijds beloofd had te betalen
aan Mechteld voersr.
-"ende Mechtelt Peteren voer die selve penn.ut crachte van vonnis
se der schepenen in bande van ijseren hadde doen setten ende Peter
daernae eens dach ende recht tegen heeft gehadt gelijck die schoutet hem gesteld hadde ende Mechteld den selven Peteren andermael
recht ende aenspraeck heeft gegeven ende Roeff die penn.doen geloefd
de te geven voer Peteren voorsr.ende Mechtelt doen niet vorder gepredeert met recht"- waarna Mechtelt aan Roeven voorn.geloofd heeft
dat zij nimmermeer de andere renten die Peter haar gevest en ver
kocht had en die mee staan in de 2 stukken grond die Peter aan Roe
ven verkocht heeft enz..... Mechtelt zal tevrede zijn "ende niet te
turberen het sij met panden te steeken ofte met dagementen ofte met
ennige manieren van recht haar rente te mogen eysschen op dese

voorn.twee stukken erfs die Peter Roeven vercocht ende gevest heeft"
Mechtelt belooft dit voorsr.te onderhouden.
fol.27
16 feb.1556
Peter Dircks Peterszn.belooft aan Mechtelt wede.Claes Janszn.van
Otterdijck dat hij haar vesten zal in de resten die Mechteld daaren
boven nog competerend is en die meer belopen dan deze 2 stukken
erfs en dat te rekenen 6 gld.voor de honderd.
fol.27vo.

-is blanco-

fol.28
26 feb.1556
Jan Dirck Peters verkoopt aan Margriet Dirck Petersdr.een cijns van
24i st.min een 9 ("mann«ke") op Lichtmisdag uit:
-zijn deel dat hem aangestorven is van wege Aert den Berker zaliger,
de vader van Jans huisvrouw en wat er verder nog komen mag na de
dood van Aerdens huisvrouw.
fol.28
26 feb.1556
Jan Dries Mollerszn.verkoopt aan Jan Dirck Peters:
-stuk land int Root 1 Hr.van Asten 2 die Koetse straat 3 Wilm 71agemekers 4 een weg.
Vrij behalve 2i vaten rog aan de kerk en de koster te Asten.
-stukje land in Snijerscamp 1-2 Jan Hanen 3 Jan van den Borlaer
4 Aert van Otterdijck.
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fol.28vo
1 maart 1556 (=1557)
Jan Dirck Peters verkoopt aan Margriet Dirck Petersdr.zijn zuster:
-stuk land, Snijerscamp int Root 1-2 Jan Hanen 3 Aert van Otterdijck
4 Jan van den Borlaer.
Dit land te aanvaarden nu tot half april a.s.en niet eerder.
fol.28vo
Aert Geldenszn.van Boescot belooft aan Henrick Joest Anthonis Mennenzn.dat hij hem altijd vrij houden zal van dat 1/7 deel van:
-een akker aan die hageleycken te Asten welke hij gekocht had van de
erfgen.Heylwich Goert Deckersdr.
fol.28vo,29
1 maart 15ï>6 stilo brab.
Agnes wede.Wilm van Goerle verkoopt aan Jan van Thoeren,haar zwager
een jaarl.cijns van 3 gld.uit:
-de 1/2 van een huis en hofstad met erfenis int dorp 1 Matheus Wilm
Goerts 2 de Ravenspoel 3-4 de straat.
Mochten de onderpanden niet goed genoeg zijn,dan stelt Henrick haar
wett.zoon een weerpand voor haar uit zijn goeden.
Indien deze rente niet afgelost**tijdens het leven van de verkoperse
dan delen Jan en Henrick al die goeden gelijk op.
-N.B. Deze brief van 3 gld.is te niet gedaan.fol.29
De los was met 50 gld.

)

fol.29vo
15 maart 1556 stilo brab.
Marten Mercelis Ysbouts verkoopt aan Jan Aelbrecht sWittenzn.een
jaarl.rente van 10 vaten rog op Lichtmisdag alzo lang als Jan zal
leven,uit:
-zijn huis enz.int dorp 1 Wilm Gobbels 2 Mercelis v.d.Eynde 3 een
weg 4 de straat.
-N.B. Deze brief is te niet gedaan.-

•

fol.29vo
15 maart 1556
Berthout Henrick Theeuwenzn.als man van Elisabeth wett.dr.van Everaert Lemmen,hem sterk makend voor al de onm.knd.van Elisabeth voorn,
en Peter Scheerders zaliger haar man van den eersten bedde,verkoopt
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in rechte erfwisseling aan Henrick Jan Jacops:
-stuk beempt in die Haseldonck 1 de koper en Ysbout Marcelis Ysbouts 2 Ysbout voorn. 3 de Aa 4 Ysbout Joesten Ysbouta
Met een erfweg om dat hooi uit te varen en de na-wei te gebruiken.

fol.30
15 maart 1^56
Henrick Jan Jacops en Ysbout Mercelis Ysbouts verkopen aan Berthout
Henrick Theeuwens met zijn vrouw en onm.knd.een Jaarl.cijns van 30 st;
hiervan is de hoofdsom 25 gld.
Deze cijns is Berthout schuldig zoals uit de brief blijkt en is uit:
-een stuk beempt in de Haseldonck 1 Reyner Wijchmoets 2 de verkoper
3 de Aa 4 Ysbout Joesten Ysbouts.
Dit gebeurt in een rechte erfwisseling tegen dat ander stuk beempt
dat Berthout aan Henrick verkocht heeft.
fol.30,30vo
Anthonis Jan Gheraertszn.verkoopt aan Henrick Jan Jacops:
-stuk land int Roet 1 de Vicarie 2 Hr.van Asten en Dirck Jan Groev
ten 3 Jan Thielen 4 die Rootse straat.
Vrij behalve 5 penn.als cijns van de grond.
fol.30vo
17 maart 1556 stilo brab.
Philip Janszn.van Boescot en Gelden en Severijn zijn broers,met Jan
Jacopszn.van de Cruys als man van Beelken, alle wett.erfgen.van Jan
van Boescot verkopen aan Thomas Thonis van de Cruys:
-stuk heiveld tot Boescot 1 Jan van Boescot 2-3 de koper 4 convent
van Bynderen.
-Al is deze voorgaande brief doorgeschrapt nochtans is hij nademaal
gepasseerd bij consent van beide partijen.fol.30vo ,31
22 maart 1556
Gheraert Lucas verkoopt aan Mathijs v.d.Berghe en Frans zijn broer
een cijns van 12 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-huis,hof,hofstad en toebehoren op Voerseldonck 1 Jan Lucas 2 die
Koestraat 3 Goert Hanen 4 de gemeynt.
fol.31
De los is met 44 gld.
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fol.31
26 maart 1556
Frans Wouter Loeyen verkoopt aan Dirck zijn wett.broer:
-stuk groese,den Grooten beempt 1 Hr.van Asten 2 de koper 3 Wilm
van Boshuysen 4 de Aa.
fol.3 1 vo
29 maart 1556
Gielis Danel Wilmszn.verkoopt aan Frans Mat.hij.szn.van den Berghe een
rente van 1 mud rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en hofstad met erf aan de Langstraat 1 Mercelis Ysermans e.a. 2 Philip van Hoeve 3 de Loverbosweg 4 de gemeynt.
fol.3 1 vo
De los is met 40 gld.
fol.31vo,32
29 maart 1556
Mercelis Aertszn.van den Eynde verkoopt aan Thomas Janszn. een cijns
van 24 gld.en 2 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof etc.int dorp 1 Jacop Froeyen 2 Marten Mercelis Ys
bouts 3 de weg 4 de straat.
-stuk beempt in die Haseldonck 1 Bonav.Verweyden 2 Wilm Bruynen
3 Dirck Aert Porters 4 de Aa.
-stuk beempt in die Haseldonck 1 Henrick Jan Jacops en Ysbout Mer
celis Ysbouts 2 Jan Aerts Vervoert 3 de Aa 4 Dirck Wouter Loeyen.
Dit stuk groot wezend een half buenre.
fol.32
De los is met 50 gld.
fol.32,32vo
31 maart 1556 (=1557)
Joest Dirck Heynenzn.verkoopt aan Jan van Ravenacker 15 vaten rog
maat Helmond jaarl.uit:
-zijn huis,hof en hofstad en errenis "ter plaatse aen gheenen wijnmolen genoemt" 1 Jan Verhynart 2 Lenart Janszn.Groeten 3 Jan Dircks
e.a. 4 de gemeynt.
t

fol.32vo
De los is met 50 gld.
fol.32vo,33,33vo
31 maart 1556 stilo brab.
-"In alder manieren hiernae volgende soe heeft Heer Jan Aerts
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Bruynen goet van verstande al was hij cranck van lichaemygemaect
ende gheordineert sijnen utersten wille ende testament ende alle
voergaende testamenten of voerwaerden teniet gedaen of hij die gemaect hadde.
-Inden eersten soe maect die testateur God almachtich ende den he
melse gesellscap sijn siel als hij deser Werelt overleden is ende sijn
lichaem der gewijde plaetsen, Sint Lambert eenen st.eens te geven,
den vier biddende ordelen elk i st.eens te gheven,den pastoor 1 st.
den custer 1 st.
„ Item noch maect die testateur sijnen rechten erfgenaemen allen zijn
recht wat hem van Dircken sijnen brueder aenge^torven is,soe verre
als hij dat met recht mach crijgen ende en leeft hij niet, soe mogen
die rechte erfgen.daer met recht nae staen.
-Item noch maect die testateur Everaerdeu Philipsen van den Berghe
ons vorsters wettige soene:
-een huys,hof ende hofstadt metten erfenis daerbij ende aengelegen
in den prochien van Asten ter plaetsen int dorp neven erfenis Mat
heus Jan Gheeraerts ul.al.die gemeyn straet,streckende van erfenis
Mercelis Geraerts Mollerssoen oick op die gemeyn straet als sij

I,

seyden.
-Bij conditiën daertoe gedaen dat Everaert vorsr.gehouden sal sijn te
geven Aleyten Mercelis Wilms Wagemekers dochter 25 gld.een te gheevene.
-Ende noch is den utersten wille des testateurs dat men dese 25 gld.
sal stellen te renten ofte te pacht terwijlen dat Aleyt voersr.sal
comen tot huwelicken staet ende oft Aleyt storf sonder wettige ge-
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boirte,dat die 25 gld.dan sullen succederen op Aleyten wettige
brueders ende susters.
-Item noch maect die testateur voersr.Gheeraerden Philips van den
Berghe wittige huysvrouwe het bedde daer hij op slaept met allen
sijnen toebehoerten ende metten koetsen daer hij op alaept ende dat
om sekeren dienst die Gheeraert hem gedaen heeft ende nog dagelics
doende is.
-Item noch maect die testateur Franse die wettige huysvrouwe Mercelis Wilms Wagemekers dat ander bedde metter toebehoerten ende metter
koetsen die tot dien bedde toebehorende is.
-Item noch maect die selve testateur Gheraerde die huysvrouwe Phi
lipsen van den Berghe den besten cooperen pot ende den grooten ke
tel die noch tot Meyl staen en voer ut voer den goetwilligen dienst
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die sij hem doende is ende gedaen heeft ende noch den wijnstoop van
twee kannen oock voer ut.
-Item noch soe maect die testateur Fransen Mercelis Wilms Wagemekers
huysvrouwe sijnen beste tabbert.
-Item noch maect die testateur Gherarden voersr.sijne dagelicse man
tel ende diekiste.
-Item noch maect die testateur die een tafel Fransen voersr.ende
die ander tafel Gerarde voersr.ende voert sullen Frans en Gheraerd
alles anderen huysraet,schotelen,commekens,cannen altesamen gelyck
deylen bij conditie dat Gheraert dit tresorken dat hier in huys
staet met eenen cooperen potken metten gheenen dat hier in huys is,
dat sal Gheraert ende Philip hier in huys behouden.
-Item noch maect die testateur Philip ende GheaBaert alle sijn ton
nen met eenen grooten stoel die noch tot Meyel staet.
-Item noch maect die testateur Aleyten Mercelisdr.die tresor die
hier in dit huys staet ende Gheeraert sal daer tegen hebben die tre
soer die noch tot Meyl staet.
-Item Frans en Gheraert die sullen gehouden sijn den testateur eenen
eerlickj» utvaert nae sijnen staet te doen ende alles wes voersr.is,
dat is des testateurs uterste wille volbracht te worden mer altijd
tot sijnen wederroepen oft hem blieft.
Actum den lesten dach meerts anno 1556 stilo brabantie.
Testes Aert van Otterdijch,Jan Thielen facit littera scabinalis in
forma meliore."-

|

fol.33vo
-"Item Heer Jan heeft mij laten sien sijn geit dat hij noch hadde in
sijn tesse dat ick dat tellen ende rekenen soude om datter gheen
twist om comen en soude nae sijn doot,soe sijnden inden geweest:
-vijf cronen stuck van 2 gld.
-een angelot 3 gld.6 st.
-eenen gouden leeu 2? gld.2 st.
-noch een cruys 2 gld.2 st.
ende begeerden hieraf gedaen te hebben sijn utvaert ende voert sijn
kerkenrecht te betalen alzoe verre alst reyct ende

I

fol.34
1 april 1556 stilo brab.
Lenart Jan Groetenzn.kent dat hij "wael betaelt heeft ende afgeleet
ende gequeeten heeft" aan Jan Joosten Ysbouts alzulke cijns van 2
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peters jaarl.Deze 2 peters Jan Joesten voersr.Lenarden schuldig
was te gelden uit:
-een huis,hof en hofstad int dorp 1 Henrick van Elsbroeck 2 Henrick
Truyen Lueskensdr. 3 Aert v.Otterdijck 4 de straat.
Deze 2 peters was jaarl.geloofd te gelden voor een mud rog jaarl.
en dat Gielis Roefs aan Goert Gobbels gevest heeft in dit zelfde
onderpand.Lenart voersr.scheldt Jan voersr.kwijt van dit mud rog of
de 2 peters.
fol.34
2 april 15ï?6 stilo brab.
Thomas Henrick Jan Heynen verkoopt aan Henricken wede.Wilm Gerits
Gobbels en haar wett.knd.die Wilm zaliger aan Henricken verwekt
heeft:
-stuk beempt,die Honsdonck 1-4 de koperse 2 Peter van den Bergh 3
de gemeyn loop.
fol.34vo
2 april 1556 (=1557)
Henrick wede.Wim GeritsGobbels met Goert en Heylwich beide wett.
knd.van Wilm en Henrick samen met de onm.knd.verkopen aan Thomas
Henrick Jan Heynen:
-de 1/2 van een beempt gelegen achter Bussel 1 Deyns Siuiona c Goris
van Bussel 3 de Aa 4 Goert van Bussel.
Dit stuk beempt in de Honsdonck was Wilm ten deel gevallen in een
erfwisseliijg met Thomas.
fol.34vo
3 april 1556 (=1557)
Henrick Jan Donckers verkoopt aan Gielis zijn wett.zoon:
-stuk land van 1? lopensaet omtrent die molen 1 Henrick Dirck Pe
ters 2 de koper 3 van de ene op de andere molenweg.
-een kamer die aan Gielis huis staat met een stuk hoefs zoals af
gepaald.
fol. 35
6 april 1556 (=1557)
Jan Jan Swittenzn.,Lambrecht Dirck Cortenzn.als man van Henricken
zijn vrouw,en Margriet Jans Wittendr.als wett.erfgen.van Jan Witten
verkopen aan Henrick Jan Wittenzn.hun wett.broer alle erfel.goeden
die hun zijn aangestorven van Jan en Margriet hun wett.ouders.
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fol.35
12 april 1556 (=1557)
Peter Jan Theeus verkoopt aan Frans Wouter Loeyen:
-stuk groese omtrent de Waterstraet en genoemd,dat Hoech Eeusel
1-2 Bonav.Verweyen e.a. 3 Wilm Proeyen 4 Ysbouts Joesten Ysbouts.
Vrij behalve jaarl.een mud rog te gelden aan Juflr.van Erp te Den
Bosch.
fol.35vo
12 april
Jan Joesten Wilms verkoopt aan Dirck Wouter Loeyen:
-stuk groese,den Appert 1 Ysbout Joesten Ysbouts 2 wede.Peter
Scheerders 3 Wilm Bruynen e.a. 4 Dirck Porters.e.a.
fol.35vo
12 april 1556
-Dirck Janszn.van de Cruys en Mathijs Janszn.van de Cruys met Jenneke hun zuster,ten eenre met
-Aert Aertszn.van den Eynde ten andere,bekennen accoord gemaakt te
hebben. Dirfik,Mathijs en Jenneke blijven gewoon beuren dat mud rog
twelk te heffen is aan gheenen Bosch. Dit mud had Jan indertijd ge
kocht van Jan Mathijszn.van den Colck als blijkt uit de brief van
"den naestlestleden dach in sporkel 1504"
Aert Aertszn.voorn.moet wel 38 gld.daarvoor aan Dirck c.s.geven,
fol.35vo
Er is verder nog voorwaarde,dat als Dirck c.s.dit mud rog verkopen
willen,dat Aert het dan ook voor die penn.zal hebben als er een an
der voor geven wil.
12 april 1556 (=1557)
fol.36
Dirck Janszn.van de Cruys belooft dat hij dat mud rog twelk zij sa
men gelden aan het altaar v.d.h.geest,zo zal betalen dat de erfe
nis der 3 knd.te samen onbelast zal blijven en wel zolang tot Dirck
die 38 gld.weer aan Aert v.d.Eynde gegeven heeft.
15 april 1556 (=1557)
fol.36
Jacop Dircks Coninckszn.verkoopt aan Jan Thomas Danels:
-stuk groese,die Hoechdonck 1 Andries Henrick Theeuwen 2 Wilm
Proeyen 3 Frans Wouter Loeyen 4 Bonav.Verweyden.
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fol.36
De los is met 11 gld.
fol.36 vo
Andries Peters
Dircs Goerts
Goerts van Alphen
Item.De provisors der tafel v.d.h.geest te Asten n.1.Philip Ber
ckers en Aert Willem van de Camp kennen en belijden -"bij consent der
schepenen ende der gemeynden naegebueren,kennen ende lijden sij ontfangen hebben tot behoef der armen menschen om daer nootdurftichheit den armen af te deylen want sij nu qualick betaelt cunnen ge
worden aengesien dat nu duer tijt is,te weten"van Juffr.Margriet Vrouwe tot Deurne de som van 50 gld.tot de tijd
toe dat zij weerom zullen geven aan de edele Juffr.nu tot Sint Bartholomeusdag naastkomend deze 50 gld. met de baten en pachten al
tijd na advenant van tijde.
fol.36vo
Pasen is op 18 april 1557
Schepenen:
Jan Jacops,Bonav.Verweyden,Aert van Otterdijck,Peter Vereynseldonck,
Lenart Bottelmans,Jan Thielen en Goort Danielszn.van den Eynde.
fol.36vo
22 april 1557
Dirck Hendriks Janszn.van den Bosch bekent dat hij tevrede is ge
weest met een stuk erf op Braessel en geheten dat Ven,te weten van
zijn deel dat hem is aangestorven van Jenneke Jacops Wittendr.zijn
wettige moeder.
Hij scheldt Anthonis Dirck Henricks en Jacop en Henrick zijnde 3 gebroers alle wett. erfgen. van Jacop Witten kwijt.
fol. 37
22 april 1557
Dirck Henrick Janszn.van den Bosch,Anthonis Dirck Henricks en Jacop
en Henrick zijn broers,verkopen samen aan Joest Peterszn.van Houbraken:
-stuk erf op Braessel,dat Ven 1 Jan Peters 2 Dirck sGroet 3 Dirck
Jacop Witten 4 Math.Jan Heynen.
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Vrij behalve de cijns van de grond en nog een sester rog aan de h.
geest van Asten,met alle wegen die daar met recht overgaande zijn.
fol.37,37vo
22 april
Peter Dirck Peters verkoopt aan Mechteld wede.Claes van Otterdijck
een jaarl.cijns van 9 gld.uit:
-zijn huis,hof en hofstad met erf in de Stegen 1 Roeloff van Eyck
2 de gemeyn waterlaet 3 Wilm Goert Gobbels 4 de straat.
-stuk erf,den Houbenacker 1 Michiel van de Cruys 2 Mercelis Ysbouts
3 Aert v.Otterdijck 4 een weg.
-stuk erf,den Cruysacker 1-2 Jan Stricken 3-4 de weg.
Vrij behalve 2 Bosch-mud rog ten Bosch te leveren en nog 9 gld.jaarl.
aan een priester tot Helmond,noch aan Goert Scalvogels 1 malder rog
en 3 gld.jaarl.en nog aan de erfgen.Margriet Philips 2 gld.8 st.
en nog aan Gheaert Gielis tot Geldrop 4i gld.en aan Jan van Eisen
2 gld.
fol.37vo
De los is met

150 gld.

fol.37vo
22 april 1557
Joest Mercelis van de Camp heeft opgedragen aan Willem Aertszn.Verhynert alzulke geloefte als Joest Geraertszn.Vercolbraken aan Joest
voorsr.geloofd had,te weten 15 gld.die Joest Geraerts van de Goor
aan Joosten geloofd heeft te betalen nu tot Lichtmis a.s.zoals
blijkt uit de geloefbrief.
-Deze brief is tot niete bij consent van de partijen. fol.38
22 april 1557
Hr.Tielman van den Eynde bekent dat Michiel zijn broeder de beempt
die hij van Heer Tielen gekocht heeft ook betaald heeft.
Verder heeft Hr.Tielman aan Michiel zijn broer gegeven het bed daar
hij op slaapt met alle toebehoren en met de koetse.
Nog bekent Hr.Tielen aan Marike zijn dienstmaagd schuldig te zijn
twee jaarlijkse huren en nog 25i st.
fol.38
26 april 1557
Margriet wede.Jan Geldenszn.van Boescot met Jan haar zoon,Aert zijn
broer,Peter en Frans ook broers en allen wett.zonen van Jan voorsr.
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en Margriet zijn we tt. vrouw, me de sterk voor Gelden en Henrick
hun broers,verkopen samen aan Jan Thomas Danels:
-een erfweg acht voet breed,altijd te varen en drijven door en
hun eeusel gelegen int Root 1-2 Dirck Peeter Seelenzn. 3 Jan
Hoeck 4 de Dijck.
Met conditie dat Jan altijd varen en drijven zal neven de zijde
waarts en dat zo ver als hun eeussel reikt en niet verder.

ook
over
v.
oost

fol.38vo,39
27 april 1557
Andries Jan Gobbels en Elisabeth zijn wett.vrouw testeren.
Ze maken aan de vier biddende orden elk een blank;verder alles aan
de langstlevende.
Jacop hun wett.zoon krijgt:
-stuk groese bij Bussel gelegen,die Hage,dit groesveld had Andries
eertijds gekocht van Reyner van Brederode ,Hr.tot Asten en dat voor
50 gld.Ze maken verder dat Dirck,Lambrecht: en Jan van Rut:drie
wett.zonen van Andries en Elisabeth,stil zullen staan zonder enig
goed te aanvaarden van hun versterf en dat zolang tot Jan die Sche
per van Voorseldonck ook Andries wettige zoon,alzo veel van zijn
deel zal hebben als Jan voor Lambrecht,Dirck en Jan van Rut de drie
erfgen.gedaan heeft.
-Item nog maken de testateurs aan Henricken het natuurlijk kind van
Henrickf^un zoon 5 gld.Deze 5 gld.zullen ze Henrick hun zoon korten
aan zijn kindsgedeelte.

|

•

fol.39,39vo
27 april 1557
Dirck,Elisabeth en Jenneke drie wett.knd.van Jan Jan Claeus verkopen samen aan Jan Andries v.d.Zeylberch een jaarl.cijns van 1£ gld.
met een achterstallige pacht uit:
-huis,hof enz.tot Aestappen 1-2-3 Jan Andries v.d.Zeylberch 4 de
straat.
-etuk groese in de Weerdingse beempt 1 Jan Verrijt e.a. 2-3 die Buenders geheten 4 de weg.
-een eeusel ook tot Aastappen en geheten den Boenacker 1-2-3 Andries
voorn.4 de gemeyn waterlaet.
Alles voibgens een brief van 20 jan. 1552.
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fol.39vo
27 april 1557
Henrick Jan Stricken en Mathijs Philipszn.Verrijt verkopen aan Jan
Kersten Stricken een jaarl. cijns van 14 vaten rog en 20 gld.op Licht-*
misdag te gelden zolang als Jan leven zal.
fol.40
21 april 1557
Theeuwen Wilm Goerts verkoopt aan Goert Wilm Goerts zijn wett.broer:
-een huis,hof en hofstad met erfenis int dorp 1 Dirck Deniszn.Vercolbraken 2 Wilm van Goerle 3-4 een straat.
fol.40
29 april 1557
Marya en Anna beiden wett.drs.van Prans Emont Peterszn.verkopen
aan Thomas Jan Gheraerts:
-een huis,hof enz.int dorp 1 Henrick Thonis Mennen 2 Goert Wilms
e.a. 3 Cornelis van Panheel 4 de straat.
Dit huis had Prans hun vader gekocht gehad van Henrick Dirck Heynen
Vrij behalve 74 vaten rog die daar op staan te betalen.
fol.40vo

29 april 1557

Thomaes Jan Gheeraerts verkoopt aan de twee wett.drs.van Prans
Emont Peterszn.een jaarl.cijns van 2 gld.op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof en hofstad int dorp. 1 Henrick Joesten Mennen 2 Goert
Wilms e.a. 3 Cornelis van Panheel 4 de straat.
Is dit onderpand niet voldoende dat stelt Thomaes voorsr.nog tot
een onderpand:
-een brief van 8 vaten rog jaarl.die hem in toekomende tijden aan
komen zal van Elisabeth Aerts huisvrouw van Otterdijck,zijnde de moe
der van zijn wettige huisvrouw.
fol.40vo
De los is met 30 gld.
fol.40vo,41
4 mei 15t>7
Philips van den Berghe verkoopt aan Henrick Henricks Batenzn.:
-een huis,hof en hofstad en erfenis daarbij Int dorp 1 Jan Theeuwens
2 Henrick Thomaes van de Cruys 3 Matheus Jan Geraerts 4 de straat.
Met alle schepenbrieven die Philips daaraf heeft waarmede die erfgen.van Heer Henrick Jacops dit huis aan Philip verkocht hadden.
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fol. 41
4 M l 1557
Henrick Henrick Batenzn.verkoopt aan Philips v.d.Berghe een cijns
van 3 gld.met de brieven.
Deze cijnn had Frana Henrick Feterazn. eertijds verkocht gehad aan Jen
de huisvrouw van Henrick Baten en was Henrick ten deel gevallen in
een erfdeling tegen de andere erfgen. van Henrick fiaten en Jen zijn
vrouw.
fol. 41 vo
12 mei
Henrick Aert Vrijnszn.zelf en Joest Aert Vrijnszn.als mor.van Henricks onm.kind,verkopen samen aan Jan Kersten Strieken,een schepen
brief van een mud rog jaarl.uit:
-een huis,hof «hofstad en stuk land zoals dat Wilm van Oa eertijds
aen Aerdt Vrijns verkocht had.
fol.41vo
De los ia met 23 gld.
fol.41vo,42
Marten Mercelis Ysbouts verkoopt aan Goert van Loen van Helden een
rente van 8 vaten rog op Lichtmisdag en altijd tot Meyel te leveren
zonder Goerts kosten,van en uit:
-zijn huis,hof en hofstad met erfenis int dorp 1 Vila öobbels 2 Mer
celis v.d.Eynde 3 een weg 4 de straat.
-"Ende of Goert moet coaten manen tot Asten meer dan een reyse,soe
mach Goert elke reyse dat hij moet comen manen,meer dan eens,soe
mach Goert verteeren allen daga als hij ut sijn sal vier st.altyt
tot Mertens costen"fol.42
De los is met 32 gld.

-Hier als bijlage de briefjes 3 en C;de
-tekst ervan staat op bid.42 van dit
-protokol.

rol.42

Joest Andrieszn.van den Zeylberch belooft aan Jan Andries van den
Zeylberch en Gevert zijn broeder,dat hij nimmer gemaand sal worden
van alzulke gelofte als Jan Andrieszn.en Gevert geloofd hebben aan
Joesten laatste huisvrouw in de huwelijks-voorwaarden geschied voor
notaris en getuigen te weten Thomaes Peter Roeymanssn.en Thomas
Mathijs Clses.
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Die belofte hadden Jan en Gheevert zijn broeder gedaan aan Mary
Joestens laatste huisvrouw en betrof 100 gld.door hen op 22 april
1548 beloofd.
fol.42vo
22 mei
Jan Strickenzn.met Mathijs zijn zoon en Peter Wilm Verschueren als
man van Katharijn Jan Strickendr.,verkopen aan Henrick Jan Stricken
en Mathijs Philips Verrijt:
-een huis,hof enz.in êe Steegen 1 Agnes Jansdr.van Elssen 2 de Koe
straat 3 de koper 4 de straat.
Dit huis behoorde voor de helft aan Jans knd.toe en was hen aange
storven vanwege hun moeder.
fol.42
22 mei
Henrick Jan Stricken en Mathijs Philips Verrijt verkopen aan Jan Ker
sten Stricken een cijns van 14 vaten rog en nog Jaarl.20 gld.op
Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.in de Stegen -belending zie vorige akte.U
Vrij behalve dat men jaarlijks heeft te geven 20 pond boter en malder
eieren en wel zolang als Jan Stricken leven zal.
fol.43
Jan Joesten Ysbouts verkoopt aan Dirck Henrick Jonckers:
-een huis,hof en hofstad met de erfenis daarbij,int dorp gelegen
1 Jenneke Tripmekers 2 Jacop Proeyen 3 een weg 4 een straat.
-een stuk groese en land int Lielder 1 Hr.van Asten e.a. 2-3 Jacop
Proeyen 4 Mercelis Thijs Cornelis.
-een stuk erf int Lielder 1 Peter Jan Theeus 2 Mercelis Peters
3-4 Mercelis van den Eynde.
Vrij behalve de cijns van de grond en 13i vaten rog en een blanck,
te weten 1 malder rog aan het O.L.Vrouwe-altaar tot Beeck,
4 vaten rog min een cop en een blanck aan de kerk tot Asten,
2i vaten rog aan de vicarie en 5 cop rog aan de kosterij.
Indien er meer pachten in deze erfenis gegrond zouden zijn,dan zal
de verkoper die aan de koper korten en wel naar het mud op 50 gld.
te rekenen.
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fol.43vo
Berthout Henrick Theeuwenzn.man van Elisabeth,verkoopt aan Reyner
Wijchmoets:
-een stuk land aan die Haseldonck.
-verder blancofol.44,44vo
4 juni 1557
Thomas Henrick Heynen verkoopt aan Joest Janszn.Grooten:
-Een jaarl.rente van 6 gld.op Lichtmisdag;deze rente had Jacop
Proeyen eertijds verkocht gehad aan Henrick Heynen en was zo Thomas
aangestorven van wege Henrick zijn vader,als blijkt uit de erfbrief
van 31 jan.1538 met twee achterstallige pachten.
-Item nog een cijns van 4 mud rog erfpacht op Lichtmisdag;deze 4
mud hadden Jan,Mathijs en Maes gebroeders en zonen van Wilm Jan Hey
nen opgedragen en verkocht aan Henrick Jan Heynen en die is men
jaarl.schuldig en te gelden uit:
-een huis,hof en hofstad op Diesdonck.
Dit was Thomas aangestorven vanwege Henrick zijn wettige vader,zo
als blijkt uit de koopbrief daarover van 5 jan. 1523 waarin Henrick
deze 4 mud had opgedragen.
-Item nog een jaarlijkse cijns van 25 st.op Lichtmisdag,ook met 2
achterstallige pachten.
Deze cijns had Jan Mercelis Maes eertijds verkocht gehad aan Joest
Verrijt tot behoef van Mathijs Aerts Crakelaerts en Mathijs had die
voort verkocht gehad aan Jacop Danielszn.van Oerscot en Jacop had
die weer verder verkocht gehad aan Thomas (Jan) Heynen zoals blijkt
uit de brief daarover van 1 feb.1530.
Thomas doet helmelinge vertegen op deze 3 cijnzen van resp.6 gld.,
4 mud en 25 st.
fol.44vo
I juni 1557
Thomas Henrick Heynen verkoopt aan Joest Janszn.Grooten een cijns
van 4 gld.5 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en hofstad tot Omel 1 Geraert van de Goor 2 Wilm
Janszn.Grooten 3 Wilm Vereycken 4 de straat.
fol.44vo
De los na den 100 is 6 gld.en voert nae advenant.
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fol.44vo,45
4 juni
Wilbort Jan Theeuszn.verkoopt aan Joest Jan Grooten:
-een huisje met 1i roey "bogrips" behalve daar dat huisje op staat
in de Wolsberch
(-bogrips = uitbouwsel en uitstek bij 'n huis)
1 Peter Theeuszn. 2-3 de verkoper 4 de straat.
Vrij behalve het eikenhout dat op de straat tegen dat huisje aan
staat, dat moet blijven staan zolang als Wilbort dat believen zal
zonder enig toezeggen van de koper.
De verkoper heeft helmelinge vertegen op dit huisje met 1? roey
bogrips.
fol.45
10 juni 1557
Frans Claes Vranckenzn.Vervoert,Joest,Anna en Ermgard alle wett.
knd.van Claes Vranckenzn.Vervoert,beloven samen voor Luytgart hun
zuster ènm.kind van Claes voorn.en wettige erfgenamen van Aert Vernebben hun wettige oom, ze kennen en lijden dat Goessen Aerts Verbest hun wettig en wel betaald heeft van al hetgeen dat hun van
Aerden hun oom aangestorven is en schelden Goessen daarvan kwijt.
fol.45
18 juni 1557
Henrick Aert Vrijnszn.consenteert Willem Thomas Froeyen:
-"dat hij altijt sal mogen varen ende missen sijnen halven camp ge
lyck dat daer gepeelt leet over Henricks voersr.erffenis gelyck
Joesten sijn brueder daer sijn leef dach over geweech is."-

I

•

fol.45vo
18 juni 1557
Al degenen die deze brieven van procuratie zullen zien of lezen of
horen lezen.Saluut.
Wij Jan Jacops,Bonav.Verweyden etc.schepenen tuigen voor de oprechte
waarheid dat voor ons zijn verschenen:
Peter Peter Peter Seelenzn.oud vier en twintig janr-en niet minen Anna zijn zuster,beide wett.knd.van Peter Peter Seelen en Henricken zijn vrouw.
Ze geven toestemming aan Peter Peter Seelen hun vader,dat hij 25
gld.en 7 vaten rog mag vesten in de erfenis die hun vader en zij
tweeën samen toebehoren.
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fol.45vo
18 juni
Elisabeth wede.Rutger van Roesven verkoopt aan Gielis Danielszn.
van den Eynde:
-een stuk erfs.Molemans Kempken 1 de koper 2 Philip van Hove 3 de
koper 4 Aert Vervoert.
Vrij behalve 1/2 vat rog aan de kerk en 1/2 vat aan de kosterij.
fol.46
18 juni 1557
Elisabeth voorn.bekent dat Gielis aan haar heeft voldaan het 1/4
deel van 50 gld.Deze 50 gld.had Heer Anthonis van den Camp inder
tijd doen vesten op Heylwich zijn nat.dr.en ophe. m zelf en waarvan
Elisabeth 12 gld.verkregen had.
fol.46,46vo
26 juni 1557
Mercelis Gheeraertszn.Smolders verkoopt aan Jan Joesten Ysbouts een
cijns van 27 st.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-een akker van 3 lopense die Wilm van Bruessele eertijds verkocht
had aan Mercelis en die Ysbout Joesten Ysbouts nu schuldig is te
gelden met de brief die Mercelis daarvan heeft.
fol.46vo
1 juli 1557
Heylwich wede.Joest Danielszn.van den Eynde met mbr.en Wilm haar
zoon en Joost zijn broeder,alle wett. erf gen. van Joest Daniels,heb
ben bekend ontvangen te hebben van Goert Danielszn.van den Eynde de
som van 100 gld.en dat op het versterf dat hun nog aansterven zal
van Danel Willemszn.van den Eynde tot Bussel en dit volgens het tes
tament dat Danel gemaakt heeft.
Zij,Heylwich en Wilm en Joost en voort voor de andere onm.knd.van
Joest en Heylwich,beloven jaarl.aan Goert op Lichtmisdag te zullen
betalen 2 mud rog en dat zo lang als Danel leven zal,daarna mogen
zij die 100 gld.aan Goert teruggeven en is die rogpacht af en zal
Goert die niet langer beuren.
Ze beloven die twee mud rog te betalen alzo lang als Heylwich en
Joest de zn.met de knd.deze hoeve waar ze nu op wonwn in teuling
hebben;Wilmjgoed zal er onbelast bij blijven.
fol.47
25 aug.1557
Joest Aert Vrijnszn.en Heylwich zijn wett.vrouw maken hun testament.
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I

De Minderbroeders tot Weert krijgen 4 st.en de andere drie bidden
de orden ieder 1 st.
Ze maken aan de erfgen.van Heylwig een bed met toebehoren zoals
een bedeke en een paar slaaplakens en verder 4 gld.waarmee ze er
verder uitblijven.
Deze 4 gld.heeft Wilm Thomas Proeyen te betalen,doet hij dat niet
dan zal hij met een oude grote uitgegoed zijn.
De testateurs maken de 3 gld.jaarl.staande ten laste van de erfgen.
van Wilm Gobbels aan de kerkmeesters der kerk te Asten om voor die
3 gld.missen te laten doen -"alsoe verre als dat reyct ende oft
waer datter wederom aldus danigen benarden tijt,als nu geweest is.
wederom quaam,soe sullen die kerckmeesters die 3 gld.mogen distrubueren den armen ende die missen dan soe lange laten staen ende
dat bij raet van den pastoer van Asten ende den gardiaen tot Weert."
Indien deze 3 gld.gelost worden met 50 gld.dan zullen de kerkmrs.
die wederom beleggen tot een rente om daarvoor weer missen te la
ten doen.De kerkmrs.zullen voor hun werk jaarl.10 st. beuren,deze
10 st.heeft Jen Petersdr.van den Molendijck te gelden en staan
jaarl.gegrond in een akker aant Laarbroeck.
Item de testateurs maken verder hun goed aan de langstlevende.
Na hun dood wordt alles gedeeld door de erfgen.nadat eerst het ker
kenrecht betaald is.
fol.48,48vo
27 sept.1557
Peter Bruystenszn.van den Eynde verkoopt aan de knd.van Henrick
Jan Chielen:
-het 1/4 deel van een hoeve tot Omel bestaande in huis,hof,land,
zand etc.Deze hoeve heeft Peter samen met Henrick voorn.tot nu toe
in gebruik gehad.
fol.48vo
27 sept.1557
Jan Henricks Jan Chielenzn.en Henrick Thijs Henricks hebben samen
verkocht aan Peter Bruystenszn.v.d.Eynde een cijns op Lichtmisdag uit
-het 1/4 deel van voorn.hoeve die Peter aan hun verkocht had.
-het 1/4 deel dat hun aangestorven is vanwege Henrick Jan Chielen
zn.en Mechtelt hun moeder en wel zo lang als Peter voorn.en Aleyt
zijn wett.vrouw beiden of een van hen leven zal en niet langer.
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Alzo hebben Jan Henricks Jan Chielenzn.en Henrick Thijs Henricks
samen helmelinge vertegen op deze 3 mud rog en nog seste hal....
-Verder staat er niet meer.Einde van R 61.

i

§

In Asten R 63 staat op bid.124 een overzicht van de losse blaadjes
A t/m Y voorkomend in dat protokol.Daar zit een fout in,de brief
jes V; en X zijn daar n.1. niet te vinden,die zijn per abuis als briefjes 3 en C in dit protokol R 61 terecht gekomen en te vinden bij
fol.42.
De tekst van deze tv/ee blaadjes staat hierna op bid.42.
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Bijlage B -los blaadje inliggend op fol.42
Aan de voorzijde staat:
-Helmont 6 feb.
Eersame besunder goede vrient Jan Tyelens,schepen tot Asten.
Ik vraag uitspraak inzake Peter ----- Peter en Gielis van Kessel.
Op de achterzijde staat:
-Actum 31 jan.1555 stilo brab.
Aengesien Joest Vrijns in banden van ijser geset was van wegen Gherart
van Brey aengaende den impost als Gherart wil seggen ende Joest gerichtelicke ...... op sijnen eet heeft voir schoutet ende ......
te doene dat hij gheensins in ennighe impost van bier ofte van vlees
vervallen (eer) is want hij vlees noch in huys en hadde daer hij im
post af schuldich was.
Soe heeft Joest voert versocht aen den schoutet of hij dach soude
mogen hebben tegen alsulcken heltenisse dat hij den schepenen daer
opmanen soude een appointement jae ofte nee,soe hebben de schepen
en appointeert dat hem die Heer dach stellen solde op causen alsoe
verre als recht is.
Bijlage C -los blaadje16 jan.1550 stil brab.
-Dirck Peeter Kyevoetszn.heeft verkocht aan Karle Pauwelszn.van
Duppen een mud erfrog jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.te Asten 1 de kerkhof 2 ?rans Peeter Sijmons
3 Goessen Reynen 4 de straat.
Met v.w.dat Dirck binnen een jaar de 4 vaten rog zal kwijten die de
h.geest van Asten in deze onderpanden geldende had.
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Klapper op alle v oorkomende namen.
N.B. - De toponiemen en namen van personen bij
belendende percelen zijn afzonderl ijk geklapperd.

Alarts, M erc eli s
Alphen,
Altaar
Altaar
Altaar
Altaar
Altaar

(gm Margriet)

Goert van
: O . L . Vr ou w Asten
: O.L.Vr. (- tot Beek)
: Sint A cht en
: St. A nd ri es
rector Hr.
M i lh e es e
: St. Jori s

31
4
36
4-19
Dirck v. Mil
7-8
14

Baerle, Peter J a n s z n van den
4
Baten, Henrick (gm Jan)
zn : H e n r i ck
15-34-35
Baten, Jan H an ri ck
6
Berckers, Aert (E l i sa b e t h de wede en knd)
dr : J e n n e ke (gm T ho n i s S a nd er Sanders) 9
Berckers, P h il ip
31
Berghe (“ Berch)
Bergh, Aert A er t s z n van den
5
Berghe, Aert P h i l i p s z n van den
2
Berghe, Eve rar d zn P h i l i ps van den
27
Berghe, Frans M a t h i j s z n van den
26
Berghe (Berch), M at h i j s en Frans van den
- gebrs1-25
Berghe, Ph ili ps v/den (gm G h e r a e r de )
27 -28-34-35
Best, Goe rt van
6
Best, G o e ssen A r ts zn van
6-38
Boeschit = Boe sco t
Boescot, Aert G e l d e n s z n van
12
Boescot, Aert Gel den sz n. van (gm Anna
G oe rt s Deckers)
4 knd : Gelden, Jutte
.... dr (gm Henrick)
.... dr (gm Jan)
21-24
Boescot, Goe rt Geldens zn. van
2
Boescot, H enrick Geldens zn. van
3
Boescot, Jansz n van
4 knd : Philip, Gelden, Severijn
Beel ken (gm Jan Jac opszn v.d.
Cruys)
25
Boescot, Jan Janszn. van
18
Boescot, Jan Gel d e n sz n van (Margriet de wede)
8 knd : Jan, Aert, Peter, Frans, Gelden,
Henrick, Margriet, Aleyt
17-32-33
Boescot, Lenart Janszn van
jg
Bollen, Frans Laureyns
Bosch, Dirck Hendriks Janszn

3
van den

31

Boshuysen, Wilm van
Brey, Gerart van
Brey, Hr. Henrick van
- vic ari us Bruessels, Wilm van
Bruyn, Willem Jan (gm Clara)
dr : Jenn eke (gm Nath. Bruy ste ns
Zeylbe rch )
Bruynen, Dirck Aerts
Bruynen, Hr. Jan Aerts
Bynderen, convent van

18
42
4-19

39
v.d.
13
27
26-27
12-25

Camp, Aert W il l e m van de
31
Camp, Hr. Ant ho n is van den
dr : H e yl w i ch nat. dr.
39
Camp, Joest M e rc e li s van de
32
Chielenzn., Dirck D i r cken
6
Chielenszn., H e nric k J an (gm M e ch tel t)
40
Chielenzn., Jan H en r i c ks Jan
40-41
Chielenszn., T ie l e n Dir ck ( Mechteld de wede) 14
Claes, T h om as M a t h i j s
35
Claeus, Grietdr. D i r c k Peter s
5
Claeus, Jan Jan
3 knd : Dirck, El is abe th, J en ne ke
33
Colck, Jan M a t h i j s z n van den
30
Coninckszn., Ja c op D ir cks
30
Corsten, Jan
6
Cortenzn., L a m b r o ch t D irc k (gm Hen r i c ke n
Jan W itte ndr )
29
Costerszn., T h o ni s S a nd er S an d e r s
9
Crakelaerts, M at hi j s Ae rts
37
Cruys, Dirck J a ns z n van de
30
Cruys, Jac op C l a e s z n v.d. (gm Kathar ijn )
dr : Ermg ar d (gm H e n rick van O t t e r d i j c k ) 18
Cruys, Jan J a n sz n en M ic h ie l J a nsz n van de
18
Cruys, J e n neke Jansdr. van de
30
Cruys, M a t hijs J a n sz n v.de
30
Cruys, T hom as T ho n i s van de
3-18-25

Damen, Mr. Hen d r i ck
Danels, Jan T ho m as
Danielszn., Danel Maes
Deckers, Goert
dr : Anna

14
8-30-33
(gm Anna dr. Lenart
Me rcelis Maes)

(gm Aert Geldenszn.
Boescot)
Deckers, Heylwich dr. Goert
Deckers, Jan G eraerts (Anna de wede)
2
zn : Goert, Ambrosius
Delyenzn, Goert
— van Z oerendonck-

11

van
21
24

16

Didden, Marie dr. Thijs
Diesdonck, hoeve op
Dirckszn., Anthonis Aerts -van MeyelDoerne, Margriet Vrouwe tot
Dommelen, Peter van (Hillegonda de wede)
knd : Hr. Peter, Heylwich
Donckers, Henrick Jan -Gielis de zn.Duppen, Karle Pouwels van

14
16
2

31
1-11

29
42

Elsbroeck, Aert Henrickszn van
Eisen, Jan van
Erfweg, een
Erp, Juffr. van
Eynde, Aert Aertszn van den
Eynde, Daniel Willemszn van den
7 knd : Willem (gm Katharina) + knd.
Joest (Heylwlch de wede) + knd.
Goris + nat. knd.
Glelis, Marcelis,Dirck, Goert
Eynde, Goert Daniel Willems. van den (gm)
knd o.a. : Wilmke, Jijske
Eynde, Gielis Danielszn van den
Eynde, Joest Danielszn van den (Heylwich
de wede)
8 knd: Joost, Willem, Jan, Reyner
Elisabeth, Anna,Maria,Katharina
Eynde, Mercelis Aertszn van den
Eynde, Peter Bruystenszn. v.d. (gm Aleyt)
Eynde, Pouwel Merceliszn v.d.
Eynde, H r . Tielman en Michiel van den
-gebroers-

21

Froeyen, Willem Thomas
Froeyen, Jacop

38-41
37

32
5-15-25-33-38
30
30

9-10-11-39
5-6-10-39
1-12-17-19-39

5-6-39
3-12-26
22-40
13
32

34
Geraerts, Mathijs Jan
6
Gerwen, Daniel van
13-25
Gheraertszn., Anthonis Jan
Gheeraerts, Thomas Jan (gm dr. Aert v. Otterdijck)
34
Gielis, Gheraert
-tot Geldrop32
Gobbels, Wilm Gerits (Henricken de wede)
2 knd : Goert,Heylwich ea
29—40
Gobbels, Andries Jan (gm Elisabeth)
6 zn : Jacop,Henrick,Jan de Scheper
Dirck,Lambrecht,Jan van Rut
33
Gobbels, Danel Goort
2
Gobbels, Goert
29
Goerle, Wilm van (Agnes de wede)
2 knd : Henrick.... dr (gm Jan van
Thoeren)
24
Goerts, Dirc
31

15

Goerts, Jacop
Goerts, Theeuwen Wilm en Goert Willem

20-34
8-32
28
21 - 3 7 -3 8

- bro er s Goor, Joest G e r a e r t s z n van de
Groeten, L e n a e r t J a n
Grooten, J oe s t Ja n s z n .
Gulicker, Jan (gm A n t h o n i a )
2 drs : Marie,

Marie (gm,Jan Aerts

1

I

L

ft

Verhynart)

14

Hal, Aert G i e l i s z n van
9
H e e n e n s z n ., H e n r i c k J a n ( gm L i j s b e t h )
8-13
Heenens, J an ( E r m g a r d de wed e )
21
Henricks, D i rc k
- v a n den B o sc h 3 zn : A n t h o n i s , J a c o p , H e n r i c k
31
Henricks, H e n r i c k T h i j s
40-41
Hermans, Wil m Jan
2 zn : Ja c o p , J a n
18
Heynen, Danel H a n r i c k
7
Heynen, H e n r i c k D i r c k
34
Heynen, H e n r i c k J a n
37
Heynen, Hr. J a n
- priester 7
Heynen, J o os t D i r c k
26
Heynen, M a t h i j s J a n
5 -6 - 2 0
Heynen, T h o m a s H e n r i c k J a n
29-37
Heynen, W i l m Jan
3 knd : Jan, M a t h i j s , M a e s
37
H. Geest.
Asten
8- 1 6 - 3 1
H. G e est : H e l m o n d
-belend2
Hoeve : A a s t a p p e n
2
Hoeve, van F r a n s V e r d y s s e l d o n c k
6
Hoeve : op D i e s d o n c k
6
Hoeve : de Esp tot B a k e l
7
Hoeve, M a r g r i e t van
2
H oubraken, D i r c k op
4
Houbraken, J o e s t P e t e r s z n van
31

Jacopszn., G e r a e r t H e n r i c k
Jacops, Hr. H e n r i c k
Jacops, H e n r i c k J a n
Jacopszn. J a n J a n
Janszn., T h o m a s
Jonckers, Di r c k H e n r i c k

(gm Ann a )

Kerk, K e r k m e e s t e r s , Ko s t e r
Kerk, van S o m e r e n
Kessel, Bert h o u t Dirck s z n . van
Kessel, Mr. D i rc k van
-van SomerenKessel, Dirck van
2 knd : Berthout, H e y l w i g (gm Goort
P a u wels)
Kessel, G i e l i s van
Keyvoetszn, Dir c k Peter

14
34
22-25
14
26
36

12-16-23
19
6
19

6
42
42

Land, de p r ijs van
L e m m e n , Ae r t D i r c k
Lemmen, E v e r a e r t
dr : E l i s a b e t h ( w e d e P e t e r S c h e e r d e r s )
(gm B e r t h o u t H e n r i c k T h e e u w e n )
Llessel, J a c o p J o e s t e n z n van
Liessel, J a n J o e s t e n van
Llessel, J o e s t e n van (gm E l i s a b e t h )
3 zn : P e t e r , J a c o p , M i c h i e l
Loen, G o e r t van
-van HeldenLoeyen, F r a n s W o u t e r en D i r c k W o u t e r
Lucas, G h e r a e r t J a n
Lucas, J a n
L u y t e n z n ., P e t e r J a c o p

Maes, J a n M e r c e l i s
M a e s z n , L e n a r t M e r c e l i s (gm H i l l e k e dr.
W i l l e m van O s ) - e e r d e r w e d e P e t e r
van D o m m e l e n )
3 knd : W i lm , M a r c e l i s
A n n a (gm D a n e l M a e s D a n i e l s z n . )
M e l i s zn ,, J a n G o e r t ( A l e y t de w e d e )
4 knd : A er t , M a r y , M a r g r i e t , dr. te
Antwerpen
Mennen, H e n r i c k J o e s t A n t h o n i s
Mi l h e e ze , Hr. D i r c k R o e l e n s z n v a n
-rectorM i l he es e, R o e f Hr. D i r c k v a n
M o es d i j c k , J a c o p P e t e r s z n . van d e n (gm
Elisabeth)
M o l e n d i j c k , J e n P e t e r s dr. v a n d e n
M o l l e r s z n ., J a n D r i e s

N o e y e n , K e r s t e n en J o e s t
N u w e nh uy s, J a n G o o r t s v.

B

-gebroersd e n (g m K a t h e r i j n )

O er s c o t , J a c o p D a n i e l s z n v an
O m e l , h ui s tot
Os, L a m b r e c h t J a n s z n van
Os, W i l l e m van
dr : H e y l w i g (g m L e n a r t M e r c e l i s M a e s )
O t t e r di jc k, A e r t ( gm E l i s a b e t h )
O t t e r d i j c k , A e r t T h o n i s z n . van
O t t e r d i j c k , C l a e s J a n s z n . van ( M e c h t e l d de
wede)
O t t e r d ij k , H e n r i c k H e n r i c k s z n . van ( gm
Ermgard)

1

Pasen : 5 a p r i l 1 5 5 6
Pasen : 1 8 a p ri l 1 5 5 7
Peters, A n d r i e s
Peterszn, F r a ns E m o n t
2 drs : M a r i a , A n n a
Peterszn., F r a n s H e n r i c k
Peters, J a n D i r c k (gm dr. Aer t den B e c ke r )
Peters, J a n D i r c k en F r a n s D i r c k

3-4
6

24
14
16
2
35
14-26-30
1-25
3-15
19

37

1-11

20
24
4-7-8-22
22
2- 3
40
23

2
13

37
37
21
1 1 -35
27-34
4
22-23-32
18

4
31
31
34
35
5-23-24

16

Peters, Margriet dr. Dirck
Peterszn., Hr Marten Jan
Peters, Peter Dirck
Peterszn., Wilm
Philips, Margriet

23-24
7

22-23-32
17

32

Ravenacker, Jan van
Reest, Goort Henrickzn. van
Robben, Thomas
4 knd : Jan, Geraert, Goessen
Mechteld (gm Dirck Drieszn.
Vercolbraken)
Roefszn., Anthonis Laureyns (Elisabeth de
wede) (zij hertrouwt)
-kndRoefs, Gielis
Roefs, Mechtelt —en Roef de znRoesven, Rutgèr van (Elisabeth de wede)
Roeymanszn., Thomas Peter

26
9

Sanders, Goort Jan -onm knd.Scalvogels, Goert
Schepenen : Asten in 1556
Schepenen - 18 april 1557
Seelen, Dirck Peter
Seelenzn., Peter Peter (gm Henricken)
2 knd : Peter, Anna
Smolders, Anthonis Wilm
Smolders, Mercelis Gheraertszn
Smollenszn. Goessen Joesten
Smollerszn., Joesten (Peterke de wede)
zn : Goessen ea.
Stricken, Henrick Jan
Stricken, Jan
3 knd : Mathijs, Henrick
Katherijn (gm Peter Wilm
Verschueren)
Stricken, Jan Kersten
Switten = Witten
Sijmons, Frans, Henrick (gm Luytgart Dirck
Weynen)
2 drs : Thonis, Heylwich

7
32
1-4
31
13-17

16
2-3
29
7
39
35

38
8

39
20
20
34-36

36
34-35

16

Theeuszn., Peter Jan
20-30
Theeuszn., Wilbort Jan
38
Theeuwenzn., Berthout Henrick (gm Elisabeth
Lemmen)
24-25-37
Thielen, Jan Jan
1-7-13-28-42
Thoeren, Jan van (gm dr. Wilm van Goerle)
24
Verasdonck, Jan Henrick
Verbeeck, Aert Peterszn.

7
19

V e r b e e r s d o n c k , Hen ric k Seelen
V e rc ol br a e k e n , D i r c k D e n i s z n .
V e r c o l b r a k e n , D i r c k D r i e s z n . (gm M e c h t e l d
M a e s R o b b e n dr.)
Vercolbraeken, Joest Ger aer ts zn.
Ve r d o n sc ot , M a t h i j s
V e r d i j s s e l d o n c k , Frans
V e rh y n a r t , J a n A e r t s z n van (gm M a r i e dr. J a n
Gulicker)
Verhynert
Wilm Aertszn
Ver n e b b e n , Ae r t
Verrij t
J a c o p D a n i e l (= J a n s z n ) ?
Verrij t
Jacop Janszn
Verrij t
Ja n
3 zn : W i l l e m , A n t h o n i s , J a c o b
Verrij t
Joest
Verrij t
Mathijs Joesten
Verrij t
Mathijs Philips
Verrij t
Peter Janszn
V e r s c h u e r e n , P e t e r W i l m ( gm K a t h e r i j n
Stricken)
V e rv oe rt , C l a e s V r a n c k e n z n
5 knd : F r a n s , J o e s t , A n na , E r m g a r d ,
Luytgart
V e rv o e r t , J a n A e r t s z n
V i c ar ie , de
V r ij n s z n , H e n r i c k A e r t
-met onm.kindV r i j n s z n . , J o e s t A e r t (gm H e y l w i c h )

K

E

14
19
16
6-3 2

2
6
14
4-32
38
3-4
3
1 1-12
1 7 -37
1 -17
34-36

2-8
36

38
15
16-19-22-25
35-38
35-39-40-42

W a g e m e k e r s , H e n r i c k (g m M a r g r i e t )
3 knd : A n n a ( g m G e r a e r t H e n r i c k J a c o p s z n )
Joost, Gielis
14
U a g e m e k e r s , M e r c e l i s W i l m s (gm F r a n s e )
dr : A l e i t
27-28
V eynen, D i r c k M e r c e l i s ( M a r i j de w e de )
3 knd : L u y t g a r t ( g m F r a n s H e n r i c k S i j m o n s )
M e r c e l i s , J a n ( B a r b a r a de w e d e )
16
W e y n e n , J a n D i r c k ( B a r b a r a de w e d e )
2 drs : Aleyt, Di rc k
16
W i l l e m s z n ., G i e l i s D a n e l
26
Villenzn., Ja c o p M e r c e l i s
15
W i l m s z n ., G o e r t
17
Wilms, J a n J o e s t e n
16-30
Wilms, M e r c e l i s D a n e l en D i r c k D a n e l
22
W i l ms z n . , T h o m a s
6
W i t t e n zn . , G e v e r t J a n
20
W i t t e n zn ., H e n r i c k J a n
19
sWitten, J a n (gm. M a r g r i e t )
4 knd : Jan, H e n r i c k , M a r g r i e t ,
H e n r i c k e n (gm L a m b r e c h t D i rc k
C o r t e n z n .)
29
W i t te nz n. , J a n A e l b r e c h t
24
W itten, J e n n e k e dr. J a c o p
31
W i j c h m o e t s , Reyner
4-37
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Klapper op t opo n i e m e n .

K

Aa- beempt, de
Aa, de

1-17
3-7-12-14-25-26

Aastappen, een eusel tot
Aastappen, hoeve tot
Appert, groese den

2-33
30

Boenacker, een eeusel geheten den
Boescot, veld tot
Bosch, aan ghenen
Braessel, erf op
Braken, omtrent de molen, land die
Bussel, beempt achter
Bussel, hoeve tot

•

33

33
19-25
30
31
13
29
6

Cauberg, akker bij
Coopen, akker den
Cruysacker, den
Diesdonck, de
Dungen, land op die
Dijck, van Asten naar Someren
Dijck, de

16
15
32
14-21— 37
19
7
13-15-19-21-33

Eeusel int Root, een

13-21

Grooten beempt

26

Hageleycken, akker aan die
Haseldonck, in de
Heesacker, de
Heusden, beempt tot
Heusden, huis op
Hoechdonck, groese die
Hoech Eeusel, het -bij waterstraetHonsdonck, beempt die
Houbenacker, den
Houbraken, beempt achter

Kempken, Molemans
Koestraat, de

Laesbroeck, het
Langenacker, den
Langstraat, de
Lielder, groese int
Loverbosweg, de
Loverbosynde , het

24
3-15-25—26-37
15
18
11
30
30
29
32
5

39
2-19-25—36
2—20—40
21

26
14-36
19-26
|j§

Molen, aan geenen
Molen, land die Braken bij de
Molemanscampken, land
Molenweg, de

26-29
13
19
13-31

Nerencamp, -op Diesdonck
Nootken, het

21

Omel, hoeve tot
Ommelse pad, de
Omel, land tot
Onstaeyen, beempt tot

8-22-40
8

Pas, land den

22

Ravenspoel, de
Root, eusel int
Root, int
Rootsestraat, de

24
21-33
5-8-15-17-19-23-24
25

16

6 - 11-12

4-19

Snijerscamp, land in
Sporckt, landv aan die
Steegen, huis etc in de
Steegen, land aan
Stokshof, erf den

5-15-23-24

Ven, erf op Braesel dat
Voerseldonck, huis
Vosselen, aan

31
16-19-25
19

Waterlaet, de
Weerdingen tot Asten, beempt te
Wolsberch, akker in

3-30-32
7-12-33
15-38

8

3-32-36
1-22
15

Klapper °P al le en p e r s o o n s n a m e n
belending der percelen.

Baerle, Jan van den
Baerle, Peter v.d.
Berckers, Philip
Berghe, Aert Mathijs van den
Bergh, Peter v/den
Berch, PhilïprPhilipszn van den
Best, Goessen van
Best, Mercelis van
Boescot, Jan van
Boescot, Severijn van
Borlaer, Jan van den
Boshuysen, Wilm van
Brey, Hr. Hanrickv.
Bruynen, Thijs
Bruynen, Wilm
Bussel, Goert van
Bussel, Goris van

genoemd

bij

de

5
8

11
22
29
19
8-16
8

3-25
19
23-24
1-17-26
8

7
3-26-30
29
29

Camp, Jan v.d.
Claeus, Dirck
Camp, Lijsbeth van de
Coecks, Peter
Cornelis, Mercelis Thijs
Cremers, Lambert
Cruys, Dirck Janszn v.d.
Cruys, Henrick Thomas van de
Cruys, Maes Thoniszn v. de
Cruys, Michiel v.d.

19
12
36
19
22
34
1-3
32

Danielszn., Jan Maes
Deckers, Gevert
Deckers, Joest
Dircks, Jacop
Dircks , Jan
Dockers, Hendrick
Driessen, Jan Thomas

19
12
•
19
26
16
4

Elsbroeck, Henrick van
Elssen, Agnes dr. Jan van
Elssen, Jan van
Eyck, Roeloff van
Eynde, Gielis Danielszn v.d.
Eynde, Mercelis v. den

Froeyen, Jacop
Froeyen, Thomas Wilm

20
8

29
36
12
31
16
13-21-24-35-36

3-26-36
4-19

Froeyen,

Wilm

30

G h e e r a er ts , A n t h o n i s J a n s z n .
G ob be ls , Wilm Goert
Goerle, W i l l e m v an
G he er ae r ts , M a t h i j s J a n
Goerts, M a t h e u s W i l m
Goor, G e r a e r t v. de
Groe t e n , D i r c k J a n
Gro e t e n , L e n a r t J a n s z n .
Gro o t e n , W i l m J a n s z n .

15
1-24-32-35
34
27
19-24
37
25-31
26
37

Hanen, Goert
Hanen, Jan
Henricks, Matheus
Heynen, Mathijs Jan
Hoeck, Jan van
Houben, Dirck
Hove, Philip van
Hurckmans, Hr Marten
Horckmans, Willem

25
5-13-21-23

Jacopsdr. Anna Gheraerts
Jacops, Henrick Jan
Jonckers,, Sijmon

1

Lenarts, Marcelis
Liessel, Jacop Joestenzn van
Loeyen, Dirck Wouter
Loeyen, Frans Wouter
Lucas, Jan
Lueskensdr., Henrick Truyen

1
21
14-18-26
1-17-30
2-25
29

Maeszn., Mercelis Lenart
Mauwerts, Peter
Mennen, Henrick Joesten
Mennen, Henrick Thonis
Mennen, Wilm Jan
Meyel, Aert Dircks van
Molders, Jan Willm en Ermgard Wilm
Mollerszn., Mercelis Geraert

17-18
22
34
7-34
22
14

11
14-21-31
33
13-21
26-39
22
7-12

26
19

8

27

Nouwen, Jan Peter

11

Oerscot, Jacop Danielszn van
Os, Frans van
Otterdijck, Aert van

14
14
5-13-22-23-24
29-32
16-21

Otterdijck, Aert Thonis van

Panheel, Cornelis van
Peters, Dirck
Peters, Henrick Dirck
Peters, Jan
Peters, Mercelis
Porters, Dirck Aert

L

31
20
29
4-8-19-31
36
3-19-26-30

Reynen, Goessen
Roggel, Jan van

42

Scheeper, Andries de
Scheerders, wede Peter
Seelenzn., Dirck Peter
Simons, Deyn
Smeets, Korsten
Smet, Frans de
Smeykens, Marcelis
Smolders, Joost
Snijerszn., Jan Cornelis
Strickenszn!, Jan Corsten
Stricken, Jan
Sijmons, Frans Peter

16
30
19-33
29
16
7
2
13
17
22
32
42

Theeus, Peter Jan
Theeuwen, Andries Henrick
Theeuwens, Jan
Thielen, Jan
Thielen, Jan Jan
Tripmekers, Jenneke dr. Joest

36-38
30
34
13-21-25
8-17-19
8-36

Vercolbraken, Dirck Deniszn
Vereycken, Wilm
Verhynart, Jan
Verhijnart, Willem
Verrijt, Anthonis Janszn.
Verrijt, Jacop Janszn.
Verrijt, Jan
Verrijt, Mathijs Philipszn.
Verschueren, Dirck
Vervoert, Aert
Vervoert, Jan Aerts
Verweyden, Bonaventura
Vorster, Philip de
Vranken, Gerart Jan
Vrijns, Joest

34
37
26
20
12
19
33
11
15
39
7-26
3-26-30
%
16
17

Wagemekers, Wilm

8

7-23

Werdingen, Bartholomeus v .
Wilms, Goort
Witten, Dirck Jacob
Witten, Gevert Jan
Witten, Hendrick Jan
Wouters, Dirck
Wouters, Jan Jan
Wi jchmoets, Reyner

14
34
31

Ysbouts, Jan Joesten
Ysbouts, Marten Mercelis
Ysbouts, Mercelis
Ysbouts, Ysbout Joesten
Ysbouts, Ysbout Mercelis
Ysermans, Mercelis

8-17
3-8-13
22-32
25-30
17-25-26
26

Zeylberch, Jan Andries v.d.

20
16
16
1

25

33

S tre e k a rc h iv a ria a t
P e e lla n d
P o s tb u s

3

6750 AA Deurne

Schepenprotokol ASTEN R 62 a
1558-1568

15 juni 1 5 5 8 t/m 31 maart 1567 ( - 1 568 )

De regesten of samenvattende teksten en de transcripties zijn
evenals de drie soorten klappers samengesteld door de Hr.A.F.N.
van Asten uit Asten in samenwerking met Mevr.R.Wijnhof uit Helmond.

De vormgeving en uitgave geschiedde door het Streekarchivariaat
Peelland.

Hierbij drie klappers:
1 .Klapper op alle voorkomende namen,behalve:
2 Klapper op toponiemen
3 .Klapper op alleen persoonsnamen als bezitters/gebtuikers van

belendende percelen.
Achteraan op bid.95 'n overzicht van een 12-tal losse blaadjes
of bijlagen in dit protokol.

Deurne aug.1991.

Streekarchivariaat
Peelland
Postbus 3
5750 AA Deurne

ASTEN R 62a

1558-1568

De eerste 5 bladen van dit protokol zijn zwaar beschadigd.
Bijlage A als los blaadje fol.1 d.d. 20 aug.
Een schepenconde of gerechtelijke verklaring betreffende:
Christina wede..... berchs Verhoeven
tegen
Willem Verhoeven als mbr.van Hubrechts voorsr.zijn broeders kinde*
ren,ten andere.
Bijlage A -achterzijde16 aug. 1565
Peter sBruystenszn.van den Eynde belooft etc.
N.B.Dit stuk is duidelijker te vinden als bijlage bij folio

105.

Bijlage B als blaadje bij fol.1.
Peter sBruystenszn.verkoopt op 20 mei 1566 aan Marcelis Danielszn.
van den Eynde:
-het derde deel van een beempt,ter plaatse die Voert 1 Peter An
thoni szn .Verheese 2 Aert Luyskens wnd.Lierop 3 Jan Dries van den
Seylberch 4 Frans die Smet e.a.
Deze beempt was afkomstig van Willem Horckmans.
fol.2
10 juni ....
Wilbrort Jan Math.... verkoopt .... Jan Maes een stuk ..... op
Haeseldonck 1 Jan .... 3 de Aa.
fol.2,2vo
Jan Maes verkoopt aan Wilbrort Jan Matheeuszn.een erfel.cijns van
9 vaten rog op Lichtmisdag uit .....
fol.2vo
Deze cijns van 9 vaten rog is te lossen met 30 rijnsgld.
fol.3

Mathijs Meliszn.van den B.... belooft te zullen betalen a a n ......
Boeacot en Leendert zijn.....
nu met Sint Jansmis e.k.de som van 10 gld. ...
1

fol.3
Mathijs Meliszn.van d e n ....
belooft ..... .... met 8 vaten rog.
fol.3vo
..etszn.van den Berghe belooft ....
den dijck.

Loeyen ....

stuk beempt aan

fol.4
15 juni (1558)
Peter nat.zn.......
verkoopt aan Gregorius...... Eynde een
cijns van 10 vaten rog op Lichtmisdag uit:.......
Had de verkoper gekregen krachtens zeker testament gemaakt door
Dirck zijn vader en Lijsbet zijn stiefmoeder.Deze cijns van 10 vaten
had Dirck gekocht gehad van Aerdt Henrickszn.van Elsbroeck volgens
de brieven erover.
fol.4vo
23 juni 1558
De schout van Asten heeft namens de Heer van Asten geappelleerd
alzulk vonnis als alhier in de bank van Asten geweest is tussen
de Heer van Asten en Jan Willems inzake een "gescoetenen craen"
en heeft .....
fol.5
Eodem compareerde Herman van Gerwen,Pauwel Philips,Jan Coelen e.a.
fol.5
18 juli 1558
Willem Spee en Anthonia zijn vrouw maken al hun goederen aan de
langst levende.
Testes Lenart Bottelmans.
fol.5
5 dec.1558
Er is een geschil tussen Frans Jan Joosten,ten eenre
en Joestken,Anna,Joest Andriesdrs.met Jan Jacops,Dirck Joesten Andrieszn.
fol.5vo,6
9 dec.1558
Lenart Bottelmans onze mede-schepen verkoopt aan Aerdt Mathijs....
een cijns van 20 gld.uit:
-zijn hof,hof en erfenis 1 Peter van Berckel erfgen. 2 Peter Vereynseldonck e.a.
2

3 de gemeynt 4 erfgen. .... Isbout Marceliszn.
Aert de koper is een wettige zoon van Mathijs sGroeten en A n n a dr.
Heer Dirck van Hal zaliger.
fol.6vo,7
18 jan.1558 stilo brab.
Voor de schepenen verscheen Peter Verschueren.hij machtigde Mr.Jan
Keyen om voor hem als schepen van 's Hertegenbosch tegen de erfgen
van wijlen Goort ....

fol.7
Op 18 jan.1558 (=1559) stilo brab.verschenen Daniel van Gerwen,
Pouwel Philips.
fol.7,7vo

18 jan.1558 (=1559)

Goessen Thomas Robben mede voor zijn zoon en Thomas Jan van de Camp
verklaarden dat ze betaald zijn van 26% gld.die Gerart Goert Gerartszn.hen beloofd had.
fol.7vo

18 jan.1558 (= 1559)

Frans Wouter Loeyen belooft jaarlijks te betalen een bosch mud rog
zoals dat Jan Tielenzn.geworven had aan Jaspar Bex.
fol.7vo

26 feb.1558 stilo brab.

De schepenen hebben door manisse des schoutet gewezen voor recht
etc.
fol.8

3 0 jan.1558 stilo brab.

Jan Joest Andrieszn.,Pouwel zijn broer, verder Maria Joest Andriesdr
met mbr.en Joestken nat.dr.Joesten voorn.,Dirck Lambrechtszn.van
Eckerbroeck,Prans Claeszn.Vervoert,Joost Niclaes Vervoert zijn dr.
met mbr.en Luytgart Claes voorn.dr.,Peter Roelofszn.van Milheeze
en Huybrecht Joestenzn.van Dysseldonck zijnde alle erfgenamen van
Meester Dirck Joest Drieszn.en Josina zijn vrouw,ze verkopen samen
aan Juffr.Walborgis van Helmont:
-huis, hof,hof stad int dorp 1 Aert Lucas Verhijnart 2 .....
e.a. 3 Jan Jan .... 4 Lenart Mercelis Maeszn.

Dirckxs

fol.8vo
Wij Peter Roelofszn.van Milheeze,Huybert Joestenzn.Verdyesdonck en
Aert Aertszn.van Brey als gemachtigd door Juffr.Walborghen van
3

van Helmont als erfgenamen van Juffr.Joesyna Jostendr.van Rut be
kennen samen betaald te zijn met 150 gld.zoals die aan hen vooruit
was gelegateerd bij testament gemaakt door Meester Dirck Joesten
Andrieszn.en Joesina zijn vrouw.

fol.8vo
Item hebben de voorgen.erfgen.verkocht aan Juffr.Walburgis van Hel
mont alzulk versterf komende van Jacop van Brugge en gelegen in 't
land van Cleeff tot Sevener in die Lijmers.
N.B.-Sevener = Zevenaar.
fol.9
1 feb.1558
Joest Vercoelbraeken verkoopt aan Thonis Verrijt een jaarl.cijns van
3 gld.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof etc.tot Omel 1-4 Dirck Danelszn.van den Eynde 2 de straat
3 Peter Smeets.
fol.9
Deze cijns van 3 gld.staat te lossen met 50 gld.
fol.9vo

1 feb.1558 stilo brab.

Bonaventura Verweyden verkoopt aan Meester Henrick zijn zoon een
cijns van 20 gld.zolang Mr.Henrick leven zal en dat op Lichtmisdag
uit:
-zijn hui s, hof,hof stad in de Wolsberch 1-2-3 Willem die Bruyn 4 de
straat.
fol.10
Op 1 feb.1558 stilo brabant heeft Bonav.Verweyden een vonnisbrief
geimpetreert (geeist) tegen Goessen Aertszn.van Otterdijck en dat
als mbr.van Frans Goessenzn.van Otterdijck.
fol.10
Een proces tussen Philip Berckers en Merchelis Dirck Weynenzn.we
gens zekere belofte voor de schepenen van Helmond.
fol.10
1 feb.1558
Gerardt Willemszn.Verbeeck en Henrick Heymekens als mbr.van Peter
Feyen knd.zijnde erfgen. van Lijske van de Camp verkopen aan Andries
Peter Bollenzn.:
4

-een huis,hof etc.aan Voerseldonck 1 Jacop Verheyden 2 G.... van
Bussel erfgen. 3 die Spo... 4 de gemeynt.
Testes Jan Tielen en Goert Danielszn.van Bussel.
fol.10vo
1 feb.1558
Andries Peter Bollen belooft op Sint Jansmisse a.s.te betalen aan
Gerardt Villems Verbeeck en Henrick Heymkens in de naam van Peter
Peyen knd.de som van 17i gld.
fol.11
1 feb.
Henrick van Meyel belooft als schuld.princ.te betalen aan Teeuwen
Joestenzn.van den Eynde van nu Lichtmis a.s.over een jaar de som
van 53i gld.
fol.11
Teeusen Willem Goortszn.belooft als schuld.princ.dat hij van nu
Lichtmis a.s.over drie jaar zal betalen aan Jan Aert Gheenenzn.van
Thoeer de som van 12 gld.15 st.Teeussen mag deze som binnen die
drie jaren alleen afleggen met 4 gld.jaarl.
Als borg is er Peter Henrick Verbeersdonck.
fol.1 ivo en 12 zijn blanco.
fol.12vo
Gerardt Willems Verbeeck als man en mbr.van Catharina zijn vrouw
en Henrick Heymkens als mbr.van Peter Peyen knd.als erfgen.van
Lijssen van den Camp verkopen aan Jan Jan Peterszn.als tot behoef
van de onm.knd.van Feters zijn broeders verwekt bij Elisabeth Aert
Dirck Heyenendr.en aan Jan Andrieszn.van den Zeylberch tot behoef
van Anthonis Aert Dirck Heynenzn.:
-een helft van een huis met de helft van de hoeve zoals dat aan
Elisabeth van de Camp in een deelbrief was toebedeeld geweest.
fol. 1 3
1 feb.
Jan Andries van den Zeylberch en Jan Jan Peters beloven op dat
half huis enz. van heden over een jaar de som van 42jr gld.te zul
len betalen aan handen van Gerard Willems Verbeek en Henrick Heym
kens onder voorwaarde dat Jan Andries en Jan Jan Peters kunnen be
wijzen dat Lijs van den Camp penningen van Heer Jaspar ontvangen
heeft die aan deze som gekort worden.
5

fol.1 3 ,1 3 vo
1 feb.1558
Dirck Tielen Dircken van Rut belooft dat hij heden over een jaar
zal betalen aan Jacop Tielmans de som van 80 gld.
fol.13vo,14

1 feb.1558

Gelden Aertazn.van Boeacot,Goeasen Joest Smolderszn.als man van
Margriet en Jacop Janszn.Verrijt als mbr.van Anna zijn vrouw,Jan Wil
lem Froeyen als man van Marie en Jutken Aerts voorn.dr.met mbr.ver
kopen samen aan Daniel Goorden Gobbels:
-stuk beempt tot Astappen aan die Voert.
Testes Jan Tielen en Goert Danielszn.van den Eynde.
9

fol.14
Daniel Goert Gobbelszn.heeft geconsenteerd dat de voorsr.verkopers
deze beempt mogen komen lossen met 54 gld.
fol.14
Daniel Goert Gobbelszn.belooft als princ.schuldenaar dat hij zal be
talen aan de erfgen.van Gelden Aerdt Geldenzn.en Jutta zijn zuster
vanaf heden ofrer een jaar de som van 27 gld.

9

fol.14vo
15 feb.1558 stilo brab.
Lenart Janszn.Groeten verkoopt aan Anna wede.Gerardt Joesten Tripmaeckers een jaarl.cijns van 7 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-huis,hof land,zand gelegen aan de wijnmoelen tot Asten 1-3 Joost
Dirck Heynen 2 Jan Deynkens 4 de weg.
-§

fol. 14vo
Deze cijns van 7 vaten rog te lossen met 25 gld.
fol.15
15 feb.1558
Philip Berckers heeft gerechtelijk aan de schout begeerd dat hij de
schepenen zou manen inzake een "dyfinitijff vonnisse gepronuncieert"
1 feb 1558 om te komen tot betalingen;hij krijgt recht.

»

fol.15
15 feb.1558
Anthonis Goert Lenartszn.belooft dat hij aan Gerardt Goerts de som
van 3 gld.zal korten en wel aan de 30 gld.die Gerardt beloofd had
te betalen aan de erfgen.van Thonis Maes.

6

fol.15
1 5 feb.
Aert Dirck Lambertszn.verkoopt aan Peter zijn wettige zoon:
-een huis,hof en hofstad tot Omel 1 de straat 2-3-4 de verkoper.
fol.1 5 vo , 1 6
Wijndel wede.Peter Dirckszn.met Henrick van Meyel als haar mbr.en
Henrick Dirckszn.als mbr.van de onm.knd.van Peter en Wijndel voorn,
verkopen samen aan Dirck Jacop sWittenzn.:
-huis,hof,hofstad en land zoals Peter Dirck Peterszn.dat gekocht
had van Mechteld wede.Niclaes Janszn.van Otterdijck met Frans haar
zoon met brieven daarover van 1 4 dec. 1 5 5 3 .
Wijndel en mbr.en haar knd.zulien ongelast blijven van alzulke wegen
die Peter door het voorn.erf verkocht had.
fol . 1 6
Pouwel Merchelis van den Eynde heeft versteeken van een laatste
vonnis.
fol.16,16vo
Aert Willem Berckers verkoopt aan Thonis Janszn.van de Cruys:
-een huis en erfenis tot Omel 1 de gemeynt 2 Willem Verrijt 3 Bruysten Coelen 4 de verkoper.
fol.16vo
15 feb.1558
-"ende drie vaet roggen ende twe vaeten ende noch drie oort st.
als sij seyden etc.geloevende voirts die voersr.vercoepere op enz.
Act.15 feb.1558."fol.l6 vo , 1 7
1 5 feb . 1 5 5 8
Anthonis Jan van de Cruys en Peter Henrick Drieszn.verkopen aan
Aert Willem Berchers hun deel,te weten 3 gld.en 4 st.van 8 gld.
jaarlijks zoals hen dat ten deel is gevallen met schepenbrief van
Helmond 9 apr.1541;deze brief had Matheus Goyaerts als man van Wilhelma zijn vrouw dochter van Herman van Helmond in koop verkregen
van Gerard Joestenzn.van Colbraeken en van Aert Jan Luytkenszn.
fol.17
Aert Willem Berckers belooft dat hij aan Peter Henrick Andrieszn.
te Lichtmis a.s.de som van 27 gld.en 4 st.zal betalen.
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fol.17
Thonis Janszn.van de Cruys belooft dat ppl aan Peter Henrick Andrieszn.nu Sint Jansmisse a.s.de som van 13 gld. zal betalen.
Deze 13 gld.zal Aert Willem Berckers korten aan die 27 gld.en 4 st.
fol.17vo,18
1 maart 1558
Jacop Danelszn.van Oirscot en Anthonis Thomaes Verboescot maken
een erfdeling van de goeden die ze ten deel gevallen waren vanwege
hun huisvrouwen en wel van Elisabeth Verdiesseldonck.
A Anthonis kreeg:
-stuk land op die Diesseldonck waarop een schuur staat met een paar
destal 1 Peter Verdiesseldonck 2 Jacop m.d. 3 de gemeynt 4 Anthonis
voorn.
-stuk land,den Essecker 1 Jacop m.d. 2 de Raeyecker 3 Jan Andries
van den Zeylberch
-stuk groese 1 Peter Verdiesseldonck 2 Jacop m.d. 3 de Aa 4 Antho
nis voorn.De fctaerst hierin gelegen zal alleen aan Anthonis toebe
horen.
-stuk heiveld,die Vlierdense Horste 1 Jan Philip Berckers 2 Rut
Huypkens e.a. 3 Lyske Verdiesseldonck 4 de h.geest van Helmond,
-stuk heiveld 1 Peter Verdiesseldonck 2 Jan Philip Berckers 3 de
Aa 4 Jacop m.d.
De cijns in deze percelen is voor ieder de helft.
B Jacop kreeg:
-stuk land op Diesseldonck 1 Jan Philips 2 Anthonis m.d. 3 de ge
E

j

meynt 4 Jacop m.d.
-stuk land,den Essecker 1-4 Joest Verdiesseldonck 2 Anthonis m.d.
3 Jan Andries van de Zeylberch.
-stuk land,den Boenhoff 1 Jan Philip Berckers 2 Jan Andries v.d.
Zeylberch 3 de Heerstraat 4 opt Busselke.
-de helft van den Busselken;hieruit zal Jacop op zijn lasten jaarl.
alleen ten Bosch 30 st.gelden.
-stuk groese 1 Thonis m.d. 2 Joest Verdiesseldonck 3 de Aa 4 Jan
Philip Berckers.
-stuk heiveld 1 Peter Verdiesseldonck 2 Jan Philip voorn. 3 Antonis m.d. 4 Lyske Verdiesseldonck.
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fol.18vo
Jan Matheeua Goertszn.van Meyel en Goert zijn broeder verkopen aan
Aert Wilm Berckers een erf brief van 3 gld.4 st.als zijnde hun deel
in een brief van 8 gld.uit Helmond 9 apr.1541.
Deze brief had Matheeua Goyaerts als man en mbr.van Wilhelma zijn
wijf dr.Hermans van Helmont verkregen gehad tegen Gerardt Joestenzn.
Vercolbraecken en Aerdt Jan Luyskenszn.
fol.19
Aert van Brey,Peter van Reest en Aert Ghielens hebben,elk voor hen
bizonder,opgedragen aan Jan van Reest een cijns van 6 gld.en 6 pond
boter en twee malder eieren en dat zo lang als de koper Jan van
Reest leven zal,jaarlijks te gelden uit:
-een huis,hof en land tot Omel 1 Bruysten Coelen 2 Jan van Nebben
3 de gemeynt 4 de straat.
fol.19vo
Jan Jan Thielen verkoopt aan Prans Wouter Loeyen:
-stuk beempt en land 1 Bonav.Verweyden 2 de koper.
)
fol.19vo
Joffr.van Berkel heeft versteecken Gelis Danielszn.van den Eynde
c.s.met een laatste vonnis.
Ook versteecken Lenart Dirck Groeten en Aert van Otterdijck van den
eed aangezien zij ten eede aangesproken waren en wilden den eed niet
ontvangen of doen,maar zij begeerden een kopie uit de aanspraak etc.
•

fol.20

15 maart 1558 stilo brab.

Willem Henricks verkoopt aan Andries Joestenzn.op die Beecken en
Willem zijn broer alzulke goeden te Asten als Willem zijn aangekomen
vanwege Katerijn zijn vrouw en van Thoemas Joesten op die Beecke,Katharijnen voorsr.eerdere man zaliger.
fol.20
15 maart
Andries Joestenzn.op die Beecke belooft als princ.schuldenaar dat
hij aan Willem Henrick Janszn.nu Lichtmis a.s.de som van 72 gld.zal
betalen.
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fol.20vo
Henrick Mathijs Henrickszn.verkoopt aan Willem Henrick Janszn.zijn
zwager:
-een huis,hof,land,zand,groese en weiveld tot Omel.
Dit alles was hem,Henrick,ten deel gevallen vanwege Ermgart Willem
Henrick Janszn.dr.zijn vrouw.Zoals dat blijkt in schepenbrieven van
Asten.
fol.20vo,21
15 maart 1558
Willem Henrick Janszn.verkoopt aan Henrick Mathijs Henrickszn.een
cijns van 15 gld.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof etc.zoals dat hem ten deel is gevallen met Henrick
voorsr.vanwege Ermgart,dit deel heeft Willem voorn.van Henrick ge
kocht volgens de brieven.

fol.21
15 maart 1558
Henrick Mathijs Henrickszn.belooft op al zijn goeden dat Willem Hen
rick Janszn.altijd deze cijns van 15 gld.zal mogen lossen met 250
gld.en wel met Kerstmis te voren op te zeggen als men die met Licht
mis lossen wil.
Er zijn twee verlopen pachten,dus korten met 30 gld.
fol.21vo
15 maart 1558 stilo brab.
Willem Henrick Janszn.belooft als princ.schuldenaar dat hij aan
Henrick Mathijs Henrickszn.een jaar na de dood van Peter van den
Eynde en Aleydis zijn vrouw,de som van 53 gld.zal betalen.
E

K

fol.21vo,22
15 maart
Willem Henrick Janszn.heeft verhuurd en verpacht aan Henrick Mat
hijs Henrickszn.:
-een vorste caemere gelegen tot Oemel in den huyse dat Henrick
voorsr.Willemen vercoft hevet,die selve te moighen gebruycken zij
nen leefdach lanck ende zijnder huysvrouwen Ermgarden leven lanck,
daer zall Willem gehouden weesen den voersr.pechtenaeren alle jaeren toe te doene sess roeden coelvelts benevens des verpechters
hoff ende daer oieck jaerlyxs tot gheeven sess karren goet myst
voer welcke caemere etc.coelvelt etc.myst etc.geloeven die voirsr.
Henrick ende zijnder huysvrouwe den voorgen.Willemen jaerlijxs twe
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rijnsgld.ende 10 st.ende ingevalle zij die caemere nyet en bewoenen
soe en sullen zij in dien dorden halfven gld.nyet gehouden weesen
te betaelene maer zij moighen altyt die caemere aenverden alst hen
belyeeft sonder argelist.
fol.22
13 april 1559
Jan Jan Peters heeft bekend voldaan te wezen van de 20 gld.die Pe
ter zijn broer eertijds beloofd had aan de h.geestmeesters van Asten
Jan voorsr.scheldt Merchelis van den Eynde en Henrick Mercelis van
den Eynde als indertijd h.geestmeesters van die som kwijt, (en heeft
die dus van hen ontvangen.)
fol.22vo
Jan Aertszn.van Otterdijck als mbr.en Jan Lucas als mbr.van de onm.
knd.Jans Aelbrecht sWitten bekennen voldaan en betaald te zijn van
de helft van een jaarl.rente van 12 gld.die Gerardt Jan Lucas aan
Jan Aelbrechts verkocht had met brieven van Asten d.d.13 maart
1553.Ze ontvingen dat geld van Philip Gerard Lucaszn.
fol.23
27 april 1559
Jan van Diepenbeeck heeft een vonnis geimpetreert (=gewonnen of
verkregen) inzake 3 achterstallige pachten elke pacht jaarl.8 va
ten rog.
fol.23
27 april 1559
Aengesien Joffrouwe Margarieta Monixs ofte achtergelaeten weduwe
Peters van Berckel eertijden thycht ende aenspraeck gegeven hevet
Dircken sGroeten cum suis ende heeft den selven aengesproecken ten
eede als aengaende sekere schulde die sij Peteren haeren man geloeft hadde te betaelen ofte sij presenteerden haeren eedt daer
voere te doene.
Soe wijsen wij schepenen doer manisse des scholtes voer recht dat
die ver(weerderen) sullen opleggen en betaelen haer aenleggersche
ofte zullen hen purgeerende ende ontlasten met haeren eedt vanden
heysche ofte zullen haer aenleggersche den selven haeren heyschen
defereeren ende gheeve ten eede des aenleggers behoudelijck all
soe recht is.
N.B.purgeren=aanzuiveren,straf uitboeten.
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fol.23
Prans Thijszn.van den Berghe heeft versteecken Jannen Joesten Ysboutszn.van verantworden met een leste vonnis etc.
Eodem Thijs v.d.Berghe heeft versteecken leste vonnis,som van 350 g.
Eodem Trina wede.Goert Melis,Jan Jan Jacops etc.
fol.23vo
27 april 1559
Jan Goertzn.van Ouwenhuys als man van Catharina Robijns,verkoopt
aan Henrick Jan Heeneszn.alzulke goeden als Jan vanwege zijn vrouw
aangekomen zijn van Rut Robijns en Clara zijn vrouw.
fol.23vo,24
Joestken wede.Merten Mercelis Ysbouts met Henrick Baten haar mbr.
verkoopt aan Jan Andrieszn.v.d.Zeylberch tot behoef der erfgen.Pe
ter Scherders alzulke 25 gld.als Bertholt Henrick Theeus eertijds
beloofd had aan Merten voorn.met brief tot Asten.
fol.24
Aert Aertszn.v.d.Bergh als man van Heylwich Gevertsdr.Verhoeffven
zijn vrouw,verpachten en verhuren aan Joest Peter Ceelen:
-een huis,hof,hofstad met land,zand,groese en toebeh.gelegen in de

)
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Wolsberch en dat voor een tijd van 8 jaar.Joest belooft voor die er
fenis jaarlijks 6 mud rog, 3 vaten min, ver schijnend op Lichtmisdag te
betalen.
De eerste betaaldag is Lichtmis a.s.over een jaar en zal jaarl.voor
het groesveld geven 16 gld.steeds verschijnend op Sinte Martensmisse.
Joest zal jaarlijks dekken 3 vimmen zuiver hard dakstro,hij zal het
land aanvaarden nu van de stoppelen en de groese van nu af aan.
fo3i.24vo
1 juni 1559
Lenart Groeten als gemachtigde van de weduwe Maesen Heynen heeft
gerechtelijk geimpetreert een vonnisbrief inzake twee achterstal
lige pachten,elk van 12 gld.
Eodem Jan Aert Vrients een vonnisbrief inzake twee achterst.pach
ten, elke pacht twee mudden rog.
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fol.24vo
1 juni 1559
Er waa een proces tussen Dirck Wouter Loyen ten eenre en
Aerdt Mathijs Corneliszn.inzake een huring.
fol.25
Ghevaert Peterszn.van den Berghe heeft gerechtelijk overgegeven ze
kere nakosten betreffende Jan Lemmenzn.Vernebben.Ghevart begeert
dat de schout de schepenen manen zal.
De schepenen wijzen voor recht dat Jan moet betalen.
fol.25,25vo
1 juni 1559
Walraven van Clochuyse die bastaard heeft als mbr.gekregen Jan Jacops.
Marie Laureyns sWittendr.met Jan Andries van den Zeylberch haar
mbr.heeft verkocht aan Willem Danielszn.van den Eynde alzulke 33
gld.met alle rechten haar toebehorend,zoals die Elisabeth weduwe
Henrick sWitten aan Marie schuldig is.
fol.25vo
1 juni 1559
Willem Danielszn.van den Eynde belooft op Lichtmis a.s.29 gld.te
zullen betalen.aan Marie Laureyns sWittendr.
fol.25vo,26
1 juni 1559
Jan Aert Vrientszn.is met vonnis gerecht:
-aan een huis,hof en erfenis in de Wolsberch 1 Jan van den Hoeck
2 de straat
-aan een akker aldaar 1 Bonaventura Verwyden 2-4 Joost Vrients 3
Willem van Oss.Deze erven staan in een schepenbrief van Deurne uit
1550. "dwelck aengericht is geschyet geweest om gebreck will van
sekere betalinghe van achterstelle versceenen pachten van vijff mud
den roggen ende met welcken aangerichte panden die voirgen.Jan
heeft voierts gevaeren met recht nae deess bancken van Asten met
eenen pandt te haelene op zijne onderpanden in zijnen scepenen briefven begrepen staende met eenen yegelijcken zijnen verbodigen rechten
en genechten daertoe dienende soe verre dat vonnis wyt manisse des
richters geweesen heeft nae den clachten bij Jannen voirsr.gedaen
wesende ,dat die heere van den lande Jannen voirsr.zall vreyen ende
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weeren dat opgewonnen pandt in den scepenbriefven begrepen staen-1
de nae alder usantien ende soe reoht is.Act.1 juni 1559."
fol.26vo
23 aug.1559
Jacop Danielszn.van Oerscot belooft als princ.schuldenaar voor verreyckte schulden te betalen aan Dirck Mercelis van den Eynde over
een jaar van nu Sint Gelismisse over een jaar de som van 34 gld.
-N.B. verreyckte schulden=als zodanig erkende bestaande schulden.fol.26vo,27
11 okt.1559
Francis Wouter Loeyen verkoopt aan Jan Joefct Heynenzn.:
-stuk land in die Rey 1 Jan van den Hoeck 2 Bartholomeus sKoexs
3 Wouter Loeyen 4 Mathijs Slechs erfgen.
fol.27
15 nov.1559
Proces tussen Jan van den Ghevere ten eenre en
Aerdt Mathijszn.van den Berghe inzake door Aert te betalen erfrog.
fol.27vo
15 nov.1559
Jan Willem Froeyen heeft gerechtelijk geimpetreert een vonnisbrief
tegen erfgen.van Peter van den Moelendijck als drie pachten en 5i
st.pacht ten achter zijnde.
fol.27vo
15 nov.1559
Op 15 nov. 1559 soe heeft Frans Mathijszn.van Baerle gerichtelijcken
in deess dingbancken van Asten doen publiceeren eenen scepenenbrieff waermede hij eertijts gecoft hevet zekere gronden van erf ven
van Peteren Roeloffszn.van Milhese nae wijtwijsen den selven briefven daeraff gepasseert zijnde actervolgende welcke briefven heeft
die voirgen.Frans geclaecht dat alsulcke gronden van erfven hem
met recht afgewonnen zijn geweest van verswegen pachten soe hij vercleerden,soe heeft die voirgen.Frans begheert aen den scholtet den
scepenen gemaent te hebben hoe hij voirts souden moighen coemen tot
zijnen weerpanden;die scepenen daerop gemaent zijnde hebben gewesen
voer recht,dat ingevalle die voirsr.Frans zijn onderpanden in zijnen
briefven begrepen staende met rechte afgewonnen zijn,dat als dan hij
zall moighen versuecken zijnen weerpanden op den vercoepere ofte
zijne gueden nae inhout zijns selfs scepenbriefs soe recht is.
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fol.28
Dirck Coppens als man van Mechtelt heeft in de banken van Asten
doen publiceren zekere gelofte—brieven aangaande een som van pen
ningen dewelke gelezen zijnde,heeft Dirck begeerd sran de schout dat
hij de schepenen manen zal ....... hoe hij achtervolgende de zelve
brief zoude mogen komen tot betaling.De schepenen gemaand zijnde
hebben gewezen voor recht dat de Heer van Asten aan Dirck recht
zal geven enz.
fol.28vo
Anthonis Joest Mennen heeft gerechtelijk verlangd een uitspraak over penn.die Dirck Joesten Drie szn. eertijds aan Anthonis beloofd had
fol.28vo
Henrick Jan Donckerszn.heeft gerechtelijk doen publiceren in deze
bank zekere schepenconde.De Heer zal Henrick rechten.
fol.29
5dec.1559
Jan Verrijt vraagt uitspraak inzake zeker compromis gedaan bij Jan
Jacops,Bernard van Doerne,Jan Tielen Tielenszn.als overman van de
keersluyden.
Er moet betaald worden;achtergelaten goeden van Mathijs Jan Heynen.
Eodem op 21 nov.1559 heeft Joest Gelis van Bussel c.s.versteeken
met een laatste vonnis tegen Truynen wede.Goert Nelis Driessen e.a.
fol.29vo,30
17 nov.1559
Jan Andries van den Zeylberch verkoopt aan Anthonis Dirck Henrickxszn.en Anthoniske zijn wett.vrouw,zolang ze leven,een jaarl.cijns
van 2 mud rog en 5 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,enz.op Aastappen gelegen 1 Joest van Liessel 2 Daniel
Goert Gobbels 3 de Aa 4 de gemeynt.
fol.30
Anthonis Dirck Henrickszn.belooft dat hij aan Jan Andries nu Licht
mis a.s.de som van 50 gld.zal betalen.
fol.30,30vo
Anthonis Aert Dirck Heynen en Katharijna zijn vrouw verkopen aan
Jan Andries van den Zeylberch:
15

-huis,hof enz.op die Beecken rondom in de gemeynt van Asten.
Verder nog alzulk versterf als Anthoni voorn.aangekomen is van Heer
Jan van Haelen, zijn oom.
Vrij behalve de cijns van de grond en 3 mud rog.
fol.30vo,31
Jan Andries van den Zeylberch verkoopt aan Anthonis Aert Dirck Hey
nen en Catalijna zijn vrouw zolang ze beiden leven,een jaarl.cijns
van 3 mud rog uit:
-huis enz. (zie vorige akte)
Ingeval Anthonis een kind verwekt bij zijn vrouw in de maand maart,
zal dat kind na de dood van zijn ouders "op zijn lijf hebben" die
voorsr.3 mud rog.
Los blaadje als bijlage C bij fol.30
Bijlage C
17 nov. 1559
Hier bij geconditioneert ingevalle Anthonis voersr.een geboeren
kynt verweckt bij zijn voersr.huysvrouwe nu in den mert naestcomende
soe zall dat geboren kynt nae doot zijn voergen.alders als cooperen
voersr.deese voersr.drie mudde rogge oyck heysen ende bueren sijnen
leeven lanck ende dan nyet langer ut onderpanden voersr.ende soe
heeft die huysvrouwe van den voersr.Anthonissen den selven voersr.
meert een geboeren kynt deese werelt vorts gebrocht genoempt Mariken tselve die voersr.vercoopere oyck heeft geloeft vast ende stedich te houdene ende op die rente verteegen als voert,al sonder argelist.Bezegelt gegeven Anno 1559 den.17de novembris.
fol.31

21 feb.1559 stilo brab.(=1560)

Jan Jan Tielenzn.en Jan Thomas Daniels hebben beloofd te betalen
aan de Heer van Asten nu in de eerste week komende in de Vasten de
som van 30 gld.en dat voor Willemen die Weever inzake penn.in sep
tember gebruikt hebbende.
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fol.32
15 nov.1559
Jan Willem Proeyenzn.c. s.zijn gericht aan een stuk land in het Laerbroeck 1-3 Jan Coelen 2 Aerdt Janszn.van Otterdijck 4 de gemeynen
weg.Dit is gespecificeerd in een schepenbrief d.d.20 feb.1527 en
wel wegens gebrek van betaling van 3 achterstallige pachten en 5?
st.,elke pacht jaarl.belopend 20 st.makend 3 gld.5i st.
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Jan c.s.zijn voortgevaren met recht enz.met een pand te halen op zijn
onderpanden.
fol.32vo
17 jan.1559 stilo brab.(=1560)
Aengesien die verwerders die Joffrouwe Margariet Monnix met rechte
aengesproecken hevet als van sekeren geloefte die sij Peteren haer
en man eertijden gedaen hebben hen nyet en hebben gepurgeert bij ee
de, dat sij alsdan haer aenleggersche opleggen ende betaelen zullen
nae wijtwijsen der geloeften in haerder aenspraecken begrepen staende soe recht is.
fol.32vo
17 jan 1559 stilo brab.
Geertruyt wede.Eymbaerden van Schijndel met Jan Jacops haar mbr.
heeft opgedragen aan de provisors der tafel h.geest te Asten:
-een hofstad met erfenis in de Wolsberch 1 Gevart Wellen 2-3 Dirck
Woyten 4 de straat.
Dese erfenis zullen de provisors van Asten gebruiken en besinghen
(=bezigen) tot haeren profijte ter tijt ende wijlen tot dan yemans
van Gertruyden voersr.erfgenaemen ofte iemant anders coempt die
den provisoers wederomme restitueert 5 mud rog die alsnu ten ach
teren onbetaelt staen totten lasten van de pro.... en noch jaerlyks 6 vaten rog die in den gronden van erf ven gegront staen, verteyden etc.

fol.33

17 jan.1559 (=1560)

Anna wede.Jan Jan van de Goer met Jan Jans (de zoon) en Henrisken
haar dr.met mbrs.verkopen aan de erfgen.van Goerdt Melis een cijns
van 20 st.uit een erfbrief van 30 st.d.d.15 okt.1534 welke Anna
Henrick Heynselmans dan verkregen heeft tegen Jan Jan Aerts van
Thoer als zij zeide.
fol.33vo
Catharina wede.Goordt Melis met mbr.en haar knd.bekennen betaald
te zijn van alzulke goeden als Goert haar man en hun vader in koop
verkregen had tegen Lambrecht Jan Janszn.van de Goor.
fol.33vo,34
31 jan 1559 stilo brab.
Proces tussen
Margriet Monnix wede.Peter van Berckel aanleggerse tegen
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Aert Vereynselaonck c.s.ten andere inzake zekere pachten die zij
eertijds tegen Peter van Berckel gedaan hadden.
De verweerders zullen aan de nagelaten erfgen.van Peter van Ber
ckel moeten betalen alzulke 24i mud rog die ze schuldig zijn met
alle kosten.
fol.34
31 jan.1559
Henrick Laureyns Roeffszn.belooft te betalen aan Thomas Janszn.van
de Camp nu Lichtmis a.s.over een jaar de som van 54 gld.
-alles is doorgehaald.fol.34
Eodem heeft Michiel Roefs van Helden versteeken Thonis Wouters van
Geldrop van verantwoord op 8 mei 1560 geweest,dat de Heer voor Mi
chiel het vonnis ter executie zal stellen.
fol.34vo
31 jan.
Jan van den Baerle belooft te betalen aan Anthonis Dirck Janszn.
van nu Lichtmis a.s.over een jaar de som van 53 gld.
fol.34vo.35
31 jan.
Henrick Jan Stricken verkoopt aan Willem Verhaeghen van Helden een
cijns van 3 gld.12 st.op Lichtmisdag uit:
-stuk land en groese,den Creyenstart 1 de gemeynt 2-3 Henrick Lau
reyns Roefs 4 convent van Omel.
fol.35
Willem Verhaeghen heeft wederom geloofd dat Henrick voorsr.die
cijns altijd mag lossen met 60 gld.
fol.35, 3 5 vo
31 jan.1559 stilo brab.(=1560)
Andries Henrick Teeuwenzn.met Anna zijn vrouw en mbr.,Joest Aert
Vrientszn.man van Yken,Nicolaes Haengreefs Reynen Haengreefs,gelo
vende voor Deniel en Ardt gebroeders en knd.Lenarden Haengreefs,
Willem Tielen Claeszn.als man van Margriet,Joost Haengreefs,Jan
Tielens als man van Gielike.Henrick Jan Coelenzn.als man van Merle
zijn vrouw,alle erfgen.van Thoemas Willem Froeyenzn.en Oda zijn wet
tige vrouw,ze verkopen aan Dirck Jan Peterszn.:
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-huis,hof,hofstad,land enz.tot Ostaeden 1 Henrick van Brey 2 Peter
Roeien 3 Jan Peterszn.aan Voshoelen 4 Jan Tielen.
-stuk land,het nuw lant 1 de straat 2 Henrick Janszn. 3 Jan Peters
aan Voshoelen 4 de weg.
Vrij behalve daaruit jaarl.9 vaten rog en 45 st.en 3 gld.te gelden.
fol.35vo,36
1 feb.1559 (=1560)
Dirck Jan Peters verkoopt aan Joest Aert Vrientszn.een cijns van 3
gld.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.tot Ostaeden (zie vorige akte)

fol.36
Joost heeft wederom beloofd dat Dirck die cijns mag lossen met 50 gJé
fol.36vo
Dirck Jan Peters verkoopt aan Peter Thomaszn.van Hal wonend te
Leende een cijns van 1 mud rog op Lichtmisdag uit:
-huis enz.tot Ostaeden (zie vorige akten)
fol.36vo
Peter voorn.belooft dat Dirck dat mud rog mag lossen met 46 gld.
fol.37
Jan Joest Ysboutszn.belooft te betalen aan Anthonis Dirck Henricks
zn. van nu Lichtmis a.s.over een jaar de som van 25 gld.
fol.37,37vo
31 jan.1559
Jan Gevardt Goertszn.als man van Elisabeth en Roelof Rutgherszn.
van Elsbroeck verkopen aan Henrick Laureyns Roefszn.:
-huis,hof enz.in die Steghen 1 de gemeynt 2 erfgenamen Jannen in
den Neren beempt 3 Laureyns Roefs erfgen.4 de weg.
Los behalve 2 vaten rog.
fol.37vo,38
Henrick Laureyns Roeffszn.verkoopt aan Roelof Rutgerszn.van Els
broeck een cijns van 30 st.op Lichtmisdag uit:
-huis enz.tot Ostaden (zie vorige akte)
fol.38

31 j an . 1559 (=1560)

Roelof gelooft dat Henrick die 30 st.mag lossen met 25 gld.
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fol.38,38vo
Henrick Laureyns Roeffszn.belooft te betalen aan Jan Jan Gerardt
Gortszn.van nu Lichtmis over een jaar de som van 80 gld.
folj_38vo
3 1 jan.1559
Lenart Dirck Groeten en Dirck zijn broer verkopen aan Aert Jacopszn.
van de Cruys:
-stuk land,den Stockecker tot Omel 1 Joest Verhoeven 2 Jan Vernebben.
fol.38vo,39
31 jan.1559
De provisors der tafel h.geest te Asten hebben aan Dirck Wouter
Loeyen in huur gegeven alzulke erfenis als zij overhebben van Truyen weduwe Eymbart van Schijndel met alzulke lasten en voorwaarden
als zij als h.geestmrs.die overgenomen hebben van Truyen voorn.Dirck
belooft aan de provisors jaarlijks een malder rog te voldoen.
fol.39
31 jan.1559
Willem Hans Hermanszn.koopt van Lenart Stamnen 24i ellen lakens
voor welk laken Willem voorsr.beloofd heeft te betalen nu Sint Jans
misse a.s . 1 3

st.voor elk el.

fol.39
31 jan.1559
Kristina Dirck Henricksdr.van Meyel met mbr.verkoopt aan de nagela
ten knd.van Peter Jan Peterszn.alzulk zesde deel van een rente van
10 gld.als haar was aangekomen van Heer Jan Dirck Heynenzn.die deze
rente y&n. 10 gld.gekocht had van Henrick Dirck Heynen en wel met
brieven van 20 aug.1530.
fol.39vo,40
31 jan.1559 stilo brab.
Margarita Dirck Henricksdr.verkoopt aan Jan Andries van den Zeyl
berch alzulke goeden als haar aangekomen waren bij dood van Heer Jan
Dirck Heynen priester,haar broer.
fol.40,40vo
16 sep.1559
Daniel Henrick Heynen en Jan Henrick Verasdonck verkopen aan Jan
Andrieszn.van den Zeylberch:
-een huis,hof enz.zoals dat Frans Marchelis van den Eynde nu in ge
bruik heeft,gelegen tot Aastappen en genoemd,den Swijsencamp rond20

fol. 38,38vo

Henrick Laureyns Roeffszn.belooft te betalen aan Jan Jan Gerardt
Gortszn.van nu Lichtmis over een jaar de som van 80 gld.
foli38vo
ü jan.1559
Lenart Dirck Groeten en Dirck zijn broer verkopen aan Aert Jacopszn.
van de Cruys:
-stuk land,den Stockecker tot Omel 1 Joest Verhoeven 2 Jan Vernebben.
fol.38vo,39
3 1 jan.1559
De provisors der tafel h.geest te Asten hebben aan Dirck Wouter
Loeyen in huur gegeven alzulke erfenis als zij overhebben van Truyen weduwe Eymbart van Schijndel met alzulke lasten en voorwaarden
als zij als h.geestmrs.die overgenomen hebben van Truyen voorn.Dirck
belooft aan de provisors jaarlijks een malder rog te voldoen.
fol.39
31 jan.1559
Willem Hans Hermanszn.koopt van Lenart Stamnen 24i ellen lakens
voor welk laken Willem voorsr.beloofd heeft te betalen nu Sint Jans
misse a.s.13 st.voor elk el.
fol.39
31 jan.1559
Kristina Dirck Henricksdr.van Meyel met mbr.verkoopt aan de nagela
ten knd.van Peter Jan Peterszn.alzulk zesde deel van een rente van
10 gld.als haar was aangekomen van Heer Jan Dirck Heynenzn.die deze
rente vun 10 gld.gekocht had van Henrick Dirck Heynen en wel met
brieven van 20 aug.1530.
fol.39vo,40
31 jan.1559 stilo brab.
Margarita Dirck Henricksdr.verkoopt aan Jan Andries van den Zeyl
berch alzulke goeden als haar aangekomen waren bij dood van Heer Jan
Dirck Heynen priester,haar broer.
fol.40,40vo
16 sep.1559
Daniel Henrick Heynen en Jan Henrick Verasdonck verkopen aan Jan
Andrieszn.van den Zeylberch:
-een huis,hof enz.zoals dat Prans Marchelis van den Eynde nu in ge
bruik heeft,gelegen tot Aastappen en genoemd,den Swijsencamp rond
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om in erfenis van de koper behalve 3 de gemeynt.
-een stuk groese rondom erfenis van de koper.
-een stuk groese in Werdingen 1 Jan Verrijt 2-4 de koper 3 de ge
meynt. Vrij behalve jaarlijks 20 vaten rog.
fol.40vo,41
1 feb.1559
Lenart Groeten en Dirck zijn broer verkopen aan Joest Gerartszn.
van de Goer:
-atuk land,die Strijckhoeve tot Omel 1 Peter van Reest 2-3-4 de weg.
fol.41
1 feb.1559
Lenart Dirck Groeten en Dirck zijn broer verkopen aan Anthonis Gerardtszn.van de Goer:
-stuk land,die Espen tot Omel 1 Merchelis Daniel Willems 2 Goert
van Otterdijck 3 een weg 4 Henrick sJonckers erfgen.
fol.41vo
1 feb.1559
Joest Gerardt van de Goer verkoopt aan het convent van Omel:
-stuk land te Omel.
Dit land had Joest gekocht gehad van Lenart en Dirck Jans Groeten
zonen met brief van schepenen.
Joest bekent van het convent de som van 60 gld.voor die beempt ont
vangen te hebben;die moet hij echter teruggeven als Joest of zijn nakomel.die beempt weer terugnemen.
fol.41vo,42
1 feb.1559
Gielis van de Cruys,Jacop van de Cruys,Aert van den Cruys en Jochim Henricks van de Cruys als man van Anna verkopen samen aan Wil
lem Hans Hermans alzulke goeden haefel.en erf el. die hen zijn aange
komen vanwege Catharina hun moeder.
-Er stond Jochim Scalvogels-doorgehaaldfhu:Jochim Henricks van de
Cruys als man van Anna.
fol.42
1 feb.1559
Willem Hans Hermans belooft te betalen aan Jan Janszn.van de Goer
nu Lichtmis a.s.over drie jaar de som van 30 gld.
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fol.42vo
1 feb.1559
Henrick Laureyna Roeffszn.verkoopt aan de erfgen.van Dirck Groe
ten een cijns van 3 gld.op Lichtmisdag uit;
-huis,hof in de Stegen 1 de gemeynt 2 erfgen.Jan in den Nerenbeempt
3 erfgen.Laureyns Roefs 4 de straat.
fol.42vo
De voorn.cijns van 3 gld. staat altijd te lossen met 50 gld.
fol.43
1 feb.1559
Willem Hans Hermans belooft te betalen aan Gielis van de Cruys van
nu Lichtmis a.s.over een jaar de som van 20 gld.
fol.43*43vo
10 8ept.1559
Roeloefs Hr. Dirck szn. van Milheee en Catharina zijn dr.met Anthonis
Willems als mbr.verkopen aan de erfgen.van Dirck Groeten een cijns
van 6 vaten rog op Sint Jansbapt.dag uit:
-een huis,hof enz.in de Stegen 1-2 Aert Mathijs tan den Berghe e.a.
3 Sint Agata altaar 4 de straat.
fol.43vo
Deze pacht van 6 vaten staat te lossen met 20 gld.
fol.43vo
Op 21 feb.1559 stilo brab.zo is Thoemas Janszn.van Geldrop gecontumaceert en heeft twee brieven doen lezen staande op Jan Brouwers
en Mercelis van den Eynde huisvrouw.
fol.44
7 maart 1559 stilo brab.
De erfgen. van Anthonis van de Camp verkochten aan Heer Jaspar Ar
den Dirck Heynenzn.een erfenis van huis,&of,hofstad.
Mocht er enige schade opkomen dan beloven Jan Tielen en Jan Jacops
elk tot 25 gld.toe en niet verder.
fol.44
7 maart 1559 stilo brab.
Op 7 maart zo is versteecken van de schout Willem Daniels van ver
antwoordt .
Eodem versteecken tegen Willen Alyden en Cremer Doensen van verantworden.
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Eodem Peter Verscueren—Pauwels Mercelis van den Eynde.
Eodem Dries die fferdt ofte zijne beesten dat hij die niet geinterveniert en hevet als van 15 gld.
fol.44
21 maart 1559
Op 21 maart hebben de scpenen geloofd dat de Hr.den schout het
vonnis van contumatie ter executie zoude stellen.
fol.44vo
7 maart 1559 stilo brab.
Heylwich wede.Jacop Proeyen belooft te betalen aan Jan Tielen nu
Lichtmis a.s. de som van 5 gld.2 st.min en van nu Lichtmis a.s.
over een jaar nog eens 5 gld.min 2 st.
fol.44vo
7 maart
Bertholt Gieliszn.van Kessel belooft te betalen aan Jan Jacops nu
Lichtmis a.s. de som van 20 st.en Lichtmis a.s. over een jaar nog
20 st.en nog van nu Lichtmis a.s.over twee jaar 17i gld.
"Dyes soe is die geloefte geinvalideert ende te nyet gedaen midts
deese die Gielis van Kessel eertijden den voorsr.Jannen gedaen had
de te wetene van een somme van 61 gld."

fol.45
Jan Jacops en
Ruth verkopen
moeder en zijn
-een cijns van

Aert Dirck Peter Ceelenzn.en Aert Jan Dirckxzn.van
aan Jan Philips Berckers en mede tot behoef van zijn
twee zusters:
33 st.en 1 neg.(!) op Lichtmisdag uit al hun goeden.

Deze voorsr.cijns staat altijd te lossen met 27j gld.en 2 st.
fol.45vo
Jan Philip Berckers mede voor zijn moeder en zusters heeft opgedra
gen alzulk recht dat hij heeft gehad van Mercelis Dirck Weynenzn.
en Marie wede.Dirck Weynen en dat tot behoef van Jan Jacops,Aert
Dirck Peter Ceelen en Aert Jan Dirkcxzn.van Rut.
fol.45vo,46
21 maart 1559 stilo brab.
Jan Cornelis Snyerszn.verkoopt aan Jan Thomas Danielszn.:
-een huis,hof enz.int dorp 1 Joest die Groet 2 Goert Willems
3-4 de straat.
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Vrij behalve de cijns en een malder rog jaarl.
fol. 46
Op 21 maart 1559 heeft Frans Mathijszn.van Baelen gerechtelijk in de
ze dingbank van Asten geoptineert een vonnisbrief op alzulke erfe
nis als Peter Roelenszn.zijn aangekomen van wege Joffr.Walburch en
dat uit kracht van schepenbrieven uit Someren.
Eodem heeft Frans van den Berghe gerechtelijk in deze bank geopti
neert een vonnisbrief op erfenis Willem Daniels en dat wegen ach
terstand van drie pachten,elk deel van een malder rog.
fol.4bvo,47
21 maart 1559 stilo brab.
Joest.Philip,Ysbout en Jutken alle wettige knd.Ysbout Joesten Ys
bouts met Jan Joesten als hun mbr.verkopen samen aan Peter Peter
Merchelis:
-een huis,hof,land enz.in de Wolsberch 1 Symon sJockers 2 erfgen.
Dirck Porters 3 Hr.van Asten 4 de straat.
-een hof,eckerken en beemptken daarbij 1-2-3 Sijmon sJonckers 4 Wil
lem Verrijt c.s.
-een eusel,hoeybeempt en akker bij elkaar gelegen. 1-2 Sijmon sJon
ckers e.a. 3 Hr.van Asten 4 Willem Verrijt.
-een stuk land aan die Waterstraet 1-2 Willem Verrijt 3-4 Willem
Verdiesseldonck
-een stuk land,in den Nyewen camp 1 Mathijs sBruysten 2 erfgen.Aert
Emonts 3 Peter Theeus 4 Bonav.Verweyden.
-een stuk groese,den Appart 1 Dirck Woyten 2 erfgen.Gelis Henrick
Dircüszn. 3 Hendrick Jacops e.a. 4 erfgen.Willem Verdiesseldonck
-een stuk land 1 Henrick Vrients erfgen. 2-4 Gielis Henrick Dircks
erfgen. 3 Bonav.Verweyden.
-een stUK land,op die Heesseckers 1 Frans Wouter Loeyen 2 erfgen.
Gielis voorsr. 3 Thijs Bruystens 4 Bonav.Verweyden.
Los behalve 7 mud rog en 4 vat rog en 18 st.
fol.47,47vo,48
Voor ons zijn verschenen:
Lenart Groeten en Goert Cornelis als naaste buren van het sterf
huis van Willem Verhynart en Elisabeth zijn vrouw.
Ze hebben ter instantie van Thoemas Thijs Jacops,Jan Jacops als mbr.
24

4

van het onm.kind verwekt bij Margareta Willem Verhynart wett.dr.en
Cornelis Mathijs Jacopszn.als mbr.van het onm.kind,"met opgerichte
vingeren ter manisse des richters op haeren eede verclaert hoe dat
alsulcken gueden die Thomaessen voorn.met zijnen onmondigen kynt
verweckt bij Margareta voorn.aengecoemen zijnde van Willeme Verhijnaert met zijn vrouw voorsr.beeter ende profitelycker vercoft zijn
de dan langer gehouden achten^,volgende welcke vercleernisse hebben
die voorsr.Thomas ende mbrs.begheert den scepenen gemaent te hebbene,hoe zij alsdan alsulcke gueden best souden vercoepen;die sche
penen daerop gemaent zijnde hebben geweesen voor recht dat die voorgen.Thomas ende mbrs.alsulcke voorn.gueden ten meesten ende hoechsten profijt van den onmundige kynde vercopen sullen gelijk ofte hen
selven aenghinck.
Alsoe hebben Thomas ende mbrs.vercoft in den naeme van den kynde
openbaerlijck in een herberge ende ook gevest sijnde in de kerck,ver
coft aan Anthonis Verhynaert alsulcke erfenis als hen met zijn kynderen was aengecomen van Willem Verhynert met zijn vrouw."
fol.48,48vo
Anthonis Verhynart verkoopt aan Elisabeth Thomas Mathijs Jacopszn.
dochter verwekt bij Margareta Willemsdr.Verhijnart zijn vrouw,een cijns
van 3 gld.op Lichtmisdag uit:
-een hof,hofstad en land aant Laerbroeck 1 Lenart Groeten 2 Goessen
Smolders 3 Thomas Mercelis 4 het Laarbroeck.
fol.48vo
Deze cijns van 3 gld. staat te lossen met 40 gld.
fol.49
21 maart 1559 stilo brab.
Jan Henrickxzn.Verasdonck en Danel Henrick Heynenzn. hebben helmelinge vertegen op alzulk recht als Jan en Danel zouden mogen heb
ben op de goeden van Gielis van Kessel en dat tot behoef van Bertholt Gielis van Kessel.
Ze bekennen mede vergenoegd en betaald te wezen.
fol.49
4 april 1559 atilo brab.
Op 4 april heeft Daniel Heynen versteecken ende gecontamuceert Da
nel Gobbels van verantworden.
N.B.contumaceren =straffen in verband met niet verschijnen.
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Eodem heeft versteecken Daniel Hermen Emonts,Jannen Melis van verantworden.
Eodem Henrick Cornelis Doensen,Jannen Aert Berckers.
Eodem Dirck Wouter heeft gecontumaceert van verantworden de borgen
van Aerdt Mathijs Cornelis.
Eodem Henrick Stricken,Franssen Wouter Loeyen.
8 mei 1560
fol.49
Op 8 mei 1560 heeft Henrick Doensen geoptineert dat de Heer het
vonnis van contumatie ter executie zou stellen.
fol.49vo

8 mei 1560

Goert Henrickszn.van Reest verkoopt aan Frans Mathijs van den Berghe
alzulk malder rog met alle brieven welk Henrick Aertszn.van Reest
verkregen heeft van Aert Willem Bottelmans zoon was,deze Aert had
dat malder verkregen gehad van Jan Jan Smetszn.van Zomeren die man
en mbr.was van Luytgarde zijn wijf Gertruyden Buekensdr.en tegen
Geertruyden Merchelis Buekensdr.met haar mbr.zoals blijkt uit brie
ven van Asten.
fol.50
8 mei 1560
Op 8 mei heeft gecontumaceert Henrick Baten als gemachtigde van
Heylen Franssen,met Daniel Heynen van verantworden.
fol.50
8 mei 1560
Henrick Jan Stricken verkoopt aan Weyndel wede.Peter Dirckszn.een
cijns van 4-i gld.op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof enz.in die Stegen 1 Thomas v.d.Cruys 2-3 de straat.
fol.50vo
Deze cijns staat te lossen met 75 gld.
fol.50vo
4 april 1 5 5 9 stilo brab.
Daniel Henrick Heynen en Jan Henrickszn.Verasdonck verkopen aan
Aert Aertszn.van den Berghe:
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-stuk land, den Hegecker aan den dijck 1-4 erfgen. Jan Wijffelaerts
2 erfgen.Joest Houbraecken 3 de straat.
Los behalve een malder rog.
fol.51
8 mei 1560
Aert Artszn.van den Berghe en Heylwig Ghevaertsdr.Verhoeven maken
hun testament,de langstlevende.
fol.51vo
Aert Artszn.van den Berghe bekent dat hij van zijn vrouw ontvangen
heeft zeven mud rog en 21 gld.
Als Aert langer leeft dan Heylwich zal hij een paard met de hoogkar
en toebehoren hebben,leeft Heylwich langer dan zullen de erfgen.
van Aert aan haar geven zijn beste paard en de hoogkar etc.
fol.52

8 mei 1560

Jan Aert Vrients verkoopt aan Jan Andries van den Zeylberch een
brief van 2 mud rog met 5 achterstallige pachten.Deze brief had
Jan Vrients gekocht van Peter Peter Scerderszn.als blijkt uit een
schepenbrief van Deurne uit 1550 op Lichtmisavond.
Jan Vrients was wegens die achterstallige pachten met dezelfde
brief in rechte voort gevaren en wel alzo dat hij de vonnisbrief
daarop heeft geimpetreert door gebrek van betaling.
Jan heeft verder alles opgedragen en overgegeven aan Jan Andries
v.d.Zeylberch.
fol.52vo

6 juni 1560

Catarina weduwe Goert Melis met Jan en Jenneke hun beider knd.met
mbr.en Gerardt Oudenlaets als man van Marike ook hun wett.dr.heb
ben geloofd op hun goeden dat ze Jan van de Goor en zijn nakomelin
gen kosteloos zullen houden van alzulke akties als Lambrecht van
de Goor enigszins zou mogen competeren op het versterf hen aange
komen zijnde van hun ouders.
f.ol.53*53vo
6 juni 1560
Sofia weduwe Aert Peeter Ceelen met Peteren Peeter Ceelen haar
mbr.hebben al de goederen die Sofia heeft,opgedragen aan haar knd.
De knd.te weten Peter en Ghevaert als zonen en Goessen van Best
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man van Anna hun dr.beloven aan hun moeder jaarlijks te betalen 2£
mud rog en 6 gld.-ad vita-de ene helft verschijnend op Sint Jans
misse en de andere helft op Lichtmisdag a.s.Ingeval de knd.niet be
talen aan hun moeder,zal zij altijd haar erfenis wederom mogen aan
vaarden zonder tegenzeggen van de knd.
"ende ingevalle ofte haer moeder bleef liggen inne sieckten ofte
cranckten ende dat zij in merder last quaeme soe sullen die voorn,
kynderen gehouden weesen haerder moeder elck van hen bijsundere te
doenen omme haere te alimenteeren ende te onderhouden nae advenant,
sonder argelist."
fol.53vo
Peeter Aert Peter Cheelenzn.verkoopt aan Goessen Aertszn.van Beest
en Ghevaerdt Aert Peter Ceelenzn.alzulke goeden als hem zijn aange
komen van wege Aert Peter Ceelenzn.en zijn vrouw,zijnde zijn ouders.
fol.54
6 juni 1560
Goessen Aerts van Best en Ghevardt Aert Peter Ceelen hebben beloofd
dat zij samen zullen geven aan Peter Aert Peter Ceelenzn.de som van
100 gld.min 12 gld.en dat na de dood van Sophia wede.Aert Peter
Ceelen hun moeder.
fol.54vo -blancofol.55,55vo,56
6 juni 1560
Ghevaert Aert Peter Ceelenzn.en Goessen Aertszn.van Beest als man
en mbr.van Anna zijnde erfgenamen van Aert Peeter Ceelen en zijn
huisvrouw,hebben voor de schepenen een erfdeling gemaakt.
A Ghevaert de zn.kreeg:
-een camp,den Groetencamp aan den dijck 1 Goris van Bussel 2 de m.d.
3 de gemeynt 4 Goris voorn.
-een stuk land,den Craenenecker 1-3 Peeter Peeter Ceelen 2 erfgen.
Gielis van Liessel 4 Aert van den Berghe.
-een stuk beempt aan den dijck 1 Peeter Peeter Ceelen 2-4 erfgen.
Gielis van Liessel 3 de Aa.
-een stuk groese aan den dijck 1 Beneven die heel(!) 2 de m.d. 3
Willem van de Goor 4 de dijck.
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Goessen kreeg:

-huis,hof,hofstad met de halve schuur aan den dijck gelegen 1 Marten
den Scheper 2 de m.d. 3 Gorys van Bussel 4 de straat.
-een stuk land,het Lijnenvelt 1-2 erfgen.Gielis van Liessel 3 Aert
van den Berghe 4 de straat.
-een stuk land,den Becker aan den dijck 1 Art Willen 2 de dijck 3 Wil
lem van de Goor 4 de wede.Gertruyt Cuypers.
-een stuk groese,het Dijckerbroeck 1 Marten de Scheper 2 de dijck
3 Peter Ceelen 4 de Aa.
-een stuk groese,aan Dieker euwelss 1 de m.d. 2 den kercken veltken 3 Willem van de Goor 4 de dijck.
-een euwelsken 1 erfgen.Gielis van Liessel 2 Willem van de Goor
3-4 Peeter Peeter Ceelen.
fol.56

21 aug.1560

Teuwen Joestenzn.van den Eynde verkoopt aan Frans Mathijs van den

■?

Berghe een schepenbrief tot Asten met een achterstallige pacht compreherend een jaarl.cijns van 5 malder rog,welke de voorn.Teuwen in
koop heeft verkregen van Frans Loeyen.
fol±56vo

21 aug.1560

Op 21 aug.heeft Jan Jacops geimpetreert als gemachtigde van de we
de.Peter Verrijt en de mbrs.van de onm.knd.een vonnisbrief met vijf
achterstallige pachten elke pacht van 5 lopens rog.
Eodem heeft Jan Joesten versteecken Bruysten .....

en Pauwel Cee

len.
i
Jan Peters als mbr.van de onm.knd.van Peter zijn broer versteecken
van zijnen eedt.
Eodem heeft Gisbert van Helden versteecken Jacop van Oerscot van
verantwordt.
Eodem heeft Frans van den Bergh versteecken Willem Daniels van verI

antwordt.
Eodem heeft Griet Crakelarts versteecken Belyen haar zuster van
verantwordt.
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Nog dat die Heer (aan) Henrick Stricken zijn vonnis van contumatie
ter executie zoude stellen op Franssen Wouter Loeyen.
dat.4 aep.1560
Griet Crakelarts..... . ter executie Prans van den Bergh op Wil
lem Daniels van den Eynde.
fol.57
25 sept.1560
Jonker Reynolt van Brederode Heer van Cloetinghe,het land van Vosshoelen,Asten etc.heeft verkocht aan Dirck en Jan Pyll als erfgen.
van Elisabeth Dominicus Sassen weduwefzijnde hun beider moeder een
jaarl.cijns van 94 gld.jaarl.te gelden op 18 aug.uit:
-twee hoeven en hofsteden met al hun toebehoren gelegen in de heer
lijkheid van Dinter,Meyerye van 'sHertogenbosch en genoemd de een
ter Aa en de ander ter Borcht.Deze rente van 94 gld.heeft Jr.Rey
nolt voorn.aan Dirck en Jan Pyll opgedragen wegens een accoord en
verdrag gemaakt tussen Jonker Reynolt en Elisabeth hun moeder en
dat van een jaarl.losrente van 80 carolus keysers gld.die Jr.Wolfart van Brederode (vader van Jr.Reynolt) eertijds maakte met Marie
Everts weduwe van Voordt en Elysabeth Dominicus Zass.weduwe voorsr.
haar dochter,beide wonend tot Utrecht^, jaarlijks te geven volgens
uitwijzen der brieven hierover.
Jr.Reynolt de verkoper heeft helmelinge vertegen etc.tot behoef der
voorsr.Dirck en Jan als kopers.
In marge:Deze rente staat te lossen nae uitwijsen den tractaat daeraff zijnde te weten XVIIIc carolus gld.ende LXXXc gld.
fol.58
16 okt.1560
"Op 16 okt.heeft Beien Scalvogels den Heere van Asten ofte den
scholtet in presentie van Gorden Danielss.van den Eynde ende Jannen
Tielen scepenen geclaecht over Gerarden van Brey hoe dat die selve
Gerardt van Brey haer gevalt gedaen hevet tegen haeren will ende
danck ende hevet haer doeren gebroecken ende alsoe in haer huys
gecoemen ende die heere hevet die doere beleyt met Jannen Tielen ■ii
ende Arden Vervoert ende hebben gesien dat die doere gebroecken
lach.Actum ut supra."
fol.58
Op 16 okt.1560 heeft Ghevart sBruysten van den Zeylberch als man
van Mechtelt van Rut een vonnisbrief geimpetreert staande op erfe
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nis van Aerdt Dirck Heynen en dat betreffende een achterstallige
cijns van 6 gld.zijnde drie verschenen pachten.
fol.58vo
16 okt.1560
Een proces tussen Joffr.Margriet Monicx als aanleggerse tegen
Aerdt Vereynseldonck en Goert sHaenen c.s.ten andere inzake zekere
pachtingen van tienden eertijds gedaan tegen Peter van Berckel haar
man zaliger.
De schepenen wijzen voor recht dat de verweerders zullen moeten be
talen.
fol.58vo
7 nov.1560
Op 7 nov.1560 hebben de schepenen ter instantie van Willem van Boshuysen verklaard dat zijn huisvrouw ook is een der erfgen.van Peter
van Berckel.
Eodem heeft Henrick Becx aan Henrick Baten macht gegeven om zijn za
ken tot Zomeren te vervolgen.
fol.59,59vo
31 jan.1559 stilo Den Bosch
Margarita Monicxs weduwe van Peter van Berckel verklaart dat de
schulden met de uitvaart van haar man meer dan 200 gld.bedragen;ze
heeft die betaald.
De schepenen verklaren dit inzake de erfgen.van Peeter van Berckel.
f o l .5 9 v o

Op 9 nov. 1560 hebben de partijen opnieuw met elkaar overlegd,
fol.59vo
Op 27 nov.1560 heeft Hr.Dirck Ruelens van Milheeze volmacht gegeven
aan Jan Jacops en Henrick Baten om voor hem zaken voor de bank van
Someren te regelen.
Eodem h e b b e n H e n r i c k Thijs c . s .volmacht gege v e n aan Prans van den
Berghe en Roeff H r . D i r c k s van Milheeze.
Eodem Aert V e r e y n s e l d o n c k inzake de erfgen.van Marten Marcelis
Ysbouts.
Eo de m Bruysten H a n s e n etc.
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fol.60
27 nov.1560
Jan Joest Ysbouts verkoopt aan Bernard van Doerne schout tot Asten:
-een stuk hooibeempt int Swartbroeck 1 de verkoper 2 Frans Wouter
Loeyen 3 Willem Gobbels erfgen. 4 Claes van Otterdijck erfgen.
fol.60vo
Bernart van Doeren belooft dat hij aan Jan Joest Ysbouts nu Licht
mis a.s.voor elk lopense hooiveld de som van 36 gld."teynden maet
teynden geit" zal betalen.Jan heeft daarop reeds 31 gld.ontvangen.
fol.60vo,61
Frans Wouter Loeyen verkoopt aan Bernart van Doeren schout tot As
ten:
-stuk hooibeempt int Swartbroeck 1 de koper 2 erfgen.Dirck van Ot
terdijck e.a. "en ofte ennighe cijns in gegront ware,altijt te corten
daervan nae den 30sten penning."
fol.61
Frans Wouter Loeyen belooft aan Bernart van Doeren nu Lichtmis a.s.
over een jaar de som van 30 gld.te zullen betalen.
fol.6lvo
12 dec.1560
Godola weduwe Henrick Dirckxs met Jan Jacops haar mbr.heeft verte
gen voor haar deel,op alzulke goeden en erfenis als Henrick haar
man en haar toegedeeld waren in brieven van 26 mei 1553.
fol.6lvo,62
Henrick Laureyns Bollenzn.belooft dat hij Jenneke wede.Aert Ghevarts
Willen schadeloos zal houden van alzulke gelofte als Aert haar man
voor de voorn.Henrick gedaan had aan Hr.Dirck Ruelen van Milheeze,
zijnde een som van 100 gld.
fol.62,62vo
6 feb.1560 stilo Den Bosch
Peter Theeus met Aert en Ysbout zijn zonen en Franske zijn dr.mede
voor de andere broers en zusters,verkopen aan Thomas Jans v.d.Camp:
-stuk land op Loverbos 1 Willem Theeus erfgen. 2-3 Marcelis v.d.
Eynde erfgen. 4 een weg.
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fol.62vo,63
11 maart 1560 stilo brab.
Daniel Goert Gobbelszn.belooft dat hij aan Gelden Aertszn.van Boescot en Jut zijn zuster,met Lichtmis a.s.de som van 28 gld.zal beta
len.
fol.63
Eodem heeft Joost Gelis van den Eynde versteecken van verantweerden Cornelis van Panheel met een leste vonnis.
fol.63
11 maart 1560 stilo brab.
Jacop Joesten van Liessel alias Verdiesseldonck belooft dat hij aan
Hr.Reynalt van Brederode nu met Jansmisse a.s.de som van 33 gld.
zal betalen.
fol.63vo
27 maart 1560 stilo brab.
Henrick Thijs heeft versteeken Peter Peter Ceelen en Jacop Verdiesseldonk.
Eodem Bonav.Verweyden heeft versteecken Cornelis van den Berghe.
De Heer zal de vonnissen ter executie stellen tot 22 april 1561.
fol.63vo
3 juni 1561
Jan Willem Proeyen verkoopt aan Lambrecht Janszn.van de Moesdijck:
-stuk akkerland in die Lochten 1-2 Willem Gobbels 3 Jan Stricken
4 Thomas Verboescot.
fol.64
3 juli 1561
Heer Henrick van Brey en Bonav.Verweyden hebben als gemachtigden
der achtergelaten goeden van Heer Tielman van den Eynde een von
nisbrief geimpetreera inzake een achterstel van 9 vaten rog.
fol.64,64vo
Hr.Henrick en Bonaventura voorn.als executeurs vanwege de goeden
van Hr.Tielman verkopen:
-een stuk land,die Heesacker 1 knd.Henricks Verweyen waren 2 Aert
Coelen 3 Willem de Porter erfgen. 4 een weg.
-nog 1/6 deel van een stuk beempt gelegen aan gheen Calff ’
.Vynckel.
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-nog uit een huis etc.gelegen ook aan gheen Calff Wynckel.
fol. 64 vo
13 aug.1561
Jan Lucas verkoopt aan Dirck Jan Driess.een erfweg tot een stuk
beempt,den Ossenbeempt.
Deze weg zal gaan over erfenis van Goert Hanen tot erfenis (Gevart)
van den Moesdijck.
fol.64vo
13 aug.1561
Henrick Jan Stricken als gemachtigde voor Jan zijn vader,heeft een
vonnisbrief geimpetreerd van jaarl.een mud rog waarvan 3 pachten
ten achter zijn,betreffend een huis,hof en land,zoals Willem Lemmenzn.van Oss dat van Aert Vrients in koop had verkregen.
11 aug.1561
fol.65
Jacop Danielszn.van Oirscot belooft alzulke erfbrief van 4 mud rog
die Jacop in zijn goed verhypotiseerd en verbonden heeft en die Tho
mas Henrick Heynen aan Joost Jan Groeten getransporteerd en opgedra
gen heeft,schadeloos en kosteloos te houden voor Anna sGroeten we
duwe van Thomas voorn;zij blijft hiervan ontlast.
fol.65
Jacop belooft verder dat hij Anna en haar nakomelingen kosteloos zal
houden van een jaarl. cijns van 25 st .welke Thomas Henrick Heynen aan
Joest Groeten opgedragen had.
fol.65vo
Goert Danielszn.van Bussel en Dirck Jan sGroeten beloven aan Jacop
Daniels van Oerscot van stonde aan als verrijkte schulden, de som van
100 gld.te zullen betalen.Enwel wes (=totdat) de voorgen.Goort en
Dirk aan Joest Groeten zullen betalen 4 mud rog staande met vier
verlopen pachten (elk mud 12 gld.);dat zal men korten aan de 100
gld. enz.
fol.66
16 jan.1561
Jan Janszn.van Eisen verkoopt aan Jan van Diepenbeeck een cijns van
12 gld.op Lichtmisdag en dat uit alzulk kindsgedeelte als hem is
aangekomen vanwege zijn ouders.
fol.66vo -is blanco.-

fol.67
13 aug. 1561
Goort Danielszn.van den Eynde heeft voor de bank van Asten gepro
duceerd zekere schepenconde als dat Danel Hermans aan de voorn.Goeit
geloofd heeft te betalen 42 st.tot goede rekeningen.
De schepenen hebben gewezen voor recht.
Eodem de schout heeft Joest die Wert versteecken.
Eodem Thonis de Wyt tegen Jacop Verdiesseldonck en Jan Coelen tegen
Heylen Daniels. Jan Dries tegen Willem Vereynseldonck.
fol.67vo
Peter Philips bekent bereid te zijn uit te reiken aan de moeder van
zijn vrouw,alles dat hij van haar heeft en dat volgens uitspraak van
10 sept.1561 .
fol.67vo
27 nov.1561
Henrick Laureyns Roeffs verkoopt aan Mathijs sBruystenzn.van den
Zeylberch een erfweg door erfenis van de verkoper,te weten over de
hoeckbeempt tot een stuk euselvelt of beempt genoempt,die Papendonck.
fol.68
Henrick Laureyns Roeffs verkoopt aan Prans Mathijszn. van den Berghe
een erfweg (zie vorige akte.)
fol.68
27 nov.1561
Jan Jan Peter Dirckszn.als gemachtigde van Anthonis Aert Dirck Hey
nen en als mbr.van de knd.van Peter zijn broer zakiger,heeft geoptineerd een vonnisbrief van 6 gld.met vier achterstall.pachten.
Eodem Frans Wouter Loeyen vonnis tegen Willem Daniel.
fol.68vo
28
Op Sinte Symons en Judeusdag hebben Anthonis
en Godel Jans Sanders dr.zijn vrouw de schout
Jochem Willem Bollen en Henrick Dirckszn.van
ben hen clagers doeren opgesmeten doen sij op
dwelck hen te wille ofte danck en was,dat sij

okt.1561
Joestenzn.op die Beeck
van Asten geklaagd, dat
Roesven "savonts heb
weghe waeren te bedde,
in den nacht hen doe35

ren op quaemen slaen ende seyden waer die heere hen dan van egheen
bijstant ofte assistere van en deede,zij souden hen des voorder beclagen.Ghevart Janszn.Witten en Bartholomeus van Werdinge,op den
27 nov.1561 hebben op hueren eeden vercleert dat die clachte alsoe
geschyet is."
f o l .6 8 v o ,6 9

Prans Aert Emonts zelf met Ysbout zijn broer en Peterke zijn zuster
verkopen aan Dyrck Wouter Loeyen een brief d.d.10 jan.1527 inhou
dend een jaarl.cijns van 18 st.welke Joest van Houbraken verkregen
heeft tegen Aert Dirck Heynen.
f o l . 69

Prans Aert Emonts met Jan Jacops als mbr.voor Ysbout en Peterke
zijnde onm.knd.van Aert voorn.bekennen dat ze deze cijns van 18 st.
hebben moeten opdragen aan Dirck Wouter Loeyen wegens de schulden
die Aert hun vader aan Dirck had.
fol.69vo|70,70vo
28 nov.1561
Daniel Henrick Heynen en Jan Henrick Verasdonck als man van Catharina,verkopen aan Anthonis Joest Mennen:
-een hoeve met al haar toebehoren en genoemd,den Heesterman en jpet
alzulke erfenis als de verkopers die verkregen hadden van Anthonis
Dirckxzn.alias die Scoemaker, zijnde te zamen:
-huis,hofstad en erf 1 Matheus Joesten van den Eynde 2 Jacop Dircks
3 de straat 4 op die Beeck.
-stuk land 1 Jacop Dircks 2 de koper 3 de Quickstraat 4 de koper,
-stuk land,het Mauressche 1 Math.v.d.Eynde 2 Jacop Dircks 3 op die
Mortelstraat 4 de koper.
-stuk land,den Venacker 1-4 Matheus 2 Jacop 3 op de Quickstraat.
-stuk land 1 Matheus 2 Jacop 3 de Quickstraat 4 Jacop Veréiesseldonck.
-stuk land,den Herencamp 1 Matheus 2 Lambert van Doeren erfgen.
-stuk land,den Bocht 1 Jacop voorn. 2 Jan Marchelis Maess.
-een groes-en hooiveld 3-4 op die Beecke.
Deze hoeve is vrij behalve de cijns van de grond en 1 mud erfpacht
aan Hr.Dirck Ruelens en 17 vaten rog aan het Heylig Cruys-altaer
tot Doerne en nog 3i mud rog aan Hr.Marten Vermeer en nog 1 mud
rog aan Mijnheer van Nuenen en nog een malder rog tot Eindhoeven,
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nog een cop rog aan de kosterij tot Asten.
Verder zijn er de volgende renten:
-6 gld.aan Jutken Goert Hoeben dr.en een cijns van 3i mud! en 4 vat
-6i gld.aan Daniel Maes
-5 gld.2 st.aan Roelof van Eyck
20 st.aan de wede.Goerts van Bussel
fol.71
28 nov.1561
Anthonis Joest Mennen bel&oft te betalen aan Daniel Henrick Heynen
en Jan Henr.Verasdonck de som van 300 gld.nu Lichtmis a.s.
fol.71,71vo
27 nov.1561
Jan Jan Peter Dirckszn.als gemachtigde van Anthonis Aert Henrick
Heynen en als mbr.van de onm.knd.van Peter zijn broer,is gericht
met vonnis en recht aan alzulke rente van 200 gld.die Henrick Dirck
Heynen aan Aert schuldig was.
-item ook nog gericht aan alzulke jaarrente als Gielis van Kessel
Berthouten natuurl.zoon aan Aert voorn.schuldig was uit:
-een huis,hof enz.int dorp 1 Melis Loebkens e.a. 2 Roelof van Milheeze e.a.
-een eeussel int Lielder 1 H e y n .... ten 2 Aert Verscaut 3 Sint
Aechten-altaer 4 Willem Jan Bruynen.
Aldus de brief hierover van 7 feb.1533*
Dit aangericht is geschied wegens gebrek wil van betalen van 6 achterstall.pachten elke pacht jaarl.6 gld.belopend te zamen 36 gld.
fol.72,72vo
29 jan.1561 stilo van den Bosche
Dirck Jan Vrancken verkoopt aan Peter Jan Mercheliszn.:
-huis,hof,land enz.aan gheenen Dijck 1 de straat 2 Peter Verschueren 3 Goert van Bussel 4 de straat
-stuk land 1 Aert Jacops 2 Aert Willen 3-4 Goert van Bussel
-een ..ecker 1 Peter Mr.Henrickxzn. 2 Marten die Scheper 3 Goert
van Bussel 4 de koper.
-een eeusel 1-3 de Dijck 2 Berth.van Kessel 4 Willen Willen
-een beempt 1 Marten die Scheper 2 Aert Willen 3 de Dijck 4 de Aa
Vrij behalve jaarl.9 gld.en 3 mud rog.
f0I.73 ,73vo
Peter Jan Mercheliszn.verkoopt aan Dirck Jan Vrancken een jaarl.
cijns van 6 gld.op Lichtmisdag uit voorn.onderpanden.
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fol.73

in marge:dit is vervallen,ze hadden er geen brief van.19 okt.1630
fol.73vo
Deze cijns van 6 gld. staat te lossen met 100 gld.

fol.73vo

Peter Jan Merchelis heeft in rechte erfwisseling opgedragen aan
Marten den Sceeper:
-een stuk beempt aan den Dijck 1 Aert Willen 2 Marten de Scheeper
3 de Aa 4 de Dijck.
fol.74
Marten den Scheper heeft in rechte erfwissling opgedragen aan Pee
ter voorn.:
-een beempten aan gheen dijck 1 Jan Wijfflets erfgen. 2 Willen Wil
len 3 de Aa 4 Marten de Scheper.
fol.74,74vo
29 jan.1561
Dirck Scoeffs verkoopt aan Anthonis Jan Mennenzn.:
-stuk groese aan Voerseldonck 1 de koper 2 Jan Marten 3 Dirck Fyen 4 Gerart Lucas.
-stuk land daarbij.
fol.74vo,75
29 jan.1561
Dirck Jan Andrieszn.van den Zeylberch verkoopt aan Heylwich WilbrortAndries dr.een jaarl.cijns van 6 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof etc.aan Voerseldonck 1 Gerit Tripmaker 2 Jan Joosten Willems 3 de gemeynt 4 Roeff van Calis.

fol.75
Deze cijns stsst te lossen met 100 gld.
fol. 75,75vo
Dirck Jan Andrieszn.v.d.Zeylberch verkoopt aan Joestken Gbert
Smets dr.en Geertruyt haar zuster,een cijns van 3 gld.op Lichtmis

dag

uit:

huis,hof (zie vorige akte)

fol.75vo

Deze cijns te lossen met 50 gld.
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fol.75vo
Eodem Henrick van Eckerbroeck heeft gecomtumaceertJ Metken Verhofstadt»
Eodem Jan Jacops als mbr.van de knd.Wilbort Theeus tegen Frans
Wouter Loeyen.
fol.76
Henrick Dirck sGroeten als gemachtigde van Anna,zijn moeder,bekent
betaald te zijn door Jan Aertszn.Vrients van een hoofdsom van 100 gl
fol.76vo
Willem Jan Ysermans en Jan Jan Mercheliszn.verkopen aan Frans Aert
Emontszn.:
-stuk akkerland,den Heessecker 1 Marchelis Ysermans 2 Jan van Hoeck
3 Bonav.Verweyen 4 Merchelis Thijs.
fol.77,77vo -was o v e r g e s l a g e n -

fol.78
12 feb.1561 stilo brab.
Jan Joest Willemszn.belooft te betalen aan Goert Willem Goertszn.
nu Sint Jansmisse a.s.de som van 15 gld.
fol.78
Jan Joest Ysboutszn.verkoopt aan Goert Willem Goerts:
-een stuk land met een we g daartoe aan ddie Lochte,den Willyghecker

1 Bonav.Verweyden 2 Mathijs sBruystens 3 Henrick Jacops 4 Gielis
Daniels erfgen.
Vrij behalve een malder rog.
fol.78vo,79
Frans Mathijs van den Berghe verkoopt aan Peter Willem Froeyen- een
cijns van 44 gld.op Lichtmisdag uit:
-de helft van een hoeve,die hoeve van Vosshoelen 1 Jan Peters erfg.
2 Joestken Happen 3 de straat 4 Jan Wijffelers erfgen.
fol.79
Deze cijns van 4i gld.lossen met 75 gld.
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fol.79,79vo
Peter Willem Proeyen verkoopt aan Jan zijn broer alzulk deel als
hem is aangekomen van zijn ouders.
fol.79vo
12 feb.1561 stilo brab.
Goert Willems heeft versteecken Willem Peterszn.van verantwoorden
en 12 maart stilo van den Bossche zou de Heer aan Goert het vonnis
ter executie stellen.
Eodem Henrick Everaert Emonts als gemachtigde van Anthonis Jan Geraerts tegen Jan Andries Smolders over
gld.die hij afgekocht
heeft de erfgen.Reyner den Snyer.
fol.79vo
25 feb.
Philip Janszn.van Boescot belooft te betalen aan Aert Jacopszn.
van de Cruys nu Lichtmis a.s.de som van 62 gld.en 3 malder rog,
half vat min.
fol.80
27 feb.1561 stilo brab.
Anna wede.Thomas Henrick Heynen met Lenart Bottelmans als haar mbr.
verkoopt aan Steven Martens een cijns van 11 gld.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof etc.tot Omel 1 Gerit van de Goer 2 Willem sGroeten erfgen
4 de straat.
fol.80vo
Deze cijns van elf gld.lossen met 100 gld.
fol.80vo,81
Andries Andrieszn.Gobbels belooft te betalen uit de erfenis die
Andries nu gebruikende is en afkomstig van de erfgen.Jan Witten:
-8 vaten rog aan Prans v.d.Bergh,
-8 vaten min een cop aan de h.geest van Asten
—11% vaten aan Prans voorn.
-23 st.aan Mary Witten
-3 gld.aan Willem Jan Witten.
Deze pachten had Andries voorn.beloofd te betalen aan Dirck Jan
Andries van den Zeylberch.
fol.81
Dirck Jan Andrieszn.van den Zeylberch belooft te betalen uit de
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fol.79,79vo
Peter Willem Froeyen verkoopt aan Jan zijn broer alzulk deel als
hem is aangekomen van zijn ouders.
fol.79vo
12 feb.1561 stilo brab.
Goert Willems heeft versteecken Willem Peterszn.van verantwoorden
en 12 maart stilo van den Bossche zou de Heer aan Goert het vonnis
ter executie stellen.
Eodem Henrick Everaert Emonts als gemachtigde van Anthonis Jan Geraerts tegen Jan Andries Smolders over 34 gld.die hij afgekocht
heeft de erfgen.Reyner den Snyer.
fol.79vo
25 feb.
Philip Janszn.van Boescot belooft te betalen aan Aert Jacopszn.
van de Cruys nu Lichtmis a.s.de som van 62 gld.en 3 malder rog,
half vat min.
fol.80
27 feb.1561 stilo brab.
Anna wede.Thomas Henrick Heynen met Lenart Bottelmans als haar mbr.
verkoopt aan Steven Martens een cijns van 11 gld.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof etc.tot Omel 1 Gerit van de Goer 2 Willem sGroeten erfgen
4 de straat.
fol.80vo
Deze cijns van elf gld.lossen met 100 gld.
fol.80vo,81
Andries Andrieszn.Gobbels belooft te betalen uit de erfenis die
Andries nu gebruikende is en afkomstig van de erfgen.Jan Witten:
-8 vaten rog aan Frans v.d.Bergh,
-8 vaten min een cop aan de h.geest van Asten
-11£ vaten aan Frans voorn.
-23 st.aan Mary Witten
-3 gld.aan Willem Jan Witten.
Deze pachten had Andries voorn.beloofd te betalen aan Dirck Jan
Andries van den Zeylberch.
fol.81
Dirck Jan Andrieszn.van den Zeylberch belooft te betalen uit de
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erfenis die Dirck in gebruik heeft en afkomstig van de erfgen.Jan
bitten: 10 vaten rog aan Prans van den Bergh en v/el zo dat Andries
Gobbels voorn.dauraf onbelast zal blijven.
fol.81,31vo
27 feb.1561 stilo v.d.Bossche
Jan Andrieszn.van den Zeylberch verkoopt aan Steven Hartens een
cijn van 3 gld.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.aan Aastappen 1 Joest Joesten van Liessel 2 Daniel
Goerts 3 de Aa 4 de gemeynt.
fol.81vo
Deze cijns staat te lossen mat 50 gld.
fol.82
Prans Mercheliszn.van den Eynde belooft dat hij Jan Andries van den
Zeylberch zal zal ontheffen,kostelibos enz.van alzulke jaarl.rente
van 3 gld.als Jan aan Steven Kartens heeft opgedragen gehad.
fol.82,82vo
Steven Martens heeft helmelinge vertegen tot behoef der erfgen.
van Gevard Jan Andries v.d.Zeylberch op alzulke 3 malder rog als
Gevard aan voorn.Steven opgedragen mocht hebben.
fol.82vo
12 maart 1561 stilo v.d.Bossche
Gerart van de Goer tegen Grieten Crakelaerts.
fol.82vo
15 april 1562
Herman Danielszn.van Gerwen heeft aan Fhilip den vorster geloofd
voor alle kosten enz.
fol.82vo
15 april 1562
Joest Gilis Danielszn.van Bussel heeft gecontunaceeid; ...... Cor
nelis Reynen opt Sant.
Goert '.Villem tegen Willem Peterszn.
fol.83A
Anno 1562 zijn schepenen:
Bonav.Verweyden,Lenart sGroeten,Lenart Bottelmans,Aert Vervoert,
Aert Vereynseldonck en Ysbout ï.'.arcelis Ysbouts.
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fol.83A vo
4 juni 1562
Op 4 juni 1562 hebben de schepenen door manisse des scholtes gewe
zen voor recht dat Goert die Haen c.s.het vonnis dat hij heeft op
Henrick Laureyns Roeffs bij de Heer ter executie mag doen stellen.
Eodem Gelden van Boescot heeft geimpetreei4- een vonnisbrief tegen
Jan Dries Smolders over een jaarl.pacht van 4 gld.5 st.
fol.83A vo
Eodem Pauwel Fhilips tegen Herman van Gerwen enz.
fol.83
4 juni 1562
Aert en Philip wett.zonen van Pauwel Philips hebben beloofd te vol
brengen alzulke pachtcedule van huring als de voorn.Pauwel gedaan
heeft tegen Jr.Herman van Gerwen inzake een hoeve met toebeh.gele
gen op Huesden en geheten,ten Heyen.
fol.8 3 ,83 vo
Eodem Pauwel geeft de huring van de hoeve over aan Aert en Philip
zijn wett.zonen.
fol.83 vo

18 juni 1562

Herman van Gerwen heeft gerechtelijk verzocht aan de schout enz.of
de borchtochten die Pauwel Philips gedaan heeft wel sufficiënt ge
noeg zijn.
fol. 84
Eodem heeft Daniel Goertss van Bessen gecontumaceerd van verant
woorden inzake Thonis Peters van V/erdinge.
Op 3 juli heeft Hr.Henrick van de Water gecontumaceerd van verant
woorden 7/illem van Ayen.
Eodem heeft de schout gecontumaceerd Aerden Lucas Cnaex/?)sn Bonaventura Cnaex van verantwoorden.
fol.84
3 juli 1562
Joost Gerardtszn.van den Goer verkoopt aan Jan Janszn.v.d.Goer:
-stuk land van 6 roeyen tot Omel 1 Peter Smets 2 '.Villem Verrijt.
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3 de verkoper 4 Willem Verrijt.
De koper mag altijd varen met enen croeywagen en dat tussen de er
fenis van Peter Smets en de verkoper.
fol.84vo
3 juli 1562
Mary weduwe Merchelis van den Eynde met Jan Jacops haar mbr.en
Pauwel en Anthonis haar zonen verkopen samen aan Henrick Jacops
en Ysbout Marchelis Ysbouts:
-een stuk beempt,den Haesseldonck 1 Jan Vervoert 2 de koper 3 de
Aa 4 Dirck Wouter Loeyen.
Vrij behalve jaarl.2 gld.en 12 st.-met 50 gld.te lossen,
fol.85
Pauwel Merceliszn.van den Eynde verkoopt aan Henrick Jacops en Ys
bout Merchelis Ysbouts een erfweg "vier screy breet beneven den
graeff omme te moghen dryven over hen beemt tot een stuk beempt dewelk die copers vercregen hebben tegen Marije zijn moeder."
fol.85
Prans Wouter Loeyen verkoopt aan Henrick Jacops en Ysbout Maschelis Ysbouts een erfweg om te mogen drijven als het hooi af is,door
een veld geheten,het Ven tot een stuk beempt.De verkopers hadden
die weg verkregen van Marie wede.Merchelis van den Eynde met Pau
wel en Anthonis haar zonen en met de brieven daarover.
fol.85vo
Prans Wouter Loeyen heeft erfelijk vertegen op een deel van een
schaapskooi met de grond daarop staande,als hem te deel gevallen
is van wege Jenneke zijn vrouw en dat tot behoef van Jan Joosten
Ysbouts.Jan Joesten Ysbouts belooft voorts aan Prans "een opstaende gelijnt te haudenen aen die schaapskooi tot halver wegen toe
langs doer het velt sonder scade van recht en dyes mach Jan aen
eynde van den coeyen te decken nae Prans zijde toe .... "
fol. 86
Jan Joest Ysbouts belooft dat hij zal onderhouden erfelijk een opstaende gelijnt,die andere helft van Heynen Jan Henrenss.tot eynde
toe tot behoef van Prans Wouter Loeyen.
43

fol.86,86vo
3 -juli 1562
Margriet Crakelaerts met mbr.verkoopt aan Jan Jan Tielen:
-stuk land,den g...ecker in de Stegen 1 Jochem Scalvogels 2 Huybrecht van Bussel 3 Glaes Robijns.
-stuk land in de Stegen 1 Jochem Scalvogels 2 de straat 3 Anna van
Hoechten erfgen.
-stuk weiveld in de Stegen 1-2 Jochem Scalvogels 3 de straat 4 Pe
ter Verleynsdonck.
fol.86vo
3 juli 1562
Op 3 juli hebben Jan Jacops,Aert Aertszn.van den Eynde en Aert
Ghielea alhier gerechtelijk in deze bank van Asten gedeponeert op
hun eed ter instantie van de Heer van Asten,als aangaande van de
hoiger eynde gaande van Bosse tot Omel etc.
Verder heeft Henrick Baten gezegd en gesproken dat zij deponeneten
"onwaer en erfelijk contrarie der waerheyt gesproocken ende gedepo
neert aangaende den voorn.ijnden ende daer blijft hij bij."
fol.86A
Jan Jacops,Aert Aertszn.van den Eynde en Aert Ghielen beclaegen
hen aen den Heeren dat hen luyden als aengaende die ...........
worde van den eet op van Henricken vuerseeght zijnde dat die Heere
h e n .... bijstant doot ende presenteren vo.. bij..... ck.
(zeer onduidelijk.)
fol.86A
3 juli 1562
"Eodem derden juli soe heeft die scholtet in den naeme van den Heer
verlaeten Goerden Danielss.van Bussell als aengaende van zijnen scependom ende eedt."
fol.86A verso
6 aug.1562
Philip Janszn.van Boescot als mbr.van de onm.knd.Lenarts van Boes
cot zaliger,heeft beloofd dat hij jaarl.zal betalen die 3 gld.die
Lenart en Severijn Janszonen van Boescot tsamen aan Rutger van Berckel geworven hadden en wel zo dat Henrick Rommen en de knd.Seve
rijn van Boescot en hun goeden onbelast blijven.
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fol.86a ver80,87
3 sep.1562
Henrick Jan Stricken mede voor zijn broers en zusters verkoopt aan
Jan Jacops:
-alzulke erfenis met huis,hof,land en 5 mud rog achterstallige
pachten zoals Henrick als gemachtigde van Jan zijn vader,die op 13
aug. 1561 gerechtelijk opgewonnen had met brieven daarover van 31 jan,
1526.
fol.87vo
3 sep.1562
Anthonis Joest Mennen belooft te betalen aan Jan Jan Andries van
den Zeylberch nu Lichtmis a.s.over twee jaar de som van 58i gld.
fol.87vo
Anthonis Joest Mennen verhuurt aan Jan Jan Andries van den Zeyl
berch:
-een stuk land,in den Neerencamp twee jaar te gebruiken,te weten
van nu oogst naastkomend tot oogst over een jaailen van de stoppe
len.Jan belooft voor dat stuk land jaarlijks te betalen zijn pach
ting van 3i mud rog aan de kapel tot Omel.
fol.88
Anthonis Jan Mennen heeft aan Elisabeth zijn moeder opgedragen een
cijns van 6 gld.met Lichtmis uit:
-huis,hof ,hofstad en land aan Voerseldonck 1 de gemeynt 2 Aert Ver
voert 3 Mathijs v.d.Bergh 4 de straat.
fol.88vo
Deze cijns staat te lossen met 100 gld.
fol.88vo
3 sep.1562
Jan Jan Tielenszn.verkoopt aan Goert Willem Goorts:
-stuk land,groot 1 lopensesaet en 5 roeden,int Noetken 1 Jan Melis
2 Aert van Diepenbeek..:3 Jan Peters 4 de kapelaan van Asten.
fol.89
3 aept.1562
Anthonis Joestenzn.van Houbraken verkoopt aan Andries zijn wett.
broer,alzulke goeden als hem van zijn ouders zijn aangekomen.
Drie® zal jaarlijks gelden elf vaten erfrog en 2 gld.5 st.en de
cijns van de grond.
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fol.89vo
15 okt.1562
Jan Lucas belooft dat hij zal betalen aan Michiel van Helden Gielis
Roeffszn.nu Lichtmis a.s.de som van 100 gld.en nog 15 malder rog.
Michiel heeft daarop 34 gld.ontvangen.
fol.89vo,90
Mary wede.Merchelis van den Eynde belooft te betalen aan Thomas
Janszn.van Geldrop nu Geldrop markt na Pasen a.s.de som van 7 gld.
en 8 st.Hiermede zijn alle voorleden pachten verrekend die Lichtmis
a.s.vervallen.zullen.
fol.90,90vo
Peter van Diesseldonck bekent betaald te zijn door Daniel Thomas
Daniels aangaande 6 erfvaten rog voor zijn deel van 2 mud rog die
Daniel beloofd had jaarlijks aan de erfgen.van den Diesdonck te be
talen.
fol.90vo
Jacop Danielszn.van Oerscot bekent betaald te zijn door Daniel Tho
mas Daniels van 3 erfvaten rog die de voorn.Daniel beloofd had aan
de erfgenamen uit de hoeve genoemd,die Diesseldonck.
fol.91
12 nov.1562
Op 12 nov.1562 heeft Willem Michiels als gemachtigde van de onm.
dochter wijlen Peter Vrancken
Eodem heeft dezelve Willem gecontumaceerd in de zelfde zaak te pro
cederen,hij deed een brief lezen als zijnde 9 gld.ten achter.
fol.91,91vo
12 nov.1562
Goessen Aertszn.van Beest verkoopt aan Anna wede.Aerts die Bercker
met haar wett.knd.een jaarl.cijns van 74 gld.op Lichtmisdag uit;
-huis,hof enz.int dorp 1 Thonis Huyben 2 Jan Joesten 3 de weg 4
Henrick Jans.
fol.91 vo
Deze cijns van 74 gld.te lossen met 125 gld.
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f o l . 92

2 d e c . 1562

Op 2 dec.heeft Dirck Wouter Loeyen geimpetreerd een brief van 5
achterstallige pachten.
16 dec.1562
Juffr.Margareta Monix heeft gerechtelijk gepresenteerd aan Willem
van Boshuysen in zijn absentie,scheiding en deling van al die goe
den die hen e&igszins aangestorven zouden zijn.
fol.92

fol.92,92vo
15 dec.1562
Goessen van de Venne verkoopt aan Dirck Peter Kyevens alzulk huis
hof en hofstad als hij (Goessen) dat verbuBt en verkregen heeft van
de h.geestmeesters tot Asten.
Hieruit moet men zolang Goessen leven zal,gelden
gld.;de ene
helft verschijnend op Lichtmisdag en de andere helft op Sint Jans
misse.
fol.92vo,93
28 jan.1562 stilo Bossche
Philip Gerardt Lucas verkoopt aan Juffr.Margareta wett.dr.Jonker
Reynalt van Brederode,haar ter erfelijkheid en Juffr.Margareta van
Flaederaken Vrouwe tot Doerne ter tochte,een jaarl.en erfel.cijns
van 6 gld.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.aan Voerseldonck 1-3 de straat 2 Jan Vrijnsen 4 Goort
Haenen.
-stuk beempt en stuk land,het hoighe eussel 1 de straat 2 Bonav.
Verweyden 3 Thijs sBruystens 4 Goert Haenen e.a.
fol.93»93vo
Deze cijns staat te lossen met 100 gld.
fol.93vo
Jan Andries Smolders heeft als princ.schuldenaar beloofd te beta
len aan Aert Jacopszn.van de Cruys van nu Lichtmis a.s.over een
jaar de som van 30 gld.
fol.93vo
Jan Evart Goert Gobbels belooft te betalen aan Margaretha Antonis
Sanders wett.dr.van nu Lichtmis a.s.over vier jaar de som van 35 gl
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fol.94

Peter Jan Theeuszn.met Aert zijn zoon en Frenske zijn wett.dochter,
gelovende die oudste zoon mede voor zijn zuster zetten en stellen
Jan Joost Ysbouts in handen al hun goeden hebbend en verkrijgend en
dat zo lang tot die voorsr.Peter met zijn knd.aan Jan Joosten weder
gegeven zal hebben 50 gld.Deze 50 gld.zullen Peter c.s.aan Jan te
ruggeven nu Lichtmis a.s.over een jaar.
In marge staat:
Jan Jan Joestenszn.en Gelis zijn broer en Anthonis Peter Roeloffs
tutor uxore,schelden Aerden Peter Theeuss.kwijt van deze belofte,
hij zijn vader heeft helpen doen.
Testes:Peeter Slaets en Jan Henrick (schepenen) 8 jan.1591.
fol.94
Jan Joest Ysbouts heeft beloofd als princ.schuldenaar,te geven en
te betalen aan Anthonis Joesten van nu Lichtmis over een jaar de
som van 50 gld.
fol.94vo
11 feb.1562 stilo br.
Willem Hans Hermanszn. verkoopt aan Lenart Groeten een cijns van 3
gld.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof etc.tot Omel 1 Jan Colen erfgen.e.a. 2 het convent van
Omel.
In marge staat:
Deze brief heeft Lenart sGroeten opgedragen aan de knd.van Anna
Groeten ter erfelijkheid en Anna ter tochte.Act.28 feb. 1565 stilo
brab.
fol.95Deze cijns van 3 gld.te lossen met 50 gld.
fol.95,95vo
Anthonis Joest Mennen verkoopt aan Anthonis die Wijt tot behoef der
tafel v.d.h.geest tot Asten een brief comprehenderende (bevattend)
een jaarl.cijns van 2 gld. 5 st.met alle verlopen pachten die de ver
koper gekocht had van de erfgen.Meester Dirck Joesten Andrieszn.
met zijn huysvrouw.
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fol.95vo
Willem Peters van der Meer belooft te betalen aan Goort Willem
Goerts nu Pasen a.s.de som van 13 gld.
fol.95vo,96
Jan Andrieszn.van den Zeylberch heeft helmelinge vertegen op alle
recht enz.dat hem competerende is aan een stuk beempt,die Haesseldonck en dat tot behoef van Henrick Jacops en Ysbout Mercelis Ys
bouts.
fol.96
2 dec.1562
Dirck Wouter Loeyen heeft gerechtelijk geobtineerd een vonnisbrief
tegen Prans zijn broer betreffend een jaarl.cijns van 20 st.die 5
jaar ten achter is.
fol.96vo
25 feb.1562 (=1563)
Willem Peterszn.van der Meer em Metke zijn wett.dr.verwekt bij Aleydis Aertsdr.Vervoert met Jan Aertszn.Vervoert haar mbr.verkopen
aan Marie Laureyns Wittendr.:
-huis,hof enz.aan die Langhstraet 1 Marchelis Jan Ysermans 2 Eli
sabeth dr.Lambrecht Cremers 3-4 de gemeynt.
Vrij behalve jaarl.14 vaten rog.
fol.97
Mary Laureyns sWittendr.verkoopt aan Metken Willem Petersdr.ver
wekt bij Aleidis Aertsdr .Vervoert een jaarl.cijns van 3 gld.uit huis
etc. (zie vorige akte)
fol.97vo
Deze cijns te l o s s e n m e t 50 gld.

fol.97vo
Prans en P e t e r g e b r o e r s en zonen van Merch e l i s Peterszn.verkopen
aan Daniel L a m b r e c h t E m o n t s z n . a l z u l k e goeden als hen van hun ouders
zijn aangestorven.
fol.98
Daniel Lambr e c h t Emonts z n . v e r k o o p t aan Prans Merchelis Peters een
cijns van 6 v a t e n rog op Lichtmisdag uit:
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-huis,hof enz.int dorp 1 Bruysten Janszn.2 de straat 3 Lyske Ver
rijt 4 Thijs Spee.
fol.98
Deze cijns van 6 vaten te lossen met 20 gld.
fol.98vo
Frans Merchelis Peters heeft vertegen tot behoef van Henrick Jan
Henen op alzulk stuk land als Daniel Lambert Emonts en Peter Mercheliss.Peters aan de voorn.Henrick verkocht hebben.
fol.98vo,99,99vo
25 feb.1562
Jan Peterszn.van Baerle mede sterk voor 6 knd.achtergelaten en ver
wekt door Peter Jan Peterszn.voorsr.bij Sophia Reyner Wijchmoets dr.
en Anthonis Henrick (Wuymans) mede voor de 3 knd.verwekt door Hen
rick Vissers bij Haedewich Reyner Wijchmoetsdr.en Anthonis Reyner
Wychmoets zelf en ook voor Mr.Adriaen van Vossenhoelen en voor Jan
een broer van Adriaan,alles volgens een procuratie d.d.16 feb.1562
stilo brabant die dat allemaal inhoudt en samen met Maria Reyner
voorsr.dochter,verkopen aan Anthonis Jan Gerardtszn.:
-een huis,hof, hof stad, land enz.int dorp 1 Bonav. Verweyden e.a. 2
Dirck Wouter Loeyen e.a. 3 Heer van Asten en Prans Wouter Loeyen
4 de straat.
-stuk groese achter Onstaeden 1 Sint Aechten-altaar erfenis 2 Hen
rick Jacops 3 Aert van Diepenbeeck 4 Joorden Claeuss.
-stuk groese met land,die Eynde 1 Merchelis van den Eynde 2 de Heer
van Asten e.a. 3 de weg.
-stuk groese in die Haesseldonck 1 Henrick Jan Jacops en Ysbout
Merchelis Ysbouts 2 Jan van den Hoeck 3 de Aa 4 Pauwel Merchelis
van den Eynde.
Los behalve de cijns van de grond en 18 vaten rog aan de h.geest
tot Asten.nog de helft van 54 cop rog,met de wegen die daar met
recht in geweegd zijn en ook met alzulke boeten aan de Heer van As
ten staande en ook nog 4è gld.staande te lossen.
fol.99vo,100
Jan Peterszn.van Baerle mede voor de 6 achtergelaten knd.van Peter
Jan Peters voorsr.verwekt bij Sophia voorn.verkoopt aan Jan Thomas
Daniels:
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-een huis etc.int dorp 1 de koper 2 de atraat 3 Henrick Touwens
erfgen. 4 de koper.
■
fol.100,100vo
Anthonis Jan Geritszn.belooft te betalen aan de erfgen.van Reyner
Wijchmoets nu Lichtmis a.s.de som van 400 gld.met de pacht.

1

fol.100vo,101,101 verso
Voor ons verschenen Peter Ruelenszn.van Milheeze en Hubert van Roggel,ze delen de goeden hen aangekomen van wege Juffr.Walburgh van
Helmont en '.'r.Dirck Joesten Andrieszn.
A Peter van Milheeze kreeg:
-een huisje met de hof daaraan int dorp 1 de m.d. 2 Aert Lucas Verhijndert e.a. 3 de m.d.en Jan Tielen 4 Anthonis Joesten Verbeeck.
-een huis, hof, hof stad, land en twee schuren tot Onstade 1 de m.d.

2 Jan van den Baerle 3 de straat 4 Peter Philips.
-een stuk land,den Hoeffkenecker 1-2 Heer van Asten 3 de m.d. 4 de
weg.
-een stuk land,den Bereken Boss 1 Jan Peters aan Voshoelen 2 de m.d. |
3 Aert van Diepenbeeck 4 de weg.
-een stuk land op Veltecker 1 Jan Peterszn.van den Baerle 2 de m.d.
3 Jan Franssenzn.Verdiesseldonk 4 de weg.
-stuk land,den Kyevytshof 1 de m.d. 2 Mett Vereynseldonck 3 Dirck
Groeten 4 de weg.
-stuk land ter zelfde plaats 1 Dirck Groeten 2-4 de m.d.3 de gemeyit
-stuk beempt tot Onstaden 1 Jan van den Baerle 2 Dirck Janssen van
Baerle 3 Jan Jan Tielen 4 Jan Peters aan Voshoelen
-stuk beempt,die Zillen 1-4 Frans Thijs van den Bergh 2 Goert Bollen
3 Mett Vereynseldonck.
-stuk land daaromtrent 1-4 Jan Frans Verdiesseldonck 2 Jan Peters
aan Voshoelen 3 de Broeckstraat.
-stuk eussel,het hoighe eusel 1 Henrick Jacops 2 Jan van den Barle
3 Frans Thijs van den Berghe 4 de Broeckstraat.
-de helft van een stuk beempt tot Bergelen 1 de gemeyn Aa 2 Roelof
van Eyck 3 de h.geest van Helmont 4 den Moelenwyel van Bergelen.
-een mud rog staande aan Jan Peterszn.van den Baerle.
-een gld.jaarl.aan Jan van Boescot
-noch sess ..... (tekst ineens opgehouden.)

fol. 102

-blanco-

5 nov.1564
van den Waeter verkoopt aan Jan Andrieszn.van den Broeck
een cijns van 30 st.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof en land in de Stegen 1-4 Heer Marten Horckmans 2 Thomas
van Boescot 3 de straat.

fol.103
Andries

fol.103
Deze cijns s t a a t

te

l ossen met

25 gld.

fol.103 verso
9 nov.1564
"Aert Mathijss.van den Berghe ende Dirck Danielss.van den Eynde
hebben well ende wittelyck geloeft een voier all ende als princi
pael schulder op hen selven ende op verbintenisse van allen hennen
guederen hebbende ende vercrijgende,dat sij zullen gheeven ende allen
jaeren wel betaelen Maryen actergelaten weduwe Mathysen van den
Berghere hender moeder allen Lichtmisse die somme van dartich rinsgld.dartich vaten rogge ende sess voeder torff indyen zy niet genoch en hevet sullen van sgheens wes voorsr.is soe geloeven die
voorsr.Aert en Dirck hender moeder voorsr.genoch jjairlyxs te doenen soe dat sij egheen gebreeck oft croenen hebben en zall,waer van
den yersten betaeldach zall weesen nu Lichtmisse naestcoemende
dyes soe stelt ende seet ende gheeft weder over in handen van Aerden en Dircken voorsr.allen haer erffelycken goeden ende bij den sel
ven Aerden ende Dircken te moighen gebruycken ende besinghen oft
vercoepenen in soe verre haer andere kynder den voirsr.geloeften
nyet mede en willen helpen ontlasten ende betaelen gelyck sij hender
moeder geloeft hebben dwelck altesamen is geschyet met haeren geco
ren mombaeren haer met vonnis ende recht gegeven zijnde,all arglist
in deese wuyt gesloten."
Act.9 nov.1564
Testes:Aert Vervoert en Dirck Tielenzn.
N.B. 1 voeder torff=1

karrevracht turf.

fol.104
Anthonis Jan Gerardts verkoopt aan Aert Lucaszn.Verhyndart:
-stuk groese tot Ostaden 1 Henrick Jacops 2 de rector van Sint Aechten-altaar 3 Aert van Diepenbeeck 4 Joorden Claess.
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fol.104

7 feb.1564 nae stilo van Brabant
Jan aWytten met Willebort van Sijken Thomas Jan Geritsdr.
verkopen aan Jacop Arden sBerckers:
-stukje land metten gelynt int dorp 1 de verkoper 2 Jan Joest Wil
len 3 Jochim Bollen 4 Jan Jan Melis.
Ghevart

fol.104vo
21 feb.1564 stilo Brab.
Jacop Danielszn.van Oerscot belooft te betalen aan Ardt Lucas nu
half vasten a.s.de som van 40 gld.
-dat men richten soude nae inhout den brieven dat. 1565 den 4 meifol.104vo
21 feb.1564
Jan Sijmons belooft te betalen aan de erfgen.Henrick Teeuwens van
heden over een maand 3 malder rog.en nog 24 mud min een half vat
tot oogst a.s.
fol. 104vo
Eodem soe is Jan Peter&s van de Berghe scepen geworden,
fol.105
Peeter Jan Slaets verkoopt aan Henrick Jacops een cijns van 6 gld.
op Lichtmisdag uit:
-huis,hof,land enz.als onderpand,zoals hij dat zelf verkregen heeft
van de erfgen.Anthonis Roipmen.zo hij zeide.
fol.105
Deze cijns te lossen met 100 gld.
fol.l05vo
Lambert Pouwels Meliszn.verkoopt aan Dirck Thielen een erfbrief
van 9 vaten rog,die hij verkregen had van Heylken Joestendr.van den
WyncHel met een brief van 17 feb.1557 stilo brab.
fol.105vo,106
Willem Henrick Michiels als man van Catharina Dirck Claesdr.heeft
opgedragen aan Henrick Mathijs Henrickszn.een erfbrief van 1 mud
rog cijns.Deze brief had zijn vrouw verkregen van Joest Dirck Heynen
met brief d.d.17 feb.1557 stilo brab.
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fol.106
Deze brief van 1 mud lossen met 45 gld.
fol.106
8 maart 1564 stilo brab.
Jan Joesten als die custer zijnde gemachtigd door Hr.Jacop Snavels
heeft een vonnisbrief geimpetreerd tegen de goeden van Bruysten
Hansen e.a.als zijnde ten achter 14 mud rog van 7 gld.jaarlijks.
Anno 1565
fol.106vo
2 mei 1565
Peter Dirck Peters verkoopt aan Goort Willem Goerts:
-stuk land van 16 roeden en 1/4 in den Snijderscamp 1 de verkoper
2 Thonis Gerarts 3 Jan van den Hoeck 4 Arian man Danialiers(?)
fol. 106vo, 107» 107vo, 108,108vo,en 109
16 mei 1565
Voor ons zijn verschenen Joost Gerarts van de Goer met Anthonis zijn
broer,Anna zijn wett.zuster en Maria wede.Hermans Gerarts voorn.wet
tige zoon en Elisabeth haar dochter.Ze delen de goeden na de dood
van Gerard van de Goor hun vader en die van wijlen Prans hun broeder
A Joost kreeg steeds de helft van:
-stuk land,den grooten Haeckecker 1 Willem van Hoechten 2-3 de m.
d. 4 Joest Verbraken erfgen.
-stuk land ook tot Omel en geheten,die halff Loe ecker 1 Aert die
Cort 2 Willem van Eyck erfgen.3 de weg naar den Bosch 4 de m.d.
-een euselken 1 Thijs Groeten 2-3 m.d.
-een h o oiveld 1 Thijs G r oeten 2 Jan Colen.
Hieruit moet Joest j a a r l . g e l d e n 4 gld.aan de erfgen.Peter v.Meyel.
fol.107vo,108
B

Marie kreeg:

-een huis met de h o f s t a d zoals afgepaald te Omel
-de helft van de g r o o t e n Haeckecker 1 de weg 2 m.d. 3 Joest Verbra
ken erfgen. 4 Gerardt van Helmond erfgen.
-de helft van den Loe ecker
-de helft van stuk groesveld.die Horst,met gebruik van een weg 10
voet breed uit de graaf.
-de helft van een eckerveltken op die hofstad.
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fol. 108vo

Anthonis kreeg:
-stuk land,den cleynen Haeckecker,min een half copsen land.1 Dirck
van Bussel 2 m.d* 3 de weg 4 den Bossenpad.
-stuk land,die Doenck 1 Aert die Cort 2 Peter van Reest 3 Joost
Verbraken 4 den Bossen pat.
-stuk groese,dat cleyn euselken gelegen rondom aan Thonis Gherarts.
-de helft van een beemptje.

C

D Anna kreeg:
-een caemer metten hofstadt ende hoff daarbij gelegen zoals afge
paald 1 Thomas Heynen 2 m.d. 3-4 de straat.
-de helft van een stuk land.
-stuk land, den Graf fecker 1 Joest Verbraken 2 Aert Verbraken 3
Lambert Verrijt 4 den Bossen pat.
-1£ copsen land van de cleyn Haeckecker
-de helft van een groese,die Hor£t 1 Luyt Colen 2-4 m-d- 3 Thijs
Groteq.
fol.109,109vo
20 juni 1565
Lambrecht Janszn.van den Moesdijck verkoopt aan de knd.van Lenard
Jansen van Luyteren een cijns van 3 gld.op Sint Jansbaptistendag uit
-huis,hof enz.int dorp 1 de weg 2 Marten Celen 3 Aert Verschueren
4 de straat.
fol.109vo
Deze cijns is te lossen met 50 gld.
fol.109vo

Op 4 juli 1565 hebben Joestken en Gert van Liessel geimpetreerd
een brief over een cijns van 21 st.1 oort.
Eodem of de Heer aan Dirck Kyvens het vonnis tegen Henrick van den
Meer ter executie wil stellen.
fol.110
4 juli 1565
Jacop Daniels van Oerscot belooft dat hij zal betalen aan Joest Hen
ricks nu Sint Jannen a.s.de som van 28 gld.en nog 3 malder rog en
26 st.met schade van recht nu Lichtmisse half oogst a.s.
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fol.110
16 aug.1565
Dirck van Rut als gemachtigde van Mathijs Bruystens heeft geoptineerd een brief van 3i mud rog;deze rente staat op de erfenis van
Prans Wouter Loeyen 4 pachten en 1 mud ten achter.
f o l . 1 10vo
Eodem

Joost Groeten een brief op Jacop van Oirscot wegens een cijns
van 4 mud ten achter staande op 29 mud en 5 vaten rog.
fol.110vo
16 aug.1565
Henrick Aertszn.van den Eynde en Bruysten Peter Nouwen beloven te
betalen aan Peter Roelof szn. van Milhese,heden binnen het naaste
genecht,de som van 114 gld.
fol.110vo
Op 18 sep.1565 heeft de Heer Peteren doen richten aan een gelofte.
fol.111
30 aug.1565
Bruysten Peter Nouwen verkoopt aan Marike Jan Custersdr.een cijns
van 3 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn deel en dat van zijn vrouw in erfenis tot Omel aan ghenen Boss.
fol.111vo
Deze cijns lossen met 50 gld.
fol.111 vo
Dirck Jan Andrieszn.van den Zeylberch verkoopt aan Marike Jan Cus
tersdr.een cijns van 6 gld.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.tot Voerseldonck 1 Dirck van den Wickel 2 Gerit Tripmakers 3 Prans Bollen 4 de gemeynt.
fol.112
Deze cijns is te lossen met 100 gld.
fol. 112
3 okt.1565
Jan Apen bekent op Lichtmisdag ontvangen te hebben van Jan Willem
Wouters de som van 23 brab.gld.
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fol.112vo
Peeter Jan Mennen belooft te betalen aan Prans Henrick Vrientszn.
van nu Lichtmis a.s. over een jaar de som van 84 gld.en 5 st.
fol.112 vo, 1 1 3
Peeter Jan Mennen verkoopt aan Aert Henrick Vrientszn.een cijns van
4 gld. 15 st.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof en land in de Wolsberch 1 Bonav.Verweyden 2 Jan Behelp
3 de straat 4 Philip van Hoefven.
fol.113
Deze cijns te loèsen met 79i gld.
fol.1 1 3 ,1 1 3 vo
Peeter Jan Mennen verkoopt aan Prans Henrick Vrientszn.tot behoef
van Henrick en Willem kinderen van Henrick Vrients zijnde nog onmon
dig,een cijns van 4 gld.5 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis etc. (zie vorige akte)
-een groese,den Appart 1-4 Frans Emonts 2 Anthonis Joosten 3 Jan
Willem Froeyen.
fol.113 vo
Deze cijns van 4 gld.5 st.te lossen met 70 gld.
fol.113 vo
17 okt.1565
Peeter Joosten Hermans heeft geoptineerd een vonnisbrief van wege
een cijns van 30 st.uit een cijns van 3 gld.die Jan Theeus verkocht
had aan Joost Hermans Verweyen en waarvan 3 pachten ten achter zijn.
fol.113vo,114
Op 17 okt.anno prescripto heeft Jan Danieliss.van Hersel van Leent
geoptineerd een brief betreffend een cijns van 6 gld.met 5 jaren
onbetaald en dat uit onderpanden die Jan Andries Smolders gebrui
kend is.
fol.114
Eodem comparunt die voorsr.Jan contra Jan Andries Smolders.
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p
fol.114
17 Okt.1565
Anthonis Joest Gerardts verkoopt aan Joest Henrick Wagemakers een

cijns van 7 vaten rog op Lichtmisdag uit:
enz.aan Voerseldonck 1-4 Prans van den Berghe 2 Dirck
Ghielens 3 de straat.
-huis, hof

fol.114vo

Deze cijns van 7 vaten lossen met 25 gld.
fol.114vo
Jan Andries van den Zeylberch belooft te betalen aan Thomas Jans
nu Lichtmis a.s.25 gld.
fol.114vo,115
4 dec.1565
Wij Bonav.Verweyden c.s. met consent van de h.geest-en kerkmeesters
en een deel ven de gemeyne nageburen hebben wel en wettelijk ver
kocht en overgegeven aan Jan Sijmons,Merchelis Hermans,Willem Snoecx
c.s.twee lopense peels moers en 13i roede om door de kopers zelf
te gebruiken "ende vuyt te torffenen van nu mey naestcomende over
XIX jaeren ende nyet langer,"
fol.115
24 jan.1565 stilo van den Bosch
Joest Danielszn.belooft te betalen aan Jan van Eisen nu half vas
ten a.s.de som van 22 gld.
fol . 1 1 5

Op 28 maart 1565 na stilo van den Bosch zal de Heer richten.
fol.1 15 vo
13 feb.1565
Jacop Daniels van Oerscot belooft met Pasen a.s.te betalen aan
Aerdt Lucaszn.Verhynart de som van 40 gld.
Ingeval Jacop die som nu Pasen niet betaalt,dan belooft hij dat de
voorn.Jacop in de Heer vervallen zal zijn in een peen van 40 gld.
fol.1 15vo,116

13 feb.1565

Jan Jacops verkoopt aan Jan Vereynseldonck een cijns van 3 gld.uit:
-stuk beempt,die Donck 1 Willem Berckers erfgen. 2 de verkoper 3
de straat 4 de Aa.
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fol.116
Deze cijns te lossen met 50 gld.

Testes Dirck van Rut en Lenart Groeten.
fol.116,116vo
28 feb.1565 stilo van den Bosche
Matheus Joestzn.van den Eynde verkoopt aan Gelden Aert Geldenszn.
goeden hem ten deel gevallen vanwege Catalina Matheusdr.van den
Berghe zijn wettige vrouw.
Vrij behalve de cijns in zijn deel met een half can wijn en 3 coop rog
als hij zeide.
fol.1l6vo
Gelden Aert Geldensz n . v e r k o o p t aan Mathijs van den Eynde een cijns
van 12 gld.op Li c h t m i s d a g uit:

-huis,hof enz.aan Voerseldonck 1 de straat 2 Aert Vereynseldonck
3 Anthonis Verstappen 4 Aert Emonts.
fol.117
Deze cijns van 12 gld.lossen met 200 gld.
fol.117
Op 14 maart 1565 na stilo van den Bossche heeft Anthonis Verhynart
c. s.geoptineerd een vonnisbrief staande op erfenis van Aerdt Lucas
Verhyndert van 6 gld.jaarl.
fol.117
28 maart stilo Bosch
Joost Daniels heeft in handen gesteld van Heer Jr.Reynalt van Brederode,Heer van Cloetinge,Voshoelen,Reyswijck,Asten etc.al zijn goe
deren etc.
fol.117vo

28 maart stilo Bosch

Peter Jans Verhoeven verkoopt aan Anna wede Mathijs Groeten haar
ter tochte en haar knd.ter erfelijkheid een cijnsbrief van 3 gld.;
deze had Peter gekocht gehad van Joestken wede.Marten Mercelis Ys
bouts met Jan Aerts Vervoert haar man en momber.
Die brief was van 18 f e b . 1561.
fol.118
Anno 1566
Schepenen:Lenart Groeten,Dirck Tielens.Aert Vervoert.Ysbout Jan
Coelen, Dirck Prancken.Bonaventura Verweyden.
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f o l . 118

28 a u g . 1566

Andries Henrick Bertenzn.heeft JanAndrieszn.van den Zeylberch om
goetswille vergiffenis gebeeden ofte Theeuwen zijn broer yet over- c
seet dat hij hem dat egheene woude waer op Jan Andries hen die hant
gegeven hevet en hevet hen vergheeven.
Testes Dirck Jan Francken en Dirck Tielens alias Rut.
fol.118,118vo
Anthonis van den Moelendijck Lambert Wijntkenszn.heeft beloofd dat
hij zal betalen aan Elisabeth Verrijt en Peter haar zoon samen 3 mud
rog,te weten van stonde aan een mander en voorts .....
fol.118vo
11 sep.1566
Jacop Danielszn.van Oerscot belooft te betalen aan Joest Henricks
zn.een mud rog en 26 st.en nog met Lichtmis a.s.28 gld.
fol.118vo,119
Joest Joest Danielszn.verkoopt aan Jan Mercelis Coelen een cijns
van 19 gld.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof etc.,die Scylmeer zoals Joest die goeden van de voorn.Jan
in koop heeft verkregen volgens brief.

I
1

fol.119
Deze cijns staat te lossen met 500 gld.
2 okt.1566
fol.119vo
Jan Vervoert en Joestken weduwe van Marten Mercelis Ysbouts nu wezend de vrouw van Jan voorn.met Henrick Baten als haar mbr.verklaren,maken en willen dat als een van hen overlijdt,de goeden van bei
de zijden gaan naar de zijde vanwaar ze gekomen waren en wel zonder
dat de langstlevende daarin verbeterd zou worden.
fol.120
Heer Jan Horckmans en Henrick zijn wett.broer verkopen aan Aerdt
Mathrvan den Berghe alzulke goeden als hen bij dood van Heer Marten
Horckmans hun vader zijn aangekomen.
fol.120,120vo
Ardt Mathijszn.voorn.belooft te betalen aan de erfgen.van Hr.Marten
nu Lichtmis a.s.de som van 250 gld.
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fol.120vo
16 okt.1566
Jenneke Willemsdr.Verhyndert met Michiel van de Cruys haar mbr.
verkoopt aan Anthonis Willems Verhyndert haar broer,alzulke haar
aangestorven goeden.
fol.120A
Anthonis voorn.belooft aan Jenneke 60 r^ld.te betalen en wel de
helft op eerste Liuntmis en de ander helft op Lichtmis daarna als
Jenneke getrouwd zal zijn.Ingeval dat ze dan niet getrouwd is zal
Anthonis gehouden zijn jaarlijks de rente (zijnde 6 gld.het honderd)
te betalen.
fol.120A verso
Op 14 nov.1566 heeft Jan Jacops geoptineerd een brief op erfenis
Peter Theeus en dat wegens een cijns van 6 gld.jaarl.hierin 36 gld.
ten achter.
fol.120A vo,121
Eodem heeft Peter Aertszn.van Brey,de laet van Herman van Gerwen, *
wel en wettelijk geconstitueerd en machtig gemaakt Jan Jacops om
namens hem wegens een ingebod (=dagvaardiging) door Symon de Bercker als gemachtigde van Herman van Gerwen,zijn belangen te behar
tigen.
fol.121
11 dec.1566
Prans Aert Emonts zelf en Prans Mercelis Peters als man van Peter
ke zijn vrouw en Ysbouts Aerts voorsr.zoon met Jan Jacops als mbr.,
verkopen samen aan Dirck Jacop sWyttenzn.een erfbrief van 1 malder
rog met twee verschenen pachten.
Deze brief had indertijd Aerdt van den Bergh op Aert hun vader ge
vest.
fol.121vo,122
4 maart stilo Bosch 1565 (=1566]
Anthonis Verhyndert c.s.was zo hij verklaarde,met vonnis gericht
aan zijn weerpanden,te weten aan:
-een huis,hof,schuur,hofstad en een stuk land 1 Lenart Jan Groe
ten 2 Jan Aerts Verhyndert 3 de weg 4 het Laarbroeck.
-een beempt gelegen achter dat Haverlant jaarl.rijdende tegen Rosven Margriete Verhynart,Lucas Aerts Verhynarts moeder. 1 Dirck Jan
Groeten 2 Margriet voorn.3 Prans Verdiesseldonck 4 Dirck Slechts
erfgen.
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Deze percelen had Jan Dirck Deenen gekocht gehad van Lucas Aerts
Verhynart zoals blijkt uit een brief van 29 aug. 1549.
Dit aangericht gebeurde wegens gebrekwil van betaling van achterstall.pachten.Met dit aangericht pand is Anthonis voorn.met recht
voort gevaren in deze bank van Asten,door een pand te halen op zijn
weerpanden in zijn schepenbrief begrepen,ieder houdend hun recht etc
De Heer zal Anthonis vrijen en weren met dit opgewonnen pand.
fol. 122,122vo,123
15 jan.stilo Boschi566=1567
Philip,Lenart,Jan,wett.zonen van Ambrosius Philip Coelen mede voor
Jan Verstraten man van Henrisken en Anthonis Willem Sanderss.als
man van Margareta, Henrick van Weltwyck als man van Anna, Willem
Aerts als man van Franse zijn vrouw,Goert Janss.van den Ertbors als
man van Luytgard en Henrick Henrickx van Bruessel als man van Elsbena zijn vrouw,zijnde drs.van Ambrosius voorsr.,hebben samen ver
kocht aan Henrick Aertss.van den Eynde:
-een huis,hof,land enz.tot Omel.Dit huis etc.was afkomstig van Am
brosius hun vader.
Vrij behalve een sester rog erfpacht.
fol.123
Henrick als koper belooft nu Lichtmis a.s.de som van 864 gld.te
betalen.
fol.123
16 aug.1566 (of 67)
Jan Deenen bekent betaald te zijn door Jan Jan Andrieszn.van den
Zeylberch met 60 gld.die Jan v.d.Zeylberch voorn.in de goeden van
Jan Deenen gevest had.
Jan Deenen belooft dat hij met Jan Mercelis Colenzn.accoord is.
fol.123vo
Willem Peters van de Meer verkoopt aan Michiel Gerardt Goortszn.:
-een huis met land enz. dat hij gekocht had van Joest Gerardt szn. van
de Goer met brieven d.d.7 maart 1563 stilo Bosch.
f o l . 123vo
A n d r i e s A n d r i e s s . G o b b e l s be l o o f t

30 j a n . 1566 stilo Bosch
te b e t a l e n aan Jan zijn broer,van

n u L i c h t m i s a . s . o v e r een j aar de som van 26 gld.
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fol.124
Voor ons is verschenen Peter Willem Verrijt als man van Aleydis Cos
tiaens Smetsdr.zijn vrouw en heeft .......
fol.124,124vo
30 jan.1566 stilo Bosch
Jan Jacops verkoopt aan Henrick Marten Ceelenzn.:
-stuk land in de Wolsberch.het Blexken 1 Prans Aert Emonts e.a.
3 Jan Smet e.a.
-een beempt aldaar 1 Jan Maes 2 Thijs Bruystens 3 de Aa 4 Prans
Emont s.
De verkoper had die erfenis opgewonnen gehad,
fol.124vo
Henrick Marten Ceelenzn.belooft te betalen aan Jan Jacops en dat
tegen 6%.
fol.124vo,125
Jan Jacops verkoopt aan Dirck Herman Emonts:
-een huis met erfenis int dorp 1 Henrick Janss. 2 de verkoper 3
Prans Wouter Loeyen 4 de straat.
fol.125,125vo
Dirck Herman Emonts verkoopt aan Jan Jacops een cijns van 15 st.op
Lichtmis uit:
-huis enz. (zie vorige akte)
fol.125vo
Deze cijns altijd lossen met 12 gld.
fol.125vo,126
30 jan.
Dirck Herman Emonts verkoopt aan Henrick Thomaszn.van de Cruys een
cijns van 4 st.en 1 oort st.op Lichtmisdag uit:
-huis etc. (zie akte voorn.)
fol.126vo,127
Anthoniske wede.Anthonis Scoenmakers met Dirck Coppens haar mbr.
verkoopt aan Henrick Dirckszn.van Roesven een cijns van 6 vaten rog
uit:
-huis,hof etc.int dorp 1 Goort Willems 2-4 de straat 3 Yda Henskens
63

fol.127
Deze cijns van 6 vaten te lossen met 20 gld.
fol.127vo
30 jan.1566 stilo Bosch
Dirck Herman Emontszn. verkoopt aan Henrick Dircks van Roesven:
-een huis.etc int dorp 1 Henrick Doense 2 de koper 3 Goort Willem
4 de straat.
fol.127vo
31 jan.1566 stilo Bosch
Peter Jan Mennen verkoopt aan Frans Aert Emontszn.:
-stuk land in den Appart gelegen 1 Bonavent.Verweyden 2 -4 de ver
koper 3 Henrick Marten Ceelen.
Vrij behalve een cijns van i st.met recht van wegen,
fol.128
Frans Aert Emontszn.verkoopt aan Peter Jan Mennen een erfweg om te
varen en drijven over een stuk beempt gelegen in den Appart.
fol.128,128vo
Joest Gerardts van de Goer verkoopt aan Jan van de Goer:
-stuk land tot Omel 1 Goert van Hoechten 1 Jan van Rijt 3 een weg
4 Joost Verbraken
-stuk groese tot Omel 1-3 Mathijs Groeten 2-4 Anthonis van de Goer.
-stuk beempt ook aldaar 1-2 Peter Nouwen 3 Anthonis van de Goer
4 Anna van de Goer.
fol.128vo
Jan van de Goer verkoopt aan Willem Mathijs sGrooten:
-stuk hooibeempt tot Omel.
fol.129
Frans Aert Emontszn.verkoopt aan Aerdt Dirck Ceelen:
-stuk beempt in Haeseldonck 1 Jan Maes 2 de koper 3 Jan Joesten
4 Jan van den Hoeck.
fol.129vo,130,130vo,en 131
30 jan.1566 stilo Bosch
Jan en Goort wettige knd.van Corstiaen Smets met Aleydis Goorts
voorsr.moeder met momber en Jan verwekt bij Maria Henrick en Goert
voorn.verwekt bij Aleydis Willem Scerdersdr.De mbrs.zijn Jan Goort
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Smets en Andries Henrick Dries.
Ze delen de goederen van Corstiaen Smets hun vader.
A Jan de zn.kreeg:
-een schuur met een stuk land aan den Meyboem 1 Dirck van den Wynckel 2 de m.d. 3-4 de gemeynt.
-stuk land aan den Middelboem 1-4 Prans Laureyns Bollen 2 de m.d.
3 de straat.
-stuk land 1-4 Dirck Joesten van Wynckel 2 Andries Scepers 3 Prans
Bollen.
-stuk land op Loverbos 1 Dirck van Wynckel 2 Aert Vereynseldonck
3 de weg 4 Dirck van Hoechten.
-stuk groese in den Achterbos 1-4 convent van Bynderen 2 Dirck van
Winckel 3 Thijs Bruystenê.
-een malder rog jaarl.staande aan Dominicus Verrijt.
Vrij behalve een malder rog en 31 i st.
fol.130vo,131
B Goert de zn.kreeg met Aleydis zijn moeder:
-huis,hof ,hofstad met een sester land aan den Meyboem 1 Aert Ver
eynseldonck 2 de m.d. 3-4 de straat.
-stuk land gelegen aan den Middelboem 1 Thonis Verstappen erfgen.
2 de m-d. 3 Prans Wreyns Bollen 4 de straat.
-stuk land op Loverbos
-stuk groese 1 Jan Dries 2-4 het convent Bynderen 3 Thijs Bruystens.
Vrij behalve een malder rog en 1i cop en 314 st.
fol.131,131vo
Jan Janszn.van de Goer heeft opgedragen aan Anthonis Joestenzn.
van Houbraken:
-stuk land.
Dit had Jan gekocht gehad van Frans Wouter Loeyen;brief d.d. .
23 feb.1563.
fol. 1 3 1 vo

Anthonis Joestenzn.van Houbraken belooft te betalen een rente van

6 gld.als Jan van de Goer aan Prans Wouter Loeyen gevest en gedra
gen had.
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fol.132
1 feb.1566 stilo Bosch
Jan Aertszn.van Reest verkoopt aan Marcelis Danielszn.van den Eyden 1/4 deel van:
-stuk beempt,die Werdingen beempt aan de Voert,welke Jan gekocht
had van Michiel Horckmans. 1 Peter Anthonis Verheeze 2 Aert Luyskens 3 Jan Andries van den Zeylberch 4 Prans die Smet e.a.
fol.132vo
Gielis Anthonis van Liessel en Antonis Anthonis van Liessel als
mbrs.van Gielis voorsr.kind,verkopen aan Jan Andries v.d.Zeylberch:
-stuk beempt in die Werdingse beempten jaarlijks rijdend tegen Joffr.
Louwen c.s. 1 Barthol.Peterszn.van Werdingen 2 Jan Dries den oüden
e.a. 3 de gemeynt 4 Joffr.Louwe e.a.
fol.133
Lenart sGrooten verkoopt aan Jan Jan Peters:
-stuk land op Braessel 1 Aert Jacops 2 Prans Joesten van Liessel.
fol.133,133vo
Jan van Eisen verkoopt aan Jacop Verrijt:
-stuk hooibeempt aan den Voertsen Wyell 1 rijdend tegen de koper beneven die Vorst 2 de Aa 3 Prans die Smet e.a. 4 Peter Coecxs.
fol.133vo
1 feb. 1566 stilo Bosch
Heylwich wede.Jacop Proeyen met Jan Jacops als mbr.verkoopt aan
Haeywig Petersdr.van den Berckven een jaarl.cijns van 30 st.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof etc.int dorp 1 Dirck van Heuchten 2 Aert Verscueren.
In marge:
Jan Hanricx van den Berckven kent dese renthe aen hem te sijn gequeten doer Aert Jan Slaets metten achterstel van dyen opten 29
oct.1640 consenterende oversulx in de volle casatie.
fol.134
Deze cijns van 30 st.te lossen met 25 gld.
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fol.134,134vo
1 feb.1566
Mathijs Verrijt en Henrick Joest Smolders verkopen aan Willem Ceelen
en Aerdt Peter Goertss.:
-stuk hooiveld aan die Heerstraat jaarl.rijdend tegen Fransen en ge
legen aan 1 die Heerstraat 2 Peter van Baerle erfgen. 3 de Aa 4 Jan
van den Borlaer.
fol.134vo, 135
Goort Gerit Goorts verkoopt aan Wilbrord Jan Peterszn.een cijns van
6 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.in de Wolsberch 1 Elisabeth Verrijt 2-4 Jan Joesten
3 de straat.
fol.135
Deze cijns van 6 vaten te lossen met 25 gld.
fol.135vo,136
1 feb.1566
Aert Mathijszn.van den Berge verkoopt aan Heylwych wede.Steven Martens haar ter tochte en haar knd.ter erfelijkheid een cijns van 6gld.
op Lichtmis uit:
-huis,hof etc.in de Steegen 1 Roef van Milheese erfgen. 2 Michiel
van de Cruys 3 de straat 4 Wilbrord Jan Peters.
-stuk land, die Cloeten 1 de Vicarij 2-4 Michiel vqn de Cruys 4 de
weg.
-stuk land aant Moelenpaeyken 1-3-4 Gielis van de Cruys 2 Roelof
v.Eyck e.a.
Indien deze percelen voor de cijns van 6 gld.niet goed genoeg etc.
zijn,zo stelt Dirck Danielszn.van den Eynde daarvoor tot een zeker
weer-en onderpand:
-huis,hof etc.tot Omel 1 Aert van de Cruys 2 Jan van de Goer e.a.
3 de straat 4 Jan van Rijt e.a.
fol. 136
Deze cijns van 6 gld.lossen met 100 gld.
In marge:
Deze rente gequeten door Willem Jan (....)bers. 22 feb.1640
fol.136vo
Willem Hanszn.Hermans verkoopt aan Jan van de Goer een cijns van
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8 vaten rog op Lichmisdag uit:
-huis,hof enz.tot Omel 1 Peter Nouwen 2-3 de weg 4 Dirck van Bus
sel e.a.
-stuk land,die Hoef 1 Lenart van Boescot 2 Peter Mennen 3-4 Laarbroek
fol.137
Deze cijns lossen met 30 gld.
fol.137,137vo
1 feb.1566
Prans Coelen verkoopt aan de 4 knd.van Dirck sGrooten een cijns van
3 gld.uit:
-stuk groese int Roet 1 Joest Vrients 2 Dirck Verscueren 3 Jan van
den Hoeck 4 de straat.
fol.137 vo
Deze cijns van 3 gld.lossen met 50 gld.
fol.138
Jan Joestenzn.van Houbraken verkoopt aan Goert Willem Goerts:
-stuk land tegen het mombers canken(?) 1 Jan Joest Ysbouts erfgen.
2 Peter Philips 3 de weg 4 Peter Willem Snijers.
fol.138vo
Dirck Wouter Loeyen verkoopt aan Anna wede.Mathijs die Groet,haar
ter tochte en de knd.ter erfelijkheid een cijns van 1 mud rog op
Lichtmis uit:
-huis,hof enz.in de Wolsberch 1 Prans Aert Emonts 2 Hendrick Wreynsen e.a. 3 de straat 4 Willem die Bruyn.
fol.139
Deze cijns van 1 mud lossen met 50 gld.
fol.139vo
1 feb.1566 stilo Bosch
Dirck s Grooten belooft te betalen aan Anna wede.Mathijs sGrooten
en haar knd.nu Lichtmis a.s.over twee jaar de som van 56 gld.
fol.139vo,140
Henrick Aertszn.van den Eynde verkoopt aan Adam Huybrechtszn.van
Buel;een cijns van 4i gld.en mud rog op Lichtmisdag uit:
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-huis,hof enz.tot Omel 1 Jan Peter Nauwen 2 Peter Mennen 3 Peter
van Reest 4 de straat.
fol.140
Deze cijns van 4i gld.en 1 mud rog lossen met 125 gld.
fol. 140, vo.
Andries Dries Gobbels belooft te betalen aan Heylwig Wilbrort Andriesdr.van nu Lichtmis a.s.over twee jaar de som van 56 gld.
fol.140vo,141
Prans Mercelis Peterszn.verkoopt aan Jan Joestenzn.van Houbraken:
-stuk land in de Wolsberch 1 Aert Jan Celen 2 Wilbrort Jan Peters
-stuk groese in Haeseldonck 1 Jan Maes 2 Peter Joest Tielen 3 de
Aa 4 Frans Aert Emonts e.a.
fol.14*1,141vo
15 maart 1566 stilo Brabant
Goessen van den Ven verkoopt aan Reyner Reynerszn.opt Sant een
schepenbrief van 36 st.cijns.Goessen had die brief gekocht gehad
van Joest Joesten Lemmens volgens brief Zomeren 9 nov.1536.
fol.141vo,142
13 feb.1566 stilo v.d.Bosch
Dirck Mathijs Slechtszn.belooft te betalen aan Peter Willem Froey
en nu Lichtmis a.s.de som van 27 gld.
fol.142
Ghevart Jan Switten belooft te betalen aan Goert Geldenszn.van
Boescot nu Lichtmis a.s.de som van 12i gld.
fol.142
Frans Reyner Bollen verkoopt aan Frans Dirck Peterss.:
-stuk land in Snijderscamp 1-2 Aert sHaenen erfgen.3-4 Jan van den
Baerle.
fol.142vo
11 feb.1566 stilo Brab.
Peter Rolofszn.van Milheese belooft te betalen aan Anthonis Loey
en te Mierlo nu Lichtmis a.s.de som van 24 gld.en dat wegens de
voorn.Anthonis die beloofd heeft jaarlijks te gelden de grondcijns
belopend 17 st.en dat uit de erfenis die Peter aan Anthonis ver
kocht had.
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fol.142vo
Eodem hebben Willem Claes als man van Jenneke Artsdr.van Diepenbeeck en Jan zijn zwager geoptineerd een vonnisbrief.
fol.143
Gielen Aert Gielen belooft te betalen aan Joest Gerardtszn.van de
Goer nu Lichtmis a.s.de som van 25 gld.in korting op een som van
41 gld.die de voorn.Gielen aan Goerdt Neelen beloofd had te betalen
fol.143*143vo
Anthonis Geritszn.van Colbraeken verkoopt aan Henrick Mathijszn.een
cijns van een mud rog op Lichtmisdag uit:
-huis,hof etc.tot Omel 1-4 Anna van den Eynde 2 erfgen.Anna Groe
ten 3 de straat.
fol.143vo
Deze cijns van 1 mud rog lossen met 50 gld.
fol.143vo,144
Anthonis Geritszn.van Colbraeken verkoopt aan Willem Thijs Grootenzn.een cijns van een mud rog en 3 gld.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof etc.tot Omel (zie vorige akte)
Deze cijns te lossen met 100 gld.
fol.144vo,145
Jan van Diepenbeeck als man van Catalyna dr.Jans van Eisen,Jan
haar zoon verwekt bij Willem Benyers met Jan van Diepenbeeck als
mbr..Margriet weduwe Jan sBruystens met Beela en Gieliske haar
wettige drs.en Bernard van Doerne als mbr.,Jan Jan Bruysten,Dirck
Corneliszn.als man van Anna zijn vrouw en Agnes Jansdr.van Eisen
met Anthonis haar broer als haar mbr.,verkopen samen aan Anthonis
Thomaszn.van de Cruys:
-huis,hof etc.,die Boescot 1 Jan van Boescot erfgen.e.a. 2 Jacop
Verrijt e.a. 3 de koper 4 de straat.
-stuk heiveld 1 de koper 2 Jacop van de Cruys e.a. 3 het convent
van Bynderen 4 Jacop Verrijt.
-alzulke erfrog als die verkopers tot Sint Oedenrode zijn aangestor
ven.Vrij behalve 17 vaten rog Helm.maat.

fol.145
Anthonis Thoemaszn.van de Cruys belooft te betalen aan de verkopers
de jaarl.cijns uit deze percelen en ook de grondcijns die jaarl.gaat
uit alzulke goeden als Jacop Verrijt van de verkoper gekocht heeft
en ook alzulke cijns als Michiel van de Cruys hieruit moest gelden
die hij ook van de verkopers gekocht heeft.
fol.145vo,146
De voorsr.verkopers verkopen aan Aerdt Mathijszn.van den Berghe:
-stuk beempt in de Steegen 1 Anthonis Thomaszn.van de Cruys en Jan
van Eisen 2 Ysbout Mercelis Ysbouts.
f o l . 146, 146vo

De voorsr,verkopers verkopen aan Jacop Verrijt:
-stuk land in die Steegen 1 Roelof Wreynsenzn. 2 de koper 3 Antho
nis van de Cruys en Jan van Eisen 4 de straat.
fol.146vo,147
De voorsr.verkopers verkopen aan Michiel Janszn.van de Cruys:
-stuk land in die Steegen 1 de weg 2 Hilleke wede.Lenart Bottelmans
fol.147
De verkopers verkopen aan Jacop van de Cruys:
-stuk groese omtrent den Moelendijck 1-4 Anthonis van de Cruys en
Jan van Eisen 2 Anthonis Lambert Wijntkens 3 convent Bynderen.
fol.147vo,148
Jacop van de Cruys belooft te betalen aan Jan van Diepenbeeck en
Margriet wede.Jan sBruystens met haar knd.en aan Jan een voorzoon
van Catalijn de som van 113? gld.en dat in drie termijnen,te weten
nu Lichtmis a.s.30 gld.en Lichtmis over een jaar 3O5 gld.te weten
anno 1568 stilo Brabant en de resten over twee jaar zijnde 53 gld.
fol. 148
12 maart 1566 stilo den Bosch
Henrick Mathijs Melis belooft te betalen aan Goesen sHaenen nu
Lichtmis a.s.de som van 25 gld.
fol.148vo
Jacop Verrijt verkoopt aan Jan van Diepenbeeck een cijns van 6 gld.
op Lichtmisdag uit:
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-huis,hof etc.in de Stegen 1-3 Anthonis van Boescot 2 Roef Wreyns
4 de straat
fol.148vo,149
Deze cijns van 6 gld.staat te lossen met 100 gld.
fol. 149,149vo
12 maart 1566 stilo Bosch
Aert Mathijs van den Berghe verkoopt aan Jan van Diepenbeeck een
cijns van 6 gld.uit:
-stuk beempt en stuk land daarbij in de Stegen 1 Anthonis Maes van
de Cruys 2 Ysbout Marcelis Ysbouts e.a. 3 de verkoper 4 Henrick
Rommen.
fol.149vo
Deze cijns staat te lossen met

100

gld.

fol.149 v o
Peter Verrijt als gemachtigde van Elisabeth zijn moeder heeft geopti
neerd een brief op Anthonis van de Moelendijck als van een cijns van
wege 17 vaten rog,ten achter 10 mud rog.
fol.150
12 maart 1566 stilo Bosch
Goort Cornelis Mennen belooft te betalen 6 jaar lang de som van 6
gld.en dat ten Bosche,die Goessen Joest Smolders jaarl.ten Bosch
geldende is en Goort zal deze 6 gld.6 jaar lang betalen zodat Goes
sen ontlast zal blijven.
fol.150
0p 27 april 1569 hebben de schepenen gewezen dat de Heer rechten
zou Goessen.
fol.150vo
Jenneke wede.Willem Mathijs Goorts met haar 3 knd.bij de zelve ver
wekt en met Ghevardt Jans sWitten haar mbr.,verkoopt aan Goort Wil
lem Goortszn.een cijns van 20 st.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof etc.int dorp 1 Gevard Jan sWitten 2 Maes Janss.van de
Camp 3 de straat 4 Peter Dircks Verscueren.

fol.151
Deze cijns te lossen met 16 gld.
fol.1 5 1 .1 5 1 vo
Anthonis Thomas van de Cruys verkoopt aan Margriet wede.Jan Beyniers een cijns van 15 gld.op Lichtmis uit:
-huis,hof enz.in de Stegen 1-2 Jacop van Rijt 3 de straat 4 convent
van Bynderen e.a.
fol.1 5 1 vo
Deze cijns van 15 gld.lossen met 250 gld.
fol.1 5 1 vo,15 2
Aert Mathijs van den Berghe verkoopt aan Margriet wede.Jan Beyniers
een cijns van 6 gld.op Lichtmisdag uit:
-stuk beempt en land in de Stegen 1 Anthonis Maes van de Cruys e.a.
2 Ysbout Mercelis Ysbouts 3 de koopster 4 Heer van Asten.
fol.152
Deze cijns staat te lossen met 100 gld.
fol.152 vo
Jacop Verrijt verkoopt aan Margriet wede.Jan Benyers een cijns van
6 gld.uit:
-huis,hof enz.in de Stegen 1-4 Anthonis Maes van de Cruys 2 Roef
Wreynsen 3 de straat.
fol.152 vo
Deze cijns lossen met 100 gld.
fol. 153
Margriet wede.Jan Benyers met Bernard van Doeren als haar mbr.ver
koopt aan Anna van Boescot alzulke cijns van 6 gld. als Margriet
die gekocht had van Jacop Verrijt met brieven uit Asten d.d. 15 maart
1566 stilo Bosch.
fol.153vo
Anno 1567 den 18de april zijn schepenen te Asten:
Bonaventura Verweyden,Lenart sGrooten,Ysbout Mercelis Ysbouts,Aert
Vervoert,Dirck Jan Francken,Jan Coelen.
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fol.153vo
Op 11 april 1567 is de Heer van Doerne met zijn diender gekomen te
Asten ten huize van Henrick Martens en heeft hem gevraagd of hij op
zijn hoeve wou komen die hij gepacht had.
Henrick antwoordde daarop neen en zei dat hij geen borg kon krijgen.
De Heer zou zijn hoeve verpachten en de schade op hem verhalen.
fol.154
Willem van den Meer bekent gescheiden te wezen van Mechteld zijn
voordochter verwekt bij Aleydis Aertsdr.Vervoert en doet helmelinge
vertegen op al haar goeden die zij nu heeft,belopend ongeveer 75 gld*
als Aleydis sterft zonder wettige geboorte dan reserveert Willem
op de penningen.
fol.154,154vo
Anthonis Jan Mennen verkoopt aan Mechteld wett.voordr.van Willem
van den Meer een cijns van 31 st.1 oort op Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.aan Voerseldonck 1-3 de straat 2 Aert Vervoert erfg.
4 Gelden Aerts van Boescot.
fol.154vo
Deze cijns is te lossen met 25 gld.
fol.155
30 april 1567
Hr.Lambrecht Jacop Gyselszn.heeft opgedragen aan Aerdt Peterszn.
van den Schuyl een schepenbrief uit Deurne d.d.27 sep.1545 wezende
een pacht van 1 mander rog,die de Heer gekocht had van Willem die
Vriese van Bakel.
fol.155vo
Willem Lenart Mercelis Maeszn.belooft te betalen aan Mathijs Philip»
zn.Verrijt van nu Lichtmis over een jaar de som van 34 gld.
fol.155vo,156
27 juni 1567
Jan Janszn.Verrijt verkoopt aan Gielis Jacopszn.van de Cruys:
-stuk land omtrent die moeien en is genoemd den Lichtheeze. 1 lenaitt
Mercelis Maeszn.e.a. 2 Roelof van Eyck erfgen.e.a. 3 Willem Danielzn.van den Eynde 4 het O.L.Vrouwe-altaar,samen met een erfweg om
over des verkopers erf te varen en drijven van Bamisdach tot Kersmis
toe.
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fol.156,156vo
Mathijs Verrijt en Marcelis Willemszn.van Diesdonck verkopen aan
Aerdt Peter Goerts:
-stuk groese in die Sporckt 1 Peter Nouwen erfgen. 2 Henrick Aerts
v.d.Eynde 3 het Laarbroeck 4 de koper e.a.
fol.156vo

Aert Peter Goerts verkoopt aan Mathijs Verrijt en Marcelis Willems
zn.van Diesdonck een erfweg over een groese,die Sporckt.
fol. 156vo,157
3 sep.1567
Peter Andries Smolders als man van Anna verkoopt aan Peter Aerdts
Verkeenen alzulke goeden als hem van wege Anna zijn vrouws zuster
zijn aangestorven.
fol.157
Eodem Marike weduwe van Bonaventura Verweyden met haar drie onmond.
knd.Prans,Bruysten en Elisabeth met hun mbrs.en Goert Niclaes Swoestenzn.als man en mbr.van Willemke zijn vrouw,hebben machtig gemaakt
Meester Henricken Bonaventura Verweyden om in naam van hen te rege
len en sustineren alzulke zaken als Bonaventura zaliger hange hevet
voor die Eerw.Heeren van 's-Hertogenbosch tegen die conventualen
van Dommelen en van Boxtel en voort alle zaken etc.
fol.158
12 aug.1567
Jacop Joestenzn.van Liessel zelf en Merten Jan Costerszn.als man
van Josina zijn vrouw,Jan Philips Berckers als man van Henrixken zijn
vrouw,Jacop Danielszn.van Oerschot man van Lijsbet,Thonis Thomaszn.
van de Cruys als man van Jutte,Aerdt Willemszn.Vereynseldonck en
Jacop Joesten voorn.als mbrs.van de onm.knd.n.l.Joestken en Meriken nagelaten drs.Joesten van Liessel,henne wettige broeder en Mer
celis Marceliszn.van de Verbeersdonck als mbr.van het onm.kind genoempd Peterke en verwekt door Peter bij Lijsbeth Mercelisdr.Ver
beersdonck, zijnde alle nagelaten erfgen.van Joesten Joesten van Lies.
sel met Elysabeth zijn vrouw;ze delen de goeden nagelaten door Lijs
bet hun moeder en ook door Pouwels hun broeder en Michiel hun broe
der.
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fol.158vo.159
A Jacop en de knd.van Peter hun broeder kregen:
-huis,hof.hofstad en een half lopensaet alwaar de huizing opstaat
1 de gemeynt 2 de knd.voorn. 3 de gemeynt 4 de Aa
-stuk land van 24 lopensaet 1-2 de voorn.knd. 3-4 Thonis Thomaszn.
van de Cruys
-het 1/3 van een stuk land 1 Jan Philip Berckers 2 Jacop Daniels
van Oerscot
-de 1/2 van een lopense land 1 Jan Philip Berckers
-stuk groese van 54 lopensaet
-stuk heiveld van 2 lopensaet en 1 copaaet 1 Jacop Daniels van Oer
scot 2 de knd.
B Jacop Danielszn.van Oerscot kreeg:
-een huis met de erfenis daarbij zoals dat Michiel ten deel was ge
vallen met een stuk land en groese.
-stuk groese 1 Thonis Thomas v.d.Cruys
-stuk heiveld van 2 lopensaet en een copsaet
-stuk land op den Rayacker 1 Jan Philip Berckers etc.
-het 1/4 deel in den Boenhof en het 1/4 deel van den Busselke.
Deze mededeler moet jaarl.gelden aan Marcelis van den Hulss tot
W .... 3 gld.8 st.,aan Bertholt van den Berckenboss 30 st.,aan de
kerk tot Vlierden 1 gld.,aan Heyl Loeyen 15 st.aan de h.geest van
Lierop 3 vaten rog,aan Joest sGroeten 1 malder rog,ten Bosch te le
veren 3 vaten en 14 cop rog.
C Jan Philip Berckers kreeg:
-stuk land op den Raeyecker
-stuk groese etc.
D Thonis v.d.Cruys kreeg:
-stuk groese etc.
fol.160
Merten Jan Costers verkoopt aan Jacop Danielszn.van Oerscot alzulk
versterf als hun aangedSeld was van wege zijn vrouw.
fol.160,160vo
Jacop voorsr.verkoopt aan Merten Jan Costers een brief van 18 gld.
d.d.21 juni 1567.
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ot

fol.160vo
Jacop Joesten van Liessel verkoopt aan Jacop Danielszn.van Oirscot
alzulk deel als Jacop voorn.ten deel was gevallen van wege Pauwel
en Michiel zijn broer.
fol.1 6 0 v o , 161
Jacop Danielszn.van Oerscot belooft te betalen aan Jacop Joesten
van Liessel 50 gld.en dat na de dood van Jacop Daniels voorsr.moe
der en wel op Lichtmisdag daarna,te verhalen op een brief van 300
gld.dewelke aan Jacop Daniels ten deel was gevallen van wege Willem
en Jan zijn kinderen.

,

fol.1 6 1 1 6 1 vo
1 8 dec.1 5 6 7
Jacop Danielszn.van Oerscot verkoopt aan Jacop Joestenzn.v.Liessel:
-4i vat rog met brief die Jacop de verkoper had uit onderpanden aan
Voerseldonck en genoemd dat Rynckevelt nu toebeh.aan de erfgen.van
Daniel Maeszn.
fol.161vo,162
Jan Philip Berckers en Jacop Danielszn.van Oerscot,Thonis Thomaszn.
van de Cruys en Mercelis Mercetiszn.Verbeersdonck als mbr.van Lijsbeth en haar knd.en Jan Philip Berckers met Ardt Willem Vereynseldonck als mbr.der onm.knd.van Peeter Joesten van Liessel,verkopen
samen aan Jacop Joesten van Liessel Ai vat rog met alle brieven uit
onderpanden aan Voerseldonck genoemd dat Rynckvelt,nu toebeh.aan
de erfgen.van Daniel Maes.
Na fol.162 -enkele bladen blanco.fol.163
Gielis Joest Smolders belooft te betalen aan Hr.Dirck Ruelenszn.
van Milheese 6 gld.jaarl.,nog aan Agnes Verboescot 4i gld.en wel
zo dat Jan Tielen,Jan Maes,Yken met haar knd.voorn.en Lucia met haa*
knd.daarvan onbelast blijven.
fol.163,163 v o

Joachim Henrick Scalvogels verkoopt aan Jacop Aertszn.van Otterdijck;
-stuk land aan den hageleyck genoempt den Cruysecker 1 Claus Robijns
erf 2 de koper 3-4 de weg.
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I
fol.163vo , 164
Dirck Ghielis verkoopt aan Bernard van Doeren:
-stuk land aan die moeien 1 Anthonis Joesten 2 erf.van O.L.Vrouwaltaar 3-4 de gemeyn molenwegen.
f o l .1 6 4 »164vo

Jan Janszn.van de Goer verkoopt aan Anna wede.Mathijs Groeten:
-stuk groese tot Omel 1-3 de koperse 2 Anthonis Gerits van de Goer
4 Thonis van Colbraeken.
fol. 1 6 4 v o
Item.Indien deze delers betreffende de goeden van Jan Tielen te
veel gebeurd hebben.dat zullen ze wederom geven.
fol.164vo
De erfgen.met hun mededelers aangaande Jan Tielen te weten:
Jan Tielen,Jan Maes,Gielis Danels en Yken met mbr.en haar knd.belo
ven te helpen ontlasten en dragen de portie van Lucia wede.Joesten
Vereynseldonck met haar knd.,deze is Henrick van den Vorst nu hef
fend .
fol.l65,l65vo
30 jan.1567 stilo Brab.
Jan Franse van Brey verkoopt aan Willem Mathijs Groeten de 1/2 van
een brief met verschenen pachten betreffende een jaarl.cijns van 5
gld,;deze had Jan de verkoper verkregen gehad van Anthonis Gerits
van de Goer met de brieven d.d.19 jan.1565.
fol.165vo,166
Willem Mathijs Groeten met zijn knd.verwekt bij Elsbena zijn vrouw en
Neelken Philipsdr.Verrijt met haar mbr.verkopen aan Mathijs Philips
Verrijt:
-een huis,hof etc.zoals dat de verkopers aangekomen was van wege
Philips Verrijt en Catalijn zijn vrouw wonend tot Heusden.
Vrij behalve 2 mud rog en de cijns van de grond.
fol.l66,l66vo
Goort Geldenszn.van Boescot verkoopt aan Mathijs Philips Verrijt en
Peter Verrijt als provisors der tafel v.d.h.geest een cijns van 30
st.op Lichtmisdag uit:
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-huis,hof etc.aan Voerseldonck 1 Frans v.d.Berghe 2 de straat 3 de
gemeynt 4 Gelden van Boescot.

fol.166vo
Deze cijns te lossen met 25 gld.
fol.166vo
Jan Jan Andries belooft te betalen aan Anna wede.Thijs Groeten nu
Sint Thomasdag a.s.de som van 25 gld.

fol.167
Lambert Janszn.Verrijt belooft te betalen aan Jan Janszn.van de Goer
van nu Lichtmis a.s.over twee jaar de som van 50 gld.

fol.167
Mathijs Philips Verrijt en Peter Verrijt als provisors h.geest verko
pen aan Elisabeth Willemsdr.een cijns van 6 vaten rog op Lichtmis
dag uit alle goeden die de h.geest zijn toebehorend.

fol.l67vo
Frans Aert Emonts verkoopt aan Aert Dirck Merchelis:
-stuk groese in die Haeseldonck 1 de koper 2 Jan Maes 3 Jan Joesten
4 Jan van den Hoeck.
Vrij behalve 1 mud rog en een J st.cijns,
fol.168
Bruysten en Peter zonen Nouwen verkopen aan Henrick Jacops een
cijns van 12 st.op Lichtmis uit:
-huis,hof enz.tot Omel aan den Bosch 1 Aert Michielis 2-3 de straat
4 Bruysten Frans ..

,

fol. 168 168vo
Deze cijns van 12 gld.lossen met 200 gld.
fol.l68vo,169
Dirck Jan Peters verkoopt aan Goerdt Danielszn.van den Eynde een
cijns van 6 gld.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof etc.tot Ostaden 1-3 Dries Claeus 2-4 de straat.
-stuk groese aldaar.
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fol.169
Deze cijns te lossen met 100 gld.
fol.169»169vo,170
Jacop Jacopszn.van de Cruys verkoopt aan Jan Jacops tot behoef der
drie onm.knd.van Lenart van Boescot een cijns van 14 gld.2 st.op
Lichtmisdag uit:
-huis,hof etc.tot Omel 1 Peter van Reest 2 Henrick Aertszn.van den
Eynde 3 de straat 4 het Laarbroeck
-stuk land tot Omel
-stuk erfs dat hij gekocht heeft van de erfgen.Beelen Verboescot
1-2 Henrick Wreynsen 3 Anthonis Verboescot 4 convent van Bynderen.
-nog al zijn kindsgedeelte dat hij verkoper van wege Beelen zijn vrouw
aangekomen of nog aankomen zal.
Tot zekerheid stelt hij als verkoper aan de koper tot een weerpand
een brief van jaarl. 1 mud rog,welke hij verkoper gekocht had van
Willem Engelen met brief d.d.1 okt.1568.
fol.170
Deze chijns van 14 gld.2 st.staat altijd te lossen met 232 gld.
fol.170vo
Frans Merchelis Peterss verkoopt aan Jan Joosten van Houbraken een
erfweg tot een stuk groese in die Haeseldonck zoals die de verko
per aangedeeld was vanwege Peterke zijn vrouw,aldus de deelbrief
daarover.
»

)

Bijlage D als los blaadje bij fol. 171.
1 juni 1559
Proces tussen Hr.Dirck Roelofszn.van Milheeze als aanlegger tegen
Willem Goert Gobbels en later zijn weduwe over de afstand van een
akker.
fol.171,171vo
Jan Maes verkoopt aan Thomas Janszn.van de Camp:
- S t u k land,de Heeseacker 1 Hr.van Asten 2 de koper
Ceelenzn. 4 de weg.
Vrij behalve een blanck als cijns van de grond.

3

Peter Dirck
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fol.171vo,172
31 jan. 1567 stilo Bosch (=1568)
Aert,Frans,Pauwel,Jan en Anthonis zonen van Marchelis van den Eynden,Frans Janszn.van Brey als man van Anna met de vier onm.knd.en
Ysbout Joesten met Dirck Tielens als hun mbrs.,verkopen aan Dirck
Henrick Merchelis:
-stuk land,aan Loverbosch 1 Frans Aert Emonts 2 Jan Jacops 3 de ko
per 4 de Loverboschweg.
fol.172
5 feb.1567 stilo Bosch
Aert Marchelis van den Eynde heeft vertegen (=afstand gedaan) tot
behoef van zijn broers en zuster en hun onm.knd.op alle goeden die
hem van wege zijn ouders waren aangekomen.
fol.172vo
Corstiaen Henrick Spee verkoopt aan Jan zijn broer een erfbrief van
jaarl.6 vaten rog die Corstiaen gekocht had van Frans Aert Emonts;
aldus de brief van Helmont 17 maart 1565.
fol.172vo
Danel Hermans belooft te betalen aan Aerdt Dirckszn.van Roesven nu
Sint Jansmisse a.s.de som van 28£ gld.
fol.172vo
Later bijgeschreven:De Heer zal Aerden volgens de inhoud van de
brief richten aan de gelover of zijn goeden den 22 sept.1568.
Bijlage E als los blaadje bij fol. 173*
6 juni 1562
Anna Gherit Jacopsdr.bekent dat zij betaald is van 100 gld.met de
verlopen pachten te weten 19 vaten rog en de helft van 6 gld.min
5 st.en dat op afkorting van 6 gld.min 5 st.jaarl.rente en dat we
gens een rente die zij van Jan haar oom in koop verkregen had.
Hr.Henrick Gerit Jacopszn.priester draagt zijn aandeel in goeden
die Hr.Jan en Philips en zijn drie wett.zusters verkocht hadden aan
Jan Jan Jacops,dat aandeel draagt hij over aan zijn oom voorn.en
zegt dat hij door de zelve betaald is.
Schepenen Isbout Marcelis en Bonav.van der Weyden.

01

fol.173
31 jan.1567 stilo Bosch
Philip,Lenart en Jan wett.zonen van Ambrosius Philip Colen,Jan Verstraten als man van Henrixken,Anthonis Willem Sanders als man van
Margriet,Henrick van Veltwijck als man van Anna zijn vrouw,Willem
Aertss.als man van Franse zijn vrouw,Goort Janszn.van Ertsborschs
als man van Luytgart en Henrick Henrickszn.van Bruessel als man
van Elsbena zijn vrouw en de voorn.Philip als principaal daar voor
gelovende en hem sterk makend,zijnde allen erfgen.van Ambrosius
voorn.Ze bekennen betaald te zijn van 864 gld.die Henrick Aertszn.
van den Eynde aan de voorn.verkopers schuldig was te betalen we
gens zekere koop van erfgoeden.
fol.173vo,174
Gertruyt Spee wede.Peter Spee met Henrick Baten als haar mbr.ver
koopt aan Gerit Soaeten als man van Elisabeth zijn vrouw,Cornelis
Verlynden Dircken zijn broer,Henrick Mr.Jan Buckens als man van Digna,Jan Reyners als man van Anna en Bastiaen Willem van Asten zijnde
allen erfgenamen van Anthoniske Goertsdr.Verlynden.
Gertruyt met haar mbr.doet helmelinge vertegen op deze goeden tot
behoef van de voorn.erfgenamen.

fol.174
Al deze erfgen.en Cornelis voorn.gelovend voor Dirck Geldens zijn
broer absent zijnde,hebben samen beloofd dat zij zullen betalen (of
een van hen) aan Gertruyt voorn.nu Sint Jansmisse a.s.50 gld.en
met Lichtmis a.s.de som van 53 gld.
fol.174vo
Mathijs Jacops heeft beloofd voor Gertruyt die voorn.penningen te
betalen ten dage als voor.
-voor alle die erfgen.-elk voor zijn deel.fol.i74vo,175
Willem Verrijt,Joest,Frans en Jan en Peter man van Elisabeth zijn
vrouw,Jan van Brey als man van Marie,alle kinderen van Willem voorn
verkopen samen aan Dirck Jacop sWittenzn.:
-stuk land op Braessel 1 Frans Verdiesseldonck erfgen. 2-3 Jan Pee
ters van Vosholen 4 de straat.

fol.175
31 jan. 1567 stilo Bosch
Henrick Aertszn.van den Eynde belooft te betalen aan Jan Joest An
drieszn. nu Lichtmisdag a.s. de som van 51 gld.
fol.175,175vo
Henrick van Brey verkoopt aan Anthonis Janszn.die Wit:
-stuk land tot Omel aant Eept 1 Peter van Reest 2 Goert Janszn.van
Otterdijck 3 Ceel Danielszn.van den Eynde 4 de koper.
-stuk beempt int Oulant 1 Dirck Daniels van den Eynde 2 Willem Hen
riek Michiels 3 de Aa 4 de gemeynt.
Vrij behalve jaarl.33 st.en 7 vaten rog en zijn aandeel in de heeren
cijns.
fol.175vo,176
Anthonis Janszn.die Wyt verkoopt aan Henrick van Brey een jaarl.
cijns van 9 gld.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof,land enz.tot Omel 1 Goort van Otterdijck 2 Willem Henrick
Michiels 3 Ceel Daniels v.d.Eynde 4 de gemeynt.
fol.176
Deze cijns staat te lossen met 150 gld.
fol.176,176vo
Henrick van Brey verkoopt aan Willem Henrick Michiels:
-stuk land tot Omel 1-2 de koper 3 Goort van Otterdijck 4 Thonis
die Wit.
Vrij behalve jaarl.5 vaten rog en het aandeel in de cijns.
fol.176vo.177
Henrick van Brey verkoopt aan Frans Janszn.van Brey:
-huis,hof etc.tot Omel 1 Willem Henrick Michiels 2 de koper 3 Hen
rick Aerts van den Eynde 4 de straat.
-stuk land aldaar 1 de koper 2 Willem voorn. 3 Ceel Daniels v.d.
Eynde 4 Thonis Jan sWitten.
Vrij behalve jaarl. 16 vaten rog en deel in de cijns.
fol.l77,177vo
Jan Lucas verkoopt aan Henrick Thijs Meliszn en Danel Lambrechta:
-huis,etc.aan Voerseldonck 1 Dirck Scoefs 2 Philip van den Moosdijck
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3 de straat 4 Thijs Bruystens.
-stuk beempt in die Plomp 1 Goert sHaenen 2 Thijs Bruystens e.a.
3 Aert Vervoert 4 Jan Roefs.
Vrij behalve jaarl.daaruit 14i vat rog aan de h.geest,nog 3£ vat
aan Marten van den Heytrack en 3 vaten aan de kerk van Asten.
Marten van den Heytrack mag over deze beempt varen.
Bijlage P bij folio 177 als los blaadje.
7 maart 1568
Dirck Daniels Willemszn.van den Eynde verkoopt aan Prans Peterss.:
de helft van een beempt tot Bussel 1 Sint Lenart-altaar in kerk
tot Lierop 2 de gemeen Beeck 3 Goert van Bussel 4 de Aa.
Testes Lenart Groeten en Jan Jan Tielen.
fol.177vo
Henrick Thijs Meliszn.en Danel Lambrechts verkopen aan Jan Lucas
met zijn vrouw:
-een lopense land,door Jan en zijn vrouw hun leven lang te gebruiken
Op dit land zullen Jan en zijn vrouw een smisse zetten die nu nog
op de andere erfenis staat. 1 de kopers 2 Jan Roefs 3 de kopers
4 de straat.
Hiervoor zullen Jan en zijn vrouw alle jaar 30 st.betalen zolang ze
leven;na hun dood zal het lopense land weer aan de verkopers komen
en de smisse zal blijven staan.
fol.178,178vo,179
Voor ons verschenen Henrick Thijs Melis en Danel Lambrechts om te
delen de goeden die ze van Jan Lucas gekocht hebben.
A Henrick kreeg:
-het huis met de hofstad en land daaraan
-stuk groese,in die Plomp
B Danel kreeg:
-de schuur en de schop met de hofstad en land zoals afgedeeld is.
-stuk beempt,in die Plomp.
fol.179
Prans Janszn.van Brey belooft dat hij Dirck Danielszn.van den Eynde
schadeloos zal houden van alzulke rente van 21 st.als Dirck voorn,
gevest had aan Aert Verdeusseldonck volgens brief daarover.
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-item nog van een jaarl.rente van 12 st.die Dirck in koop aangeno
men heeft aan Bonaventura te vergelden.
fol.179vo

5 feb.1567 stilo Bosch
Aert Lucas Verhyndert belooft te betalen aan Hr.Laureyns tHasen
tot Nederweert nu Lichtmis a.s.de som van 106 gld.
Bijlage G als los blaadje bij fol. 180
27 nov.1563
Ik Jan Verdoyenbraeken als klerk schrijf vanuit Lierop 27 nov .1563
aan:
Everart Nouts,goede vriend,weet dat Daniel Henricx tot Bakel en
Jan Henrick Verasdonck als erfgen.van Mathijs Heynen hebben gekwe
ten aan de wede.Goessen Heyn Jeronimuszn.de som van 100 gld.
Deze 100 gld.had Mathijs Heynen gevest gehad aan Jeronimus Heyn Jeronimuszn.,daarom op het protokol uitdoen,want Jut de wede.heeft
in Asten jaarlijks 6 gld.aan de wede.Tonis Rommen wonende op de
Diesdonck betaald,en dat wegenè deze 100 gld.staande in dit goed
te Asten.
fol.180
6 feb.1567 stilo Bosch
Jan Aerts Vervoert en Jacop Merchelis Willemszn.van Eymeryck ver
kopen aan Goert Willem Goertszn.:
-stuk land,den Heesacker 1 Hr.van Asten 2 Peter Philips Verrijt
3 de weg 4 Bonav.Verweyden
-stuk land op den Cruyswech 1 Bernard van Doeren 2 erfenis kerk van
Someren 3 Henrick Jacops 4 de weg.
-stuk land int Roet 1 Prans Wouter Loeyen 2 Anthonis Eisen e.a.
$ Peter Tielen 4 de weg.
Vrij behalve 7 vaten rog,1? vat rog en 4i gld.en een stuiver cijns.
fol.180v o ,181
6 feb.1567 stilo Bosch
Jan Aertszn.Vervoert en Jacop Merchelis Willenzn.verkopen aan An
thonis Willem Wagemakerszn.:
-stuk land in den Snijerscamp 1 Aert Verschueren 2 erfenis der kerk
3 Jan Joesten van Houbraeken 4 de weg.
Vrij behalve jaarlijks een halve braspenning als cijns.
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fol.181

Goert Willem Goerts verkoopt aan Jan Aert Vervoert en Jacop Merche
lis Willemzn.van Eymeryck een cijns van 10 gld.op Lichtmisdag uit:
-stuk land,den Heesacker
-stuk beemt int Roet (belending zie eerder)
-huis,hof enz.int dorp.
fol.181vo
Deze cijns van 10 gld.lossen met 150 gld.
fol.182
6 feb.1567
Jacop Merchelis Willenzn.zal van deze cijns jaarl.2£ gld.beuren en
wel zo lang als Jan Vervoert leven zal,na de dood van Jan zal Ja
cop de helft van deze rente van 10 gld.beuren.
Bijlage H bij folio 182 als los blaadje
21 jan. 1567 stilo Bosch
Dirck Janszn.van den Baerlo verkoopt aan Zeelen van Hulsen tot Nederweert een cijns van 3 gld.jaarl.op Lichtmisdag üft:
-huis,hof enz.tot Ostaden 1-4 Denis Claeus 2 de straat 3 de weg
-een beempt en een stuk land.
De los is met 50 gld.
fol.182vo
Aert Vereynseldonck belooft Prans Mercelis Peterss.kosteloos te
houden van alzulke rente van 18 gld.die de erfgen.van Marchelis
Verhofstadt staande hebben aan een erfenis op Afterbosch dat Prans
nu gebruikende is.
fol.182vo,183
19 feb.1567 stilo Bosch
Jacop van de Cruys belooft te betalen aan Henrick Joest Mennen tot
behoef der 2 wett.knd.van Severijn van Boescot van nu Lichtmis a.s.
over twee jaar de som van 59 gld.
Bijlage J. bij fol. 183 als los blaadje
16 aug. 1565
Peter Bruystenszn.van den Eynde belooft aan Mathijs Bruystens,Bonavent.Verweyden en Ghevart van den Zeylberch als erfgen.van Bruys
tens van den Zeylberch dat zij vooruit zullen hebben uit Peters goe
den na zijn dood,de som toan 67 gld.
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fol.183»183vo
Jacop Danielszn.van Oerscot verkoopt aan Jan Jan Andrieszn.van den
Zeylberch:
-stuk groes-en heiveld van 14 lopense op die Diesdonck gelegen
1 Peter Verdiesseldonck 2 de h.geest van Helmond 3 de gemeynt 4 An
thonis Thomas v.d.Cruys.
-land van 22 roeaen in den Boenhoff 1-4 Jan Andries 2 Jan Philip
Berckers 3 de straat.
-het 1/4 deel van de helft van het Busselke 1 Jan Philips 2-3-4
Jen Andries.
Vrij behalve uit het 1/4 deel van het Busselke jaarl.7i st.ten Bosch
te betalen.
fol.183vo
in marge:Thonis Thomas van de Cruys heeft vertegen op zijn deel van
den Boenhoff tot behoef van Jan voorn.
fol.183vo,184
Jacop Danielszn.van Oerscot bekent betaald te zijn.
fol.184
19 feb.1567
Jacop Danielszn.van Oerscot verkoopt aan Dirck Danielszn.van den
Eynde een cijns van 6 gld.uit een erfrente van 24 gld.jaarl.die Willem,Jan en Marie knd.van Jacop voorn.aan hem Jacop en Elisabeth
zijn vrouw verkocht hebben uit:
-huis,hof en erf op Diesdonck,zoals in brief van 20 juni 1567 is
gepasserd.
fol.184vo
Deze cijns van 6 gld.lossen met 100 gld.
fol.184vo,185
26 feb.1567 stilo Bosch
Jan van de Goor verkoopt aan Anthonis Janss.Verrijt:
-stuk land tot Omel aan den Colck 1 Jan Verrijt 2 Henrick sJonckers
erfgen. 3 de weg 4 Joest Verhoeven.
Vrij behalve de cijns van de grond te weten & braspenninck.

Bijlage K als los blad bij fol. 185
5 maart 1564 stilo Bosch
Conde voor Anthonis Joest van Houbraken.
Er was een accoord gemaakt tussen Jacop Joestenzn.van Liessel ten
eenre en de broers en zusters van Henrick Dircks ten andere met
ook Goetele de vrouw van Henrick Dircks voorsr. Inzake de nederslag
die Jacop aan Henrick voorsr.gedaan had.
Goetelt zou 12 gld.beuren van de zoenpenningen.
fol. 185,185vo
19 feb.1567
Feter Ruelenszn.van Milheeze verkoopt aan Antonis Loeyen tot Uierlo een erfbrief van 10 gld.waarvan de helft gekweten is;deze cijns
had Peter gekocht gehad van Jan Aerts van Otterdijsk met brieven
van Asten 14 maart 1566 stilo brab.
fol.185vo,186
19 feb.1567
Cornelis van Wijfflet verkoopt aan Ardt van Hersele alias Doeren
een jaarl.cijns van 20 vaten rog;deze waren Cornelis ten deel geval
len van wege 5 mud rog die Aert jaarl.schuldig was te gelden aan
Jan Wyfflet en Joffr.Aleyt Wijfflet zo als blijkt uit een schepen
brief van Den Bosch d.d.31 maart 1564.
De verkoper geeft tevens aan de koper een extrakt uit die brief
waarin hem dat derde deel van vijf mud ten deel was gevallen,geschre
ven en ondertekend door Peter die Ruyter priester en notarius.
Cornelis heeft vertegen op deze cijns van 20 vat rog of 1/3 van 5
mud. N.B. 1 mud=12 vaten.
fol.186,186vo
Aert van Hersele alias Doeren belooft als schuld.princ.aan Corne
lis Wijfflet nu Pasen a.s.de som van 27 gld.te betalen.
fol.186vo,187
Aert van Hersele alias Doeren met Daniel,Frans en Henrick zijn zo
nen belovend mede voor hun onm.broers en zusters,verkopen aan Jan
Theeuwen Hr.Aertszn.een cijns van 9 gld.jaarl.op Lichtmisdag uit:
huis,hof etc.te Asten aan den dijck 1-2 de hoeve tot Houbraken 3 de
weg 4 de straat.
Deze cijns van 6 gld.lossen met 100 gld.
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19 feb.1567 stilo Bosch
Mathijs Jacops mede voor Gerardt Melis Geldens zijn zwager,Dirck zijn
broer en Henrick Buckens als man van Dingen zijn vrouw,Jan Reyners
als man van Anna en Sebastiaen Willems van Asten zijnde alle erfgen.
van Thoniske Verstappen,verkopen aan Dirck Jan Andrieszn.van den
Zeylberch:
-huis,hof etc.aan Voerseldonck 1 Gelden sHaenen 2-4 de gemeynt
3 Aert Vereynseldomck
-stuk land aan den middel sten dreyboem 1 Aert Vereynseldonck erfgen
2-3 de koper 4 de gemeynt.
Vrij behalve daaruit jaarl.te gelden 6 vaten rog,3 pond was en de
cijns van de grond,de geburencijns en de dorpscommer met recht van
weg.
fol.188
19 feb.1567 stilo Bosch
Alle voorn.erfgen.verkopen aan Prans Mathijszn.van den Berghe:
-stuk beempt aan Voerseldonck,den Poetbeempt 1 de koper 2 Daniel
Maes 3 convent Bynderen 4 de gemeynt.
fol.188,188vo
Dirck Jan Andries van den Zeylberch belooft te betalen aan Mathijs
Jacops c.s.nu Sint Jansmisse a.s.de som van 50 gld.en 217 gld.nu
Lichtmis a.s.
fol.188vo
27 feb.1567 stilo Bosch
Willem Danielszn.van den Eynde heeft gerechtelijk voor deze bank
doen publiceren een schepenbrief en heeft geklaagd en "gecroent"
dat deze brief zou zijn "ontweert” van een cijns van 3 gld.die hem
in zijn schepenbrief verzwegen was.
De schout heeft de schepenen gemaand en erop gewezen dat de Heer
Willem zou richten aan zijn weerpand volgens die brief d.d.27 feb.
1567.
fol.189,189vo
Aert Vervoert verkoopt aan Mechteld Ghijsbert Bexdr.haar ter tochte
(=vruchtgebruik) en Jan Goertss.ter erfelijkheid,een cijns van 5 gld.
jaarl.op Lichtmisdag uit:
-stuk beempt,den (Eymberyck?) 1-2 Thijs Bruysten 3-4 Henrick Thijs.
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fol.189vo
Deze cijns te lossen met 82 gld.
fol.189vo, 190
27 feb.1567 stilo Bosch
Huybert van Roggel verkoopt aan Jenneken Willemsdr.van Brey een
cijns van 3 gld.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof enz.tot Ostaden 1 Peter Ruelens 2 Jan Peters,
fol.190
Deze cijns te lossen met 50 gld.
fol.190,190vo
Jochim Willem Bollenzn.belooft te betalen aan Henrick Bex de som
van 9 gld.;Jochim zal met half vasten a.s.1 gld.betalen en voorts
alle vierden deels jaar tot de gehele betaling 1 gld.
fol. 190vot191
18 maart 1567 stilo Bosch
Prans Emonts belooft te betalen aan Prans Henrick Vrientszn.nu
Lichtmis a.s.de som van 53 gld.
Bijlage L als los blaadje bij fol. 191
17 jan. 1559 stilo brab.
Een schepenconde voor Jan van den Ghevere tegen Arndt Thijssen van
den Berghe.
Ze zijn accoord inzake een schuld,Arndt zal 31 gld.geven aan Jan etc
Goyart van Bussel en Lenart Grooten zijn schepenen.
fol.191
Peter Thielens belooft te betalen aan Bruysten Willem Bruystens nu
Lichtmis a.s.de som van 54 gld.
fol.191,191 vo
18 maart 1567 stilo Bosch
Henrick Reyntkens verkoopt aan Lambrecht Willem Snijerszn.:
-stuk land aan den Dijck 1 Willem Goerts 2 de gemeynt.
fol.191vo
Lambrecht Willem Snyerszn.belooft te betalen aan Henrick Reyntkens
30 st.en aan Marijnen zijn vrouw ook 30 st.en dat zo lang als ze le
ven en niet langer.
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fol.192
Prans Emonts belooft te betalen aan Hr.Dirck Ruelena 3 vaten rog
en wel zo dat Peter Jan Mennen daarvan onbelast zal blijven.
fol.192,192vo
18 maart 1567 stilo Bosch
Lambert Janszn.Verrijt verkoopt aan Marchelis Joesten ïïreynsenzn.
een cijns van 2 gld.op Sint Jansdag uit:
huis,hof etc.tot Omel 1-4 de straat 2 Jan Verrijt 3 Anthonis Verrijt
fol.192vo
Deze cijns van 2 gld.lossen met 34 gld.
fol.192vo, 193
18 maart 1567 stilo Bosch
Peter Jan Mennen verkoopt aan Peter Dirk Peters en Henrick Marten
Ceelenzn.:
-stuk land,den Heesacker 1 Joest Vrients 2 Dirck Ysermans 3 Bonav.
Verweyden erfgen. 4 Marchelis Thijs erfgen.
-stuk land,den Nappart 1 Jan Willem Proeyen 2 Bonav.Verweyden erfg.
3 Prans Emonts 4 Joest Verlynden e.a.
-stuk land,ook den Nappart genoemd 1-4 Dirck Wouter Loeyen 2 Pau
wel Coelen 3 Anthonis Joesten.
-stuk groese,den Nappart 1 Prans Emonts 2 Anthonis Joesten 3 Jan
Willem Proeyen 4 Henrick Marten Ceelen e.a.
Vrij behalve jaarl.te gelden 14 vaten rog en de cijns van de grond
belopend 7 ende 8 st.nog een losrente van 9 gld.en nog 3 gld.en
nog 4? gld.
fol.193vo
Peter Dirck Peterszn.en Henrick Marten Ceelenzn.beloven te betalen
aan Peter Jan Mennen nu halt mei a.s.25 gld.en nu Lichtmis a.s.22
gld.en 12i st.
fol.193vo,194,194vo
Voor ons zijn gekomen Peter Dirck Peterszn.en Henrick Marten Ceelen,
ze delen de goeden die ze samen van Peter Jan Mennen gekocht hebben
Hieruit zal Peter jaarl.betalen aan Paes Gheverts 6 vaten rog;aan
Jan Jacops 4i gld.;tot Liessel 3 gld.;aan de vicarie van Asten 2
vaten rog en nog 4 st.cijns.
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Bijlage M bij folio 195 alB los blad
28 jan. 1563
Bonav.Verweyden als gemachtigde van het dorp Asten als aanlegger
tegen Anna wede.Thomas Heynen verweerderse inzake zekere penn.die
haar man zaliger nog schuldig zouden zijn vanwege de collecten van
de beden etc.
De partijen hebben een accoord gemaakt door de arbiters Jan Jacops
en Everart Noutsjde voorn.Anna zal gehouden zijn 9 gld.te geven en
dat voor Pasen a.s.te betalen.
fol.195
18 maart 1567 stilo Bosch
Huybert Henrick Thijs verkoopt aan Joest sGroeten een cijns van 3 gld
op Lichtmisdag uit:
-stuk groese in de Stegen 1 Anthonis Maes 2Ysbout Merchelis Ysbouts
3 Hr.van Asten e.a. 4 Michiel Aert Ghielenszn.
fol.195
De los ervan is met 50 gld.
fol.195vo
Aert Mathijszn. van den Berghe verkoopt aan Joost sGroeten een cijns
van 1 mud rog op Lichtmisdag uit:
-huis,etc.in de Stegen 1 Michiel van de Cruys 2 Roef Roefs 3 de
straat 4 Wilbrort Jan Peterszn.
fol.195vo,196
Deze cijns is te lossen met 50 gld.
fol.196
18 maart 1567 stilo Bosch
Prans Merchelis verkoopt aan Henrick Jacops een cijns van 6 gld.
op Lichtmisdag uit:
-huis,hof etc.aan Voerseldonck 1 Peter Spee erfgen.2 de gemeynt
3 Lenart Marchelis Maes erfgen.
in marge:
Deze rente van 6 gld.gekweten aan de knd.Goort van den Eynde op
10 april 1643.
fol.196vo
Deze cijns lossen met 100 gld. -is doorgehaald.92

fol.196vo,197
Joest Henrick Wagemakers verkoopt aan Dirck Tielens tot behoef van
Prans,Henrixken en Jenneke zijnde knd.van Tielen van Rut,een cijns
van 3 gld.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof en land int dorp.
fol.197
Deze cijns is te lossen met 50 gld.
fol.197,197vo
Anthonis Jan Mennen verkoopt aan Dirck Tielens:
-stuk land en groese met een erfweg daartoe aan Voerseldonck
1 Dirck Ghielen Eisen 2 Mathijs sBruystens 3 Jan Verbeersdonck 4
Goert Geldens van Boescot.
fol.197vo,198
18 maart 1567 stilo Bosch
Thijs Philipszn.Verrijt als man van Weyndelen zijn vrouw verkoopt aan
Henrick Jan Stricken alzulke erfgoeden als hem ten deel gevallen
zijn van wege zijn vrouws ouders.
Vrij behalve daaruit jaarl.te gelden zijn deel van 20 vaten rog gaan
de uit de gehele erfenis.
fol.198
18 maart 1567 stilo Bosch
Henrick Jan Stricken verkoopt aan Willem Thijs sGroeten en mede tot
behoef van zijn voorknd.verwekt bij Elsbena zijn eerste vrouw zaliger
een cijns van 12 gld.op Lichtmisdag uit:
-huis,hof en land in de Stegen 1 Agnes van Boescot 2 de Koestraat,
fol.198vo
Deze cijns van 12 gld.te lossen met 200 gld.
fol.199
18 maart 1567 (=1568)
Henrick Jan Stricken verkoopt aan Thijs Philipse Verrijt een cijns
van 18 gld.uit:
huis,hof etc.in de Stegen (zie vorige akte)
fol.199vo
Deze cijns van 18 gld.lossen met 300 gld.
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fol.199v o ,200
Henrick Jan Stricken belooft te betalen aan Thijs Jan Stricken en
Peter Verschueren de som van 150 gld.
fol.200
Willem Danielszn.van den Eynde belooft te betalen aan Joest van
den Goer nu Sint Jansmisse a.s. 8 gld.
fol.200,200vo
31 maart 1567 stilo Bosch=1568
Daniel Lambrechts verkoopt aan Peter Verrijt en Mathijs Philips als
provisors van de tafel van de h.geest en tot profijt ervan,een jaar
lijkse cijns van 3 gld.uit:
-een schuur met een stuk land en gelegen aan Voerseldonck 1 Dirck
Jan Smolders 2 Henrick Marchelis 3 Jan Roefs 4 de straat.
fol.200vo
Deze cijns van 3 gld.staat te lossen met 50 gld.
fol.200vo,201
31 maart
Dirck Laureyns van Ouwenhuys verkoopt aan Joost Jan Heneszn.een
cijns van 6 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-huis,hof etc. 1 Peter Verschueren 2 Henrick aan Henesan.3-4 de weg
fol.201
Deze cijns van 6 vaten lossen met 25 gld.
fol.201vo
31 maart 1567 stilo Bosch (=1568)
Roef Laureyns Roefszn.en Henrick Henrick Ghielenzn.bekennen betaald
te zijn door Goert Danielszn.van den Eynde met de som van 100 gld.,
die Ysbout Marchelis Ysboutszn.indertijd aan de erfgen.van Willem
Heynkens beloofd had te betalen.

Asten juli 1991.
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Klapper op alle voorkomende namen.

R62a
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Brederode, Jr. Reynolt van -Hr van Asten- 30-33-59
Brederode, Jr. Wolfart van
30
Brey, Aert van
9
Brey, Aert Aertszn. van
3
Brey, Frans Janszn. van (gm Anna v.d.Eynde)
- 4 onm. knd.81-83-84
Brey, Gerardt van
30
Brey, Henrick van
83
Brey, Hr. Henrick van
33
Brey, Jan Franse van
78
Brey, Jenneke dr. Willem van
90
Brey, Peter Aertszn van
61
Broeck, Jan Andrieszn v. den
52
Brouwers, Jan
22
Bruessel, Henrick Henrickx van (gm Elsbena
Coolen)
62-82
Brugge, Jacop van -tot Zevenaar4
Bruynen, Willem Jan
37
Bruystens, Bruysten Willem
90

Bruystens, Jan (Margriet de wede)
2 drs : Bela, Gieliske
Bruvsten, Jan Jan
Bruystens, Mathijs
Buckens, Henrick Mr. Jan (gm Digna)
Buekens, Merchelis
-van Somerendr : Geertruy
Buel, Adam Huybrechtszn. van
Bussel, Goert Danielszn van
- schepen af op 3 juli 1562 Bussel, Goert Danielszn van -schepenBussel, Joest Gelis van
Bijlagen of losse blaadjes
Bynderen, het convent van -belendingB ...... , Mathijs Meliszn van den

Camp, Anthonis v. de
-de erfgen.Camp, Lijske van de
Camp, Thomas Janszn. v. de
Ceelenzn., Aert Dirck Peter
Ceelen, Aert Peter (Sophia de wede)
3 knd : Peter, Ghevart
Anna (gm. Goessen van Best)
Ceelenzn, Henrick Marten
Ceelen, Joest Peter
Ceelen, Peter Peter
Ceelen, Willem
Claes, Dirck
dr : Catharina (Gm Willem Henrick
Michiels)
Clockhuyse, Walraven van -bastaardClaeszn., Willem Tielen (gm Margriet)
Claes, Willem (gm Jenneke Artsdr. van
Diepenbeeck)
Cnaei, Aert Lucas
Cnaex, Bonaventura
Colbraken, Anthonis Geritszn van
Colbraeken, Gerard Joestenzn van
Coolen, Ambrosius Philips (gm.)
9 knd : Philip, Lenart, Jan,
Henrisken, Margareta,
Franse, Luytgard, Elsbena,
Anna (gm Henrick van Veltwijck)
Coolen, Frans
Coolenzn., Henrick Jan (gm Messe)
Coolen, Jan
Coolen, Jan Mercelis
Gorneliszn., Aert Mathijs
Corneliszn., Dirck (gm Anna)
Cornelis, Goest
Costers, Merten Jan (gm Josina)
Coppens, Dirck (gm Mechtelt)
Crakelaerts, Griet en Belyen -zusters-

70-71
70
56-86
82-89
26

68
44
5-34-35-37-90
15-41
95
65-70-71-73-80-89
1

22
4-5
3-18-32-80
23-64
27-28
63-91
12
27-33
67
53
13
18
70
42
42
70
7

62-82

68
18
2
60-62
13-26
70
24
75-76
15-63
29-30-41-44

Cruys,
Cruys,
Cruys,
Cruys,

Aert van de
Aert Jacopszn v. de
Anthonis van de

Anthonis Janszn van de
Cruys, Anthonis Thomaszn. van de (gm Jutte)
Cruys, Jochim Henricks van de (gm Anna)
Cruys, Gielis Jacopszn van de
Cruys, Henrick van de (gm Catharina)
4 knd: Gielis, Jacop, Aert
Joachim Henricks (gm Anna)
Cruys, Henrick Thomaszn. van de
Cruys, Jacop v. de
Cruys, Jacop Jacopszn v. de (gm Beelen)
Cruys, Michiel (of Gielis) van de
Cruys, Michiel Janszn. van de
Custers, Marike dr. Jan

21
40-47
76

7-8
70-71-72-73-75-77
21
74
21
63
21-71-86
80
21-22-61
71
56

Daniels, Daniel Thomas
46
Daniels, Jan Thomas
15-23-50
Danielszn, Joost
58-59
Danielszn., Joest Joest
60
Daniels, Willem
22-24-29
Deenen, Jan Dirck
62
Diepenbeeck, Jan van (gm Catalyna van
Eisen)
dr : Jenneke (gm Willem Claes) 11-34-70-71-72
Dirck, (gm Lijsbeth) - Peter nat.zn.
2
Dirckxzn alias de Scoemaker, Anthonis
36
Dirckszn., Henrick
7
Dirckxs, Henrick (Godola de wede)
32-88
Dirckszn., Jan Jan Peter
35
Dirckszn, Peter (Weyndel de wede)
26
Dirckszn., Peter Jan Peter -de knd35-37
Driessen, Goert Nelis (Truynen de wede)
15
Drieszn., Dirck Jan
34
Drieszn., Dirck Joesten
15
Drieszn., Mr. Dirck Joest (gm. Josina dr.
Joest van Jut)
3-4
Drieszn., Peter Henrick
7-8
Diesdonck, Marcelis Willemszn van
75
Diesseldonck, Peter van
46
Doensen, Cremer
22
Doensen, Henrick Cornelis
26
Donckerszn., Henrick Jan
15
Doeren, Bernard van
15-32-70-73-78
Doerne, de Heer van
74
Dysseldonck, Huybrecht Joestenzn van
3

Eckerbroeck, Dirck Lambrechtszn van
Eckerbroeck, Henrick van
Elsbroeck, Aert Henrickszn van
Elsbroeck, Roelof Rutgherszn van

3
39
19

I

Eisen, Jan van
dr. Catalyna (gm Willem Benyers)
70
Eisen, Jan Janszn van
34
Eisen, Jan van
5 knd : Catalyna (gm Jan van Diepenbeeck)
Anna (gm Dirck Cornelis)
Agnes, Anthonis, Margriet (wede) 70
Eisen, Jan van
58-66
Emonts , Aert
3 knd : Frans, Ysbout,
Peterke (gm Frans Mercelis
36-61
Peters)
, Daniel Herman
26
Emonts,
49-50
Emontszn., Daniel Lambrecht
63-64
Emonts, Dirck Herman
39-61-64-79-81Emonts, Frans Aert
90-91
40
Emonts, Henrick Everaert
Ertbors, Goort Janszn van den (gm Luytgard
62
Coolen)
13-14-62-63
Evictie, of opwinning
37-51
Eyck, Roelof van
85-86
Eymeryck, Jacop Merchelis Willemszn. van
44
Eynde, Aert Aertszn v. den
Eynde, Daniel v/den (ggm. Marie gm Mathijs
52
v/d Berghe)
14
Eynde, Dirck Mercelis v. de
84
Eynde, Dirck Daniel Willemszn. van den
52-67-87
Eynde, Dirck Danielszn van den
20-21-41
Eynde, Frans Mercheliszn v. den
9
Eynde, Gelis Danielszn v. den
30-79-92-94
Eynde, Goert Danielszn van den
2
Eynde, Gregorius v. de
56-62-68-82-83
Eynde , Henrick Aertszn van den
11
Eynde, Henrick Mercelis v. den
33
Eynde, Joest Gelis v. den
Eynde, Mercelis van den (Mary de wede)
zn : Pauwel, Anthonis
43-46
Eynde, Marcelis Danielszn van den
1-11-66
Eynde, Marchelis van den
6 knd : Aert, Frans, Pauwel, Jan en
Anthonis
Anna (gm. Frans Janszn. van Brey) 81
Eynde, vrouw van Mercelis v. den
22
Eynde, Matheus Joestzn v/den (gm Catalina
v/den Berghe)
59
Eynde, Peter van (gm Aleydis)
10
Eynde, Peter Bruystenszn. v. den
1-86
Eynde, Pouwel Mercelis van den
7
Eynde, Hr. Tielman v. den
33
Eynde, Teeuwen Joestenzn. van den
5-29
Eynde, Willem Danielszn van den
13-30-89-94
Feyen, Peter
-de knd Flaederaken, Joffr. Margareta van
- Vrouwe tot Doerne,

4-5
47

^
23-66
Froeyen, Jan Willem (gm. Marie)
6-14-16-33-40
Froeyen, Peter Willem
->«
39-40-69
Froeyen, Thoemas Willem (gm Oda) -de erfgen.- 18-19
Franssen, Heyl
Froeyen, Jacop (Heylwich de wede)

Geldens, Dirck (- Verlynden ?)
82
Geldenszn., Gelden Aert
59
Geldens, Gerardt Melis
89
Geldrop, Thomas Janszn van
22-46
Geraerts, Anthonis Jan
40-50-51-52
Gerardts, Anthonis Joest
58
Gerartszn., Gerart Goert
3
Gerits, Sijkendr. Thomas Jan
53
Gerwen, Daniel van
3
Gerwen, Jr. Herman Danielszn. van
2-41-42-61
Gheverts, Faes
91
Ghevere, Jan van den
14-90
Ghielens, Aert
9-44
Ghielis, Dirck
78
Ghielenzn., Henrick Henrick
94
Gielen, Gielen Aert
70
Gijselszn., hr. Lambrecht Jacop
74
Gobbels, Andries Andrieszn. en Jan Andrieszn. 40-62-69
6-25-33
Gobbelszn., Daniel Goert
47
Gobbels, Jan Evart Goert
80
Gobbels, Willem Goert (gm)
21-78
Goer, Anthonis Gerardtzn van de
Goer, Gerart van de (gm)
5 knd : Joest, Anthonis, Anna, w.Frans,
41-54
Herman (Maria de wede)
27-64-87
Goer, Jan van de
Goer, Jan Janszn. van de (Anna de wede)
17-21-42-65-78-79
zn : Jan; dr.: Henrisken
21-42-62-64-70-94
Goer, Joest Gerardtszn. van de
17-27
Goer, Lambrecht Jan Janszn van de
67-75
Goertszn., Aert Peter
6
Goerts, Gerardt
9
Goertszn, Goert Matheus -van Meyel39 - 45 - 49 - 54 - 68- 72 Goertszn., Goert Willem
85-86
89
Goertszn., Jan
■H
19
Goertszn., Jan Gevart (gm Elisabeth;
20
Goertszn., Jan Jan Gerardt
9
Goertszn, Jan Matheus -van Meyel90
Goerts, Willem
67
Goorts, Goort Gerit
62
Goortszn., Michiel Gerardt
5
Goortszn.,.Theeusen Willem
.
Goorts, Willem Mathijs (Jenneke de we
72
en 3 knd
I
. u„
n
Goyaerts, Mathijs (gm. Wilhelma dr.
7
van Helmond;
2-3
Groeten, Aert Mathijs

Groeten, Anna -de kndGroeten, Dirck (gm Anna)
zn Henrick
Groeten, Dirck -de 4 knd.Groeten, Dirck
2 knd : Laureyns en Dirck
Groeten, Dirck -de erfgen.Groeten, Dirck Jan
Groeten, Jacop
Groeten, Joost Jan
Groeten, Lenart
-schepenGroeten, Lenart Dirck
Groeten, Lenart Janszn.
Groeten, Mathijs (gm. Anna dr. Hr. Dirck
van Hal)
Aert
zn
Groeten, Willem Thijs (ggm. Elsbena)
— vooeknd—
Groeten, Willem -de erfgen.-

Haelen, Hr. Jan
(= Heynen)
- oom van Anthonis Aert Dirck HeynenHaen, Goert die (Haenen)
Haengreefs, Joost
Haengreefs, Lenart
knd : Daniel en Ardt
Haengreefs Reynen Haengreefs, Nicolaes
Hal, Heer Dirck van -Anna de dochterHal, Peter Thomas zn van -tot LeendeHansen, Bruysten
Hasen, Hr Laureyns -NederweertHeilige Geest : Asten
Heilige Geest : Helmond
Heilige Geest : Lierop
Helden Gielis Roeffszn., Michiel van
Helden, Gisbert van
Helmond, Herman van
dr : Wilhelma (gm Matheus Guyaerts)
Helmont, Juffr. Walborgis van
Henen, Henrick Jan
Heneszn., Joost Jan
Henrickszn. , Anthonis Dirck (gm Anthoniske)
Henricx, Daniel -tot BakelHenrickszn., Henrick Mathijs (gm Ermgart)
Henrickszn., Joest
Henricksdr., Kristina Dirck -van MeyelHenricksdr., Margarita Dirck (= Heynen)
Henricks, Willem
Hermans, Danel
Hermans, Mercelis
Hermans, Peeter Joosten
Hermans, Willem Hanszn.
Hersele alias Doeren, Art van
knd : Daniel, Frans en Henrick
Hersel van Leent, Jan Daniels van
Heymekens, Henrick

48

39
68
20

11-22

34
76
34-56-92
12-24-48-66-90
9-21
6

2-3-59-68-78-79
70-78-93
40

1-15
31-42
18
18
18
3
19
31-54
85
11-20-40-47-4878-94
8-51-87
76
46
29
7-9
3-4-51
43-50
94
15-19
85
10-53
55-60
20
20
9
35-81
58
57
20-21-22-48-67
88
57
4-5

Heynen, Aert Dirck
2 knd : Anthonis
Catharina (gm Peter Jan Peterszn.)
Heynen, Anthonis Aert Dirck (gm Katharina)
Heynenzn., Hr Caspar Arden Dirck
Heynen, Daniel Henrick
Heynen, Dirck Henrick
knd : Margarita, Hr. Jan, Kristina,
Henrick
Heynen, Henrick Dirck
Heynen, Hr Jan Dirck
Heynenzn., Jan Joest
Heynen, Joest Dirck
Heynen, Mathijs
Heynen, Thomas Henrick (Anna Groeten de wede)
Heynkens, Willem
Heynselmans, Anna dr. Henrick
Heytrack, Marten van den
Hoeben, Jutke dr. Goert
Hoeck, Jan van den
Horckmans, H r . Jan en Henrick
Horckmans, Hr. Marten
2 knd : Hr. Jan en Henrick
Horckmans, Willem
Houbraken, Andries Joesten zn van
Houbraken, Anthonis Joestenzn. van
Houbraken, Jan Joestenzn. van
Houbraken, Joost van
Hulsen, Zeelen van
-tot Nederweert-

Jacops, Anna dr. Gherit
Jacopszn., H r . Henrick Gerit
Jacops, Henrick
Jacops, Jan

-priester-

5-31-36
15-16-35-37
22
20-21-25-26-36-37
20
20-37
20
14
53
85
12-34-40-92
94
17
84
37
64
60
60
1
45
65-88
68-69-80
36
86

81
81
39-43-49-53-79-92
2-17-22-23-24-2931-32-39-44-45-5861-63-66-80-91-92
12-13-81
82-89

Jacops, Jan Jan
Jacops, Mathijs en Dirck
Jacops, Thomas Mathijs (gm Margaretha
Verhynart)
24-25
dr : Elisabeth
18
Janszn., Anthonis Dirck
58
Jans, Thomas
9-10
Janszn., Willem Henrick
5
Jaspar, Hr.
Jeronimuszn., Goessen Heyn (de wede)
85
Jeronimuszn., Jeronimus Heyn
85
Joestenzn op die Beecken, Andries en Willem
9
Joestenzn., Anthonis (gm Godel. Jan Sandersdr.)35-48
Joosten, Frans Jan
2
Joesten, Jan
24-29
Joesten de custer, Jan
54
Joesten op die Beecken, Thomas (Katharina
de wede)
9
Joesten op die Beecken, Willem (gm Katherijn) 9
Joesten, Ysbout
81

Kapel tot Omel
Kerk : Asten
Kerk : Someren
Kessel, Bertholt van
nat. zn : Gielis
Kessel, Bertholt Gieliszn. van
Kessel, Gielis van
Keyen, Mr Jan
Kosterij , de
Kyvens, Dirck Peter

Lakens,
ellen
Lambertszn., Aert Dirck
zn : Peter
Lambrechtszn., Daniel
Lemmens, Joost Joosten
Lenartszn., Anthonis Goert
Liessel alias Verdieseldonck, Jacop Joesten
van
Liessel, Joest Joesten van (gm Elisabeth)
10 knd : Pauwel, Michiel, Joestke, Jacop,
Jutte, Peter, Josina, Henrixken,
Lijsbet, Josina
Liessel, Peter Joesten van - de onm. knd.Liessel, Peter Joest Joesten van (gm Lijsbeth
van Beersdonck)
- de knd.Loeyen, Anthonis
-te MierloLoeyen, Dirck Wouter
Loeyen, Frans Wouter (gm Jenneke)
Loeyen, Heyl
Lucas, Gerart Jan
Lucas, Jan (gm)
Lucaszn., Philip Gerard
Luyskens, Aert Jan (ook Luytkens)
Luyteren, Lenard Jansen,
-de knd -

| jl

gj| ”

23
25
|
36
47-55

20
7
83-84-94
69
6
33-75-77-78

75-76
77

75-76
69-88
13-20-36-47-493-9-14-26-29-30
32-39-43-56-65
76
11
11-34-46-83-84
11-47
7-9
55

Maeszn, Daniel
37-77
Maes, Jan
1-88
Maes, Thonis -de erfgen.—
6
Maeszn., Willem Lenart Mercelis
74
Martens, Henrick
74
Martens, Steven (Heylwich de wede) -knd40-41-67
Matheeuszn., Wilbrort Jan
1
Mathijszn., Henrick
70
Meer, Henrick van der
55
Meer, Willem Peter v. der (gm Aleydis Vervoert)
dr : Metke
49-62-74
Melis, Goert (Catarina de wede)
3 knd : Jan, Jenneke
Marike (gm Gerrdt Oudenlaets)
12-17-27
Melis, Henrick Mathijs
71-83-84
Melis, Jan
26
Meliszn., Lambert Pouwels
53
Mennen, Anthonis Jan -Elisabeth de moeder35-38-45-74-93

Mennen, Anthonis Joest
Mennen, Goort Cornelis
Mennen, Henrick Joest
Mennen, Peter Jan
Mercheli s , Aert Dirck
Merchelis, Dirck Henrick
Merchelis, Frans
Mercheliszn., Jan Jan
Mercheliszn., Peter Jan
Merchelis, Peter Peter
Merchelis, Pouwel
Meyel, Henrick van
Meyel, Peter van
-de erfgen. Michiels, Willem
Mic hiels, Willem Henrick (gm Catharina Dirck
Cl a e s d r .)
Mil heeze, Hr. Dirck Roelofszn van
Mil heeze, Peter Roelofszn. van
M il heeze, Roelof Hr. Dirckzn van
dr : Catharina
Moelendijck, Anthonis van den
Moelendijck, Peter v. den
Moesdij c k , Lambrecht Janszn v . den
Monix, Joffr. Margriet (wede Peter van
Berckel)

Noelen, Goert
Nouts, Everart
Nouwen, Bruysten
Nouwen, Bruysten Peter
Nouwen, Peter

Oerscot, Jacop Danielszn van (gm Lysbeth van
Liessel)
3 knd : Willem, Jan en Maria
Omel, het convent van
Oss, Willem Lemmenzn. van
Otterdijck, Aert van
Otterdijck, Frans Goessen van
Otterdijck, Goessen Aertszn van
Otterdijck, Jacop Aertszn van
Otterdijck, Jan Aertszn van
Otterdijck, Nicolaes Janszn. van (Mechteld
de wede)
zn : Frans
Ouwenhuys, Dirck Laureyns van

Panheel, Cornelis van
Peel, moer in de

15-36-37-45-48
72
86
57-64-91
79

si

92
39
37-38
24
23
5-7
54
46
53
31-32-77-80
3-14-51-56-69-88
22-31
60-72
14
33-55
17-31-47

70
85-92
79
56
79

8-14-29-34-46-5355-58-60-75-77-87
18-21-48
34

*9

4
4
77
11-88
7
94

33
58

-3

'|

Peters, Dirck Jan
Peterszn., Frans
Peterszn., Frans Dirck
Peters, Frans Merchelis (gm Peterke)
Peters, Jan Jan en Peter Jan
Peterszn., Marchelis (gm)
2
zn : Frans, Peter
Peterszn., Peter Dirck (Wijndel de wede)
knd oa : Henrick
Peterszn., Peter Jan
-de kndPeterszn., Peter Jan (gm Elisabeth dr. Aert
Dirck Heynen)
t o n m . k n d .—
Peterszn., Peter Jan (gm Sophia Reyner
Wij chmoets)
6 knd

19-79
84
69
50-61-69-805-11-29-66

Peterszn ., Wilbrord Jan
Peterszn ., Willem
Philips , Mathij s
Philips , Pauwel
zn : A e r t , Philip
Ph i l i p s , Peter (gm)
Pyll, Dirck en Jan

67
40-41
94

49
7-54-91
20

50

2-3-42
35
30

Reest, Goert Henrickszn van
26
Reest, Henrick Aertszn van
26
Reest, Jan van
9
Reest, Jan Aertszn van
66
Reest, Peter van
9
Reyners, Jan (gm Anna)
82-89
Reyntkens, Henrick (gm M a r i j )
90
Robben, Goessen Thomas
-en zn.3
Roefszn., Henrick Laureyns
18-19-20-22-35-42
Roeffszn., Michiel Gielis
-van Helden18-46
Roefszn., Roef Laureyns
94
Roelenszn. , Peter
24
Roeloffs, Anthonis Peter (gm dr. Jan Joost
Ysbouts)
48
Roesven, Aert Dirckszn. van
81
Roesven, Henrick Dirckszn. van
35-63-64
Roggel, Huybert van
51-90
Rommen, Anthonis
-de erfgen.53-85
Rommen, Henrick
44-72
Ruelens, Hr. Dirck (= van Milheeze)
36-91
Ruth, Aert Jan Dirckxzn van
23
Rut, Dirck van
56
Rut, Dirck Tielen Dircken van
6
Rut, Joest van
dr : Josina (gm Mr. Dirck Joesten Andrieszn)3-4
Rut, Tielen
3 knd : Frans, Henrixken en Jenneke
93
Ruyter, Peter
-priester, notaris88

Sanders, Anthonis Willem (gm Margareta Coolen) 62

Sanders, Margriet dr. Antonis
Sant, Cornelis Reynen opt
Sant, Reyner Reynerszn. opt
Sassen, Dominicus (Elisabeth de wede)
Scaeten, Gerit (gm Elisabeth)
Scalvogels, Beien
Scalvogels, Joachim Henrick
Scerderszn. , Peter Peter
Scerders, Willem
dr.: Aleydis (gm Corstiaen Smets)
Scherders, Peter -de erfgen.Schepen : Jan Peters v/d Berghe
Schepenen : in 1562, 1566,1567
Scheper,
Marten den
Schout tot Asten : Bernard van Doerne
Scoeffs, Dirck
Scoenmakers, Anthonis (Anthoniske de wede)
Schijndel, Eymbart van (Geertruyt de wede)
Schuyl, Aert Peterszn van den
Slaets, Peter -schepen 1591Slaets, Peter Jan
Slaets, Aert Jan
Slechtszn., Dirck Mathijs
Smets, Corstiaen (gm)
dr : Aleydis (gm. Peter Willem Verrijt)
Smets, Corstiaen (gm Maria Hendrick)
zn : Jan
Smets, Corstiaen (gm Aleydis Willem
Scerdersdr. )
zn : Goort
Smets, Jan Goort
Smets, Jan Jan (van Someren) (gm Luytgard dr.
Geertruy Buekens)
Smets, Joestken en Geertruyt drs Goert
Smisse, een
Smolders, Gielis Joost
Smolders, Goessen Joest
Smolderszn., Goessen Aert (gm Margriet)
Smolders, Henrick Joest
Smolders, Jan Andries
Smolders, Peter Andries (gm Anna)
Snavels, Hr. Jacop
Snoecx, Willem
Snyerszn., Jan Cornelis
Snijerszn., Lambrecht Willem
Snyer, Reyner den -erfgen.Spee, Peter (Gertruyt de wede)
Spee, Corstiaen Henrick en Jan Henrick
Spee, Willem (gm Anthonia)
Stamnen, Lenart
Stricken, Henrick Jan

47
41
69
30
82
30
21-77
27
64-65
12
53
41-59-73
38
2-32
38
63
17-20
74
48
53
66
69
63
64-65
64-65
64-65

Stricken, Thijs Jan
Sijmons, Jan

26
38
84
77
72
6
67
40-42-4775
54
58
23
90
40
82
81
2
20
18-26-3093-94
94
53-58

Theeus, Bertholt Henrick
Teeuwens, Henrick -de erfgen.Teeuwenzn., Andries Henrick (gm Anna)

53
18

12

Theeus, Jan
Theeus, Peter
Theeus, Wilbort -de kndTheeuszn., Peter Jan (gm)
knd : Aert, Frenske, Ysbout
Theeuwen Hr. Aertszn., Jan
Thijs, Henrick
Thijs, Huybert Henrick
Tielens, Dirck
Tielen, Jan
Tielens, Jan (gm Gielike)
Tielen, Jan Jan
Tielenszn., Jan Tielen
Tielens, Peter
Tielmans, Jacop
Tripmekers, Gerardt Joesten (Anna de wede)

Veltwijck, Henrick van (gm Anna Colen)
Ven, Goessen van de
Venne, Goessen van de
Verasdonck, Jan Henrick (gm. Catharina)
Verbeeck, Gerardt Willems (gm Catharina)
Verbeersdonck, Mercelis Merceliszn van de
Verbeersdonck, Peter Henrick van de
Verboescot, Anthonis Thomaes
Vercolbraeken, Gerardt Joestenzn
Vercolbraeken, Joest
Verdeusseldonk, Aert
Verdiesseldonk, Jacop
Verdoyenbraken, Jan -klerk te LieropVereynseldonck, Aert Willemszn
Vereynseldonck, Jan
Vereynseldonck, Joost (Lucia de wede)
Verhaeghen, Willem -van HeldenVerhoeven, Ghevaert
dr : Heylwich (gm Aert Aertszn.van den
Berghe)
Verhoeven, Hubrecht (Christina de wede)
Verhoeven, Peter Jans
Verhoeven, Willem
Verhofstadt, Marchelis
Verhuurcedulle, een
Verhynart Aert ( gm Margriet)
zn : Lucas
Verhynart, Aert Lucas
Verhijnart, Anthonis Willems
Verhyndert, Jenneke dr. Willems
Verhynert, Lucas Aerts
Verhynart, Willem (gm Elisabeth)
dr : margaretha (gm Thomas Thijs Jacops)
Verkeenen, Peter Aerts
Verlynden, Anthoniske dr. Goerts
Verlijnden, Cornelis en Dirck
Vermeer, Hr. Marten
Vernebben, Jan Lemmenszn.

SS
gj
39
32-48
88
31-33
92
53-81-93
3-22-23-30-77-78
18
9-16-44-45
15
90
6
6

82
69
47
20-21-25-26-27-3637-85
4-5
75-77
5
8
9
4
84
33
85
17-18-31-75-77-86
58
77-78
18
12-26-27
1
59
1
86
10-12

61
52-53-58-59-85
25-59-61
61
62
24-25
75
82
82
36
|jfi

Verrijt,
Verrij t ,
Verrij t ,
Verrij t ,
Verrij t ,
Verrijt,
Verrijt,
Verrij t ,
Verrijt,
Verrijt,

Anthonis Janszn.
Dominicus
Elisabeth
-en Peter deznJacop
Jacop Janszn. (gm Anna)
Jan
Jan Janszn.
Lambert Janszn.
Peter
-Elisabeth de moederPeter Willem (gm Aleydis Corstiaens
Smets)
Verrij t , Philip (gm Catalijn)
knd : Mathijs, Neelke
Verrij t , Thijs Philipszn. (gm Weyndele)
Verrij t , Willem
5 knd : Joest, Frans, J a n ,
Marie, Elisabeth
Verschueren, Peter
Verstappen, Thoniske (“ Anthoniske Verlynden)
Verstraten, Jan (gm Henrisken dr. A m b r .Coolen)
V e r v o e r t , Aert
2 knd : Jan
Aleydis (gm Willem Peters v. der
Meer)
Vervoert, Aleydis dr. Aerts
Vervoert, Frans Claeszn
Vervoert, Jan Aert
Vervoert, Jan Aert (gm Joostken wede Marten
Mercelis Ysbouts)
Vervoert, Joost Niclaes
-dedrVervoert, Luytgard Claes
Verweyden, Bonaventura (Marike de wede)
5 knd : Frans, Bruysten, Elisabeth,
Willemke, (gm Goert Niclaes
Swoesten) (uit Heeze)
Mr. Henrick
Verweyen, Joost Hermans
Vicarie, de
Vissers, Hendrik (gm Hadewich Wijchmoet)
3 knd.
Vorster, Philip den
Voordt, Marie Everts wedeuwe van
Vossenhoelen, Mr. Adriaen en Jan van
Vrancken, Dirck Jan
Vrancken, Peter
-de onm. knd.Vrients, Aert Henrick
Vrientszn., Frans Henrick
Vrients, Jan Aertszn.
Vrientszn., Joest Aert (gm Yken)
Vriese, Willem die
-van Bakel-

Waeter, Andries v de
Waeter, Hr. Henrick van de
Wagemaker s z n ., Anthonis Willem

4-87
65
60
66-71
6
15
74
79-91
29-72-94
29-63
78-79
67-74-75-93

82
3-23-94
82-89
62

30-49-89
74
3
85-86
59-60
33
3

4-33-58-75-86-92
57
67-91
50-57
41
30
50
37
46
7-34-91
57-90
12-13-27-39
18-19
74

52
42
85

Wagemakers, Joest Henrick
Walburch, Joffr.
Weever, Willem die
Weg, een erfWeltwijck, Henrick van (gm. Anna Coolen)
- ook VeltwijckWerdingen, Bartholomeus van
Werdingen, Thonis Peters van
Wert, Joest die
Weynen.(Weyen), Dirck (Marie de wede)
Weynenzn., Mercelis Dirck
Willems, Elisabeth dr.
Willem, Goort
Willemszn. van Eymeryck, Jacop Merchelis
Willems, Jan
Willemszn., Jan Joest
Willen, Aert Ghevarts (Jenneke de wede)
Witten, Dirck Jacop
Witten, Ghevart Janszn.
Witten, Hanrick (Elisabeth de wede)
Witten,
Jan - de erfgen.Witten, Jan Aelbrecht -de kndWitten, Maria dr. Laureyns
Witten, Willem Jan
Wouters, Jan Willem
Wouters, Thonis -van GeldropWreynszn., Marchelis Joesten
Wreynsenzn, Roelof
Wuymans, Anthonis Henrick
Wijchmoets, Reyner
4 knd : Antonie, Maria,
Sophia (gm Peter Jan Peterszn)
Hadewich (gm Hendrik Vissers)
Wynckel, Heylken dr. Joest van den
Wijfflet, Cornelis van
Wijfflet, Jan en Aleyt
Wijntkenszn., Antonis Van den Molendijck
Lambert
Wijt (Wit), Anthonis Janszn. die

Ysbouts, Jan Joesten
3 knd : Jan, Gelis
... dr. (gm Anthonis Peter Roefs)
Ysbouts, Marten Marcelis (Joestken de wede)
Ysbouts, Ysbout Joesten
4 knd : Joest, Philip, Ysbout, Jutken
Ysbouts, Ysbout Mercelis
Ysermans, Willem Jan
Zeylberch,
Zeylberch,
Zeylberch,
Zeylberch,
Zeylberch,

Bruysten v/den
Dirck Jan Andrieszn van den
Gevart Jan Andries v. de
Ghevart v/den
Ghevart Bruystenzn v. den
(gm. Mechtelt van Rut)
Zeylberch, Jan Andries van den
Zeylberch, Jan Jan Andrieszn v. den

58-93
24
16
43-54--64-74-75-80
62
36
42
35
23
4-23
79
40
85
2
39
32
7-61- 82
36-53 -69-72
13
40
11
13-40-49
40
56
18
91
71
50

50-51
53
88
88
60
48-83

12-19-32-39-43-48
12-31-59-60
24
43-49-72-94
39
86

38-40-56-89
41
86

30
5-12-13-15-16-2027-41-49-58-60
45-62-87

Klapper op toponiemen.

Aestappen, huis enz. op
Aestappen, huis etc. den Swysencamp tot
Achterbos, groese in den
Afterbosch, erfenis op
Appart, groese den

15-20-21-41
20-21
55
85
24-57-64

Becker, land den
-aan den DijckBeeck, op die,
Bereken Boss, land den
Bergelen, beempt tot
Blexken, land het
Bocht, land den
Boenhof, den
Boescot, huis die
Bos, den
- hoger eynde Bosch, weg naar den
Bossenpad, den
Braessel, land op
Broeckstraat, de
Bussel, beempt tot
Busselke, het

29
16-36-84
51

Calff Wynckel, beempt aan
Camp, den Groeten
-aan den dijckCamp, den nyewen
Cloeten, land die
Colck, land tot Omel aan de
Craenenecker, den
Creyenstart, land den
Cruysecker, land aan hageleyck den
Cruyswech, land op den

33-34
28
24
67
87
28
18

Diesdonck, land
Donck, land die
Dreyboom, land aan den middelsten
Dijck, land etc. aan den
Dijck, land den Becker a/den
Dijckerbroeck, groese het

8-87
55-58
89
2-28-29-37-38
29
29

Eept, land aant
Eusel, een
Eusel, het hoigh
Eussel int Liender, een
Espen, land die — tot Omel—
Essecker, land den
Euwelss, groese aan Dieker
Euselken, groese dat cleyn
Eynde, groese die

83
24-29-54
47-51

Graffecker, land den

51

63
36
8-76-87
70
44
54
55
66-82
51
84
8-87

85

21
®
"
55

55

Haerecker, de (cleynen of grote)
Haeseldonck, groese in
Haeseldonck, beempt die
Hageleyck, land aanl
Haverlant, dat
Heerstraat, die
Heesacker, de
Hegecker, den -aan den DijckHoef, land die
Hoeffkenecker, land den
Hoerst, de
Hoeve : ter AóA - te Dinther
Hoeve : ter Borcht
- te Dinther Hoeve : die Diesseldonck
Hoeve : den Heesterman
Hoeve ten Heyen
: op Heusden
Hoeve, Houbraken
Hoeve : van Vosshoelen
Horst, groese die
Horste, de Vlierdense

1-43-50-64-69-79-80
49
77
61
8-67
24-33-39-80-85-91
27
68
51
8
30
30
46
36
42
88
39
54-55

Koestraat, de
Kyevytshof, land den

93
51

Laerbroeck, het
Langhstraet, huis etc— aan de
Lichtheeze, land bij molen en genoemd
Lielder, een eeusel int
Lochten, akker in de
Loe, ecker den (die half)
Lovèrbos, land op
Lijnenvelt, het

16-25-61-68-75-80
49
74
37
33-39
54
32-65
23-29

Mauressche, land het
36
Meyboem, land aan den
65
Middelboem, land aan den
65
Molen, land den Lichtheeze bij den
Molen, land aan die
74-78
Moeien, huis aan die wijn6
Moelendijck, groese bij
71
Moelenpaeyken, land aant
67
Moelenwyel van Bergelen, het
51
Mombers canken, land tegen het
Mortelstraat, de
36

54-55

74

68

Nappart, land den
Neerencamp, land den
Noetken, land int
Nuwland, het

91
36-45
45
19

Omel, die Strijckhoeve tot
Omel, erfenis aan ghenen Boss tot

21
56

Omel, huis tot
Omel, land aant Eept tot
Omel, land die Espen
Omel, land tot;
Onstade, huis etc tot
Ossenbeempt, den
Ostaden, huis tot
Oulant, beempt int

4-7-9-10-40-48-6267-68-69-70-79-80
83
21

42-54-64-78
51
34
19-50-52-79-86-90
83

Poetbeempt, den
Plomp, beempt in die

89
84

Quickstraat, de

36

Raeyecker, de
Rey, land in die
Roet, groese int
Rynckvelt, dat

8-76
14
68-85
77

Seylmeer, huis etc. die
Snijerscamp, land in
Sporckt, groese die
Ste(e)gen, beempt in de
Stegen, huis in

60
54-69-85
75
44-71-92
19-22-26-52-67-7273-93

Stockecker, land
-tot OmelStrijckhoeve, land die
-tot OmelSwartbroeck, beempt int
Swijsencamp, huis tot Aastappen den

20
21

Veltken op die hofstad, een ecker
Ven, een veld het
Venacker, den
Voert, beempt die Werdingen aan de
Voert, een beempt die
Voerseldonck, huis aan
Voerseldonck, land of groese
Vorst, die
Waterstraet, land aan die
Werdingen, groese in die
Willygecker, den
Wolsberch, huis
Wolsberch, land in de
Wyell, beempt aan Voertsen

32
20-21

54
43
36
66

1
5-38-45-47-56-58-5974-77-79-83-89-92-94
38-89-93
66
24
21-66

39
4-12-13-17-24-5767-68
63-69
66

Klapper op alleen persoonsnamen genoemd bii de
belending der percelen.
Andries, Jan
Baerle, Dirck Janszn van (van Voshoelen) 51
Baerle, Jan v. den
51-69
Baerle, Peter van
57
Behelp, Jan
57
Berckel, Peter van - de erfgen. - 2
Berckers, Jan Philip
76
Berckers, Willem
58
Berghe, Aert Math. vanden
22-28-29
Berghe, Frans Thijs v.den
51-58-79
Berghe, Mathijs Jan
45
Boescot, Agnes van
93
Boescot, Anthonis van
72-80
Boescot, Gelden Aerts van
74-79
Boescot, Goert Geldens
van
93
Boescot, Jan van
51-70
Boescot, Lenart van
68
Boescot, Thomas van
52
Bollen, Frans
56-65
Bollen, Frans Laureyns
65
Bollen, Goert
51
Bollen, Joachim
53
Borlaer, Jan van den
67
Breij , Henrick van
19
Bruyn, Willem die
4-68
Brustens, Mathijs
24-39-47-63-6584-89-93
Bussel, Dirck van
55-68
Bussel, Goort van
37-84
Bussel, Goris van
28-29
Bussel, Huybrecht van
44
Calis, Roeff van
Camp, Maes Janszn. van de
Ceelen, Aert Jan
Ceelen, Henrick Marten
Ceelen, Marten
Ceelenzn., Peter Dirck
Ceelen, Peter Peter
-erfgen. Chielens, Dirck
Claeus, Denis
Claeus, Dries
Claeuss, Joorden
Coecxs, Peter
Coejen, Aert
Coelen, Bruysten
Co(e)len, Jan
Coelen, Luyt
Coelen, Pauwel
Colbraken, Thonis van

38
72
69
64
55
80
28
58
86
79
50-52
66
33
7-9
16-48-54
55
91
78

Coolen = Coelen
Cort, Aert die
Cremers, Elisabeth dr. Lambrecht
Cruys, Anthonis Thomaeszn v .de
Cruys, Aert v. de
Cruys, Jacop v. de
Cruys, Michiel v. de
Cruys, Thomas v. de
Cuypers, de wede Geertruyt

Daniels, Gielis
- de erfgen. Deynkens, Jan
Diepenbeeck, Aert van
Dirckszn., Gielis Henrick
Dircks, Jacop
Doense, Henrick
Doeren, Bernard van
Doeren, Lambert van
Dries den ouden, Jan

54-55
49
67
70
67-92
'’g

71-73-76-87

26
29

39

6
45-50-52
24
36
64
85
36
66

Eisen, Anthonis
Eisen, Dirck Ghielen
Eisen, Jan van
Emonts, Aert
Emonts, Frans Aert
Eynde, Anna v.d
Eynde, Ceel Danielszn v.d
Eynde, Dirck Danielszn v. den
Eynde, Henrick Aertszn. v. den
Eynde, Marcelis v. den
Eynde, Mathijs Joesten v. d
Eynde, Pauwel Mercelis v. den
Eynde, Willem Danielszn v. den
Eyck, Roelof van
Eyck, Willem van
-de erfgen.-

85
93
71
24-59
57-63-68-69
70
83
4-83
75-80
32-50
36
50
74
67-74
54

Froeyen, Jan Willem
Fijen, Dirck

57 91
38

Gherarts, Thonis
Ghielenszn., Michiel Aert
Gobbels, Daniel Goert
Gobbels, Willem
Goer, Anna van de
Goer, Anthonis van de
Goer, Anthonis Gerits v. de
Goer, Gerit v. de
Goer, Jan van de
Goer, Willem v. de
Goerts, Daniel
Groet, Joest die
Groeten, Anna
-de erfgen.Groeten, Dirck
Groeten, Lenart Jan
Groeten, Mathijs
Groeten, Willem Mathijs

32—33
«*
64
64
78
40
98-29
41
23
70
I51
25-61
54-55-64
64

Haenen, Aert
Haenen, Gelden
Haenen, Goert
Happen, Joestken
Helmond, Gerart van
Henrickxzn, Peter Mr.
Henskens, Yda
Heynen, Joost Dirck
Heynen, Thomas
Hoechten, Anna van -erfgen.Hoechten, Dirck van
Hoechten, Goert van
Hoechten, Willem van
Hoeck, Jan van den
Horckmans, Hr. Marten
Houbraken, Jan Joesten van
Huyben, Thonis
Huypkens, Rut

69
89
34- 47-84
39
54
37
63
6
55
44
65- 66
64
54
13- 14-39-50-54-68-79
52
85
46
8

Jacops, Aert
Jacops, Henrick
Jacops, Henrick Jan
Janszn., Bruysten
Janss, Henrick
Jonckers, hendrick
Jonckers, Sijmon
Joesten, Anthonis
Joesten, Jan

37-66
24-50-51-52-85
50
50
19-46-63
21-87
24
57-78-91
46-64-67-79

Kessel, Beth. van
Kocxs, Bartholomeus

37
14

Liessel, Frans Joesten van
Liessel, Geef van
Liessel, Gielis van
Liessel, Joest van
Liessel, Joest Joesten van
Loebkens, Melis
Loeyen, Dirck Wouter
Loeyen, Frans Wouter
Loeyen, Wouter
Louwen, Joffr
Lucas, Gerart
Luyskens, Aert

66
55
28-29
15
41

Maes,Lenart Marchelis
Maes, Anthonis
Maes, Danel
Maes, Jan
Maess., Jan Marchelis
Maeszn., Lenart Mercelis
Marten, Jan
Marchelis, Henrick
Melis, Jan
Melis, Jan Jan
Mennen, Peter
Mercelis, Thomas

f'

g |S

„ .SL, «qn-63-85
24-32-50-63 85
14

66

38

1
92
92
89
63-64-69-79

jf,

3 -7 4
94
45
53
68-69
25

Michielis,
Michiels,
Milheese,
Moesdijck,
Moosdijck,

Aert
Willem Henrick
Roef van
Ge(v)art van den
Philip v/den

70
83
3 7 -6 7
34
83

Nebben, Jan van
Nerenbeempt, Jan in den
Nouwen, Jan Peter
Nouwen, Peter

9
19-22
69
64-68-75

Oirscot, Jacop Danielszn. van
O s s , Willem van
Otterdijck, Aert Janszn v.
Otterdijck, Claes van
-de erfgenOtterdijck, Dirck van
-de erfgen.Otterdijck, Goort Janszn v.

8-76
13
16
32
32
21-83

Peters, Jan
Peters, Wilbrort Jan
Philips, Peter
Porters, Dirck
-de erfgen.Porter, Willem de -erfgen.-

39-45
69-92
51-68
24
33

Reest, Peter van
Robijns, Claes
Roefs, Henrick Laureyns
Roefs, Jan
Roefs, Laureyns
Roefs, Roef
Ruelens, Peter
Rijt, Jan van

21-55-69-80-83
44-77
18
84-94
19-22
92
19-90
64-67

Scalvogels, Jochim
Scheeper, Marten de
Scepers, Andries
Scoefs, Dirck
Slechs, Dirck -de erfgenSlechs, Mathijs
-de erfgen.—
S m e t , Frans de
Smet, Jan
Smets, Peter
Smolders, Dirck Jan
Smolders, Goessen
Snijers, Peter Willem
Spee, Peter
Stricken, Jan

^
29 37 38
65
83
61
14

Teeuwens, Henrick
Theeus, Peter
Theeus, Willem —erfgen—

1-66

63
4-42
94
25
68
92
33
51
24
32

Thijs, Henrick
Thijs, Marchelis
Tielen, Jan
Tielen, Jan Jan
Tielen, Peter Joest
Tripmakers, Gerit
Verbeeck, Anthonis Joesten
Verbeersdonck, Jan
Verboescot
(“ Boescot), Thomas
Verboescot, Anthonis Thomaes
Verbraken, Aert
Verbraken, Joost
Verdiesseldonck Frans
Verdiesseldonck Jacop
Verdiesseldonck Jan Franssenzn
Verdiesseldonck Joest
Verdiesseldonck Lij ske
Verdiesseldonck Peter
Verdiesseldonck Willem
Vereynseldonck, Aert
Vereynseldonck, Mett
Vereynseldonck, Peter
Verheese, Peter Anthoniszn.
Verheyden, Jacop
Verhoeven, Joest
Verhynart, Aert Lucas
Verhynart Jan Aerts
Verhynart Margriet
Verleynsdonck, Peter
VErlynden, Joest
Vernebben, Jan
Verrijt, Anthonis
Verrij t , Elisabeth
Verrij t , Jacop
Verrij t , Jan
Verrijt, Lambert
Verrijt, Peter Philips
Verrij t , Willem
Verscaut, Aert
Verscueren, Aert
Verscueren, Dirck
Verscueren, Peter Dircks
Verstappen, Anthonis
Vervoert, Aert
Vervoert, Jan
Verwey(d )e n , Bonaventura
Verweyen, Henrick
-de kndVoshoelen, Jan Peters van (van Baerle)
Vrients, Henrick -erfgen.—
Vrients, Jan
Vrients, Joest
Vrijnsen, Jan

89
39-91
19-51
51
69-85
38-56
51
93
33
8
55
54-55-64
61-82
36
51

8
8
8-87
24
59-65-89
51
2

1
5
20-87
3-51
61
61
44
91
20

91
50-67
70-73
21-87-91
55
85
7-24-42-43
37
55-66-85
68
37-72-94
59-65
45-74-84
43

13-24-39-47-50 5764-85-91
33
19-51-82
24
91
13-68
47

Wellen, Gevart
Werdingen, Barth. Peterszn van
Willems, Goort
Willems, Jan Joosten
Willems, Merchelis Daniel
Willen, Aert
Willen, Jan Joest
Willen, Willem
Witten, Gerard Jan
Witten, Thonis Jan
Woyten, Dirck
Wreynsen, Henrick
Wreyns, Roef
Wijfflets, Jan
Wijfflets, Wyflet,Wijffelers,Wyffelaerts
Wijntkens, Anthonis Lambert
Wijnckel, Dirck Joesten van

17

66
23-63-64
38

21
29-37-38
53
37-38
72
83
17-24
68-80
72-73
27-38-39
71
56-65

68

Ysbouts, Jan Joest
Ysermans, Dirck
Ysbouts, Ysbout Mercelis
Ysermans, Marchelis Jan

91
50-71-73
39-49

Zeylberch, Jan Andries v. den

1-8
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