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Schepenprotokol Asten R 62.

1558-

1564

fol.1 ,1 vo, 2
27 okt. 1 5 5 8
Jan Aert Thoniszn.van Otterdijck en Frans Wouter Loeyenzn.als man
van Anna wett.dr.Aerts van Otterdijck hebben samen gedeeld de goe
deren die hen achtergelaten waren van Aerdt van Otterdijck en Jo
hanna zijn vrouw zijnde de ouders van Jan en Anna voorn.
A Jan kreeg door het lot aangewezen:
-een stuk land van 6 lopensaat gelegen aan dien Samense hechge
1 Jan tGielis 2 de Heer van Asten 3 Peter Dircks c.s. 4 Jan Thielen c.s.
-een stuk land omtrent de molen, groot een lopense.
-twee stukken erfenis in Snijers kamp.
-die Hooge Sporck met Swartbroeck,met land daarbij behalve de Kerckenacker.
-de halve beempt van Claes Schalvogels,de zijde naast den Swartbroeck.
-vijf mud jaarlijks min een sester.
-een mud aan Jan den Schoenmaker
-twee mud aan Jan Peters van Vosselen
-zeven vaten rog aan Dirck opten Berch en Goert Janszn.van Otter
dijck
-drie vaten jaarl.aan Sijmon Jonckers
-een mud aan erfgen.Margariet van Lier
-de halve hofstad int dorp even breed aan de straat,aan de zijde
neven Goessen Maes Robbenzn.met schuur of huizing daarop staande
en verder even groot,deze gehele erfenis tot de erfgen.Aert Schee
pers metten sheerencijns van de gronden die in dat erfenis gegront
is ende dat met Michielen Verdoseldonck- als zynde
6 gld.jaarlijks door Jan te gelden ende met 100 gld.te lossen;nog
zal Frans betalen de rente van 11/2 gld. jaarl.aan Lenart Bottelmans,te lossen met 20 gld.,nog zal Frans nu tot Lichtmis a.s.de
som van 30 gld.betalen.
Jan zal verder gelden 4 vaten rog aan de vicarie en kosterij tot
Asten of aan de kerk daar men die schuldig is te gelden;nog 1 vat
aan de kerk van Asten "en ofter yemands gedeelte meer gegraveert
waer mitten tcijns,die sal die ander te baten comen voir eenen st.
30 st.ende voert naevenant."
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B

Frans Wouter Loeyen kreeg door het lot aangewezen:

-een stuk land aan die Samense hegge groot 8 lopense 1 erfgenamen
Wilm Gobbels 2 de weg 3 Jan Thielen c.s. 4 de weg.
-stuk land in de Lochten,groot 5 lopense min een copse.
- stuk land in die Samense hegge geheten dat Bemtien van Beelen
van Lier.
- stuk erfenis gelegen in dat (K)elder,half groese half akkerland.
-2 stukken beempt in dat Root. Dat een neven 1 erf.Merten Marcelis
Ysbouts 2 erfgen.Wilm Wagemekers 3 de Aa 4 Jan Vervoert.
Dat ander neven 1 Dirck Peeter Seelen 2 Aert Vervoert 3 Merten
Mercelis Ysbouts 4 de dijck.
-de halve beempt van Glaes Schalvogels, aan de zijde nae der sijde
ter (....... )wart op
- de halve erfenis int dorp, aan de straat even breed en verder even groot tot erfenis van Aert Henrick Thijszn.van Elsbroeck met
het huis daarop staande, te weten dat woonhuis met een deel van de
schaapskooi en met de stallen en de schop en de cijns van de gron
den.
-41/2gld.aan Bonaventura Verweyden met een losbrief daarvan.
- 1 gld. aan de h. geest van Asten
- 5 vaten rog aan de h. geest van Asten
- 1 vat rog aan de kerk of waar men dat schuldig aan is te gelden,
"ende ofter yemandts gedeelte meer gegraveert waer metten cijns,
die sal die ander te baten comen voir eenen st.dertich st.ende
voert nae advenant sonder arglist."
(Gegraveert= benadeeld of te kort gedaan.)
Verder zal Frans nog schuldig zijn om te betalen 3 gld. jaarl.aan
Jan Vereynseldonck met de hoofdsom die Jan daarvoor gedaan heeft;
nog zal Frans gelden 1 gld. aan de erfgen. Aert Haenen.
fol.2
Item wat hier volgt moet bij de brief van Jan gezet worden.
Jan is nog schuldig 3 gld. jaarl. aan Jan van Rut wonend op Kemenayen met de hoofdsom die afkomstig is van Aerdt Thonis van Otterdijck;nog een mander rog aan het Sint Katharina-altaar.
Goort Daniels heeft het schepenenloon ontvangen van Jan Aerts van
Otterdijck en aan mij is de andere helft van Jan en Frans niet gege
ven.

2

1 0 januari 1557
fol.2 vo
Mercelis Henrickszn.verkoopt aan Dirck Henrick Jonckers:
-een stuk land int Lielder 1 de koper 2 de weg 3 Mercelis Aerts
van den Eynde 4 Joest Tripmekers.
9 maart 1557
fol.3
Lenart Peterszn.van Doerren schout tot Asten,als mbr.en voogd
over de onm.knd.van Joerden Broeckmans en Geertruy zijn wett.vrouw,
verkopen samen aan Jan Jan Jacops onze mede-schepen een cijns van
2 gld.5 st.en de helft van een rente van 4 1/2gld.
Deze rente van 41/2 gld.was Geertruy en haar knd.aangekomen van Joer[den]
Broeckmans voorn.
Joerden had die verkregen van Jan Jans Grootenzn.met de voorwaar
de dat Joerden alle wettige schulden zou betalen,die Jan die
Groot schuldig was samen met zijn zuster.
Deze 41/2 gld.waren Jan aangestorven vanwege Margriet zijn zuster en
Margriet had die van Anna haar dochter en Anna had die aangestor
ven gekregen van Lijske van Onstaeyen, staande en gegoed in een huis
hof en hofstad te Omel met nog een beempt erbij,zoals dit blijkt uit
een koopbrief waarin Henrick Aert Vrienszoon beloofd had die cijns
te gelden.
Testes Jan Thielis en Goort Daniels.
fol.3 vo -blanco15 feb.1557
fol.4
Peter Vereynseldonck heeft opgedragen aan Henrick Wilmzn.van Goirle als zijnde rechte erfgenaam van Wilms van Goirle:
-een huis,hof en hofstad int dorp "gelyckerwijs als Peter dat erffenis gelyck alst daer gelegen is opgewonnen heeft met vonnis ende
met recht ende den vonnisbrief die Peter daeraf heeft,behoudelicken dat Peter sijnen schijns van 3 gld.tjaers metten achtersteedige pachten daerin houden zal."
fol.4,4vo
Henrick Wilmszn.van Goirl en Jan van Thoen beiden wettige erfge
namen van Wilm van Goirle en Agnes zijn vrouw hebben samen ver
kocht aan Bernard Peterszn.van Doeren:
-een huis,hof en hofstad en erfenis int dorp zoals dat Peter
Wilmszn.Vereynseldonck aan de voorn.verkopers verkocht had en
3

Peter die erfenis met vonnis en recht had opgewonnen.
Vrij behalve de cijns van de grond en nog een sester rog; verder nog
3 gld.jaarl.die Peter Vereynseldonck de verkoper daar jaarlijks in
heeft.
fol.5
Peter Joestenzn.van Liessel verkoopt aan
se een jaarl.cijns van
gld. jaarlijks op
2
/
1
leveren en dat uit zijn deel in een hoeve
zoals hij die in gebruik heeft en die hem
hij van Jacop zijn broer gekocht had zoals

Mercelis Henrickszn.Hul28 dec.tot N ederweert te
op ghenen Disseldonck
waren toebedeeld en die
blijkt uit de deel-en

koopbrieven daarover gemaakt.
Deze cijns mag gelost worden met 25 gld. een half jaar tevoren op
te zeggen als men lossen wil.
fol.5
23 feb.1 557
Henrick Wilmszn.van Goerl en Jan van Thoen zijn zwager gehuwd met
Anna Wilms van Goerl dr.delen goederen van Wilm en Agnes zijn vrouw
A Henrick kreeg:
-Alle renten en cijnzen die zij hebben op Bernard Peterszn.van Doeren en gelegen in Asten.
-nog 100 gld.tot Goirl, zijnde de helft van een brief over 200 gld.
B

Jan van Thoen kreeg:

- 100 gld.tot Goirl uit een brief van 200 gld.
-25 gld.verschenen zijnde aan verlopen pachten.
fol. 6
2 aug.1558
Dirck Danielszn.van den Einde verkoopt aan Jan Jan Jacops:
-een stuk land te Omel 1 de koper 2-3 een weg 4 Aert Verbraeken.
Testes Jan Thielen en Goort Daniels.
Jan Jan Jacops belooft nu lichtmis a.s.aan Dirck Danielszn.van
den Einde te betalen tot behoef der kapel te Omel de som van 40
gld.
fol.6
Mercelis Danielszn.van den Einde heeft beloofd super omnia Goerden Danielszn.van den Eynde dat hij zal betalen aan Willem Goertszn.van de Goer alzulke jaarl.cijns van 51/2 gld.als Daniels Willems4

zn.aan Willemen voorgen.beloofd heeft te betalen op Lichtmisdag
zoals dat staat in schepenbrieven van Helmond;ook zal hij (Merce
lis) de hoofdsom afleggen en aflossen,alles volgens schepenbrief
en wel zodanig dat Goert en Daniels voorn.erfgenamen daar altijd
van onbelast zullen blijven.
Testes Jan Thielen,Lenart Bottelmans.
N.B.Er staat onder dat deze brief met consent der partijen teniet
is gedaan.
fol .6vo
2 aug.1558
Mercelis Danielszn.van den Einde verkoopt aan Goert Danielszn.van
den Einde :
-een stuk beempt te Asten op Weerdingen 1 Claes Coecks 2 Wilm
Horckmans 3 Goort Hen(...) 4 de gemeynt.
Vrij met de schepenbrief die Mercelis daarvan heeft.
fol.6 vo

6 aug. 1 5 5 8

Heer Frans Mathijszn.van den Eijnde priester,consenteert aan de erf
genamen van Joest Niggers tot Someren en die van Jan van Reest,dat
ze altijd die 2 mud rog tot Zomeren die hij Heer Prans,aan Marie
Vercolbraken zal verkopen tot behoef van het klooster te Omel,zul
len mogen lossen met 45 gld. voor elke mud; te weten 20 st.voor de
gld. 25 st.voor de philipsgld. en 2 st. 1 oort voor het vuurijzer te
rekenen.
fol.7
Heer Frans Mathijszn.van den Einde verkoopt aan Marie Gerarts dr.
Vercolbraken derdehalf mud rog (=21/2 mud) te weten 2 mud Zomerse
maat te heffen en beuren aan de erfgenamen van Joest Niggers tot
Someren en een malder aan de erfgen.Jan van Reest tot Asten,samen
met de brieven die Frans daarover heeft en dat alles tot behoef
van het klooster te Omel.
Op fol.7 volgen hier als bijlage twee inliggende briefjes,gemerkt
A en B.
Bijlage A
15 dec.1562
Op 15 dec.1562 heeft Goessen van den Venne aan Dirck Peter Kyvenzn.opgedragen:
- een huis,hof en hofstad zoals Goessen voorn.dat huis enz.verbuet

5

en verkregen heeft van de h. geestmeesters tot Asten, alles volgens
vonnisbrief.
Bijlage B.

2 juni 1562

Op 2 juni 1562 is voor ons verschenen Herman Danielszn. van Gerwen
en heeft zich voor Heer Reynoldt van Brederode heer tot Asten etc.
beklaagd dat Pouwel Philips Colenzn. hem met geweld zijn hoeve tot
Heusden heeft afgenomen, hij vraagt om bijstand.
(Was ondertekend: Po Thielen vice-secr.)
fol. 7, 7vo

25 aug.1558

Joest Henricks Ghielensoen, Jan zijn broer en Goort,Dirck, Willem
ook broers, Henrick Thijs Henrickszn. als man van

Ermgard,Hubert

Henrick Thijszn.als man van Marie zijnde twee wett. drs. Henricks
Chielens en verder alle andere wettige erfgenamen, hebben gedeeld
de erfenis die Henrick Chielen en Mechtelt zijn vrouw achtergela
ten hebben.
A

Joost Henrick Chielen kreeg:

- twee delen van een groese,dat groot veld in den Bosch
- dat derde deel van het land naast den utvanc (of wutvanck)
- een akker, den Cloet
- dat derde deel van den Swartenberch
- dat derde deel van den Heyecker
- twee delen van den halven camp met twee gedeelten van de schuur
die daar opstaat
- twee gedeelten van een gebont van het huis aan dat achterste
eind, van de plaats te doen
- die kamer voor aan dat huis, van de plaats te doen
- dat backhuys
- dat derde deel van een stuk land, die Hooge Loo
- twee gedeelten van 25 gld. en dat met de cijns dat men daaruit
moet gelden en met de pacht die daar in "gegront staen" (=daarin
gevest) naar ieders deel.
Jan, Goert en de anderen doen helmelinge tot behoef van Joest (ze
staan dit deel dus af aan Joest)
Mocht er enige ongewone commer (=belasting) op de gehele erfenis
gevonden worden die men niet weet, dan zullen ze elkaar helpen en
verder moeten de voorsten steeds de achtersten wegen als dat van
node is. (het recht van weg.)
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B
Goert en Henrick als man van Ermgard
kregen:
- dat Swartbroeck
- die Eyndelbeemden
- dat groesveld in den Bosch neven den utvanck
- dat derde deel van het grote groesveld naasten Bosch
- de twee delen van een land dat blijft te delen
- de twee delen op ten Swartenberch
- de twee delen van den Heyacker
- de twee delen van die Hooch Loo
- de halve camp met de hofstad met het huis, de turfschop,de grote
schuur en de schaapskooi
- dat derde deel van de andere halve camp met de huizing die daarbij

behoort,te weten de schuur aan de straat,dat achterste gebont,die
kamer voor aan het huis en dat bakhuis,allemaal samen het derde
deel.
Verder ie aan Goort alleen ten deel gevallen:
-een stuk land aan den Bosch 1 Aerts van den Einde 2 Mercelis Da
niels 3 de wederdelers 4 de gemeynt
- een lopense land in den Bosch tot den utvanck toe
- die Espe.
Henrick kreeg alleen:
- in den Haeck en den Venacker.
Alles met de cijns en de pachten daar instaande.
C

Jan en Hubert werden toegedeeld de erfgoederen tot Someren die

Henrick Chielens en Mechtelt zijn vrouw daar achtergelaten hebben
onder voorwaarde dat zij hun wederdelers nu tot Lichtmis a.s. 50 gld.
zullen geven en verder hun aandeel in de pachten die men aan Peter
van den Eynde beloofd had.
D

Dirck en Willem kregen elk van hun beiden:

- derdehalf hondert gld. ( = 2 50 gld.)
Deze 250 gld. zullen nu tot Lichtmis a.s.Joost,Goert en Henrick
Thijs Henrickszn.betalen en na de dood van Peter van den Eynde de
tweede Lichtmis na de dood van Peter nog elk 50 gld.met de pacht
samen 100 gld.na Peters en Aleits dood.
fol.8 vo
26 aug. 1 5 5 8
Joest Henrick Chielenszn.verkoopt aan Willem zijn broer zijn aandeel
zoals hem dat ten deel was gevallen en dat voor de 250 gld.die Wil
lem ten deel waren gevallen en ook voor de 50 gld.die Willem zijn
7

toebedeeld om te beuren na de dood van Peter van den Eynde en
Aleit zijn vrouw.
fol.8vo,9
1 sep.1558
Dirck Wouter Loeyen verkoopt aan Jan Joesten Ysboutszn.een rente
van 21 vaten rog alle jaar op Lichtmisdag uit :
-een stuk beempt,den Aabeempt.
fol.9

Men mag lossen met 75 gld.met Kerstmis op te zeggen als men met
Lichtmis daarna die 75 gld.wil afleggen.(=betalen)
fol.9

Ysbout Joest Ysbouts verkoopt aan Jan Joesten Ysbouts een rente
van 14 vaten rog met Lichtmis uit:
- stuk land aan die Waterstraet te Asten 1 Wilm Verrijt 2 de Water
straat 3 Wilm Froeyen 4 de verkoper.
fol.9

Deze 14 vaten rog zijn met 50 gld.te lossen.
fol.9 ,9 vo
Wilm Thomas Froeyen verkoopt aan Jan Joesten Ysbouts:
-een stuk land te Asten,die Coobij 1 Jan Vervoert 2 Thijs Thijs Cornelis 3 de heer van Asten 4 Bonav.Verweyden.
fol.9 vo
Frans Wouter Loeyen belooft aan Willem Thomas Froeyen dat hij aan
Peter van Meyl alzulk malder rog zal betalen die Willem aan Peter
schuldig is.
fol.9 vo
Dirck Wouter Froeyen verkoopt aan Gielis Danielszn.van den Eijnde:
-dat vierde deel van een stuk land genoempt den groten ecker,wel
ke gehele akker eertijds toebehoorde aan Joest Verrijt en die Dirck
en Gielis toebedeeld waren van de erfgenamen Joost Verrijt.
Dat stuk land was gelegen 1 de tafel van de h . geest 2 Wilm Bruynen 3 Marten Mercelis Ysbouts 4 een weg.

fol.9 vo
9 sept. 1 5 5 8
Wilm Joest Verrijt belooft dat hij Jan Jan Thielenszn.schadeloos
zal houden van alzulke veste als Jan voorsr.tot 's-Hertogenbosch
had gedaan,te weten een bosch-mud rog aldaar te leveren met 50
gld.Jan had die veste gedaan aan Juffr.Digne van Erp.
fol. 1 0
19 sept. 1 5 5 8
Jan Joestenzn.van Houbraken met Andries,Anthonis en Wilm zijn
broers en Peter Dircks Verhey(n)en als man van Kathelijn zijn vrouw
ook dr.van Joest, samen met de mbrs. van Gielis en Peter zijnde wet
tige onm.knd.van Peter Joestenzn.van Houbraken en verder Philip
en Joest wett. knd.Thomas Joestenzn. van Houbraken,zijnde alle wetti
ge erfgenamen van Joest van Houbraken en Heylwig zijn vrouw,ze de
len alzulke erfelijkheid als hen aangestorven is van Joest en Heylwig voornoemd.
A Jan kreeg met het lot:
- dat zesde deel in den camp,waarop het andere eind van de schuur
staat
-het (eerste) stuk in dat 0uland, dat middelste deel in dat hooi
veld en dat (leechtste) stuk in dat ven neven dat waterlaet.
- dat campke van Heyn Reynkens.
B Andries kreeg :
- dat derde deel op het voorste eind van het huis
- day derde deel in dat Eeussel
- een stuk groese tot Weerdingen
-een stuk groese op Diesdonck neven het veld van Thijs Heynen
- een stuk groese op Braessel
- een stuk land,in den Heechacke
C Anthonis kreeg :
-dat vierde deel in den camp met daarop het achterste deel van
het huis
- dat veld van Heyn Reynckens neven Jan Maes Brouwers veld
- dat andere stuk groese op Diesdonck
-de halve akker naast Houbraken
D Willem kreeg:
-het een deel neven de beeck waarop het eikenhout staat aan den
Dijck

-die groot Horrick bij dat land,het eerste eind op Diesdonck,den
Hoeck aan den Dijck.
E Peter Dircks Verheyen man van Katharijna kreeg:
-dat andere deel dat op die cleyn schuur,dat stuk naast den Horick
-die groes,dat eerste deel int hooiveld neven Thijs Heynen veld
-een stuk land neven den clamp.
F De 2 onmond.Gelis en Peter kregen:
-dat zevende deel,die hofstad van Heyn Reynkens
-een erf-peter te betalen aan Ysbout Joesten met twee pachten
te Lichtmis a.s.
- de schaapskooi,de turfschop
-vier eiken houters te kiezen en staande om dat Kempke.
-dat andere deel int Dolland,die hoekzijde neven Frans van Doerenveld
-de hoogzijde in dat Ven neven Jan Petersveld
-een stuk land in dat Olland
G De 2 onmondigen van Maes Joesten van Houbraken te weten Philip
en Joosten kregen door het lot :
- dat vijfde deel in den Camp,dat voorste eind op die grote schuur
op den Camp
- een stuk groese van Heyn Reynkens,langs de beeck gelegen zijnde
dat derde stuk groese op Diesdonck,neven het hooiveld
-een stuk land naast Peter die Bunghersveld.
fol. 1 1
20 sept. 1 5 5 8
Claes Pouwels Boeyenzn.als gemachtigd door Lambrecht Wilmszn.van
Os verkoopt aan Wilbrord Jan Theeuss:
-een huis,hof en hofstad met erfenis in Asten 1 Bonav.Verweyden
2 Lysbet Everaerts erfgen. 3 Jan van den Hoeck c.s. 4 de straat.
Vrij behalve een malder rog daaruit gaande.
fol. 1 1
20 sept. 1 5 5 8
Wilbrord Jan Theeuszn.verkoopt aan Lambrecht Wilms van Os een erfel.cijns van 3 gld.op Lichtmisdag uit :
-zijn huis,hof en hofstad 1 Bonav.Verweyden 2 Lysbet Everaerts erfgen. 3 Jan van den Hoeck c.s. 4 de straat.
fol.1 1 vo
25 sept. 1 5 5 8
Gielis Danielszn.van den Eynde verkoopt aan Henrick Thijs Henricks
zn.een jaarl.cijns van 11/2 gld. op Lichtmisdag,welke is de helft
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van een rente van 3 gld.Deze 3 gld.hadden Daniel Willemszn.en Hen
rick Thijs Henricks verkocht gehad en stonden te gelden in twee
huizen met hofstad tot Omel volgens de koopbrief die dat inhoudt;
deze cijns had Frans Henrick Peters gekocht gehad van Heer Merce
lis volgens de brief daarover en Gielis Danielszn.van den Eynde
had die in koop verkregen gehad van Frans voorn.
fol. 11vo
20
Wegens een misval of neerslag gebeurd zijnde
1557 tussen Willem van de Camp als aflijvige
Verasdonck als misdadiger is er een accoord

okt.1558
in Lierop in het jaar
en Jan Henrickszn.
gemaakt door beide

partijen:
Jan Jacops en Cornelis Wilms van den Bergh wegens de aflijvige (de
dode) en Thomas Jan Gerart en Jan Thielen van wege de misdadiger.
-De misdadiger zal geven 53 gld. of een brief van 50 gld.met ver
schenen pachten.
-Verder 10 gld. voor de kosten die bij Goessen van den Venne zijn
verteerd geweest en verder moet hij ook nog betalen alle verteerde
kosten bij Joest den weert tot Omel en die tot Mierlo.
-Hij zal geven 7 gld. voor kerkenrecht en "sielmissen ende derthich-

sten."
Hij zal alle jaar 2 mud rog spijnen en wel drie jaar achter elka
-

Hij zal bestellen en kopen een stenen kruis van 8 voet of van

voet en daarop laten beitelen de figuur van O.L.Heer en de naam
van de gestorvene en verder zal Luytgart de nagelaten weduwe van

Aert de af lijvige! dat kruis zetten waar het haar believen zal.
Hij zal aan Luytgard geven 1 gld. om Godswil zoals zij verlangt.
Hij zal geven een kaars van was zwaar 3 pond en die laten zette

voor het heilig Sakrament tot Asten.
-Hij zal nog een wassen kaars van een pond laten zetten voor het
h. Sakrament tot Lierop.
-Hij zal een wassen kaars van een pond laten zetten voor O.L.Vrouw
tot Omel.
-Hij zal buiten de heerlijkheid van Asten blijven en aldaar geen
woonplaats hebben binnen de tijd van 20 jaar.
-Hij zal altijd de vrienden (magen) van de aflijvige mijden,hetzij met
de kermis of met een bruiloft of op straat en nooit meer dan een
of twee potten drinken in gasthuizen binnen Asten.
De eerste dag waarop hij die 2 mud rog zal geven,zal zijn de eer
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ste dag van Allerzielen a.s.en verder jaarlijks op Allerzielendag
steeds 2 mud.
-De vrienden van de aflijvige wensen dat er borgen gesteld zullen
worden om het voorgaande allemaal te betalen en volbrengen.
Deze borgen zijn:Henrick Henrickszn. Verasdonck en Frans Wouter
Loeyen. Verder beloven Ariaen Ghijsbertzn.Verasdonck en Peter Aertszn. van Otterdijck dat zij Frans en Henrick voorsr. schadeloos zullen
houden van deze geloften.
Dit alles geschiedde volgens zoenrecht .
fol.12vo

4 aug.1558

Jan Aertszn. Vervoert en Jacop Merchelis Willenzn. zijn accoord in
zake zekere geschillen die ze hadden betreffende alle goederen
die Jan voorn. bezit en gebruikt van Marie Jacops zuster of van
Geerten zijn moei.
Aan Jan alleen zal toebehoren het sterfhuis met alle huisraad bin
nen dat huis zijnde. Hiervoor is Jan gebonden om aan Jacop nu tot
Lichtmis 10 gld. te geven. Jan mag M a r i a ’s gedeelte in de erfelijk
heid gebruiken zolang hij leeft.
la Jans dood zullen zijn erfgenamen en Jacop voorn. alles delen, te
weten Jans en Jacops erf ieder half en ook wat Marie van Geertrui
haar moei was aangekomen.

fol. 13

21 okt.1558

Jan Aertszn. Vervoert verkoopt aan Aert zijn broer onze mede-schepen, al zijn erfelijke goederen, hetzij land, huis, hof enz. alwaar Jan
enige brieven van heeft;met alle beesten, koeien, verken, paard en
huisraad hetzij bedden met toebehoren als lijnwaad,potten en ketels,
wagens, karren etc. en verder al wat er in huis is of daar buiten
tot teulingen enz. toe.
fol.13
Aert Aertszn. Vervoert belooft dat hij Jan zijn broer zal onderhou
den in kost en kleren zoals dat betaamt, zijn levenlang en na zijn
dood zal Aert voor hem het kerkenrecht (=begraafkosten e.d.) betalen en verder zal Aert aan de knd. van zijn zuster Katharijn een
keer 3 gld. geven, dat zal hij ook doen aan de knd. van Lijske en de
knd. van Aleit beiden ook zijn zusters, bovendien ook nog eenmalig
4 gld. aan Ermgard de dochter van zijn zuster.
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fol.1 3 vo
2 1 okt. 1 5 5 8
Mercelis Danielszn.van den Eynde heeft opgedragen aan Goort Da
nielszn. van den Eynde alzulke 100 gld.,zoals Daniel Wilmszn.die
volgens zijn testament aan Mercelis gemaakt had;deze 100 gld. staan
tot Dirck Danielszn.hun broeder als rente en Dirck moet daar jaar
lijks 6 gld. voor gelden aan Mercelis en wel tot aan de dood van Da
niel hun vader.
Mercelis heeft nu helmelinge vertegen tot behoef van Goort Danielszn.voorn.
fol. 13vo, 14
21 okt.1558
Aert Dirck Peter Ceelenzn.en Anna zijn wett. zuster met haar mbr.
delen de erfel.goederen die. hen van Dirck Peter Ceelenzn.en Elisabeth zijn vrouw zijn aangestorven.
A Aert kreeg:
- stuk land 1 Willem Lenarts 2-3 Jan Haenen erfgen. 4 de weg.
- stuk land achter de molen 1 Jan Haenen erfgen. 2-3 Aert Lucas
4 Joest Smolders erfgen.
- stuk land van een lopense int Root 1 Jan Thielen 2 de wederdeelster
- stuk eeussel int Root 1 Mercelis Verhofstat erfgen. 2 Dirck Deniszn.Vercolbraken 3 de Dijck 4 de w.d.en erfenis Merchelis van
den Eynde.
- stuk eeussel ook in het Root 1 Frans Wouter Loeyen 2 Joest Verrijt
erfgen. 3 de w.d. 4 de Dyck.
- stuk groese int Root 1 Merten Ceelen Ysbouts 2-3 de w.d. 4 Frans
Wouter Loeyen.
- de halve hooibeempt int Root 1 Aert Emonts erfgen. 2 de w.d.
3 Marten Marcelis Ysbouts 4 Jan van den Hoeck.
- een stuk eeussel,de (een) helft die Goessen Reynen zijn leven lang
zal gebruiken en dat na de dood van Goessen toekom t aan Aert
1 Jan Haenen 2 Jan Vervoert 3 de w.d. 4 de Dyck.
-de varkenskooi aan de misthof
-Nog zal Aert van Anna zijn zuster krijgen 341/2 gld.tot Lichtmis a.s.
te betalen met de cijns van de grond die in dit deel "gegront staen
en ofter ennich van hen beyden in den cijns gegraveert wairdden
sullen sij deen den anderen te baten coemen voor eenen stuiver dertich stuiver ende voirt nae advenant."
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B

Anna kreeg:

- een huis, hof en hofstad met de schuur en gelegen int dorp 1 Aert
Vervoert 2 de straat.
- stuk land, den Heezacker 1 Heer van Asten 2 Henrick Jan Jacopszn.
en Jan Melis 3 Mercelis van den Eynde 4 Jan Thielen.
- stuk land, gekocht van Aleyt Vrancken
- stuk land int Root 1 Jan Thielen en de vicarie van Asten 2 Mer
celis van den Eynde 3 de w.d. 4 Wilm Wagemekers erfgen.
- dat voorste eeussel int Root 1 Dirck Deniszn. Mercelis van den
Eynde 3-4 de wederdeler.
- stuk eeussel int Root 1 Aert Haenen erfgen.2-3-4 de wederdeler.
- de halve beempt, de zijde dijkwaarts 1-2 de w.d. 3 Jan van den Hoeck
4 Marten Marcelis Ysbouts.
- stuk eeussel, de helft die Goessen voorn. zijn leven lang zal gebrui
ken 1 Jan Haenen erfgen. 2 de Snijerscamp 3 Jan van den Hoeck 4 de
wederdeler.
N.B. Er staat onder geschreven :
Deze twee deelbrieven hebben geen voortgang gehad en hebben ook
geen geld gegeven, noch aan de secretaris noch aan de schepenen.
fol. 15

8 nov. 1558

Dirck Dries Jan Gobbels met Henrick, Peter en Dries zijn broers en
Lijske hun zuster, Heyn van Reest man van Jutte, Jan van Rut man van
Heylwig, Lambert Ruttenzn. van Elsbroeck man van Marie en Lysbet
Rutten dr. van Callis met mbr., alle wettige erfgenamen van Dries
Jan Gobbels verkopen aan Jan Dries Gobbels hun broer, goederen die
achtergelaten zijn door Dries hun vader met Elisabeth zijn wett.
vrouw :
-een huis, hof en hofstad aan Voerseldonck 1 Jan Joosten Wilms 2
Jan Scepers erfgen. 3 Mathijs van den Bergh 4 Aert Vereynseldonck.
- een stuk beempt, die Haeck zoals Dries Gobbels die van de Heer van
Asten gekocht had, met de pacht daarin "gegront" staande.
fol. 15, 15vo

9 dec. 1558

Dirck Jans Groetenzn. verkoopt aan Jenneke Wilmsdr. van Brey een
malder rog erfpacht met Lichtmisdag u i t :
- zijn huis, hof en hofstad en erfenis daarbij int Roesven 1 Peter van
Berckel e.a. 2 Peter Vereynseldonck 3 Ysbout Marcelis Ysbouts 4 de
gemeynt.
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fol.15vo
Deze erfpacht mag met 20 gld.worden gelost.
fol. 15vo

12 dec.1558

Peter Jan Ysermans en Anna en Maria zijn zusters verkopen aan Wil
lem hun broer alle goederen die Peter aangestorven waren van Jan
Ysermans en Heylwig zijn ouders.
3 0 dec.1558

fol. 15vo, 16

Barbara Marten Aertsdr. wettige vrouw van Wilm Joesten Verrijt maakt
met Willem haar m a n ,haar uiterste wil.
Ze begeert dat alle goederen die Barbara nu heeft te weten:
-beide de huizen int dorp
-

20 gld.aan Jan van de Cruys

-

20 gld. aan erfgen. Frans den Scheerder

-

1 gld. aan de molen van Stiphout

-

7 st.jaarl. aan Aerdt Lucas Verhynaert.

Dat deze voorn. huizen en renten zuilen komen, na Barbara's dood,
aan haar broers en zusters en verder aan haar knd.
Met conditie dat zij aan Willem Verrijt haar wett. man zolang hij le
ven zal 3 gld. zal,

betalen. Indien Willem langer dan Barbara zou

leven dan zal hij die 3 gld. van haar "te bade" hebben.
Op fol. 16 volgt hier als bijlage,een inliggend brief je, gemerkt C.
Bijlage C
-

17 feb.1558 stilo van den Bossche

Reyner Rut Robynszn verkoopt aan Henrick Jan Heneszn.alzulk v

sterf van goederen als hem Reyner zijn aangekomen of nog zullen
aankomen vanwege Claeren Robyns zijn moeder.
Testes Lenart Groeten en Jan Tielen.
Henrick Jan Heneszn. belooft aan Reyner met Lichtmis a.s. de som
van 21 rynsgld. te betalen.
fol. 16

19 jan. 1558

Wilbort Jan Theeuszn. verkoopt aan Fr ans Wouter Loeyen :
een stuk land, op geen Hoechdonck 1 Bonav.Verweyden 2-3-4 de k
fol. 16
19 jan. 1558
Frans Wouter Loeyen verkoopt aan Wilbord Jan Theeuszn. een jaarl.
erfpacht van een mud rog op Lichtmisdag ui t :

15

-een stuk land,op die Hoochdonck (zie vorige akte)
Als Wilbrorts kinderen "schier ofte morgen" niet te vrede zouden
zijn met de koop die Wilbort en zijn vrouw gedaan hebben en de ak
ker terug wilden, zal Frans ook niet gehouden zijn die een mud te
gelden.
N.B. Schier ofte morgen = vandaag of morgen.
fol. 16vo
De los kan met 40 gld.
1 feb. 1558

fol.16vo

GherartGoirts Geraerts verkoopt aan Daniel Goorts Gobbelszn.een
erfrente van 14 vaten rog op Lichtmisdag uit :
- zijn huis,hof en hofstad en erf daarbij aant Laarbroeck gelegen.
1 Heer van Asten 2 Gerart van Os erfgen. 3 de gemeynen kerckwech
4 een weg.
fol.16vo
De los is met 52 gld.waarbij de philipsgld. is 25 st.en het vuurij
zer 2 st. 1

oort.

fol. 17
6 feb. 1558
Maria Lucas Verhynaertdr.met mbr. verkoopt aan Aert haar wett.
broer al haar goederen erfel. en havelijke die bevonden mogen wor
den in het sterfhuis van haar ouders en gelegen int dorp "wutghescheyden dat ghoet dat aen gheen Hyndert Marien aenghestorven is,
dat en sal Aert niet mede hebben."
Maria doet er helmelingen op en verder zal Aert alle schulden be
talen die er nog in het sterfhuis mochten zijn.
fol 17vo
9 feb. 1 5 5 8
Jan Andrieszn.van den Zeylberch verkoopt aan Marie natuurl.dr.
Heer Dirck Roelofszn.van Milheeze een cijns van 3 gld.op Lichtmis
dag uit :
- zijn huis,hof, hofstad ter plaatse Aastappen 1 Joest Verdijsseldonck
erfgen. 2 Sint Joris-altaar 3 de Aa 4 de gemeynt.
Met conditie dat Hr.Dirck die 3 gld.zijn levenlang zal beuren en na
hem zal Maria die 3 gld.in de erfelijkheid ontvangen;als Marie
sterft zonder erfgenamen zal het geld komen aan de kinderen van
Heer Dircks zuster.

fol. 17vo
Het lossen mag met 50 gld.
fol. 18

9 feb. 1558
Dirck Henrick Chielenzn. verklaart dat hij van Henrick,

Thijs-

zn. van Beeck H
, de som van 250 gld. ontvangen heeft, dit geld had Hen
k
c
i
r
n
e
rick hem beloofd gehad nu Lichtmis l .l .te betalen inzake zekere
erfenis die Dirck aan hem verkocht had.
fol. 18

20 feb. 1558

Jan Janszn. van de Cruys verkoopt aan Michiel zijn wettige broer,
alle goederen vanwege het versterf van Jenneke Jansdr. van de Cruys
hun zuster, - deze brief is te niet gedaan -.
fol.18,18vo

2 maart 1558

Jacop Janszn. Verrijt als man van Anna, Jan Willem Froeyen als man
van Marie en Gelden Aertszn. van Boescot en Jutta Aert van Boescot
dr.met mbr. hebben samen verkocht aan Goessen Joesten Smolderszn. :
- twee brieven van 2 gld. jaarl. de ene brief van 2 gld. moeten de
erfgen. van Gielis van Kessel en de andere moeten de erfgen. van Ge
rit van Os betalen.
fol.18 vo
Goessen Joesten Smolders als man van Margriet, Jan Wilm Froeyen als
man van Marie met Gelden Aertszn. en Jutta ook dr.Aerts van Boescot
verkopen aan Jacop Janszn. Verrijt een jaarl. cijns van 4 gld. uit een
brief van 10 gld., deze 10 gld. was Jacop voorn. schuldig om uit zijn
erfenis alwaar hij woonde te betalen.
De voorn. verkopers verkopen ook nog een cijns van 2 gld. uit een
brief van 6 gld. aan Jan Mercelis Maeszn.
fol. 19

10 maart 1558

Goessen,Jacop,Gelden en Jutta voorn. als wettige erfgenamen van
Aert Geldenszn. van Boescot verkopen aan Jan Wilm Froeyen een jaarl.
cijns van 2 gld. uit een brief van 10 gld. die Jacop Janszn. Verrijt
jaarl. schuldig was uit zijn onderpanden.
Verder verkopen ze ook nog een cijns van 2 gld.aan Jan Mercelis
Maes uit een brief van 6 gld.
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fol. 19
Goessen Joest Smolders man van Margriet,Jacop Janszn.Verrijt man
van Anna en Jutta Aertsdr.van Boescot verkopen samen aan Gelden
Aertszn.van Boescot:
- en cijns van 2 gld. in een brief van 1 0 gld.welke 1 0 gld.Jacop
Jans Verrijt schuldig was uit zijn onderpanden gelegen tot Boescot.
- een cijns van 1 gld. jaarl.aan Jan van Kessel tot Someren.
- een cijns van 1 gld. jaarl.aan erfgen.Aert Thoniszn.van Otterdijck
zoals dat allemaal blijkt uit de principale brieven.
fol. 1 9 vo
Goessen,Jacop,Jan en Gelden voorn.verkopen aan Jutta Aertsdr.van
Boescot:
- een cijns van 2 gld. in een brief van 10 gld. die Jacop voorn.is
geldende.
- een cijns van 2 gld. in een brief van 6 gld.aan Jan Marcelis Maes.
fol.1 9 vo, 20
1 0 maart 1 5 5 8
Dirck Jacop Wittenzn.man van Mechteld verkopen samen aan Meester
Jacop van den Eynde priester, een jaarl.en erfel.cijns van

gld.
2
/
1
4

met een verschenen pacht met een brief daarvan d.d. 1 feb.1 5 5 3 ;deze 41/2 gld.had Gort Goerts Gerits eertijds verkocht gehad aan Mech
teld voorn. staande in Gorts erfenis aan het Laarbroeck.
Mochten deze onderpanden aan het Laarbroeck niet goed genoeg zijn
voor deze cijns van 41/2 gld., dan stellen Dirck en Mechteld tot een
weerpand een brief van Jan Maes Daniels gewag makend van 15 gld.
jaarlijks.
fol. 20
20 maart 1 5 5 8
Goessen Joesten Smolders verkoopt aan Jan Janszn.Verrijt een erfel.
cijns van 20 st.op Lichtmisdag,deze cijns hadden de erfgen.van Aert
Geldenszn.van Boescot in koop verkregen van Gerard Lambrechtzn.
van Os en daarna aan Goessen voorn.verkocht gehad.
fol. 20
Mathijs Reynen bekent ontvangen te hebben van Mechteld Gysberden
Becksdr.de som van 23 gld.en dat vanwege Goert Jans Willemszn.die
deze som aan Mathijs beloofd had.Mathijs bekent betaald te zijn.
Testes Goert Daniels en Jan Thielen.
-Goert (de schepen) heeft die blanck gebeurd.18

fol.20vo

26 maart 1559
Pascha den ses ende tweyntichsten dach in den meerte als men begonste aen te schrijven neghen ende vijftich.
Scabini:Goort Danielszn. van den Eynde,Leenart Mercelis Maess,Jan
Thielen,Leenart Jan sGroetensoen,Aert Aertszn.Vervoert en Aert
Vereynseldonck.
fol.20 vo
5 juli 1558 (er stond eerst ’60)
Johanna weduwe Jan Aerts Anthoniszn. van Otterdijck en Frans Wouter
Loeyen als man van Anna ook wett. dr.Aerts van Otterdijck verkopen
samen aan Lenart Mercelis Maeszn. een erfcijns van 11/2 gld.Lichtmis
dag uit :
- hun huis,hof enz. int dorp 1 Goessen Maes Robben 2 erf.Goert Roefs
3 Henrick Jan Heenenzn. 4 de straat.
- een stuk beempt int Root 1 Marten Ceelen 2 Wilm Wagemekers 3 de
Aa 4 Jan Vervoert.
- een stuk weiveld int Root 1 Jan Vervoert 2-3 Dirck Verschueren
4 de Dijck.
-N.B. Deze akte lijkt,aan het schrift te zien,er later bijgeschreven
te zijn.Verder is er iets met de nummering, na fol.20 vo volgt nu in
eens fol. 29.
fol.29
31 maart 1559
Meester Dirck Dirckszn. van Kessel verkoopt aan Yken Ghijsbert Beksdr.een brief van 41/2 gld. en 5 st.d.d. 8 feb. 1556.Deze 41/2 gld. [
5 st.
]
n
e
had eertijds Dirck Deniszn. Vercolbraeken verkocht aan Mr.Dirck en
te gelden uit zijn huis, hof en toebehoren, alles volgens een brief
die wij (schepenen) gezien en gelezen hebben.
fol.29
13 april 1559
Henrick Verhoeven verkoopt aan Bruysten Philips Colenzn. :
- een huis,hof en erf tot Omel 1 Peeter van Reest 2 de straat 3 Ma
rie Smeets 4 de wed[
e Peter van den Bergh.
]
w
u
Vrij behalve de cijns van de grond, te weten 1 blanck int boek van de
Heer van Asten.
"bruyct men daer min of meer soe sal men altijt corten ofte bijleg
gen nael lantcoep den penninck 30 ende nog 2 vaten rog aan het 0.
L.Vrouw-altaar te Asten,nog 131/2 st.jaarl.cijns aan die wed[
e Mathijs
]
w
u
W illickens,dat huis te aanvaarden nu op Sint Servaas a.s.en dat
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land met oogst a.s.met de halve schare en Henrick voorsr.heeft
helmelinge vertegen op deze erfenis."
Op folio 29 ligt als bijlage een briefje gemerkt D.
Bijlage D

"Dese naegesr.penningen hebben die van Asten geworven ende ontfan
gen. In den iersten van den gasthuys ten Bosch.
ontf.266 gld.XIII st. 1 oort daer af op Lichtmisse op 16 gld.
noch ontf.van der Vrouwen van Asten 200 gld.
jaerlyx gelden 1 2 gld.
dees penningen tot Asten geleent :
Elske Huben geleent 7 gld. Neel Verscaut 3 gld.
Jan Jacops 91/2 gld. Cornelis Craeckelarts 5 gld.
Ceel Ysbouts 5 gld. Philips Berckers 181/2 st.
Dees penningen ten Bosch sculdich daer mij.....
Gecofft 12 ellen satteyns ellyck elle voor (421/2 st?) tfacit 25 1/2
gld. (!),noch gecoft 2 1/2 ell laevendes graeuwe die elle voer 26 st.
/3 gld.41/2 st.Gecoft een scaerlaecken boenett voer 25 st.noch 11/2
ell laevender graeue voer Marten onsen weert 2 gld.
uitgegeven Laureyns van de Venne priester ende Jan Geryts voer
die van Asten.
Item in den iersten betaelt voer den brandtscatt van Asten tot
Venlo 345 gold gld. tstuck 28 st.gerekent tfacit 483 gld.corrent.
Item den weert betaelt van costen aldaer verteert van den gysselers ende andersins tsamen 4 gld. 5 st.
Item Heer Laureyns verleet in teringe in twee reysen tusschen Ven
lo en Den Bosch 8 st.
Noch betaelt van den quitancien 31/2 st.
Jan Geryts verleet van de teringe 3 st.3 oert."
(boenett=muts of hoed.)
fol.29vo
5 mei 1559
Jan Goirts Smeets man van Lijsbet,Jan Peters als man van Heylwig
en Thomas Wilms Scheerders met Heylwig en Aleyt Wilm Scherders
drs.,deze Thomas Scherders mede sterk voor Jan en Frans zijn broers,
zijnde alle wettige erfgenamen van Peter Peters Scheerderszn.ende
zijne kinderen, en Jan Goorts Smeets hem sterk makend voor Peter
zoon van Jan Peters Scheerders en Heylwich dr.Jan Peters Scheer
ders alle wettige erfgenamen van Peter Peters Scheerders.
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ze verkopen samen aan Jan Andrieszn.van den Zeylberch en Anthonis
Dircks Henrick Houbenzn.al hun gerechtigheid die ze hebben en aan
gestorven is vanwege Peter Peter Scheerderszn.goederen achterla
tend te Asten.
fol.30
6 mei 1 5 5 9
Thomas Wilm Heynkenszn.mede voor zijn broers en zusters en verder
Gheraert van Helmon t als man van Katherijne zijn vrouw,hem sterk
voor alle knd. die Peter zijn zwager achtergelaten heeft en Aert
Jan Ysermans hem sterk voor Aertsdr.Verbeeck,alle wettige erfge
namen van Heylwig Heer Anthonisdr.van den Camp,verkopen samen
(de koper wordt niet genoemd)
-een huiske met de erfenis daarbij int dorp 1-2 Cornelis van Pan
heel 2 Dirck Hermans 3 Maes Leutens erfgen. 4 Jan Deynkens erfgen.
fol.3 0 ,3 0 vo

1 2 mei 1 5 5 9

Mercelis Peterszn. van Vosholen als man van Jutte een wett. dr.van
Aerts Jans van Otterdijck,verkoopt aan Jan Cornelis Snijers zijn zwa
ger en aan Joachim Wilm Bollenzn. ook zijn zwager :
-een huis,hof, hofstad en erfenis int dorp 1 Henrick Anthonis Men
nen 2 Dirck Hermans 3 Cornelis van Panheel 4 de straat.
Met conditie dat Jan en Joachim als kopers,alle lasten en commer
die op dit huis staan,zullen betalen als ook alle pachten zoals
Thomas man van Jutte voorn. dat gedaan heeft en wel zo dat Merce
lis en Jutte daarvan onbelast blijven.
fol.31
30 mei 1559
Lenart Jan Groetenzn.gemachtigde van Ghijsbertzn.wilner Henricks
Bosch als wettig man en mbr. van Anneke zijn vrouw,zijnde een dr.van
wilner Goert Goerts van dezelfdes Goert en wijlen Margriet Geldens
zijn vrouw te zamen verwekt,Joest Henrick Chielenzn.,Michiel Jan
Henrickszn.,Jacop Jan Meelen man van Margriet,Wilm Jan Walravenzn.
man van Engel,alle wettige erfgenamen van Goert Geldens en Hilleke
zijn vrouw,gelovende samen voor Anna dr.Jan Henrickszn.
Ze hebben samen verkocht aan Joest Henricks Chielenzn. :

-een huis,hof en hofstad met erfenis daarbij int dorp 1 Heer van
Asten 2 Goessen van de Venne 3 Jan Joestenzn. 4 de straat.
Dit huis en hofstad was hen aangestorven van Ghoerden Geldens en
Hilleken zijn vrouw.
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fol.31vo

5 juni 1 5 5 9

Joest Gheeraertszn.Vercolbraeken verkoopt aan Henrick Thijs Hen
rickszn.en Mercelis Daniel Willemszn.als provisors h.geest tot As
ten een jaarl. cijns van 20 st.met Lichtmisdag uit :
- zijn huis,hof en hofstad tot Omel 1 Dirck Danielszn.v.d.Eynde 2
Peter Smeets erfgen. 3 Jan Verrijt 4 de straat.
Mocht Joest zijn onderpand niet goed genoeg zijn,dan heeft Gheraert
Vercolbraeken Joesten voorn.vader al zijn goederen tot een weerpand
gesteld.
fol.3 1 vo, 32
1 2 juni 1 5 5 9
Elisabeth weduwe Henrick Jan Wittenzn.en Jan Jans Witten als mbr.
van Henrick zijn broers kinderen,belovende die onm.knd.tot een be
hoorlijke veste te brengen,hebben samen verkocht aan Willem Danielszn.van den Eynde :
- een huis,hof en hofstad aan Voerseldonck 1 Dirck Joestenzn.van de
Winckel 2 Aert van den Bergh 3 Jan Joesten Wilms 4 de straat.
Dit zoals Henrick zijn deel kreeg toegedeeld en verder zoals hij dat
van Jan en Margriet zijn broer en zuster gekocht had.
Met voorwaarden dat Willem de koper alle erfschulden van Henrick
zal betalen en wel 27 gld. en 9 vaten rog aan Jan Jans Wittenzn.en
nog 23 gld. aan Margareta Jans Wittendr.en wel het geld betalen
met Lichtmis a.s.en de rog met de a.s.oogst.
Als Willem niet betaalt zoals afgesproken dan zullen Jan en Mar
griet altijd mogen staan op alle voorgaande beloften aan hen gedaan
fol.32vo
Sint Maria Magdalena avond 1559
Anthonis Aerts Dirck Heynenzn.,Peter,Jan en Marie alle wett.kinde
ren van Peter Jan Peters en Elisabeth Peters voorn.huisvrouw ge
weest met hun mombers, verkopen aan Thomas Janszn.van den Camp:
-een huis,hof en erfenis int dorp 1 Barbara Jans Dirck Weynen huis
vrouw geweest was 2 Jenneke Jan Thielen vrouw 3 Henrick Jacops 4
de straat.
Dit huis was de verkopers als wettige erfgen.aangestorven van
Heer Jaspar zaliger.
Vrij van alle commer;mocht er cijns in bevonden worden dan zullen de
verkopers de koper daaraan korten en wel voor een st.veertig st.
en verder navenant.
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fol.32vo,33
Thomas Janszn.van de Camp verkoopt aan Peter,Jan en Marie zijnde
3 onm.knd.van Peter Jan Peters en Elisabeth Peters voorn.vrouw,een
jaarl. cijns van 3 gld.op Lichtmisdag uit :
- zijn huis,hof en hofstad int dorp. (belending zie vorige akte.)
fol.33
Deze cijns mag gelost worden met 40 gld.
fol.3 3 vo
25 juli 1559
Geertruy weduwe Adriaen Peter Scheerders en Wilm,Mercelis en Dirck
zonen van Ayen en Geertruy hun moeder en Jenneke dr.Adriaen Peter
Scherders met haar mbr. delen goederen :
-een beempt achter Onstaeden zoals Adriaen dat stuk in koop had
verkregen van Marten Mercelis Ysbouts en zoals in schepenbrief be
schreven is.
fol.34
Peter Jan Slaets en Jan zijn broer mede voor de andere onm.kinde
ren van Jan Slaets en voor het onmondig kind van Jan Verhynert,
Wilm Lenart Maeszn. als man van Heylwig zijnvrouw ook een wett. dr.
van Jan Slaets,Wilbort Jan Wreynsen man van Katelijn zijn vrouw,Sebastiaen Gorts Janszn. van Heuchten als man van Marie een wettige
dr.van Heylwig Slaets,alle wettige erfgenamen van Marie Slaets
hun moeye, hebben gedeeld alzulke goederen als Marie Slaets heeft
achtergelaten.
A Wilbord
-een brief
colbraeken
- een brief

en Sebastiaan kregen ten deel :
van 3 gld.;deze cijns van 3 gld.had eertijds Maria Ver
aan Marie Slaets verkocht gehad.
van 50 gld.met 21/2 gld. jaarlijks te betalen.

B Peter Jan Slaats met Jan zijn broer en de onm.knd.is ten deel
gevallen:
-een brief van 200 gld.aan de erfgenamen van Joest Smolders
-een klein huiske int dorp en al de huisraad.

fol.34vo,35
Peter Jan Slaets,Jan zijn broer en Margriet zijn zuster en de onm.
knd.Jan Slaets en Jan Verhynart en Wilm Lenaert Maes als man van
Heylwig verkopen aan Joest Jan Joesten :
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-een huis,hof en erfenis int dorp 1 Ysbout Marcelis Ysbouts 2 Jan
Cornelis Sneyers 3 Goort J ....
4 de straat.
fol. 35

28 aug. 1559

Daniel Henrick Heynenzn. en Jan Henrick Verasdonck als man van
Katherijn verkopen samen aan Matheus Joestenzn.van den Eynde:
-een hoeve op Diesdonck zoals Matheus de koper die in gebruik en
in teulinge heeft,uitgenomen den Esmortel,die zullen de verkopers
voor zich houden.
Los en vrij behalve 22 1/2 vaten rog die er uitgaan,met een erfweg
daarover gaande.
Er onder staat nog:
-12 gld.aan Ariaen Groeten te lossen met 200 gld.en 9 gld.aan Yken
Baten tot Helmont te lossen met 150 gld.,nog 2 mud rog ten Bossche
met nog 11 gld.verder een mander rog aan de nat.kinderen van Da
niel Henricks,te lossen met 50 gld.
fol.3 5 vo, 36
1 6 sept.1559
Daniel Henrick Heynenzn.en Jan Henrick Verasdonck als man van Ka
therijn verkopen aan Jan Aertszn.van Otterdijck:
-een huis,hof en erfenis aan Vossholen 1 Aert van den Berghe 2
Dirck Dirckszn.van Houbraeken 3 de verkoper 4 de straat.
-een stuk weiveld groot 7 lopense 1 Dirck Dirckszn.van Houbraeken
2 Dirck Jacop Witten 3 Gielis van Kessel 4 de Aa.
-een stuk beempt groot 5 lopense 1 Jan WijfIets 2 Peter den Bunger
3 Aerts van de Doeren 4 erfgen.Jan Colen.
Vrij behalve de cijns van de grond en 31 vaten rog aan de verkopers,
nog 4 vaten rog aan de kerk en 3 peters ook aan de kerk te Asten,
nog 4 vat rog en 1 blanck aan de kosterij.
fol.36
16 sept.1559
Daniel Henrick Heynen en Jan Hendricks Verasdonck als man van Ka
therijn hebben aan Jan Peter Dircks op Vosholen opgedragen een
rente van 6 mud rog,deze 6 mud had Mathijs Jan Heynen in koop ver
kregen van Claes Ebben als blijkt uit een brief van 10 feb. 1530,
deze 6 mud had Jan Moerkens van Helmont volgens brief van 2 april
1448 verkocht en gevest aan Henrick Danielszn.van den Bosch.
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fol.3 6 vo
2 3 sept. 1559
Peter Dirck Peter Ceelenzn. belooft te betalen aan de knd.Aert Geldenszn.van Boescot op Lichtmis a.s. over 3 jaar de som van 59 gld.
Met conditie dat alle restanten tussen Aerden Geldens van Boescot
en de knd. van Jan zijn broer zullen worden kwijtgescholden.
fol. 3 6 vo

3 0 sept. 1 5 5 9

Jan Joesten Gheraertszn. verkoopt aan al zijn broers en zusters zijn
versterf dat hem was aangestorven van Joest Gheraerts zijn vader
en Jenneke zijn moeder.
fol. 3 6 vo

30 sept.1559

Dirck Joesten Gheraerts met Thonis en Jan zijn broers als wett. erf
gen. van Joesten Gheraerts, mede sterk voor hun zusters, beloven dat
ze Jan Joesten Gheraerts hun broer, zullen betalen van nu tot Bamis
over een jaar de som van 68 gld. en dat geld te brengen tot zijn
huis te Moesick in Vlaanderen.

fol. 37

3 okt.1559

Anthonis Jan Gheraerts als gemachtigd door Dirck Dirck Houbenzn.
en Cristina zijn vrouw met Maria Dirck Houben dr. mede Christina’s
wettige dochter met mbr. en Aert Aertszn. van den Berghe als mbr.
van Aerden en Anneke zijnde Daniel Aertszn. van den Berghe wettige
kinderen, verkopen samen aan Peter Aert Peter Ceelen :
- een huis, hof en erfenis int dorp 1 Dirck ( .... ijsen) van Nuwenhuys 2 -3 - 4 de weg.
Vrij behalve een sester rog aan de vicarie en kosterij van Asten,
nog 2 1/2 gld. en 2 peters die te lossen staan volgens inhoud van de
brief daarover.
fol .37vo

7 nov. 1559

"Alzoe eertijden bij crancker avontueren, Godt beetert,eenen nederslach is geschiet tot Zoemeren inden persoen te weten Thomaessen
Wilm Heynkenszn. bij toedoen ende handadich van eenen Gevart Jan
van Hoem, soe sijn die voirsr. vrienden ende magen van den misdadige
ter eenre ende die vrienden van den overleeden ter andere sijde
huyden op dese dach dat wij van desen vergadert geweest om den voirgen. nederslach te soenen ende neder te leggen ende hebben die voir
sr.partijen genomen ende daertoe geropen twee minnelicke keersluyden ende paeysmekers te w eten :Jan van Kessel als van wegen des
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misdadigen ende Jan Jacops van wegen des afluvigen die welcke
voirsr.keersluyden die gelegentheyt van allen saecken desen aen
gaende overleet hebben om van den voirsr.ongeval te accorderen
ende neder te leggen.

Soe sijn die voirsr.keersluyden geaccordeert in deser manieren hier
nae;in iersten soe sal Jan die misdadige geven 36 gld.voir dat der
de gedeelte nu van stonden aen ende dat ander derde gedeelte nu
Sint Jansmis baptisten naestcomende ende dat derde gedeelte van
nu tot Paeschen over een jaer te geven ende wes voirsr.is heeft
Jan van Diepenbeeck geloeft te voldoen al op soenen recht ende Mer
celis Peters soen van Vosseholen ende Thonis Wilm Heynkenszn.heb
ben geloeft voer Heynen Thomaes brueder ende voer die onmondighe
kynderen Thomaes voirsr.ende Roef Wreyns Roefszn.heeft oeck ge
loeft voir die onmondige kynderen die Roef voirsr.verwect heeft bij
Ermgarden Thomaes moeder ende al op soenen recht ende noch sal die
misdadige altijt wijken den vrienden dair sij in herbergen seeten en
de droncken ende Jan quaeme daer onversiens in ofte Jan siet in
ennige herbergen ende die vrienden quamen dair in dat Jan dan sal
sijn gelach betalen ende wijken uter herbergen ende als sij dat begeeren dat wijken ende ruymen sal dueren vier jaeren lanck achter
een continuerende ende niet langer.
Actum den sevensten dach novembris anno LIX.
Testes Jan Thielens,Leenart/ Goort Danielszn.heeft dit briefgeld
gebuert.
fol.38
8 nov. 1559
Jan Aertsoen van Otterdijck en Frans Wouter Loeyenzn.man en mbr.van

Anna ook een wett. dr.van Aert voorn.verkopen samen aan Peter Aerts
zn.van Otterdijck alzulke penningen als Wilm Vlemincs eertijds aan
Aert hun vader beloofd had te geven vanwege zekere erfenis die
Wilm gekocht had van Aert,te weten van de goederen toebehorend aan
Henrick Verhoeven en Ermgard zijn vrouw.
Met conditie dat Peter aan Jan en Frans daarvoor wederom zal geven
12 gld.verder zullen de 50 gld.die Aert aan Peter zijn natuurlijke
zoon gemaakt had, daar ook mee betaald zijn en wel zo dat Peter nim
mermeer Jan en Frans daarover zal manen.
Testes Jan Thielen en Lenart Groeten.
Verder geven Jan en Frans aan Peter volkomen macht om de erfenis
die Wilm van Aert hun vader gekocht had te vesten en wel zo of zij
er persoonlijk bij tegenwoordig waren geweest.
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fol. 38 vo

10 okt. 1559

Jenneke Wilms dr. van Brey is met Jan Thielen haar man en mbr. in
een gebannen geding gericht met vonnis en recht in een erfenis
zijnde:
-huis, land, zand en groese gelegen in de Wolsberch.
Het betreft hier het gedeelte van Aleit Hans Hermans dr. en verder
nog haar deel in een akker- en een groesveld int Lielder zo ver als
Aleyts deel daar steekt.
Dit alles mede met alle verschenen en achterstallige pachten van
een rente van 12 st. jaarlijks die Aleyt ten achter was. Deze rente
had Aleyt Jan Hermans dr. eertijds verkocht gehad aan Aert Ghevaerts
zn. Verhoeven zoals dat blijkt uit een brief van 19 feb. 1543.
-"Ende soe heeft Jenneke voirsr. dit voirsr. pant met allen verbon
den alzoe verre gevaren dat zij dat pant wael mocht vercopen als
daeraf gewoent ende recht is; hier nae is comen Jenneke ende heeft
bracht den schoutet van Asten tot haeren coopman hieraf, ende heeft
hem dit voirsr. erffenis aengericht vercocht gelyckerwijs haer dat
vonnis te voeren gewijst ende geleert hadde, behoudelick dat Jenne
ke voirsr.daerin behouden zoude haere jaerlicse scijns of rente
daer sij dese onderpanden mede opwint ende heeft dat mede gherichte alzoe bewaert dat vonnis daer nae gewijst heeft dat die Heer
van den lande den selven schoutet haeren coopman hieraf dit voersr.
erffenisse weeren sal alzoe verre als recht is behoudelicken een
en ygelicken sijns goets rechts. Actum den 10 okt.1559."
fol. 39
13 dec.1559
Gerart Vercolbraeken verkoopt aan Henricken Jan Lueskens dr. een
jaarl. rente van 8 vaten rog op Lichtmisdag u i t :
- zijn huis, hof en erfenis tot Omel 1 Maes Heynen erfgen. 2-3 Wilm
Vereycken 4 de straat.
De los mag met 25 gld.
fol. 39
12 dec.1559
Jan Wilm Froeyen heeft opgedragen aan Jan Verrijt "als rechte verbueter" alzulke erfenis als Jan Wilms voorn. opgewonnen heeft met
vonnis en recht in een huis en erfenis aant Laerbroeck, behoudelijk
dat Jan de verkoper daarin zijn jaarlijkse cijns zal behouden,waar
voor hij dat opgewonnen had.
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fol.39vo
1 4 dec.1559
Huybert Joestenzn.van Diesdonck en Peter Roelofszn.van Milheeze
verkopen aan Anthonis Joesten Mennen een cijns van 2 gld. 5 st.met
een brief,zijnde de helft van een cijns van 4 1/2 gld.;deze cijns had
Henrick Vreyns beloofd te gelden en welke Joest Vreyne zijn broe
der tevens gezet had als een weerpand staande in :
- een akker,den Heezacker
- een eeussel int Roet 1 erfgen.Jan Hanen 2-3 Dirck Peter Seelen
4 de Dijck.
Deze cijns van 2 gld. 5 st.waren Huybert en Peter aangestorven van
Mr. Dirck Joesten Drieszn.en Jozijn hun moeye en Mr.Dirck had die
gekocht gehad volgens brief van de erfgenamen van Joerden Broeckmans.
fol.40
10 okt.1559
Thonis Dirck Henrickszn. en Jacop zijn broer verkopen aan Jan Andries
zn.van den Zeylberch alzulke goederen als hen zijn aangestorven van
wege Beelke hun nicht, een dr.van Lijske Everaerts dr.van Diesdonck.
Jan de koper mag alle goederen verkopen waar ook zich bevindend
en alle schulden mag hij manen.
fol.40,40vo

2 jan.

Marie weduwe Mathijs Melis van den Boen en Henrick Thijs Melis met
Peter,Jan en Melis zijn broers en verder Katharina weduwe Goort
Thijs Melis, alle wettige erfgenamen van Thijs Melis van de Boen en
Marie zijn vrouw,samen gelovend voor de 3 onm.knd.van Goort voorn.
verkopen aan Daniel Maes Danielszn. :
-een huis,hof en hofstad van 26 lopense aant Rinckvelt
-een hooibeempt van 16 lopense ter plaatse in die Leynsdonck 1 de
Aa 2-3-4 convent van Bynderen.
-een beempt,den Poetbeempt 1 Frans Mathijs van den Bergh 2 erfgen.
Wilmkens Verstappen 3 convent van Bynderen 4 de straat.
Vrij behalve een seste half mud rog en een half vat rog en nog een
gld.jaarl. erfpacht.
fol.40vo,41
Item de voorgen.erfgenamen van Thijs Melis hebben nog samen ver
kocht aan Daniel voirsr.:
-een stuk erf,aen ghenen Leynsdonck 1 erfgen.Aert Goert Peter
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Willen 2 de Dijck 3 convent van Bynderen 4 de gemeynt.
Los behalve de cijns van de grond en een mud rog jaarl. aan de h.
geest van Asten.
fol. 41
Danel voorn. verkoopt aan Peter Aertszn. Verhazeldonck mede tot be
hoef van zijn broers en zusters het voorn. stuk erf met de brief
daarover.
fol. 4 1 ,41 vo

2 januari 1559

Jan Henrickszn. van Beeck procuratie hebbend van Jenneke zijn wett.
dr. verwekt bij Jenneke zijn vrouw en wett. dr. wijlen Wilms van Eyck
en Jan Franszn. van Brey zijnde een wettige zn. van Frans van Brey
en Lijske zijn wettige vrouw een w e t t . dr. geweest van Wilm van Eyck
met mbr., Jacop Maes Wijntkenszn.man van Ida zijn vrouw ook wett. dr.
van wijlen Wilm van Eyck, verder Aertken Fransendr. van Brey en Lijs
ke zijn vrouw ook een w e t t .dr. wijlen Wilm van Eyck hebben samen ge
deeld en gescheiden alzulke goederen die hen zijn aangestorven van
Willem van Eyck en Gieliske zijn wettige vrouw.
A

Jenneke Jan Hendricks dr. van Beeck met haar broers en zusters

en met Jan Fransenzn. van Brey k r e g e n :
- een akker tot Omel, een lopense 1 Gerit Vercolbraken 2 Thonis Ge rit 3 Maes Heynen 4 de wederdelers.
- een akker op die Hoech L o o 2 lopense en een copse 1 Gerit Vercol
braken 2 Goert Scalvogels 3 erfgen. Peter van den Berghe 4 erfgen.
Thijs Jan Groetenzn.
- een mud rog tot Someren waarvan een malder aan Oeyken Gielis Corsmits vrouw en dat ander malder aan Wilm Bruystenzn. met de brieven.
Jacop Maes Wijntkens en Aertken Fransendr. van Brey hebben helmeling
vertegen op deze twee stukken land en dat mud rog tot behoef van
Jenneke c.s. en Jan Fransenzn. van Brey.
fol. 41 vo, 42
B

3 januari 1559

Jacop Maes Wijntkens en Aertken Fransendr. van Brey kregen :

- de huizing met hofstad en erf tot Omel 1 Gerit Vercolbraken 2 Tho
nis Geritzn. Vercolbraken 4 de straat.
Jacop en Aertken zullen jaarlijks daaruit gelden 1 gld .aan Aert
Aertszn. van Brey en 9 vaten rog jaarlijks te weten:een malder aan
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Gerit Vercolbraken en een sester aan de vicarie en een vat aan de
kosterij van Asten.
N.B. 9 vaten = 1 malder +1 sester +1 vat.
fol.42
3 januari 1559
Jacop Maes Wijntkens en Aerken Frans dr.van Brey met mbr.verkopen
samen aan Anthonis Gerits Vercolbraken:
- een huis,hof tot Omel.(zie vorige akte.)
fol.42 vo
3 jan.1559
Aert Michiel verkoopt aan Peter Janszn.Verreest (=van Reest) alzulk versterf als Katherijn zijn vrouw is aangestorven van Jan van
Reest haar vader en Elske haar moeder te weten :
-huis,hof en erf tot Omel.
Hierbij zijn uitgezonderd alle erfrenten die Aert voorn.met zijn zus
ters gedeeld mocht hebben.
fol.42 vo
Peter Jan Van Reest belooft aan Aert Michiel Aertszn.dat hij aan
Peter Verrijt zal betalen alzulke 6 gld. jaarlijks en wel zodat Aert
en zijn nakomelingen daarvan onbel
a s t zullen blijven;deze 6 gld.had
Aert eertijds aan Peter verkocht gehad, ze staan nog te lossen met
100 gld.aldus de losbrief.Peter is gehouden te betalen nu tot
Lichtmis a.s.aan Aert 1 gld. als eerste betaling.
fol.42vo,43,43 vo
5 jan.1559
Frans Goessen Aertszn.van Otterdijck met mbr. verkoopt aan Anna wed.
Geverts Verhoeven :
- een huis,hof,hofstad, schuur en erfenis in die Stegen 1 Hubert An
thonis Mennen 2-3 Joachim Scalvogels c.s. 4 de straat.
-een stuk erf in die Stegen,die Horst 1-3 Dirck Aerts kinderen van
Otterdijck 2 Joachim Scalvogels c.s. 4 de straat.
- stuk land,op die Horst 1 Severijn van Boescot 2 de straat 3 Gielis
Jacob van de Cruys 4 een weg.
-een akker gelegen omtrent der Sporckt 1 Roef Roefs 2 Heer van As
ten 3 erfgen.Aerts van Otterdijck 4 Claes Roefszn.van den Moesdijck.
-een akker omtrent den Hagelcruys en genoemd,den Heympt 1 Gelis
van de Cruys c.s. 2 Joachim Scalvogels en Huybert Anthonis Mennen
3 Henrick Anthonis Mennen 4 Gerit Goerts.
30

-een stuk groese,in den Plomp 1 Frans van den Berghe 2-3 Henrick
Stricken 4 de Koestraat.
- een stuk groese ook in den Plomp 1 erfgen.Joest van den Winckel
c.s. 2 Jan van de Cruys 3 Frans van den Berghe 4 de Bleeck.
Los behalve de cijns van de grond en een Boschmud rog en 3 vaten
en 1 cop,alles ten Bosch te leveren luttel min ofte meer en altijd
te korten met 50 gld. volgens het mud volgens Astense maat te reke
nen en een malder aan Gielis van de Cruys.
De schepenen verklaren dat voor hen verschenen zijn Huybert Thijs
Chielen van de Cruys en Gielis van de Cruys en Thijs Bruystenszn.
van den Zeylberch.
Zij hebben verklaard dat het beter is om voorn.goederen te verkopen.
Ook de schepenen vinden dat goed,temeer daar sommige stukken uit
dit goed opgewonnen waren met recht en er nog leeg en onbeteuld
bij lagen en dat wat de pachten betreft,er een achterstand is van
ongeveer 150 gld.
fol .43vo
11 januari 1559
Frans Goessen Aertszn. van Otterdijck verkoopt aan Frans Wouter
Loeyen :
- stuk land,den Heezacker 1 Aert Emonts 2 Ysbout Joesten erfgen.
3 Bonav.Verweyden 4 de gemeynen Kerckwech.
-een stuk erfs, den Appart 1 Jan Wilm Proeyen 2 de koper 3 erfgen.
Ysbout Joesten 4 de koper.
-een stuk groese, int Ven 1 Bonav.Verweyden 2 Thijs Bruystens e.a.
3 Aert Peter Emontszn. 4 Wilm Froeyen erfgen.
fol .44
Frans Wouter Loeyen verkoopt aan Frans Goossen Aertszn.van Otter
dijck een jaarl.cijns van 8 gld. 5 st.uit :
- stuk erf,den Heezacker 1 Aert Peter Emontszn.
- stuk erf,den Appart
- stuk groese (zie alles vorige akte.)
fol.44
De los is met 137i gld.
fol.44,44vo
20 januari 1559
Dirck Jans Drieszn.verkoopt aan Hadewig Smeets een rente van 3 malder en 3 vaten rog.Deurnese maat met Lichtmisdag uit :
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- zijn huis, hof .hofstad aan Voerseldonck 1 Jan Joesten Wilms 2 Gerit
Tripmekers erfgen. 3 Roeff van Callis 4 de gemeynt.
Dirck heeft helmelinge vertegen op deze cijns van 21 vaten rog.
N.B. 3 malder + 3 vat.= 21 vat. (1malder = 6 vaten).
fol. 44 vo,45
26 januari 1559
Heylwig weduwe Joest Danielszn.van den Eynde en Joest haar zoon
en Philip Jan Lucas als man van Lijsbet ook dr.Joest en Heylwig met
Jan hun broer ook wett. zoon van Joest en Heylwig,mede gelovende
voor Anneke en Marike hun onm. zusters zijnde ook twee wett.drs.van
Joest Danielszn. van den Eynde en Heylwig zijn vrouw,mede gelovende
voor het onmondig kind van Wilm Joesten Danielszn.van den Eynde en
Aleit zijn wettige vrouw Jacops Vereynen wett. dr.,ze verkopen te
zamen aan Goert Danielszn. van den Eynde alzulk versterf als hen
aangestorven is (erfelijke of havelijke goede) vanwege Daniel Wilms
zn.van den Eynde hun vader en Elisabeth hun wettige moeder,te we
ten het vierde gedeelte tot Bussel zoals dat hen toegedeeld was
met Goort voorn. en dat voor de som van 900 gld.
Deze 900 gld. heeft Goert aan Heylwig en haar knd.betaald en afge
rekend. "Ende wij schepenen daerbij en over zijn geweest dat zij gerek
kent hebben ende alnoch gelyckerwijs gelyck Heylwich cum tutore en
de haer kinderen Goerden eertijts vercocht hadden Goerden voorn.ende
hennen los daerin gehouden hadden welken los sij Goerden mede vercopen ende opdragen ende dese vercoperen voorn.met henne mbrs.heb
ben helmelinge vertegen op dat vierde gedeelte tot Bussel ende op
de losbrief die sij van hennen erffenisse hebben mochte ende op al
le gerechticheden die sij tot dese vierde gedeelte hebben mochte
tot behoef des copers voersr.geloevende voert dit vercoperen tvertijen altijt vast ende stedich te houden super omnia sonder arglist
ende dat in presentie van hennen wittige oemen die in die selve
goeden mede gedeylt hebben ende ook die oemen van der moederwegen
ende des sal Goert Heylwigen noch geven en haer kinderen 20 karolusgld. Actum 26 jan. 1559."
fol.45
Heylwich voorn.bekent en belijdt dat Goert Danielszn.haar en haar
knd.betaald heeft van alles dat Goert en haar knd.beloofd had voor
dat vierde gedeelte tot Bussel en dat voor haar erfelijke en haaf
lijke goederen,te weten voor 900 gld.en nog 20 gld.die Goert ook
nog had beloofd.
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fol.45vo,46
27 januari 1559
Jan Aert Thoniszn.van Otterdijck verkoopt aan Jan Joestenzn.Ysbouts:
-een schuur met schaapskooi,zo ver als die schaapskooi reikt even
breed langs de straat als het erfenis van Fransen ook aan de straat
en met het koehuis en het huiske daarachter in de dries staande en
met de erfenis daarbij int dorp gelegen,even groot als de erfenis
van Frans Wouter Loeyen die mede daartegen gedeeld heeft 1 Frans
Wouter Loeyen erf. 2 Goossen Aerts van Best c.s. 3 Henrick Jan Heenens 4 de straat.
- een stuk land,aan de Zaemense hegge 1 Jan Thielen 2 Heer van As
ten 3 Claes Scalvogels 4 Jan Thielen.
- een stuk land omtrent den molen 1 Lenart Groeten 2 Joost Anthonis
Mennen 3 de weg 4 Dirck Thijs Groeten.
- twee stukken erfs in den Snijerscamp zoals dat Jan toegedeeld was
tegen Frans Wouter Loeyen.
- derde half stukken beempt in die Sporck met derde half lopense
land 1 erfgen.Peter Nouwen en Jan Thielen 2 Heer van Asten en Roef
Hr.Dirckzn.van Milheeze c.s. 3 Frans Wouter Loeyen 4 erfgen.Wilm
Wagemakers.
Vrij behalve elf vaten rog jaarlijks en alle wegen die daar met
recht overgaan.
fol.46
Jan Joesten Ysbouts verkoopt aan Jan Aert Thoniszn.van Otterdijck
een jaarl.rente van 21 gld.op Lichtmisdag uit :
-een stuk erf met de schuur en huizing int dorp
-en voort uit drie stukken erfs (zie alles vorige akte.)
fol. 46
Het lossen is met 350 gld.onder conditie dat Jan Joesten dat hoofd
geld (350 gld.) leggen en betalen mag in drie keer.
fol.46vo
29 januarii 1559
Dirck Janszn.Groeten verkoopt aan Peter Jan Peterszn.Verhoeven:
-een stuk groese van 2 lopense op Braessel 1 de verkoper 2-3 Frans
Verdysseldonck erfgen. 4 Jan Peters.
-een stuk land van 3 lopense,aan ghenen Beecke 1 Jan van Baerle
2 Peter Vereynseldonck 3 de weg 4 de Gemeyn Braeck.
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fol.46vo
29 januari 1559
Jan Janszn.van de Goer als man van Anna verkoopt aan Peter Wilm
Goort Emonts alzulke schulden als Bartholomeus Daniel Henrickzn.
hem te schuldig was te geven vanwege zekere erfenis en versterf als
zij samen aan Bartholomeus opgedaan hadden,te weten zoveel als Anna
zijn vrouws gedeelte beloopt en dat Bartholomeus haar schuldig was.
fol.46vo,47
Jan Joesten Wilmszn. verkoopt aan Anna weduwe Mathijs Jan Groeten:
- een stuk groese tot Omel 1-2 Thomas Henrick Heynen 3 Wilm Hans
Hermans 4 de koperse.
Vrij behalve een malder rog jaarl.aan de kapel van Omel te gelden en
nog een mander rog erfpacht;deze malder rog had Jans vader gekocht
met een brief van 2 mud rog en die afkomstig waren van Heer Mathijs
pr.Mercelis Wilms Verpapendonckzn.Deze 2 mud geldt men jaarl.uit :
-land,vier lopense groot te Omel 1 erf.Weynen 2 Dirck Wijchmoets
3 de straat 4 het Laerbroeck.

- een buenre eeussels aan ghenen Bosch tot Omel 1 Jan Colen 2 de knd.
Jan Danels 3 Maes Gelden 4 Wreynen van den Bosch.
De brief hierover was van 8 mei 1449.
fol.47vo
Jacop Tielmans bekent dat Dirck Tielman Dirck Chielenszn.hem heeft
betaald vanwege alzulke gelofte als Mechteld weduwe Tielman Dirck
Chielenzn.aan Jacop Tielman verkocht had volgens brief van 5 maart
1555 en Jacop heeft helmelinge vertegen op deze brief.
fol.47vo
11 feb.1559
Matheus Joestenzn.van den Eynde verkoopt aan Anna Jans Grooten dr.
tot haar tochte en haar wett. kinderen ter erfelijkheid, een cijns van
12 gld.jaarl.op Lichtmisdag uit :
- een huis,hof en erf op Diesdonck zoals dat Matheus gekocht had van
Daniel Henrick Heynen en Jan Henrickszn.Verasdonck.
De los is met 200 gld.
Los blaadje als bijlage E bij fol.48.
Bijlage E bij fol.48
11 feb. 1559
Daniel Henrick Heynenzn.en Jan Henrickzn.Verasdonck als man en mbr.
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Katherijne verkopen samen aan Anna weduwe Thomaes Henrick Heynenzn.
en haar knd.een brief van 2 mud rog,maat Someren.
Deze 2 mud had eertijds Matheus natuurlijke zoon van Willem Horckmans verkocht gehad aan Aert Ceelen Nouwenzn.en beloofd had te gel
den op Lichtmisdag uit :
- een huis,hofstad met een camp land daaraan te Lierop 1 Godshuis
van Postel 2 de knd.van Aeyen 3 de weg 4 de gemeynt.
De brief erover was uit Helmont d.d.1 feb.1472,waarin deze 2 mud
door Jan Jan Molekens zoon van Jan voorn.en Margriet dr.wilner Aert
Ceelen Houwen verkocht en opgedragen was aan Thijs Jan Heynenzn.tot
behoef van Katherijne zijn wettige moeder en welke 2 mud Thomas,Thijs
en Jan gebroeders zonen wilner Jan Heynen gelovende voor Catharina
hun wettige moeder wettelijk verkocht en opgedragen hebben aan Hen
rick hun wett. broer zoals uit de schepenbrieven van Helmont blijkt.
Los blaadje als bijlage F bij fol.48
Deze bijlage F bevat alleen kladnotities.
fol.48
12 feb.1559
Daniel Henrick Heynen en Jan Henrickszn.Verasdonck bekennen dat
de 200 gld. die Matheus Joestenzn.van den Eynde gevest heeft aan

Anna Jans Grooten dr.voor Matheus ongelast zullen zijn,deze 200 gld,
waren door Mathijs Jan Heynenzn.geloofd zodat Henrick zijn broer
daarvoor schadeloos zou worden gehouden want Henrick voorsr.had
die 200 gld. tot Weert gewonnen en in zijn erf gevest tot Lierop;
deze 200 gld. zijn Matheeusen altijd in afkorting van de som die Mat
heus aan Danel en Jan beloofd had voor de hoeve op Diesdonck en
genaamd,den Strijcker.
Danel en Jan schelden Matheus daaraf kwijt en beloven dat de hoeve
die Matheus van hen gekocht heeft daarvan onbelast zal zijn en blij
ven.Matheus had die hoeve gekocht gehad van Daniel en Jan voorn.
fol.48
12 feb.1559
Reyner Rutte Robbijns bekent en verklaart dat Henrick Jan Heenens
hem de som van 21 gld.betaald heeft en dat inzake de belofte die
Henrick gedaan had om te betalen tot Lichtmis '59 zoals blijkt uit
de schepenbrief d.d.17 feb.1554 hierover.
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fol.48 vo
Henrick Jan Heenenszn.verkoopt aan Michiel van de Cruys een jaarl.
cijns van 9 vaten rog met een achterstallige pacht die Lichtmis 11.
verschenen is;deze cijns had indertijd Jan Henrickszn.van Otterdijck
verkocht gehad.
fol.48vo
12 feb.1559
Jan Joestenzn.van Houbraken en Joest Claes Wijntkens als mbr.van
een onmondig kind van Peter Joestenzn.van Houbraken en Marie zijn
vrouw verkopen samen aan Frans Aertszn.Eemans en zijn broeder:
-een huis,hof en erfenis in de Wolsberch 1 Jan van den Hoeck 2 Jan
Ysermans 3 Mathijs van den Berghe 4 de straat.
Dit huis enz.had Peter van Houbraken verkregen van Jan Joesten
Tripmakerszn.en Jan had het gekocht gehad van Aert Peter Emonts
zoals blijkt uit de protokollen van Asten.
fol.49
De voorn.Jan Joesten van Houbraken en Joest Claes Wijntkens verko
pen aan Frans Aert Emontszn.en zijn broer een brief inzake een cijns
van 18 st.op Lichtmisdag,deze cijns had Aert Dirck Dirck Heynenzn.
verkocht gehad aan Joesten van Houbraken en Aert had die eerder ge
kocht van Gheraerdt van Os volgens brief.
De hoofdpenn. zijn 30 gld.
fol.49
12 feb. 1559
Jan Joestenzn.van Houbraken en Joest Claes Wijntkens hebben ook als
mbrs.van het onm.kind van Peter van Houbraken eveneens verkocht
aan Prans Aert Emontszn.en zijn broer en zuster een erfel.cijns van
17 st.min een oort jaarl.te gelden op Lichtmisdag uit:
- een stuk land van 2 1/2 lopense op Braessel 1 Aert van den Berghe 2
Thonis Joestenzn. van Houbraken 4 erfgen. Jan WijfIets 4 de gemeynt.
fol.49vo
15 feb.1559
Dries Peter Bollenzn.verkoopt aan Aert Ysermans:
-een huiske met een lopense Deempt,aen gheen Langstraet 1 erfgen.
Gielis Daniels 2 erfgen.Jan Bollen 3 de Loverboschwech 4 de gemeynt.
fol.49vo,50
15 feb.1559
Jan Aertszn.van Otterdijck verkoopt aan Mathijs Bruystenzn.van den
Zeylberch een jaarl.cijns op Sint Jans-Baptist in de zomer(van 3gld.
)
36

welke men jaarlijks gewoon is te beuren aan Bonav. Verweyden en die
te lossen staat met 50 gld. en de brief daarover. Deze 50 gld. zijn in
afkorting van 70 gld. die Henrick Jan Heynen gevest had op Willem
den Bruyn en die gegrond staan in een huis, hof en hofstad te Lie
rop. Jan Aerts van Otterdijck had die cijns overgenomen om te gelden
voor de erfgen. van Henricks voorsr. en zo bleef Jan nog aan Mathijs
Bruystens de som van 25 gld. ten achter.
"Ende des" zal Jan

van Otterdijck nog jaarlijks schuldig zijn

aan dezelfde Mathijs 1½ gld. en dat uit:
- zijn huis, hof en hofstad aan Vos holen 1 Aert van den Berghe 2 Dirck
Dircks van Houbraken 3 Mathijs Heynen 4 de straat.
fol. 50
De los van deze 1½ gld. bedraagt 25 gld. en dan zullen die 70 gld.
die Mathijs Bruystens aan de erfgen. van Henrick Heynen "quit en
afgeleet sijn."
fol. 50

20 feb.1559

Gielis Jacopzn. van de Cruys verkoopt aan Huybert Thijs een rente
van 3 vaten rog op Lichtmisdag uit:
- zijn huis, hof, hofstad en erfenis in die Stegen 1-3 Wilm Lenarts
2 de gemeynen waterlaet 4 de straat.
fol. 50

20 feb.1559

Andries Joestenzn. van Houbraken en Wilm zijn wett. broer verkopen aan
Henrick Thijs Henrickszn. een rente van 2 mud rog op Lichtmisdag uit
hun deel zoals dat vanwege hun broers is toegedeeld te weten uit:
- dat voorste eind van het huis en nog uit het derde deel in een
eeussel en verder uit alles wat Dries was toegedeeld.

- item nog uit een deel neven die Beeck en uit een groese op den
Horrick en verder uit al zijn gedeelde dat Wilm kreeg toebedeeld
vanwege zijn broer.
fol.50vo

De los is met 80 gld.onder conditie dat Dries en Wilm met Allerhei
ligen zullen opzeggen als ze met Lichtmis daarna die 80 gld.willen
afleggen (=betalen)
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fol.50vo
20 feb.1559
Dirck Henrick sJonckers verkoopt aan Henrick Thijs Henrickszn.en
Dirck Danielszn.van den Eynde als provisors van de h.geest en tot
profijt van de armen een jaarl.cijns van 1 ½
Lichtmisdag uit:
p
o
- zijn huis,hof en erf int dorp 1 Jacop Froeyen 2 Jenneke Tripmekers
3 de weg 4 de straat.
De los is met 25 gld.
-Deze brief is ghequiten.fol.51
28 feb.1559
Frans Wouter Loeyen verkoopt aan Jan Jan Thielen den jongen een
erfel.cijns van 3 gld. op Lichtmisdag uit:
- zijn huis,hof en hofstad int dorp 1 Jan Anthonis Aertszn.van Ot
terdijck 2 Goert Roefs e.a. 3 Henrick Jan Henrickszn. 4 de straat.
fol.51
1 maart 1559
Aert Dirck Peter Ceelen en Aert Janszn.van Rut verkopen aan Merce
lis Danielszn.van den Eynde en Henrick Thijs Henricks tot profijt
der tafel h.geest te Asten een cijns van 6 gld.op Lichtmisdag uit:
- een stuk beempt int Root 1 Aert Emonts 2 de verkoper 3 Marten
Ceelen erfgen.4 Jan van den Hoeck.
fol.51
De los ervan is met 100 gld.
fol.51vo
18 maart 1559
Jan Verporten als mbr. der onm.knd.van Jan Verhynert verkoopt aan

Dirck Jan Grooten:
-een stuk beempt achter Onstaeyen 1 de koper 2 Peter Vereynseldonck
3 F rans Verdysseldonck 4 de koper.
Vrij behalve de cijns van de grond.
"soe sal men op ende meder betalen nae lantkoep te weeten 30 st.
voor een st.ende dat bij raet van de naegebueren te weten Lenart
Jan Groeten en Goert Danielszn.van den Eynde als schepenen deser
bank die op hun eedt affirmeerden dat deze beempt beter vercocht
is geweest dan niet om die onmondige kinderen op te voeden ende
Jan voorsr.als gecoren mbr.van den schoutet van Asten heeft hel
melinge."
In marge staat:ende Aert Thonis die oom van de onm.knd.ook beter
dacht het te verkopen.
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fol. 52
"Paesscha den XlIIIste april als men aenschreef duysent vijfhondert
ende tsestich." (=14 april 1560 )

Scabini:
Jan Thielen, Lenart Mercelis Maes, Leenart Jans Grootenzn.,Goort Da
nielszn. van den Eynde,Aert Vervoert,Aert Vereynseldonck.
fol. 52

20 april 1560

Peter Rolofszn. van Milheeze met Jacop en Roelof zijn zonen hen sterk
makend voor de andere onm. knd. Peters voorn. verkopen aan Wilbrord
Corneliszn. van den Boegert een brief van 6 gld.,welke 6 gld. de erf
genamen van Dirck Aertszn. Porters schuldig zijn te betalen.
Deze cijns van 6 gld. waren Peter van Milheeze en Huybert Joestenzn.
van Diesdonck aangestorven van Walburgis van Helmont, hun nicht.
fol. 52vo

20 juni 1560

Goert Ponsuer en Adam zijn wettige zoon verkopen aan Henricken Wilms
dr. van Bre y :
- een huis, hof enz. int dorp 1 Henrick Jan Jacops 2-3 de straat 4
Maes Jan van de Camp.
Los behalve de cijns van de grond en een hoen aan de kerk van Asten

zoals Gort dat gekocht had van Aert Dirck Heynen met de brief daar
over.
fol. 53

3 mei 1560

Peter Jan Ceelenzn. Verbeersdonck met Aert,Mercelis en Henrick zijn
broers en Petere hun zuster met mbr. verkopen aan Jan Jan Ceelenzn.
Verbeersdonck alzulke erfenis als hen was aangestorven van Jan hun
vader en Jenneke hun moeder, te weten :

-huis,hof en erfenis van 3 lopense aan gheen Langstraet 1 Wilm Jan
Ysermans 2 F rans Aert Emonts 3 Frans van den Berghe 4 de gemeynt.
-een stuk land,den Heezacker 1 Wilm Jan Ysermans 2 Jan van den
Hoeck 3 Bonav.Verweyden 4 Ceel Thijs erfgen.
fol.53
3 mei 1560
Jan Jans Ceelenzn.Verbeersdonck belooft te betalen aan Peterke Jan
Ceelen dr.Verbeersdonck nu Sint Martenmisse a.s.de som van 12 gld.
en verder belooft Jan te betalen aan Henrick Jan Ceelenzn.Ver
beersdonck nu op Sint Martenmisse a.s.over 2 jaar de som van 11
gld.
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fol. 53 vo

10 mei 1 5 6 0

Mathijs Janszn. van de Cruys verkoopt aan Michiel Janszn. van de
Cruys zijn wett. broer :
- een huis, hof en hofstad en erfenis in de Stegen 1-3 Henrick Stricken 2 Severijn van Boescot 4 de gemeynt.
- een stuk land aan die Cloten 1 Roelof van Eyck 2 Heer Marten van
der Meer 3 Jan van de Cruys erfgen. 4 de weg.
- een stuk land omtrent die Sporckt 1 Wilm Verhynert 2 Jan Verhynert 3 Dirck van de Cruys 4 de weg.
-

dat vijfde deel in een beempt, in de Bleeck.

fol. 53 vo, 54

22 mei 1560

Danel Henrick Heynen en Jan Henrickszn. Verasdonck als man van Katherijna verkopen samen aan Frans Mathijszn.van den Berghe als man
en mbr. van Katharina zijn vrouw en mede voor Anneke haar zuster,al
le twee natuurlijke kinderen van Maes Jan Heynen :
- een hoeve met haar toebehoren aen Vosselen gelegen, zoals Jan Claes
(Deynen) die gebruikt en in teulinge heeft en die hij van Mathijs
Heynen gepacht heeft; los en vrij behalve 2 mud rog.
Verder hebben Daniel en Jan ook nog aan Frans Mathijszn.van den Ber
ghe opgedragen :
-

een weg van 7 voeten breed over hun erf en die te gebruiken me

varen en drijven,echter zonder te vlaggen.
Dit alles zonder arglist en in een rechte erfwisseling tegen een
rente van 40 gld. die Daniel en Jan schuldig waren te gelden aan de
2 natuurlijke kinderen van Maes Jan Heynen.
f ol . 5 4

22 mei 1560

Frans Mathijszn.van den Berghe man van Katherina met Anna haar zus
ter zijnde beiden natuurlijke knd. van Maes Jan Heynen, hebben samen
opgedragen aan Daniel Henrick Heynen en Jan Henricks Verasdonck

een brief betreffende 40 gld. Deze brief had Thomas Jan Heynen voorn.
gemaakt gehad aan zijn twee natuurl. drs. uit goederen ter plaatse
Vosselen.
fol. 54
Daniel Henrick Heynen en Jan Henrick Verasdonck g.m. Katherina be
kennen de voorwaarden die Thomas Jan Heynen met zijn twee natuurl.
drs. gemaakt heeft over die 40 gld. Deze voorwaarde luidt dat als een
van deze twee drs. zonder wett. geboorte komt te overlijden, dat dan
die 20 gld. zullen komen aan de langstlevende van de 2 drs. zoals
blijkt uit de brief ervan d.d. 20 okt. 1543.
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fol. 54 vo

24 mei 1560

Jan Andrieszn. van den Zeylberch heeft "eenen coepdach doen stellen
van alle alsulcken goeden gelegen in den Wolsberch als Jan Aert
Vrijnszn.opgewonnen hadde met vonnis ende met recht (nae die mael
dat drie mael in den kercken geveylt was) ende heeft daer op ge
seten tot scholtens huys van Asten ende heeft den vorster doen
roepen voer die duere ofter yemant weer - die dit goet coepen wolde die kersse is aengesteken - eenmael twee drie mael off datt ye
mant waere die brieven meden van dat hadde dan daer dit erffenisse mede opgewonnen is, dat die nu spreeken ende wolde betalen die
achterstelle pachten met schade van recht;
aengesien datter nyemant en quaem die dit goet begeerde te copen
ofte verbueten, soe heeft Jan Dries voirsr. den coep behouden met
utganck der bernender kersse opten 24ste dach meys anno 1560."
Testes Goert Danels, Art Vereynseldonck.
- die schepenen hebben haer loen van dese brief. fol .54vo

16 juni 1560

Aert Michiels Aertszn. heeft opgedragen aan Dirck zijn broeder al
zulke gerechtigheid die hij heeft in goederen (erfelijke en havelij
ke) en die staan in het sterfhuis op Voerseldonck van zijn vader
en van Sophia de moeder van Dirck.
fol.54v o ,55

16 juni 1560

Dirck Michiels Aertszn. verkoopt aan Aert zijn wettige broeder zijn
aandeel in 9 vaten erfrog die Jan Dries schuldig is te betalen aan
de erfgen. van Michiel Aertszn. voorn.
- van deze twee brieven hebben de schepenen hun loon ontvangen. fol. 55

18 juni 1560

Frans Wouter Loeyen verkoopt aan Anthonis Wilm Heynkenszn. een er
fel. cijn van 6 ½ gld.op Lichtmisdag u i t :
- zijn huis, hof en hofstad met de erfenis int dorp gelegen 1 Jan
Joesten Ysbouts 2 Goort Roefs erfgen. e.a. 3 Henrick Jan Heenenszn.
4 de straat.
fol. 55
Mag gelost worden met 100 gld.

41

fol.55vo

12 juli 1560
Joest Gheraerts Vercolbraeken verkoopt aan de drie knd.van Joest
Merceliszn.van de Camp een cijns van 15 st.op Lichtmisdag uit :
-huis,hof en erfenis van 12 roeden aant Laerbroeck 1 Peter van den
Berghe 2 Gheraert Goerts 3 Jan Verrijt 4 het Laerbroeck.
fol.55vo

18 juli 1560
Peter Jan Theeuszn.verkoopt aan Willem Joestzn.Verrijt:
-stuk land op den Appert 1 Thijs Bruystens 2-4 Prans Wouter Loeyen
3 Dirck Wouter Loeyen.
fol.56

16 aug.1560
Mercelis Smeets verkoopt aan Anthonis Jan Thonis Mennen;
-stuk land,den Schuermansacker 1 Dirck Schoefs 2 Dirck Jan Dries
3 Gielis Danels 4 de Loverboschwech.
-stuk weiveld,Schuermans euselken met een stukje land daar achter
aangelegen 1 Dirck Schoefs 2 Thijs Bruystens 3 Goert Geldenszn.van
Boescot 4 Dirck Schoefs.
fol.56
16 aug.
Dirck Merceliszn.van den Eynde maakt met Peeter Philipszn.Verrijt
een accoord betreffende de goederen die Mechtelt als weduwe van
Mercelis van den Eynde aan Dirck voorn.haar wettige zoon had op
gedragen en wel zo dat Peter Verrijt zijn zwager altijd de helft zal
hebben van hetgeen Mechtelt voorn.aan hen beiden had opgedragen.
Dirck heeft aan zijn moeder beloofd dat altijd zo te doen.
fol.56vo
16 aug.1560
De schepenen verklaren dat voor hen is verschenen Mechtelt wede.
Mercelis van den Eynde met mbr.en Dirck haar zoon,ze hebben een
accoord gemaakt waarbij Mechtelt haar levenlang mag gebruiken de
lasten en profijten van de door Mercelis achtergelaten goederen.
Mechtelt zal van die goederen een inventaris laten maken met con
ditie dat alle penningen die Mercelis saliger ofte Mechtelt voirsr.
buyten staen hebben ofte uitgestelt hebben hetsij gevest ofte onghericht daer sal die selve Mechtelt ook die rente aftrecken haer
leven lang en niet langer en of Mechtelt die hoofdpenn.van enige
rente opquamen soe sal die selve Mechtelt die penn.moeten gheven '
Dirck voirsr.ofte sijn gerechticheit,welke penn.Dirck sal beleggen
Mechtilden ter tochte en hem zelf ter erfelyckheytfvoert geloeft
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Mechtelt aen Dirck haer zoon na haer dood al haer goet daer zij
macht over heeft.
fol.56vo,57

21 aug.1560

Peter Rolofszn.van Milheeze verkoopt aan Philip Janszn.van Boes
cot een brief van 1 gld.jaarl.met drie achterstallige pachten.
Deze 1 gld.was Jan van Boescot jaarlijks schuldig te betalen en
was Peter voorn.aangestorven van Mr.Dirck Joesten Drieszn.en Josina zijn vrouw,zijnde een moei van Peter voorn.
Los blaadje als bijlage G bij fol.57
Bijlage G,fol.57

8 juni 1556

Wij Jan Jacops,Bonaventura Verweyden,Aert van Otterdijck,Peter Ver
eynseldonck,Leenart Mercelis Maess,Jan Thielens en Goert Danielszn.
van den Eynde als schepenen van Asten verklaren dat voor ons is
verschenen Berthout Dirckszn.van Kessel.
Hij bekent betaald te zijn door Dirck Dirck Chielenzn.met 100 gld.
die Dirck voorn.schuldig was aan de erfgenamen van Thomas Wilmszn.
Van deze 100 gld.waren er 50 gld.die Berthout verkregen had van
Heylwig zijn moei en de ander 50 gld.waren aan Berthout gekomen door
Goert Pauwels als man van Heylwig zijn vrouw ook wettige dr.van
Dircks van Kessel van wie Berthout dat aandeel in koop had verkre
gen zoals blijkt uit zeker handschrift van Goert voorn.en wat Goert
van Best ook voor de schepenen verklaard heeft.
Alzo scheldt Berthout Dirck voornoemd kwijt van deze 100 gld.
-Op achterzijde van dit perkament staat:Dirck op Houbraken."
fol.57
4 sept . 1 5 6 0
Heylwich weduwe Dirck Janszn.van de Cruys met Wilm haar zoon met
mbr.ook voor de onmondigen,verkopen aan Michiel Janszn.van de Cruys
alzulke erfenis als Dirck haar man en haar knd.aangestorven zijn
van haar vader en haar zuster,behalve de beempt in Asten die Heyl
wich met de knd.in bezit heeft.
fol.57,57vo
16 okt.1560
Wilm Danelszn.van den Eynde en Wilm Jan Wittenzn.verkopen samen
aan Andries Andries Gobbelszn.:
-een huis.hof en erfenis aan Voerseldonck 1 Dirck Joestenzn.van
Winckel 2 Dirck Jan Drieszn. 3 Jan Joesten Wilms 4 de straat.
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Vrij behalve 20i vat rog daar uitgaande en zoals Willem Daniels
dat huis gekocht had van Lijsbet weduwe Hendrik Jan Witten en knd.
en dat Wilm Jan Wittenzn.toebedeeld was vanwege zijn wederdelers.
-een stuk land aan Voerseldonck 1 Dirck Jan Drieszn. 2 Dirck Aert
Chielen 3 Philip van den Berghe 4 de weg.
fol.57vo
14 sept.1560
Jacop die Wilde,Goessen Maes Robbenzn.,Jan Maes Robbenzn.,Daniel
Hermanszn.als man van Mechtelt.verkopen samen aan Aert Lucas Verhijnart:
-een huis enz.int dorp 1 Mr.Jans tot Weert 2 Anthonis Jan Ghe
raerts 3 de straat.
fol.57vo,58
23 sept.1560
Jan Lucas verkoopt aan Faes Jan Geverts en Sjjmon Paeszn.van Hove
een jaarl.rente van 9 vaten rog en 1£ gld.op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof en hofstad aan Voerseldonck 1 Dirck Schoefs 2 Phi
lip Geraertszn.
-stuk erf,dat Hooch Eeussel met het land daaraan gelegen 1 Bonav.
Verweyden 2 de Koestraat 3 Mathijs Bruystens 4 Goert Hanen.
-stuk beempt,den Plomp 1 Goert Hanen 2 Mathijs Bruystens e.a. 3 Bo
nav. Verweyden 4 Philip Gheraerts.Lucaszn.
fol.58
23 sept.1560
Jan Lucas verkoopt aan Roeven Laureyns Roefszn.als mbr.van Heyl
wig zijn nicht en wettige dr.van Jan Laureyns Roefs en Philips Ghe
raerts van den Moeien een jaarl.rente van 9 vaten rog en 1i gld.
op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en hofstad op Voerseldonck 1 Dirck Schoefs 2 Philip
Geraerts van d e n ..... dijck.
-stuk erf aant Hooch Eeussel
-stuk beempt,den Plomp
(deze akte is dezelfde als vorige.)
fol.58
De los van deze twee brieven is met 107 gld.en dat in twee maal
te mogen betalen;die 53i gld.aan Paessen en Sijmon en aan Roeven
en Philips die andere 53ür gld.
44

fol.58vo
Jan Lucas belooft aan
"die ijnde genoemt,die
voorsr.erfenis,dat hij
nis nu ende ten ewige

23 eept.1560
de erfgen»van Gheraerts Jan Lucas dat hij
Stockijnde bij Mathijs Bruystens en Jan Lucas
sal maken ofte doen maken datter hen erfe
dage af ongelast sullen sijn."

fol.58vo
2 okt.1560
Peter Mercelis Peters verkoopt aan Henrick Jan Heenenszn.:
-stuk land,den Bruystenman te Asten ter plaatse omtrent "der auder
molen" 1 Jan van den Hoeck erfgen. 2-3-4 rondom aan de gemeyn wegen
fol.58vo
Mechtelt weduwe (Tielen) Dirck Chielen zijnde een wett.dr.van Dirck
Dirck Heynen met Dirck haar zoon,verder Wilm Aertszn.Verhazeldonck
als man en mbr.van (Marie) zijn vrouw,een wettige dr.van Joest
Dirck Heynen en Anna ook wett.dr.Joest Dirck Heynen met mbr.ver
der Christina Dirck Heynen dr.en Margriet weduwe Thomas Geraerts
van Brey ook wett.dr.Dirck Heynen met mbr.,zijnde allen erfgenamen
van Heer Jan van (Diesdonck) zaliger gastoor geweest tot Halen,ze
hebben samen opgedragen aan Jan Andrieszn.van den Zeylberch alzulk
versterf als hen is aangestorven van Heer Jan van Diesdonck hun
oom tot Halen.
fol.59
"Isbout Mercelis Ysbouts heeft beghin van sijnen schependoms aengheveert ende den eedt gedaen opten 16 okt.1560."
fol.59
2 nov.1560
Joest Gielis Danielszn.van den Eynde mede gelovende voor zijn broers
en zuster nog onmondig zijnde,verkoopt aan Lambert Jans Joestenzn.
Verrijt een erfel.cijns van 7i gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.aan die Langstraat 1 Mercelis Ysermans 2 Philip
Philipszn.van den Berghe 3 de Loverbosweg 4 de gemeynt;en verder
uit al hun erven aangestorven van Gielis hun vader en Anna hun
moeder.

fol.59
De los is met 125 gld.
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fol.59vo
4 nov. 1 5 6 0
Cristina weduwe Gielis van Kessel en Jenneke en Wilmke haar drs.,
verkopen samen aan Berthout Gieliszn.van Kessel en Cristina zijn
moeder alzulke goederen die hun zijn achtergelaten door Gielis van
Kessel als Christina's man en Jenneke en Wilmkes vader,behalve dat
wat Cristina nu heeft en wat haar toebedeeld is en na haar dood
door de knd.gedeeld zal worden.Deze erfenis voorn.zal "Gielis"
hebben met de pachten en cijnsen die daar in staan en zonder dat
Cristina,Jenneke en Wilmke daar iets uit zullen gelden.
-N.B.Er staat "Gielis";het moet zijn "Berthout"?.*
fol.59vo
4 nov.1560
Berthout Gielis van Kessel belooft dat hij aan Cristina zijn moeder,
zal betalen nu tot Lichtmis a.s.over vier jaar de som van 50 gld.
of hier en binnen en alle jaar zal ze bueren 14 vaten rog en nog
50 gld.nu Lichtmis a.s.over zes jaar of hier en binnen en alle
jaar hier en binnen ook 14 vaten rog en na Cristina1s dood zullen
Jenneke en Wilmke deze voorn.100 gld.samen delen en Berthout zal
daar niet in meedelen.
Berthout belooft ook nog dat Cristina zijn moeder haar leven lang
mag wonen in de voorkamer voor aan het huis,alwaar Berthout woont,
ende "coelnet(!) ende hoevinghe tsamen groet seven roeyen ende des
sal Cristina die toppen hebben ende Berthout den afval blade ende
stocken ende noch sal Berthout gehouden sijn te gheeVen Cristina
sijn moeder alle jaer 334 st.en noch sal Cristina hebben dat vier
de deel in den booghert van den ooft dat daer wast ende Jenneke
en Wilmke en sullen nae Cristina hen moeder doot (Gielissen? )
niet afdeelen mer die woninge en dat vierdel van den bogert ende
die
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st.jaarlycs sullen altijt met Cristina doot te niet sijn."

-N.B.coelnet(!) ende hoevinghe=koolveld(I) en hovinge.fol.60,60vo

29 nov.1560

Jan Andrieszn.van den Zeylberch heeft opgedragen aan Jan Joesten
psbouts:

-een huis,hof en hofstad en erfenis in de Wolsberch 1 Jan van den
Hoeck erfgen. 2 Gielis Henrick Dircks 3 Peter Jan .... 4 de straat
-een stuk erf,dat Venneken 1 Bonavent.Verweyden 2 Joest Vreyns e.a.
3 Wilbort Theeus erfgen.
-een stuk daaraan gelegen 1 Wilbort Theeys erfgen.2-3 erfgen.Cee
len Thijs 4 het Venneken.
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-een stuk land,den Heesacker 1 Prans Wouter Vrijns 2 Jan van den
Hoeck erfgen.3 Dirck Porters erfgen.
Jan Andries had deze stukken land gekocht van Jan Vreyns en Jan
had ze met vonnis opgewonnen volgens de vest en vonnisbrief.
Vrij behalve de cijns en een mud rog aan Jan Aert Thomis van Otter
dijck.Mochten er meer lasten in zijn dan zal Jan Drieszn.van den
Zeylberch daarvoor Jan Joesten als koper korten en wel voor elk Astens mud 50 gld.en voor elk Bosch mud 70 gld.
fol.60vo
29 nov.1560
Jan Joest Ysbouts belooft aan Jan Drieszn.van den Zeylberch te be
talen van nu Lichtmis a.s.over een jaar de som van 90 gld.(met de
pacht van het honderd zijnde 6 gld.)
Met conditie dat als Jan Dries weet dat er geen twee Bosch mud rog
in die goederen in de Wolsberch staan,zal Jan Joesten gehouden zijn
te betalen aan Jan Dries,voor elk Bosch mud 70 gld.en voor elk Astens mud 50 gld.en verder af te rekenen met sesters en vaten na
venant .
fol.60vo,61
16 dec.1560
Aert Dirck Peters Ceelenzn.verkoopt aan Heer Dirck Roelofszn.van
Milheeze voor zijn tochte en na de dood van Heer Dirck het altaar
van Sint Andries in de kerk van Asten een erfel.cijns van 2 gld.
jaarlijks op Lichtmisdag te gelden uit:
-een huiske aan de markt 1 Wilm Lenarts 2 Jan Hanen 3-4 een voet
pad tot de gemeynen weg die van Loverbos gaet naar de molen.
Mochten deze 2 gld.in toekomende tijden gelost worden dan begeert
Heer Dirck volgens zijn uiterste wil dat de penningen waarmee deze
2 gld.gelost worden
teehee# vaa opnieuw uitgezet zullen worden
tot behoef van het voorn.altaar evenals de andere renten die Heer
Dirck aan dat altaar opgedragen heeft.
De los is met 33 gld.,met Kerstmis te voren op te zeggen wil men
met Lichtmis daarna die rente afleggen.
In marge staat:dese brief is te niet gedaen ende ver(screven.)
fol. 6 1 ,61vo
Aert Dircks Peters Ceelenzn.verkoopt aan Heer Dirck Roelofszn.van
Milheeze hem ter tochte en na zijn dood en niet langer aan de rector
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van het altaar Sint Peter en Sint Andries apostelen in de kerk van
Asten een erfel.cijns van 2 gld.jaarlijks te betalen op de heilige
Kerstdag van en uit:
-een huiske met de erfenis daarbij te Asten gelegen,
"doer die molenijnde neven 1 erfenisse Wilm Leenarts 2 die erfenisse Jans Hanen 3-4 streckende van eenen voetpat totten gemeynen
wech die van Loverbos coemt totter molen wart."
Met conditie dat de rector verbonden is alle missen op dat altaar
te celebreren en te gaan "achter die sepultuur van Heer Dirck geSëEÏÏÏ -*-n s^n hant hebbende den wijwaters quespele en lesen dan die
psalmen Miserere mei deus ende de profundis metten collecten ende
bij den selven die rente wederom te beleggen zoe wanneer die gequeten wordt al totter notien voirsr.ende dese vercoper heeft helme
linge verteegen op dese schijns van 2 gld.tot behoef Heer Dircks
ende des rectoirs voirsr."
N.B.gerwen=kleden,tooien-in ordegewaad gekleed=gegerwt.
sepultuur=graf

quispel=sprengkwast.

fol.61vo
De los is met 33 gld.
fol.6lvo

2 jan 1.560

Frans Wouter Loeyen verkoopt aan Henrick Jan Jacops:
-stuk land,aan die Lochten 1 de koper 2 Mercelis van den Eynde 3
Ysbout Mercelis Ysbouts 4 Heer van Asten.
Los en vrij behalve dat Bruysten Thijs in deze akker gegrond heeft
zal de koper gelden en de verkoper zal hem daarvoor volgens "lantcoep” korten.
fol.62

2 jan.1560

Goert Danel Sijmons sterk voor zijn broers en zusters heeft opgedra
gen aan Gelden Aertszn.van Boescot,Jacop Janszn.Verrijt,Jan Wilm
Froeyen en Jutten Aerts dr.van Boescot alzulke 4 mud rog als Goert
voorn.met zijn adherenten te deel is gevallen als zijnde mede erfge
namen van Heer Jan Deckers zaliger met alle brieven tot Helmond
daarover gemaakt en gepasseerd.
fol.62

3 jan.1560

Danel Henrick Heynen en Jan Henrickszn.Verasdonck man van Katherijn
verkopen aan Agnes Jans dr,van Elssen een jaarl.cijns van 4 peters
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op Lichtmisdag met een brief d.d.4 feb. 1545• Deze cijns was de ver
kopers aangekomen van wege Mathijs Jan Heynen en Mathijs had die ge
kocht gehad van Aert Aertszn.van den Berghe staande ins
-een stuk beempt achter Houbraken,den Omelschen beempt geheten
| Aert Aertszn.van den Berghe 2-3 erfgen.Hr.Dirck van Hal 4 de Aa.
fol.62vo
Jan Henrickszn.Verasdonck belooft nu tot Lichtmis a.s.de som van
3 gld.te betalen.
fol. 6 2 vo

5 juli 2558

Philip Philipszn.van den Berghe verkoopt aan Gielis Danielszn.van
den Eynde:
-stuk land aan Voerselen 1 Anna Jans dr.van Ruth 2 de koper 3 erf
gen. Chielen Elssen 4 Dirck Schoefs.
fol.62vo

5 juli 1558

Philip Philipszn.van den Berghe verkoopt aan Gielis Danielszn.van
den Eynde een erf el. cijns van 34 gld. op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof, hof stad en erfenis,aan gheen Langstraet 1 Gielis Da
nielszn.van den Eynde 2 Bonavent.Verweyden 3 de straat.
De los is met 54 gld.
fol.63
Luytgart weduwe Prans Scheerders met mbr.verkoopt aan Gielis Da
nielszn.van den Eynde een jaarl.cijns van 34 gld.op Lichtmisdag uit:
-haar huis,hof en erfenis int dorp 1 Jan Melis 2 Dirck Vos 3 Jan
Joesten Wilms 4 de straat.
De los is met 60 gld.
fol.63
Alzoe eertijden bij crancker avontueren (Godt betert) eenen nederslach is gheschiet tot Asten inden persoen te weten Henricken Dirck
Peterszn.bij toedoen ende handadich van eenen genoemt Jacop Joes
tenzn. Verdijsseldonck. Soe sijn die voersr.vrienden ende magen van
den misdadighen ter eender ende die vrienden van den overleeden
ten andere sijde huyden op datum van desen vergadert geweest om den
voersr.nederslach te soenen ende neder te leggen ende hebben die
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voersr.parthijen genoemen ende daer toe geroepen ende gecoren vier
minnelicke keersluyden ende paeysmekers te weten die vrienden van
den afflivigen Heer Henricken van Brey vicarius tot Asten ende Jan
nen Jacops ende die vrienden van den misdadigen Wilm Claeus ende
Cornelissen Reyner Creemerszn.die welcke voersr.keersluyden die
gelegentheyt van allen saken desen aengaende overleet hebben om
van den voersr.ongeval te accorderen ende neder te leggen.
Soe sijn die voersr.keersluyden gesloten ende gheaccordeert in ma
nieren hier nae volghende:
Inden iersten zoe sal die voersr .misdadiger in een teeken van leetwesen setten ofte doen setten in den kerken van Asten een wassen
kersse van drie ponden voir dat eerwerdige heylich sacrament in
der selver kerken ende daer te borren tot lavenisse der zielen van
den aflivigen ende tot Oomel voer ons lieve vrouwen een kersse van
enen ponde oeck borren als voer.
-Item noch sal die misdadige geven ses ellen wollen lakens den
drie kynderen Jans Dircks Peterszn.des brueders des aflivigen om
die minne van God ende tot lavenisse der armer zielen des aflivi
gen.
-Item noch sal die misdadige geven Fransen Dircks den brueder des
aflivigen op den goeden vrijdach naestcomende drie malder roggen
Astense maet om die te distribueren den armen om goetswille daer
Fransen dat believen sal.
-Item noch sal die misdadige sculdich sijn te betalen alle kerckrechten des aflivigen metten waslicht ende dootkist.
-Item noch sal die misdadige schuldich sijn te doen doen veertich
zielmissen tot laeffenisse der zielen des aflivigen.
-Item noch sal die misdadige gheeven der weduen des aflivigen twa-

lef k(arolus) gld.XX st.voer den gld.gherekent om haer schuit te
t
betalen dat Henricks ziel des aflivigen daer af ongelast sal sijn.
-Item noch sal die misdadige blijven uter kerken van Asten een jaer
lanck ende daer teynden mach die misdadige gaen en staen binnen
Asten daer hem dat believen,utghescheyden sitten die vrienden des
aflivigen in ennige herberge daer sal die misdadige utblijven ende
is die misdadige in ennige herberge ende die vrienden des aflivi
gen quamen daer onversiens in die herberge daer sal die misdadige
utwijken alzoe verre alst den vrienden des aflivigen dat begeren
ende soe gelieven.
-Item noch sal die misdadige schuldich sijn te gheeven Fransen den
brueder des aflivigen tot behoef des gheens die daer toe gerecht
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is vijftich k.gld.XX st.voer den gld.gerekent.
-Item noch sal die misdadighe schuldich sijn te geven alle costen
die verteert sijn inder weduen huys des aflivigen ende inden huyse
des schoutets voer alle vrienden ende paeysmekers ende keersluy
den die huyden op dese op desen dach hier over dese soene geweest
sijn al op soenen recht.Des is ende midts desen voersr.bij die voer-»»:
gen.cleegers ende keersluyden het voersr.ongeluck ganselick geheel
neder geleecht ende gesoent om van partijen voergen.ten ewigen da
gen vast ende stedich te houden onverbrekelick ende al op soenen
recht ende op soen breeken sonder arglist.
Actum den Vilde dach january 1560.
Testes Jan Thielen,Ysbout Ceelen.
Ende des hebben Gielis Goeykens ende Jan Philips Berckerszn.geloeft
voer den misdadigen super omnia dat hij voldaen sal allet geenen
dat die misdadige oft die keersluyden des voer den misdadigen ge
loeft hebben ende Prans die brueder heeft geloeft super omnia den
misdadigen dat hij daer mede voldaen staen ende nimmermeer van enniger beclaecht egheensins en sal worden.
Actum et testes utEn Peter Verrijt ende Wilm sijn brueder hebben voert geloeft voer

Pransen voersr.dit altemael te onder(venden) al op soenen recht en
de Prans heeft Peteren ende Willemen geloeft scadeloes te houden
super omnia sonder arglist.
Actum et testes ut supra.
fol. 64
10 januari 1560
Henrick Jan Heenenszn.verkoopt aan Joest Jan Groetenzn.een brief
vermeldend een mud rog Astense maat,dat mud had Henrick de verko
per gekocht gehad van Aert Danielszn.van Heersel zoals blijkt uit
de princ.koopbrief van 28 feb.1552.
fol.64
Goris Danielszn.van den Eynde verkoopt aan Heer Dirck Roelofszn.
van Milheeze een jaarl.cijns van 6 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hif, hof stad en erfenis daarbij gelegen tot Bussel 1 Goert
Daniels 2 Ghevert Aertszn.Verschueren e.a. 3 erf Goert voorn. 4 de
gemeynt van Asten.
Testes Jan Tielen en Goert Daniels als schepenen.
-Goort Daniels stelt zich mede tot borg,indien mocht blijken dat de
onderpanden van Goris niet goed genoeg zouden wezen.
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fol.64
De los is met 100 gld.
Altijd tot Kerstmis te voren op te zeggen,wil men met Lichtmisdag
lossen.
fol.64vo
10 januari 1560
Wilm Aert Goertszn.man van Marie zijn vrouw,Anna Joesten Dircks dr.
met mbr.en Goessen Aertszn.van Best voor zijn zoon Aert zijnde alle
wettige erfgenamen van Joest Dircks Heynen en Mechteld zijn vrouw,
ze delen de goederen en renten als hun zijn aangestorven van Joest
hun vader en Mechteld hun moeder.
A Willem kreeg:
-de schaapskooi en de schop
-het derde deel van de erfenis gelegen bij het huis naast de erfe
nis van Jan Verhynart met de Horck beempt ook dat derde deel naast
de knd.Jan Verhynert zoals afgepaald is.
-het derde deel van den halven akker naast het Laarbroeck,de mid
delste portie.
-het derde deel van den Braken,het middelste deel.
-het derde deel van den Stootboem,het middelste deel zijnde land
en heiveld.
-het half beemptje ernaast.
-het derde deel van het fruit van de bomen "die daer nu opt erfe
nis staen ende tot schuddes toe comen ende dat twelf jaer duerende ende niet langer,ende dan sal Anneke dat geheel fruyt hebben."
Vrij behalve dat Willem zal gelden:
1 mud rog aan de h.geest van Asten, 1 mud rog aan de weduwe .... 9
5 vaten rog aan Prans van den Berghe,en het derde deel van de ge
hele cijns.Met conditie of enige cijns in "sunderlinge stucken gegront staende daer sullen sij deen den anderen te baeten comen voor
1 st. 3 0 st."
"En ofter ennige ongewone commer bevonden worden in die erffenis
daer sullen die wederdeylers Willemen helpen bijleggen en betalen."
Item zal Willem Jaarlijks gelden aan Metken van Ruth een halve gld.
en 64 st.
fol.65
B Anna kreeg met het lot:
-het woonhuis met het huisje en de varkenskooi en nog twee gebon52

ten van de schuur naast de varkenskooi.

-het
-het
-het
-het
-het

derde
derde
derde
derde
derde

deel van de beemt naast de erfenis van Wilm Verhynart
deel van het Hoefke en daaruit een mud rog te gelden,
deel van den Grooten akker naast het Laarbroeck.
van den halven groten akker.
van de Braeck naast de molen.

-het derde van de Stootboem naast Dirck Coppens.
-de helft van het beemptje naast Dirck Grooten
-Het fruit te weten appelen en peren die tot schudden toekomen |
dat zal Anneke aan Willem en Aert Goessen laten te weten het der
de deel en dat twaalf jaren zoals die nu op Annekes deel staan.
Anneke moet gelden een bosch mud in ten Bosch te leveren,verder
nog 8 vaten rog,nog een malder rog jaarl.aan Lijske Verrijt,nog een
half vat aan de kerk van Asten etc.(zie vorig deel A.)
fol.65vo
C

Aert Goessen van Best kreeg:

-de schuur met 5 eikebomen
-het derde deel van den dries,het middelste.
-het derde deel van den beempt,het voorste.
-het derde deel van den hof.
-het derde deel van den halven akker naast het Laarbroeck.
-het derde deel van den halven groèen akker naast Gherits Henricks
-het derde deel van den Stootboem naast de molen,te weten land en
heiveld.
-de helft van Lenart Grooten beempt
-een brief van 3 gld.14 st.jaarl.aan de erfgen.Willem van Kessel
tot Vladeraeken
-een brief van 6 st.jaarl.aan de erfgen.Ceel Peters
Uit deze erfenis zal Aert Goessen jaarlijks gelden 1 mud rog aan
de h.geest te Asten,nog 1 mud jaarl.aan Heer Korsten tot Beeck,
nog 4 vaten rog aan Prans van den Berghe,nog 1 vat rog aan de vicarius tot Asten,nog een halve gld.aan Prans van den Berge en Grietken Jacops tot Roey en verder het derde deel van de gehele cijns.
Ook zal Aert Goessen van Best jaarlijks betalen aan Willem Aert
Goerts 27 st.
fol.66

21 jan.1560

Goessen Aertszn.van Best man van Maria heeftyaan Jan Jan Heenensznj
-een huis,hof hofstad met de halve schuur en erfenis daarbij,gelegen
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aan den Dijck 1 Ghevaert Aert Peter Ceelen 2 Marten die Scheper 3
Goris Daniel Willems 4 de gemeynt.
-een stuk land,dat Lijnenvelt 1 Berthout Gielis van Kessel 2 Peter
Peter Ceelen 3 Berthout voorn. 4 de gemeynt.
-een stuk land,den Becker 1 Aert Willen erfgen. 2 de dijk 3 erfgen.
Marcelis van Ayen 4 Dirck Jan Vranckenzn.
-een half lopense land,aan den Cranenacker 1 GevaVts Aert Peter
Ceelen 2 Peter Peter Ceelen 3-4 »¥^g«is.Geverts Aert Peter Ceelen
-een stuk beempt 1 Marten den Scheper 2 de dijk 3 Peter Peter Cee
len 4 de Aa.
-een stuk groese,dat Meeskensvelt 1 Willem van de Goor 2 de dijk 3
Geverts Aert Peter Ceelen 4 de kerk van Asten.
-een stuk groese,dat cleyn eeuselken 1 Berth.van Kessel 2 Willem
van de Goor 3 Gevert Aert Peter Ceelen 4 Peter Peter Ceelen.
Los behalve de cijns van de grond en | mud rog en 1 vat en 7 gld.
en nog 3 st.
fol.66vo

21 jan.1560

Jan Jan Heenenszn.verkoopt aan Goessen Aert van Best een jaarl.
cijns van 6 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en erf "aan ghenen" Dijck 1 Gheeverts Aert Peter Cee
len 2 Marten den Scheper 3 Goris Danels 4 de gemeynt.
fol.66vo
De los is met 100 gld.
fol.66vo

29 jan.1560

Henrick Jan Dirckszn.mede sterk voor al zijn broers en zusters,ver
koopt aan Mechtelt weduwe Peter Vereynseldonck en haar knd.:
-stuk groese,dat Hyndertsvelt 1-3 Dirck Groeten 2 de koperse 4
Prans Verdysseldonck.

fol.67
30 jan.1560
Peeter Roelofszn.van Milheeze verkoopt aan Antonis Leenartszn.van
Roggel en Heylwig zijn vrouw een mud rog erfpacht op Lichtmisdag uit ;
-drie lopense land met een stuk erf daarbij,aan die Voert.
fol.67
Anthonis consenteert Peteren om dat mud rog met 40 gld.te mogen
lossen.
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-Los blaadje als bijlage H bij fol.67Bijlage H

18 maart 1564

Wij Bonaventura Verweyen,Lenart sGroten,Aert Vervoert,Ysboldt Cee|en,Dirck Francken,Dirck Tielmans en Jan Peter Houwen schepenen in
Asten,verklaren dat Dries van den Water man van Catharina,verkoopt
aan Mathijs Joesten Verrijt alzulk deel met alle lasten daarop,als
hem van wege zijn vrouws moeder zijnde dr.van Willem Wagemekers vol
gens een deelbrief was aangekomen.Actum 18 maart 1564.
fol.67vo

3 1 jan.1560

Anna weduwe Gheeverts Verhoeven met Ghijsbert Rutger Dirckszn.man
van Katherina zijn vrouw en sterk voor Peter Gheeverts Verhoeven en
Elisabeth Verhoeven,verkopen samen aan Jan Thomas Danielszn.:
-een stuk land,den Wilchacker 1 Willem sBruynen 2 de h.geest van
Asten 3 Henrick Jacops 4 Gielis Daniels van den Eynde.
-in marge:Peeter Tijs als man van Elisabeth ook wett.dr.Geverts
voorn.
fol.67vo

1 feb.1560

Joachim Henrickszn.van Otterdijck verkoopt aan Aert Jacopszn.van
de Cruys 114 vaten rog met Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en hofstad in de Stegen 1 de wede.Anna Gheevert Wil
len 2 Claesken Robbijns 3 Dirck Scalvogels 4 de straat.
fol.67vo
De los van deze 114 vaten rog is met 35 gld.
fol.68
Pouwel Mercelis Aertszn.van den Eynde belooft aan Aert Michielen
Aertszn.of aan Marie weduwe Mercelis Aertszn.van den Eynde dat hij
die rente van nu Lichtmis over een jaar niet lost.Deze rente heeft
Heer Dirck Ruelens staan in Aerts erfenis;de schade of interest
die Aert daar in mag lijden zal Pouwel korten aan de 100 gld.die
Aert aan Pouwel heeft te betalen.
fol.68
5 feb.1560
Jan Joesten Ysbouts verkoopt aan A(erden) Rutten:
-een stuk erf int dorp 1 Henrick Truyen 2 de verkoper 3 Frans
Wouter Loeyen 4 de straat.
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fol.68vo
Peter Jan Theeus verkoopt aan Jan Joesten Ysbouts 8 vaten rog jaar
lijks uit:
-zijn huis,hof en hofstad in de Wolsberch 1 erfgen.Wilbort Theeus
2 erfgen.Henrick Geven 3 Aert Emonts 4 de straat.
De eerste betaaldag zal zijn nu Sint Jansmis toekomend.
fol.68vo
De los ervan is met 29 gld.
fol.68vo
Gielis Jacopszn.van de Cruys belooft aan Aert Aertszn.Vervoert dat
hij Gielis aan Bonav.Verweyden alzulke rente zal betalen als Aert
voorn.schuldig is aan Bonaventura voorn.dat is te weten het derde
deel van een brief ©var 50 gld.
fol.69
6 feb.1560
Leenart Mercelis Maeszn.verkoopt aan Mercelis Coecks zijn zwager
een brief van 3 gld.met 3 achterstallige pachten.Deze brief had
Jan Mercelis Maeszn.eertijds verkocht aan Lenart zijn broer en welke
brief op Lichtmisdag staat te gelden uit:
-zijn huis,hof met een camp land daarbij 1 Joost op die Beeck e.a.
2 de gemeynt 3 Heyn Heynkens 4 de verkoper.
fol.69
10 feb.1560
Marie weduwe Mercelis Aertszn.van den Eynde belooft Pauwel haar
wett.zoon schadeloos te houden van de belofte die zij aan Aert Michielszn.gedaan had.
fol.69
3 feb.1560
Jan Andrieszn.van den Zeylberch verkoopt aan Joestken onmondig
kind van Wilm Joesten Danielszn.en Aleyt zijn wettige vrouw,een
jaarlijkse pacht van een mud rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis, erf,schuur,hof stad en erfenis tot Aestappen 1 erfgen.
Joesten Verdijsseldonck 2 Daniel Gobbels 3 de Aa 4 de gemeynt.
N.B.-Van deze brief en verder van de brieven Dircks Chielen en
Peters Verschueren hebben de schepenen haer briefgeit.fol.69vo
De los van dit mud is 40 gld.
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fol.69vo
14 feb.1560
Peter Peter Ceelen verkoopt aan Dirck Thielenszn.van Ruth een er
fel. cijns van 3 gld.op Lichtmisdag uit:
-de helft van zijn huis,hof en hofstad en erfenis,aan ghenen dijsk
1-3 erfgen.Dirck van Houbraken 2 erfenis Geertken Deynkens 4 de
gemeynt.
fol.69vo
De los is met 47 gld.
fol.70

20 feb.1560

Jan Jan Claeuszn.verkoopt aan Prans Mathijszn.van den Berghe een
brief van 7 vaten rog op Lichtmisdag,deze 7 vaten had eertijds Mat
hijs Jan Heynen verkocht aan Dirck Jan Claeuszn.zoals blijkt uit de
princ.brief van 1 feb.1543.
fol.70
Marten die Scheeper verkoopt aan Prans Mathijszn.van den Berghe een
brief van een malder erfpacht op Lichtmisdag,dit mander rog had
Mathijs Jan Heynen eertijds verkocht gehad aan Marten die

Scheeper,

aldus de brief van 3 maart 1544.
N.B.-deze twee brieven zijn geannuleerd.-

fol.70

25 feb.1560

Cornelis Camerlincks van Panheel verkoopt aan Andries Joestenzn.
van Houbraken zijn zwager alzulke goeden als Cornelis te Asten in
bezit heeft,zijnde huis,hof,erfrog of enige renten.
25 feb.1560
fol.70vo
Voor ons schepenen is in een gebannen geding verschenen Jan Thomas
Danielszn.,hij werd met vonnis en recht gericht aan een huis,hof
enz.in de Wolsberch 1 Jacop Dirck Gelis 2 Lemmen Emonts 3 Jan Ruelens erfgen. 4 de straat.
en dat wegens achterstallige pachten van 20 st.jaarlijks die hij
tegoed heeft wegens het verstrijken der betaaldagen.
Deze pacht van 20 st.had eertijds Wilm Thomas Proeyenzn.verkocht
gehad aan Peter Vereynseldonck tot behoef van de 4 knd.van Thomas
Daniels te weten,Henrick,Danel,Jan en Lijsbet zoals blijkende is uit
de koopbrief voor schepenen van Asten d.d.4 juli 1540.
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Jan voorn. is nu met dit voorsr.pand verder gevaren zodat hij dat
wel verkopen mag zoals dat de gewoonte en volgens recht gebruikelijk
is.Hierna is Jan Thomas voorn.gekomen en hij bracht de schout tot
zijn koopman en de schout heeft aan Jan deze erfenis weder overge
geven en verkocht zoals dat vonnis te voren heeft uitgewezen,behoudelijk dat Jan zijn pacht van 20 st.in dat pand bij deze opwinning
zal behouden etc.
fol.71

11 maart

1560

Jan Joesten Drieszn.gemachtigd door Mr.Adriaen Reyner Wijchmoetszn.
en Anthonis Jan Ghevaertszn.als gemachtigde van Anthonis en Jan zo
nen van Reyner Wychmoets en verder Maria Reyner Wychmoets dr.en
Jan van den Borlaer hem sterk makend voor de onm.knd.van Peter zijn
zoon en Sophie zijn vrouw met Anthonis Dirck zich sterk makend voor
die onm.knd.van Henrick Vissers en Hadewych zijn vrouw,ook een wet
tige dr.van Reyner Wychmoets,verkopen samen aan Danel Maes Danelszn.2 mud erfrog,deze 2 mud is Danel voorsr.schuldig en te betalen
uit zijn erfenis op Voerseldonck,verkregen van de erfgenamen Mat
hijs Melis.
De verkopers hebben helmelinge vertegen op deze 2 mud rog.
fol.71,71vo
De voorn.gemachtigden verkopen aan Jan Jan Thielenzn.den jongen:
-een huiske met erfenis daarbij 1 Joesten Smolders 2-3-4 de straat,
-een stuk land 1-3 Joesten Smolders 2 de koper 4 een weg.
-een stuk land 1 de koper 2 Willem Lenarts 3 Heer van Asten 4 een
weg.
Los behalve de cijns en 4 vaten erfrog daaruit gaande.
fol.71vo

12 maart 1560

Bartholomeus Peterszn.van Weerdingen verkoopt aan Anthonis Joes
tenzn.van Houbraken een jaarl.rente van 5 vaten rog op Lichtmis
dag zolang als Prans Wouter Loeyen en Anna zijn vrouw en Beien hun
dr.leven,en wel uit:
-zijn huis,hof, hof stad enz. 1 Jacop Verdijsseldonck 2 erfgen. Joesten
van Houbraken 3 Peter Cornelis 4 de erfgen.van Prans van Doeren.
fol.71vo

12 maart 1560

Goert Henrick Dirck Chielenzn.en Henrick Thijs Henrickszn.verkopen
samen aan Willem Hendrick Dircks Chielen alzulke goederen zoals
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die hen zijn toegedeeld van wege de andere erfgen.van Henrick Dirck
Chielenzn.,te wetens
-dat Swartbroeck en die Eyndelbeemden
-dat groesveld in den Bosch neven den utfanck
-dat derde deel van het groote groesveld naest den Bosch.
-de twee delen van het land dat nog blijft te verdelen.
-de twee delen,in den Swartenberch
-de twee delen van den Heyacker
-de twee delen van die Hooch Loo
-de halve camp met de hofstad,het huis,de turfschop,de grote schuur
en de schaapskooi.
-het derde deel van de andere halve camp met de huizing die daar
bij hoort te weten de schuur aan de straat^hiervan het achterste gebont,de kamer voor aan het huis en het bakhuis,steeds het derde
deel.Bovendien heeft Goert voorn.ook nog aan Willem verkocht die
stukken erfs die hem alleen ten deel zijn gevallen n.1 .
-een stuk land aan den Bosch 1 Aert van den Eynde 2 Mercelis DanelB
3 de wederdelers 4 de straat.
-een lopense land in den Bosch "langs dair doer totten utvanck toe"
-de Espe
-het derde deel van de Halfacker,de zijde zuidwaarts.
-de Haeck en de Venacker.
Los en vrij behalve dat Willem de cijns er in zal gelden en boven
dien nog 194 vaten rog aan de h.geest van Asten,nog 4 vaten aan
de vicarius.nog 2 mud aan Joest van Berckel,nog een malder rog aan
Mechteld de weduwe van Mercelis Thijs van den Eynde,verder zal Wil
lem aan Peter van den Eynde betalen en wel zo dat Goert en Henrick
met hun goederen daaraf onbelast zullen blijven.
fol.72
Wilm Henrick Dirck Chielenzn.verkoopt aan Goert Henrick Dirck
Chielenzn.zijn wettige broer:
-de schuur met de erfenis waar ze opstaat en gelegen tot Omel
1 Mercelis van den Eynde 2 Wilm de verkoper 3 Wilm voorn.4 de
straat.
-dat bakhuis,van de plaats te ruimen
-twee delen van den Halfacker,de zijde noordwaarts
-de Swartenberch-de Haeck
-twee delen van de helft der groese aan den Bosch neven Aert
Chielensveld.
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Vrij behalve dat Goort de cijns van de gronden zal betalen en nog
een mud rog aan Joest van Berckel,nog een mud rog aan het convent
van Bynderen.
Verder is er de voorwaarde dat Mercelis Danelszn.van den Eynde
niet enige houtwas zal mogen poten tussen het erf van Goert en de
weg opten Cattendijck.
-De schepenen hebben 2 st.ontvangen.fol.72 vo
Wilm Henrick Dirck Chielenzn.verkoopt aan Mercelis Danielszn.van
den Eynde:
-een stuk groese en heiveld,aaneen gelegen in die Eyndelbeemden
1 Thonis Jan Thielen erfgen. 2 Dirck Claeus Lemmenszn. 3 de Aa 4
de gemeynt.
Vrij behalve dat Mercelis zijn cijns zal betalen en een malder rog
aan Heer Dirck Ruelens en nog een malder rog tot Doerne.
fol.72 vo
Mercelis Danelszn.van den Eynde verkoopt aan Willem Henricks Dirck
Chielenzn.:
-het vierde deel van de groese in den Bosch zoals hem dat is toe
bedeeld 1-2 de koper 3-4 de Aa.
fol.72vo
Willem Henrick Dirck Chielenzn.verkoopt aan Henrick Thijs Henrick
zn.een jaarl.cijns van 15 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en erfenis tot Omel 1 Thonis Wilm Molders 2 Goert
Henrick Dirck Chielenzn. 3 Mercelis Danels e.a. 4 de straat.
-een stuk erf,aan gheenen Bosch 1 Mercelis van den Eynde 2 Thonis
Verrijt e.a. 3 de Aa 4 de gemeynt.
fol.73
De los van deze 15 gld.is met 220 gld.
fol.73
Wilm Henrick Dirck Chielenzn.belooft aan Henrick Thijs Henrickszn.
dat als hij hem deze 220 gld.betaalt tijdens het leven van Henrick
en Ermgard zijn vrouw dat hij dan ook nog 100 gld.boven die 220 gld.
aan Henrick zal betalen.
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fol.73
Wilm voorn.verkoopt ook nog aan Henrick Thijs Henrickszn.een erfcijns van 4i gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huisthof en erfenis tot Omel.(belending zie fol.72vo.)
-een stuk erf,dat Swartbroeck 1-2 erfgen.Thijs Groeten 3 Dirck Danels 4 Jan Thielen e.a.
fol.73
De los is met 75 gld."in ons heren munt van Brabant doe die ganckbaer is ende tot Kersmis op te seggen."
Bij fol.73 zijn twee losse bladen als bijlagen en genuumerd I en J.
-Bijlage I recto bij fol.73
H feb.1556
Wilm Danielszn.van den Eynde verkoopt aan Aert Aertszn.Vervoert:
-een huis,hof en hofstad met de erfenis daarbij op Voerseldonck ge
legen 1 Jan Vereynseldonck 2 Dominicus Verrijt3Aert Vereynseldonck
4 de straat.
Los en vrij behalve het derde deel dat Thijs van den Berghe uit de
gehele erfenis had te gelden en verder twee mud rog aan Thijs Bruystenszn.van den Zeylberch,nog 100 gld.aan Lijske de vrouw van Aert
van Otterdijck waarvoor men jaarlijks 4 gld.moet betalen en verder
vier voeder torfs,twee malder eieren en tien pond boter,zolang Lijs
ke zal blijven leven en na haar dood komen er 50 gld.aan Jan Aertszn
van Otterdijck en de andere 50 gld.aan Katerijn de vrouw van Wilm
Danielszn.van den Eynde.
De los met 100 gld.,Jan en Katherijn elk 50 gld.
Aert Aertszn.Vervoert verkoopt aan Katherina Wilms Daniels huis
vrouw een jaarl.cijns van 3 gld.op Lichtmisdag uit al zijn erven.
De los is met 50 gld.
Aert Aertszn.Vervoert belooft aan Wilm Danielszn.van den Eynde dat
hij aan Lijske de vrouw van Aert van Otterdijck alle jaar zal betalen
4 gld.en 4 voeder turf en 2 malder eieren en 10 pond boter en wel
zo lang als Lijske zal leven;dit alles wegens de 100 gld.die Wilm
Daniels heeft nagelaten en die zijn blijven staan tot een weerpand
voor Aert.Als Lijske overlijdt zullen er 50 gaan naar Jan Aertszn.
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van Otterdijck en de ander 50 gld.naar Katherijne Wilm Daniels huis
vrouw en wel zo dat Wilms goed daar onbelast van zal blijven.
De pachten bedragen 6 gld.tot 100 gld.
-Bijlage I verso bij fol.73
16 mei 1556
Wilm,Joest en Jan en Elisabeth met mbrs.samen voor de onm.knd.
van Joest en Heilwig.
Heylwich weduwe Joest Danielszn.van den Eynde zaliger met haar
mbr.en Wilm,Jan,Joest,Reyner alle wettige zonen van Joest Daniels
voorsr.en Heylwich zijn vrouw,verder Elisabeth,Anna,Maria en Kathe
rina alle wett.drs.van Joest en Heylwich voorsr.met mbrs.verkopen
samen aan Goert Danielszn.van den Eynde hun aandeel in het goed
Bussel hetzij land,zand,hei,wei en groese.
Dit vierde deel in het voorn.goed is hen aangedeeld samen met Goert
en Goris zoals blijkt uit de scheidingsbrieven gemaakt samen met de
mbrs.van vaderszijde en ook met raad van de mbrs.van moederszijde
en dat betreffend hun deel van 900 gld.in de hoeve tot Bussel.
Bijlage I verso

16 mei 1556

Goert consenteert dat zijn broers en zusters als erfgen.van Joest
Danielszn.binnen de tijd van acht jaren dat vierde gedeelte van Bus
sel met 900 gld. mogen lossen hetzij in geld hetzij in onderpanden
die voldoende zijn en waarmee Goert tevreden wil zijn.
Zij.-imoeten als zij de goeden willen lossen met Lichtmis,die met Aller
heiligen te voren opzeggen en dan zal Goert met hun dat vierde deel
tot Bussel delen en wel op half mei daarna volgend.
Bijlage I verso
16 mei 1556
Mocht er op Bussel alwaar Goert nu woont,enige reparatie of nieuwe
timmeringe nodig zijn,zullen Heylwig of haar kinderen hun deel daar
in bijleggen,mocht er door nalatigheid van Goert of zijn gezinsleden
brand uitbreken dan zal Goert alles opnieuw oprichten zodat het
vierde gedeelte daar geen schade mee zal hebben.Mochten de erfge
namen van Joost en Heylwig dit vierde deel binnen de tijd van acht
jaar willen lossen dan moeten ze jaarlijks 6 gld.aan Goert betalen,
lossen ze binnen acht jaar dan behoeven ze die 6 gld.ook niet te
betalen.
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Bijlage J bij fol. 73 als los blad.
Testament gemaakt op 20 sept.1561.
-In den jaer ons heeren duysent vijfhondert LXI den XXste dach septembris,soe heeft Gregorius Danielszn.van den Eynde,cranck wesende van lichaem nochtans goet van verstande ende noch gaende ende
comende bij ons schepenen bij den vuere ende Lujrtgaert sij wittige
huysvrouwe gesont van lichaem ende hebben gemaect geordineert ende
gedisponeert haer testamente ende utersten wille en dat in alder
manieren gelyck hiernae beschreven staet.
In den iersten soe maken sij testatuers haer zielen God almachtich
ende sijnder gebenedijder moeder en allen den hemelschen heere wan
neer sij van deser ellendiger werlt gescheyden sullen sijn ende haer
lichaemen der gewijder plaetsen ende den vier biddenden oerdenen
elcken enen st.eens te geeven ende Sinte Lambrecht tot Luydich
oeck eenen st.eens te ghevene.
Item noch soe maken dese testatuers malcanderen soe wie ten lanchsten levendich sijn sal in menselicker natueren van hen beyden al
len hen gueden die sij nu ter werlt besittende sijn te bruycken te
besingen gelijck of sij beyde levendich waeren ende te meerderen en
de te minderen oeck ofte sij beyde levendich waeren indien dat
vrienden ende mombaers dat raeden soe beter gedaen te wesen om pro
fijt van den lancsten levenden ende der onmundiger kynderen.
Item noch soe maken dese testatuers Lijsken Gregorius natuerlicke
dochter dertich gld.eens.bij conditie daertoe gedaen dat sij Lijsken
die dertich gld.niet eer en sal bueren,voer sij comt tot huwelicken
staet ende ofte dan gebuerden dat dese selve Lijsken noch storf
sonder wittige geboert soe sullen dese dertich gld.wederom comen
aen Gregorius ende Luytgaerden wittige erfgenamen^ ende wat Lijsken
gemaect is van Danelen haere groetvader dat sal sijn effect hebben
nae utwijsen van den testamente van Danelen haeren groetvader ende
dat al dat voersr.is begeren sij testatuers vast ende stedich te
sijn ende daeraf gemaect te worde scheepenen brieven in alder bester formen ende vuegen soe men die maken mach nochtans hender beyder wederseggen daer in gehouden ende ofte ennige voerwaerden ofte
testamenten eertijds gamaect ofte gesproken waeren,dat wederroepen
dese testatuers ende willen dit tegenwordige testament gelijck als
voersr.is alleen onderhouden te worden.
Testes Goert Daniels,Jan Thielen.
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N.B.-Op de achterzijde van dit los blad J staan een tweetal brieven
met daar onder als tek s t :
"dese twee brieven sijn opt prothocolle gesceven"
-Ze zijn te vinden op fol.78 en hebben betrekking op Gregorius Da
niels en Goert Daniels.
fol.73vo

16 maart 1560

Aert Aertszn.van den Berghe man van Heylwig zijn vrouw en Jenneke
Henrick Pouwels Honichmans dr.verkopen samen aan Frans Wilm Peter
Scheerderszn.:
-een huiske met erf in de Wolsberch 1 erfgen.Wilm Peter Scherders
2-3-4 de straat.
Vrij behalve een half blanck als cijns.Deze erfenis had Henrick Pou
wel Honichmanszn.gekocht gehad van Corn&is Meliszn.van Doerne.
fol.73vo
Frans voorn.belooft dat hij aan Aert en Jenneke voorn.nu Lichtmis
a.s.de som van 7 gld.en 54 st.en verder op Lichtmis over vijf jaar
de som van 64 gld.en 64 st.en nog nu Lichtmis over twee jaar 5 gld.
en 74 st.
-Deze brief is betaald.fol.73vo,74

28 maart 1560

Wilm Jan Claeuszn.man van Lysbet,heeft opgedragen aan Marie Joes
ten Driesdr.tot haar tochte en Dirck Janszn.van den Borlaer tot
zijn erfelijkheid na de dood van Marie,een jaarl.cijns van 3 gld.uit:
-een beempt tot Onstaeyen 1 Peter Ruelens 2 Heer Hendrick de vica
ris 3 Peter voorn. 4 Jan Maes.
In m a r g e :
-Met de andere erfgenamen van Heer Tielmans van den Eynde.Deze
brief is tot niet.fol.74

28 maart 1560

Dirck Janszn.van den Borlaer verkoopt aan Marie Joesten Driesdr.
tot haar tochte en na haar dood de rechte erfgenamen van Heer Tiel
mans van den Eynde,te weten:Michiel Tielenszn.van Huechten,Henrick
Jan Colenzn.,Dirck Thijs Schoenmaeckerszn.,Mercelis Peter Tielenszn.
Berthout Jan Happenzn.,en Peter Janszn.Vermolen tot hun erfelijkheid
behoudens dat Dirck van den Borlaer zijn deel in de 50 gld.zal be
houden, zijnde ook een der erfgen.van Heer Tielman voorn.
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Dirck verkoopt uit:
-een stuk beempt tot Onstaeyen 1 Jan Peters 2 Hr.Hendrick van Brey
3 Jan Peters 4 Jan Maes c.s.
fol.74
Pascha 6 april als men aenschreeff een en sestich (Pasen 6 april
1561)
Schepenen:Leenart Bottelmans,Leenart sGroeten,Goert Daniels,Jan
Thielen,Aert Vereynseldonck,Aert Vervoert en Ysbout Mercelis Ysboutszn.
-Los blaadje als bijlage K bij fol.74Bijlage K
9 juli 1561
Ik Jan van Boescot maak mijn testament ik maak mijn ziel aan God en
mijn lichaam aan de gewijde aarde,mijn achtergelaten goeden zijn voor
mijn kinderen die ze gelijk zullen delen.
Ik begeer dat ze mij een uitvaart bezorgen zoals het behoort met
de paep (pastoor) en de koster en ze zullen die uitvaart laten
doen voor Jan van Boescot hun vader en Antonia hun moeder en ook
voor Beelke van Boescot hun grootmoeder.
Ze zullen geven oom Goey 6 gld.de armen,de pastoor en de koster
elk een st.de vier orden elk een st.,ze zullen betalen aan Heer
Henrick onze kapelaan de doodschuld van Antonia hun moeder.
Jan de testateur begeert dat als Philip het geding tegen zijn vader
of de andere drie kinderen wint dat dan deze 3 knd.elk 40 gld.voor
af zullen hebben.De testateur vermaakt aan Jan zijn zoon een stuk
beempt aen gheenen Bosch,hij vermaakt aan Anna zijn dienstbode 9 pe
ters en 13 st.enz.enz.
fol.74vo
15 april 1561
Aert Wilm Berckers verkoopt aan Jan Jan Gieliszn.3 malder rog jaar
lijks te betalen "op ten pael ende tot Helmont" uit:
-een stuk hooiveld met een eeusselveld en de a k k e r .....aaneen
gelegen te Asten,op die Donck 1 Luyt Colen 2 Jan Jacops 3 de koper
4 Jan Jacops.
Los behalve de cijns van de grond en 3 vaten rog.
fol.74vo
De los is met 70 gld.
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fol.74vo
Mercelis Jan Mercelis Lucas belooft aan Aert Wilm Berckers als va
der van zijn vrouw dat hij Aert schadeloos zal houden van de veste
en gelofte die hij aan Jan Jan Gelis gevest heeft,zijnde 3 malder
rog en waarvan Mercelis het geld daarvoor uitgegeven nog heeft.
fol.74vo,75
25 april 1561
Joest Jan Groetenzn.heeft opgedragen aan Goert Danielszn.van den
Eynde een brief van 4 gld.5 st.jaarl.op Lichtmisdag.
Deze cijns had indertijd Thomas Hendrick Heynen verkocht gehad aan
Joest voorn.en deze is te gelden uits
-zijn huis,hóf en hofstad tot Omel.
De brief erover was van 4 juni 1557.
fol.75
Wilmke Joachim Bollen wettige dr.met mbr.bekent voldaan te zijn van
de goeden die haar moeder aan haar heeft achtergelaten.Ze belooft
aan Joachim haar vader dat ze hem nimmermeer zal manen betreffende
die door haar moeder achtergelaten zijn,onder voorwaarde dat zij al
tijd zal staan als een getrouwd kind in haar vaders goed evenals
de andere getrouwde kinderen.
fol . 75
8 mei 1561
Daniel Henrick Heynenzn.en Jan Hendrick Verasdonck man van Katherijn een wett.dr.van Henrick Heynen,verkopen samen aan Jan Jan
Claeuszn.een brief van een mud rog op Lichtmisdag:die men jaarlijks
moet gelden uit land aan gheen Hyndert. 1 Joest Dirck Heynen 2-3-4
de gemeynt.
Deze brief is van 30 januari 1527.
fol.75vo
13 mei 1561
Prans Aert Coen(raetsenzn.) verkoopt aan Anthonis Dirck Henrickszn:
-een huis met erfenis int dorp 1 erfgen.Henskens van Thorre 2 Dries
Joesten van Houbraken 3-4 de straat.
fol.75vo
14 mei 1561
Berthout Gieliszn.van Kessel verkoopt aan Goris Danielszn.van den
Eynde:
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-een stuk land aan ghenen Dijck 1 Aert Jacops 2 de koper 3 Peter
Ceelen 4 Goert Danielszn.van den Eynde.
f o l .75vo

4 (maart)

1561

Jacop Danielszn.van Oirschot met Jan en W i l l e m twee wett.zonen
van Daniel voorsr.en Lijsbet zijn wett . v r o u w uit het eerste bed,zijn
de gerechte erfgenamen en nakomeling e n van Jan Jannen Heynen,ver
kopen aan Jan Andrieszn. van den Zeylberch een erf el. cijns van 3 gld.
op Lichtmisdag.Deze cijns had Jan Jan Heynen gekocht gehad van H e n 
rick Dirck H e y n e n en Henrick had die in koop verkregen van Jan An
drieszn. van den Zeylberch zoals uit de brieven blijkt.

f o l .76

2 juni 1561

Aert Daniel van den Doeren en Daniel zijn w e t t .zoon,sterk voor de
andere k i nderen van Aert voorn.verko p e n samen aan Mathijs Peter
Spee z n . :
-een stuk erf in de W o l s b e r c h 1 Bruy s t e n Hans Hermans 2-3 Daniel
4 de straat.

f o l .76
W i l m Henrick Donckerszn.mede

6 juni 1561
sterk voor zijn knd.verwekt bij Truyken

van Kempen,Jenneke H eyn Donckers w i t t . d r . e n Dirck J an Vranckenzn.
als mbr. v a n de twee o n m . knd.Henricks zijn broeder,die hij (Henrick)
bij Jenneke v oorsr.wettig had verwekt en Beelke weduwe Gielis H e n 
rick Donckers met J a n haar zoon met m b r . v e r k o p e n samen aan Thomas
Janszn.van de Camp:
-twee huizen met erfenis int dorp 1 Goessen Maes Robbenzn. 2-3 de
straat 4 Goessen van Best.

fol.76

6 juni 1561

Deze voorn.erfgen.verkopen aan Jan Jan Jacops:
-een akker omtrent de molen te Asten 1 wede.Henrick Dircks 2-3-4
de gemeynt.
fol.76vo

23 juni 1561

Goert Willem Gobbels en Lambrecht Janszn.van den Moesdijck als man
van Heylwig wett.dr.van Willem Goert Gobbels verkopen aan Thomas
Janszn.van de Camp een brief van 10 vaten rog,deze rog had die Cremer eertijds verkocht aan Jan Tijszn.van den Colck zoals blijkt uit
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de princ.brief van 6 mei 1484 en die verder Dirck Jacopszn.als man
van Jenneke verkocht heeft aan Dirck Henrick Deenenzn.en die Wil
lem Goert Gobbels aangekomen was als rechte erfgen.
fol.76vo
23 juni 1561
Lambrecht Janszn.van den Moesdijck belooft aan Thomas Janszn.van de
Camp dat deze 10 vaten gelost mogen worden met 50 gld.voor het mud
te rekenen en dat hij dat tot Jo . gld.toe zal bijleggen.
fol.76vo
23 juli 1561
Aert Aerts Verkeenen verkoopt aan Peter zijn broer alzulke goeden
en deel als hem "aangestoeven mag" van Aert zijn vader en Katheri
na zijn moeder.
fol.76vo,77

Peter Aertszn.Verkennes heeft opgaödragen aan Jïert zijn broer,een
cijns van 15 st.op Sint Jansmis in de zomer uit zijn deel ins
-een huis,hofstad en erf 1 erfgen.Weltkens 2 -3-4 de wegen.
fol.77
2 aug.1561
Jan Joesten Ysbouts verkoopt aan Jan Jan Jacops:
-een stuk erf int dorp 1 Henrick Jan Henrickszn. 2 Aert Henrick
Truyenzn. 3 Prans Wouter Loeyen 4 de straat.
Vrij behalve "dat Jan den ijnpost houden sal aen sijn sijde daer die
jjnde op vervalt,te weten die molenynde ende dese vercopere heeft
hefcaelinge........"
fol.77
Jan Jacops heeft aan Jan voorn.beloofd om voor elke roede in deze
erfenis nu Lichtmis a.s.12 st.te geven.
fol. 77
3 aug. 1561
Frans Wouter Loeyen belooft aan Henrick Jan Jacopszn.dat hij zal
kwijten en afleggen alzulke 50 gld.als Aert Thonis van Otterdijck
gevest en gegrond had in een akker aan gheen Lochten en dat nu
Lichtmis a.s.over een jaar.
fol.77 vo
10 aug. 1561
Leenart Jans Groetenzn.verkoopt aan Henrick Jan Jacops een cijns
van 3 gld.op Lichtmisdag uit:
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-zijn huis, h o f ,hof stad en erfenis aen gheen wijnmolen 1 erfgen. Joes
ten Henrick Dircks 2 de weg 3 erfgen.Jan Deynkens 4 de gemeynt.
fol.77vo
De los is met 50 gld.
-scabini recoprunt-duabus letteris predictisfol.77vo

2 aug.1561

Joest Jan Groetenzn.verkoopt aan Engel Jans Eymberts dr.van Schyn
del:
-een huiske met 14 roeden in de Wolsberch 1 Peter Theeus 2-3 Wilbert Theeus 4 de straat.
Los zoals Joest dat gekocht had van Wilbordt Jan Theeus.
fol.78
Goert Danielszn.van den Eynde belooft aan Gregorius zijn broer dat
hij zal betalen:
-8 mud tot sHertogenbosch
-14 mud rog ten Bossche en op het begijnhof aldaar te leveren
-9 mud Astense maat tot Asten te leveren
-34 vaten rog
-4 gld.aan de zusters van Orten ten Bosch
-9 gld.aan Rutger van Berckel
-11 gld.tot Bakel te leveren en wel zo dat Goris erven die hij met
Goert gedeeld heeft daaraf steeds onbelast zullen zijn.

fol.78
10 okt.1561
Gregorius voorn.belooft aan Goert zijn broer dat hij zal betalen:
-74 boschmud te sHertogenbosch te betalen n.1.4 mud rog aan Heer
Aert van Hal en 34 mud ten Bosch te betalen.
-10 gld.ten Bosch te leveren
-10 gld.aan Roelof van Eyck
74 gld.aan Willem Daniels zijn broer uit zijn erfenis dat hij met
Goert zijn broer heeft gedeeld en wel zo dat Goerts erf waarmee hij
gedeeld heeft onbelast zal blijven.
fol.78
Jacop Danielszn.van Oirschot verkoopt aan Goert Danielszn.van den
Eynde een Jaarl.cijns van 10 gld.deze cijns heeft Jacop jaarl.op de
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kerk van Bakel.Goert zal deze cijns 7 jaren lang beuren en heffen
en niet langer,onder conditie dat als er enige hinder in die cijns
komt zodat Goert die cijns niet kan beuren in die 7 jaren,dan be
looft Jacop die uit zijn andere goeden te voldoen.

13 okt.1561

fol.78vo

Anna Gerart Jan Jacops dr.verkoopt aan Jan Aert Chielenzn.v.Thoen:
-een huis.hof.hofstad en erf int dorp 1 Wilm van Ayen 2 Leenart
Mercelis Maeszn.

3 Aert Lucas 4 de weg.

fol.78vo

13 ok t . 1561

Jan voorn.belooft dat hij aan Anna zal betalen nu Lichtmis a.s.30
gld.en verder tot Lichtmis over een jaar 60 gld.
fol.78vo

(6 gld.van 100 gld

21 o k t . 1561

Andries Joestenzn.van Houbraken belooft aan Jan zijn broer om nu
Lichtmis over 4 jaar te betalen 40 gld.en 2 mud rog.
fol.78vo,79

21 ok t . 1561

Andries voorn.als man van Anna verkoopt aan Jan zijn wettige broer:
-een huis,hof en hofstad met erfenis int dorp 1 Henrick Anthonis
Mennen 2 Anthonis den Schoenmeker e.a. 3 Wilm Vermeer c.s. 4 de
str a a t.
Vrij behalve de cijns Van de grond en 8 vaten rog aan de h.geest
van Asten.
fol.79

21 ok t . 1561

Jan Joestenzn.van Houbraken verkoopt aan Andries zijn broer:
-stuk land,in gheen Ven 1 de koper 2 de waterlaet 3 Dirck Jacops
Witten 4 Frans Mathijs van den Berghe.
-stuk erf,op die Beeck 1 Joest Jacop Witten 2 de koper 3 de ge
meynt 4 Joest Jacops Witten.
-stuk groese,op Diesdonck 1 Peter Verheyen 2 Gielis Peterszn.van
Houbraken 3 de Aa 4 de koper.
Los behalve de cijns van de Heer van Asten,te weten 2 st.en verder
nog 11 vaten rog,die zo te betalen.dat de erfenis van de verkoper
er onbelast van zal blijven,nog 2 gld.5 st.
Alles staat te lossen met 6 gld.voor 100 gld.te rekenen.
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fol.79
4 nov.1561
Anthonis Peterszn.van Weerdingen belooft aan Bernard Peterzn.van
Doeren van nu Kerstmis a.s.over een jaar de som van 244 gld.te
zullen betalen.
-deze brief is afgeleet.-

fol.79 vo
5 nov . 1561
Jan Janszn.Verrijt en Anthonis zijn wett.broer verkopen aan Jan Andrieszn.van den Zeylberch en Jenneke zijn jongste dr.:
-een stuk beempt tot Aestappen 1 de koper 1 de vier buenders toebeh.aan de koper e.a. 3 de koper 4 de gemeynt.
Deze erfenis had Jan Janszn.Verrijt gekocht gehad van Joest Henrick
Dirck Heynen.
fol.79vo
Jan Andrieszn.van den Zeylberch verkoopt aan Jan Janszn.Verrijt met
Jacop zijn broer,een cijns van 6 gld.met Lichtmisdag uit:
-stuk beempt tot Aestappen (zie vorige akte.)
fol.79vo
De los ervan is met 100 gld.
fol.80
5 nov . 1561
Anthonis Jan Gheraertszn.en Marie zijn wett.dr.bekennen dat ze ak
koord zijn betreffende hun deel dat hen was aangestorven van wege
Marie hun moeder.
Anthonis zal aan Marie zijn dr.40 gld.geven als ze tot de huwelijke
staat komt of als ze dertich jaar zal zijn;als Marie alvorens zij
huwt of als ze 30 jaar wordt en niet meer bij haar vader woont,zal
Anthonis haar jaarlijks de pacht van deze 40 gld.geven (6 gld.per
100 gld.) nog een bed met een kist als zij dat wenst,onder conditie
dat Marie daarvoor dan haar vader zal korten aan die 40 gld.
fol.80
Pouwel Merceliszn.van den Eynde met de mbrs.van het onmondig kind
van Pouwel voorn.verwekt bij Marie zijn wettige vrouw,zijnde een wett.
dr.van Joest Thonis Mennen en Henricken zijn vrouw,zijn voor ons ver
schenen en bekennen dat ze accoord zijn inzake het deel dat Pouwel
en Marikens kind zal krijgen.Pouwel zal aan het kind 70 gld.geven
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zodra het 30 jaar is of als het gaat huwen.Als het kind zijn vader
eerder verlaat zal Pouwel het de pacht moeten geven.(a 6 ten 100)
f o l .80vo
Jan die Sleeger en Jenneke Wilms dr.van Brey met Jan Thielen haar
m an,bekennen afge sproken te hebben dat Jan het mu d rog dat hij eer
tijds aan Jenneke gevest had,haar gelden zal met 3 gld.en 1 st.hoe
ook de prijs van de rog zijn zal en het verder met 38 gld.mag lossen.
fol.80vo

7 n o v . 1561

Philip J a n s z n . v a n Boescot verkoopt aan Bruysten Philipszn.Colen
een brief van 20 st.jaarlijks met 4 achterstallige pachten;deze
brief had Philip gekocht gehad van Pe t e r Roelofszn.van Milheeze,
die hem (Peter)

aanges t o r v e n was geweest van wege Mr. D i r c k Joesten

Dries en Josijn zijn vrouw,staande jaarl.te geld e n uit:
-de erfenis Boescot in de Stegen.

foib.80vo

8 okt. 1561

W i l m Jan Laek k e m a n s als m a n van Joestke zijn vrouw en Prans Claes
V r a n c k e n z n . V e r v o e r t , v e r k o p e n aan Jan Joest Drieszn.alzulke goeden
als Joestke zijn vrouw en Prans voors r . a a n g e s t o r v e n zijn van Mr.
Dirck Joes t e n Drie s z n . , h a a r oom.

fol.80vo,81

8 n o v . 1561

Wouter Jans z n . m a n van Katherijn w e t t . d r . A e r t s van den Berghe enAert
Da nielzn.van den Berghe verkopen samen aan Joest Henrick Peter
Ceelenzn.al de goeden die Katherijn zijn vrouw nu van Aert Aertszn.
van den Berghe h aar broer en Aert Danielszn.van den Berghe haar
oom ten deel zijn gevallen,te weten:
-de helft van een huis,hof en hofstad aan Vosselen 1 Jan Anthonis
van Otterdijck 2-3 Mathijs Heynen 4 de straat,met land,zand en weiveld etc.zoals dat Aert van den Berghe in gebruik gehad heeft.

fol.81
Joest Henrick Peter Ceelenzn.belooft aan Wouter Janszn.en Aert Danels van den Berghe van nu Lichtmisdag a.s.over drie jaar de som
van 92 gld.te zullen betalen met alle jaar de pacht (a 6 ten 100)
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fol.81
Wouter Janszn.en Aert Danelszn.van den Berghe beloven dat zij H eyl
wig wede.Aerts van den Berghe jaarlijks 3 gld.zullen laten beuren
en wel zo lang als Heylwig leven zal.
Ze beloven aan Joest Henricks Peter Ceelenzn.van de 6 gld.die Joest
aan W o uter Jansz n . e n Aert Danielszn.beloofd hadéeü en dat in af
korting van de 6 gld.;zodra Joest aan Wout e r en aan Aerdt deze 90
gl d.betaald zal hebben, b e l o v e n Woute r en Aert voorsr.dat zij die
50 gld . w e d e r o m zullen uitzetten binnen Asten tot behoef van H eyl
wi g voorsr.dat zij die drie gld.daaraf beuren zal haar leven lang
zoals dat in huwelijks voorwaarden tussen Aerdt en Heylwig gemaakt
was.

f o l . 8 1 ,81vo

10 n o v . 1561

A nthonis G e r a e r t s z n . V e r c o l b r a e k e n verkoopt aan Anna weduwe Mathijs
Jan G rootenzn.een cijns van 3 g l d . 5 st.op L i c htmisdag uits
-zijn huis,hof, hof stad en erfenis tot Omel 1 Thomas Jan Heynen 2-3
Anna de koperse 4 de gemeynt van Asten.

fol.81vo
De los is met

50 gld.

fol.81vo

10 n o v . 1561

Jan Joes t e n W i l m s z n . v e r k o o p t aan de knd.Dirck Thijs Grootenzn.een
jaarl.rente van 13 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-een stuk groes e , i n gheenen Brant 1 Anna Geraert dr.van den Brande
2 de gemeynt.

fol.81vo
De los ervan is met 43 gld.
fol.81vo

3 d e c . 1561

Dirdk Jan Vranckenzn.verkoopt aan Peter zijn zoon een cijns van 18
gld.op Lichtmisdag zolang als Peter in leven is en wel uit:
-een stuk beempt,in die Spleet 1 Goerts van den Berck(ven) erfgen.
2-3 verder tussen de beide Aa's.
De schepenen verklaren dat Peter de koper van deze cijns van 18 gld.
is een wettige zoon van Dirck zijn vader en Katherijn zijn moeder.
Verder een cijnsbrief van 9 gld.min 5 st.die Elsbena Heyn Weyntkens
dr.eertijds gekocht heeft als nagelaten weduwe Lucas Gheraertszn.
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en nu te gelden staat aan Dirck Jan Vrancken zoals blijkt uit de
principale brief van Helmond d.d.15 jan.
Verder een schepenbrief van 6 gld.welke Jan Peterszn.van Baerle
en Dirck Peters van Baerle en vervolgens Gerart van Brey had,blij
kende brief daarover van 7 maart 1559 .
fol.82,82vo
3 dec. 1561
Anthonis Gheraertszn.Vercolbraken verkoopt aan Prans zijn wettige
broer een cijns van 18 gld.op Lichtmisdag zolang Prans zal leven uit
-een huis,hof en hofstad tot Omel 1 Anna Thijs Groten huisvrouw 2
Anna Maes Heynen huisvrouw 3 Anna Thijs Groten huisvrouw 4 de straat
De schepenen verklaren dat Prans is een wettige zoon van Gheraert
Vercolbraken zijn vader en Hadewig zijn wettige vrouw.
fol.82vo
28 dec. 1561
Weyn Wouter Meeus sterk voor Anna en Heylwig zijn zusters afwezig
zijnde en verder Heylwich die andere zuster met haar mbr.verkopen
samen aan Jacop Aertszn.van Otterdijck:
-een stuk land,den Kyevitshof 1 Dirck Jan Grootenzn. 2 de gemeynt.
fol.82vo
28 dec. 1561
Weyn Wouter Meeus c.s.verkopen samen aan Willem Peters:
-een huis,hof en hofstad te Asten ter plaatse,in die Cauberch 1
Peter Verkeenenen 2-3-4 een weg.
fol.83
7 jan.1 561(=1562)
Jacop Danielszn.van Oerschot man van Lijsbet zijn wettige vrouw ver
koopt aan Jan Jan Andrieszn.van den Zeylberch:
-een stuk erfs op Aestappen,den Boenhoef met een houtwas daaraan,
genoemd dat Bosselken zoals afgepaald. 1 Jan Andr.van den Zeyl
berch 2 Jan Philips Berkerszn. e.a. 3 de Heerstraat 4 Jan Andries
v.d.Zeylberch met al de gerechtigheid die Jacop tot de dyck heeft,
los en vrij behalve Ti gld.met de losbrief te Den Bosch te leveren,
mocht er enige cijns in bevonden worden,daar zal de verkoper voor
korten elke st.30 st.
fol. 83
12 jan. 1561
Jan Jan Peters als mbr.der onmondige knd.van Peter zijn broer en
Lijsbeth zijn wettige vrouw en ook macht hebbende van Anthonis Aert
Dirck Heynenzn.verkoopt aan Dirck Jan Vranckenzn.:
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-een huis met erfenis int dor/>, 1 erfgen.Aert Dirck Heynen 2-3-4
de straat.
fol.83vo
14 jan 1561
Elisabeth weduwe Joest van Liessel met mbr.verkoopt aan Joest Jan
Groetenzn.een mud rog op Lichtmisdag uit:
-een stuk land,den Raeyacker.
Dit land was aan Pauwel haar zoon en Jan haar zwager toebedeeld in
een erfdeling tegen de andere erfgenamen van Joest van Liessel;
Pauwels gedeelte was Elisabeth aangestorven na Pauwels ddod.
Dit land is gelegen op geen Diesdonck 1 Marten Jan Costers 2-3 Pe
ter Joesten van Liessel 4 Jan Andries van de Zeylberch.
fol.83vo
De los ervan is met 40 gld.

fol.84
14 jan.1561
Peter Joesten van Liessel heeft afstand gedaan van alzulk goed als
Michielen van Liessel is aangestorven van wege zijn vader en hem
met broers en zusters is toebedeelè.
Peter had een deel van Michiels part gekocht gehad van Jacop zijn
broer met voorwaarde dat Jacop hierin Joest Jan Groeten tevrede «aJ
stellen van de belofte die Peter hem gedaan had,te weten dat hij
hem vesten zal een mud rog met vier mud rog die verschenen zijn met
de pachten daarin.
-deze brief is te niet gedaan.fol.84
14 jan.1561
Peter Joestenzn.van Liessel,Jacop Danelszn.van Oerschot man en
mbr.van Lijsbeth zijn vrouw en Jan Philips Berkers als man van Henricken zijn vrouw beloven dat ze samen of een voor al,zullen geven
aan Joest Jans Groetenzn.3 malder rog van stonde aan en nog 3 mal
der rog nu tot Lichtmisdag aanstaande van verlopen pachten zoals
zij aan Joest voorn.beloofd hadden,behalve dat mud rog welk Joes
ten nu tot Lichtmis naastkomende verschijnend is,met voorwaarde dat
indien de andere knd.van Joesten en Lijske voorn.te weten Jacop haar
zoon en Thonis haar zwager en Marten Jans Costerszn.bij deze verlo
pen 3 mud niet willen bijleggen en betalen zoals de andere knd. te
weten Peter haar zoon,Jacop haar zwager,
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en Jan Philips Berkers haar zwager,dan heeft Lijsken voorn.beloofd
aan Peter,Jacop en Jan met mbrs.dat Jacop haar zoon,Marten haar
zwager en i'honis haar zwager zo lange stil zullen staan na haar
dood in dat gedeelte van Pouwels haar zoon en er niet meer schade
af zullen hebben dan de andere kinderen.
fol.84vo

10 jan.1561

Aert Henrickszn.van Elsbroeck verkoopt aan Henrick Jan Heenenzn.:
-een huis, h o f ,hof stad en erfenis int dorp 1 Dirck van Nuwenhuys
2 Prans Wouter Loeyen e.a. 3 de gemeynen molenwech 4 de gemeyn
straat.
-een stuk eeusels int Root 1 Mercelis v.d.Eynde 2 Jan Hanen 3 Jan
Jan Tielenzn. 4 den dijck.
Vrij behalve een half hoen als heerencijns.

fol.84vo

15 jan.1561

Pouwel Mercelis Aertszn.van den Eynde als man van Joestken Ver
voert verkoopt aan de 4 onm.knd.van Ysbout Joesten Ysboutszn.s
-een brief van 6 gld.jaarlijks,deze brief had Aert Michiel Aertszn.
eertijds verkocht en beloofd te gelden aan Jan Slaets de vader van
Joestken de vrouw van Pauwel die Joestken van wege Jan Slaets haar
vader was aangestorven.
fol.84vo

15 jan.1561

Peeter Peeter Ceelen verkoopt aan Pouwel Mercelis Aertszn.van den
Eynde alzulke koop als Jan Joesten Ysbouts eertijds verkocht heeft
aan Peeter voorn.als zijnde momber van de 4 onm.knd.van Ysbout
Joesten Ysboutszn. als:
-huis,hof,hofstad in de Wolsberch zoals Peter die in koop verkregen
had van Jan Joesten Ysbouts met alle brieven die Peter ervan heeft

fol.85
Pouwels Mercelis Aertszn.van den Eynde verkoopt aan de 4 onm.knd.
van Ysbout voorn.een jaarl.cijns «ran 2 gld.54 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.in de Wolsberch 1 Symon Jonckers 2 erfgen.Dirck
Porters 3 Sijmon voorn. 4 Jan Ruelens.

fol.85
Deze 2 gld.54 st.te lossen met 38 gld.
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fol.85
19 jan. 1561
Jan Jan Peters heeft een koopdag doen stellen van de goeden te As
ten die hij opgewonnen heeft met vonnis en recht voor zekere achter
stallige pachten die hij daarop heeft.Deze goeden waren van Aert
Dirck Heynen geweest en zijn na drie zondagen in de kerk geveild,
-"ende heeft daer op geseten totten huyse van Aert Lucas ende heeft
den vorster ofte sijnen substituut doen roepen voer die duere ofter
yemants weer die dit goet coepen wolde,die kersse is aengesteken
eenmael,tweemael,driemael ende dit aldus geschiet sijnde,soe is co
men Geevert Bruystenzn.van den Zeylberch man ende mombair Mechtelden sijnder huysvrauwen ende heeft den coep genomen met utganck der
bernerder kerssen opten XIXde dach januari 1561-"
fol.85 vo
Jan Jan Peterszn.heeft opgedragen aan Gevert Bruystenzn.van den
Zeylberch alzulk goed als hij opgewonnen had met vonnis en recht
voor zijn achterstallige pachten die hij op dat goed heeft,welk goed
eertijds aan Aert Dirck Heynen toebehoorde met de vonnisbrief erbij
en met alle gerechtigheden die Jan als mbr.der onm.knd.van zijn
broer daarop mocht hebben,behoudelijk dat die onm.knd.hun rente in
dat goed zullen behouden en dat Gevert verder zal voldoen aan al
les wat het landrecht uitwijst.
fol.85 vo -stuk blancoDit zal staan in de deelbrief van Jan Verdysseldonck te weten:
-dat Andries uit zijn erfenis die hem toebedeeld is,jaarlijks de
cijns van de grogid zal betalen
-item nog een gld.jaarl.aan Jan Thomas Danels
-nog 8 vaten rog aan de erfgen.van Gerits Jan Lucas
-nog 12 st.aan Peter Joesten Verrijt en een cop rog jaarl.aan de
kosterij van Asten
-verder 4 vaten rog aan Lyske ...... en 4 vat aan de kerk van As
ten etc.
fol.86 ,86vo
21 jan. 1561
Jan Wilm Froeyenzn.,Peter Wilm Froeyenzn.,Andries Henrick Theeuwenzn.als man van Anna zijn vrouw en Yda Wilm Proeyen dr.met Joest haar
wettige man en mbr.verklaren dat ze wettelijk gedeeld hebben de goe
den hen aangestorven vanwege Willem hun vader.
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Jan en Peter kregen:
-het woonhuis met de hofstad en de erfenis afkomstig van Jan Ruelens en gelegen in de Wolsberch.f Dries Henrick Theeuwenzn.2 Yken
Wilm Proeyen dr. 3 Ceel Thijs e.a. 4 de straat.
-stuk beempt,op die Hoech donck 1 Bonov.Verweyen 2 Jan Joesten Ys
bouts 3 de waterlaat 4 Andries Hendrick Beerten.
-een stuk groese met akkerveld 1 Yken Wilm Proeyen dr. 2 Andries
Hendrick Theeuwen 3 Prans Wouter Loeyen.
-een half zilleke beempt tot Someren 1 erfgen.Goirt Bolken 2 Jan
Hompes 3 de Aa.
Met conditie dat Jan en Peter hieruit jaarl.hebben te gelden:
aan de vicarie van Asten | vaten rog,aan Peter Joesten Verrijt 8 st.
jaarl.en de cijns van de Heer.
Item of Jan en Peter meer "gegraveert" waren met de cijns dan de an
deren dat zullen zij gelijk maken,voor 1 st.30 st.en verder navenant.
A

fol.86vo
B Andries kreeg:
-een stuk groese,die Hoechdeck 1 Jan Wilm Proeyen 2-3 Yken Wilm
Proeyen dr. 4 Bonav.Verweyen.
-een stuk land,op die Dungen 1 Yken 2 Wilm Verrijt 3 Sijmon Jonckers
4 Pouwel Ceelen.
-een stuk akkerveld,op die Dungen 1 erfgen.Dirck Porters 2 Reyner
Jans 3 Philip Philips v.d.Berghe 4 Wilm Verrijt.
Vrij behalve jaarl.3i st.aan de erfgen.van Lemmen Chielens,
-een gld.aan Jan Thomas Danels,
-8 vaten rog aan erfgeto.Gerits Jan Lucas,
-12 st.aan Peter Joesten Verrijt,
-een kop rog aan de kosterij van Asten enz.
fol.87

C Yken is ten deel gevallen:
-een huis met hofstad en stukje land in de Wolsberch 1 Jan Wilm
Proeyen 2-3 Reyner Jans 4 de straat,
-een stuk land,op die Dungen 1-2 Andries Hendrick Theeuwen 3 Symon
Jonckers 4 Pauwel Ceelen.
-een campken
-een stuk groese op geen Donck 1 Prans Wouter Loeyen 2 Andries HenTheeuwen 3 Bonav.Verweyen 4 Jan Wilm Proeyen.
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Vrij behalve dat Ida hieruit zal gelden:
3e st.aan erfgen.Lemmen Chielens,4 vaten rog aan Lyske Verrijt enz.
fol.87vo
28 januari 1561
Henrick Jan Heenenszn.verkoopt aan Huybert Goert Gieliszn.een erfcijns van 3 gld.op Lichtmiédag uit:
-zijn huis enz.int dorp 1 Jan Joesten Ysboutszn.en Prans Wouter Loey
en 2 Dirck Wreynsan.van Nuwenhuys 3 de molenweg 4 de straat.
-een stuk groese int Root 1 Peter Philips 2 Dirck Wreynszn.van Nuwenhuys 3 Jan Thielen 4 de dijk.
fol.87vo
Staat te lossen met 50 gld.
fol.87vo,88
Jan Verporten als mbr.der onm.knd.van Jan Aertszn.Verhijnart,Aert
ThoniB van Stiphout ook mede voor de onm.knd.van Jan Verhynart,Pe
ter Jan Peters Verhoven ook mede voor Anneke Jans dr.Verhynart zijn
zusters dochter,verkopen samen aan Willem Aert Goertszn.en Anneke
zijn vrouws wettige zuster:
-een huis,hof enz.aan gheen Hyndert 1 erfenis toebehorend aan de
persoenscappen van Asten 2-3 de koper 4 de straat.
-een akker,den Hoogen Camp 1 Jan Deynkens 2 Wilm Verhynert 3 het
Laarbroeck 4 de weg.
-een akker,in den Becker 1 Heyn Jan Reynkens 2 Roef Henrickzn.van
Milheeze.
Vrij behalve de cijns van de grond en 3 malder rog jaarl.aan de kerk
van Lierop en de kerk van Asten,nog 3 vaten jaarl.aan de vicarie
van Asten en een vat aan de kosterij,verder 3 gld.jaarl.tot Helmond
die te lossen staan met 50 gld.
fol.88
Wilm Aert Goertszn.en Anneke Joesten Dirck Heynen dr.met mbr.ver
kopen aan Jan Verporten en Aert Anthoniszn.van Stiphout tot behoef
der onm.knd.van Jan Verhynert van de tweede bedde een jaarl.cijns
van 15 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis enz.aan gheen Hyndert 1 de persoenscappen van Asten enz.
en verder uit alle erfenissen die Wilm en Anneke gekocht hebben van
de onm.kinderen Verhynart.
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fol.88vo
De los is met 250 gld.onder conditie dat Willem per jaar de renten
in termijnen mag betalen.
fol.88vo
Daniel Henrick Heynen belooft aan Matheus Joestenzn.van den Eynde
hem schadeloos te houden van het hoofdgeld dat hij ontvangen heeft
van een erfmud rog door Matheus voorn.uit zijn hoeve beloofd,dat
mud rog had Mathijs Jan Heynen verkocht gehad aan Henrick Danels
voor sr .natuurlijke zoon,uit de hoeve op de Diesdonck zoals uit de
princip.brief van Mierlo blijkt en die Mathijs te lossen heeft gezet
met 50 gld.
Danel bekent dat hij dat hoofdgeld te weten 50 gld.van Mathijs heeft
ontvangen en scheldt Mathijs daaraf kwijt.
fol.88vo
28 jan.1561
Goessen Aertszn.van Best verkoopt aan Marten Geef Peterszn.een
malder rog jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis enz.int dorp 1 Henrick Jan Heenenszn. 2 Maes Jan van de
Camp 3 Jan Joesten Ysbouts I de straat.
fol.88vo
De los is met 20 gld.
fol.89
28 jan.1561
Dirck Jan Vranckenzn.verkoopt aan Peeter Jan Ceelen:
-een huis enz.aan ghenen dijck 1 Peter Peter Ceelen 2-3 Goert Da
nels 1 de straat.
-een hooiveld 1-2 Willem Willen 3 de Aa 4 de dijk.
-een weiveld 1 de dijk 2 Berthout Gieliszn.van Kessel.
fol.89
30 jan.1561
Wilm Peterszn.Vermeer en Jan Anthonis Vervoert als mbr.der onm.
knd.van Wilm voorn.en Aleyt zijn vrouw,verkopen samen aan Willem
Jan Ysermans:
-een stuk groese met een akker daarbij int Lielder 1 Anneke Geverts
Verhoeven huisvrouw geweest was 2 Gielis Danels 3 Lijske Lemmen
Cremers dr. 4 Philip van den Berge.
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Vrij behalve een bos—pond ten Bosch te leveren.
Indien de onmondigen in de toekomst de helft van deze erfenis lie
ver zouden behouden,dan mogen zij hun helft wederom eraf delen en
mag Willem zijn penningen wederom teruggeven en dat veld behouden.
fol.89

30 jan.1561

Wilm Jan Ysermans verkoopt aan Mechteld Wilms dr.Vermeer een cijns
van 3 gld.met Lichtmisdag uit:
-een stuk akkerland int Lielder 1 Geverts Willem 2 Gielis Danels
3 Lyske Lemmen Cremers dr. 4 Philip van den Berge.
fol.89vo
De los is met 50 gld.
fol.89vo

30 jan.1561

Maes Janszn.van de Camp verkoopt aan Anthonis Huibert Anthonis
Mennen:
-een huis met een hof int dorp 1 Goessen van Best 2 de verkoper
3 Goessen Maes Robbenzn.

4 de straat.

fol.89vo
Anthonis voorn.belooft aan Thomas voorn.te betalen van nu tot
Lichtmis a.s.over een jaar de som van 19 gld.en 2£ st.
-deze penn.zijn betaald.fol.89vo

31 jan.1561

Maes Janszn.van de Camp verkoopt aan Aerdt Mercelis van de Camp:
-een huiske met een hoefke int dorp 1 Anthonis Huibert Mennen 2-3
de straat 4 Goessen Maes Robben.
fol.89vo,90
Aerdt Mercelis van de Camp verkoopt aan Thomas Janszn.van de Camp
een cijns van 1£ gld.op Lichtmis te betalen uit zijn huiske voorn.

fol.90
Jan Peters van Vosselen verkoopt aan Elisabeth Mercelis dr.Ver
beersdonck een cijns van 14 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en hofstad aan Vosselen 1 Prans v.d.Berge en Dirck
Thijs Slechs 2 de straat 3 Dirck Jacop Witten

4 de gemeynt.
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30 j a n .

fol.90

1561

Prans Dirck Peterszn.bekent dat Jacop Joestenzn.van Liessel hem
heeft betaald van alles dat Jacop aan Prans beloofd had betreffen
de de 50 gld.en 50 zielmissen waarvan Jacop zeker handschrift
heeft laten zien van het klooster te Weert ende dat voor de dood
slag die Jacop aan Henrick Dirck Peterszn.gedaan hadde (God betert)
en Prans scheldt Jacoppen hiervan kwijt.
fol.90,90vo

31 jan.1561

Henrick Laureyns Roefs verkoopt aan Anthonis Jans Costerszn.een
cijns van 3 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.in de Steegen 1-2-3 Henrick Jan Stricken 4 de
straat.
fol.90vo
De los is met 50 gld.

31 jan.1561

fol.90vo

Aert Aert Sanderszn.bekent 24 gld.ontvangen te hebben van de ande
re erfgenamen aen gheen Hyndert tot Asten.
Aert voorn.met Jan zijn broer als mbr.en Huybert Symons Costerszn.
ook als mbr.hebben vertegen op de goeden tot gheenen Hyndert en
dat tot behoef der andere onm.knd.van Jan Verhynert.

fol.90vo,91

3 fe b . 1561

Jan Janszn.van Boescot verkoopt aan Jacop Jacops van de Cruys voor
hem zelf en aan Henrick Joesten Anthonis Mennen tot behof der onm.
knd.van Severljn van Boescot het 1/5 deel van:
-een huis,hof enz.in de Steegen 1 Thomas Thoniszn.van de Cruys
2-3 Jacop Verrijt 4 de straat.
Los behalve de cijns van de grond en het 1/5 deel van een gld.die
daar jaarl.uitgaat.
fol.91

4 feb.1561

Gelden Aerts Gelden van Boescot,Goessen Joest Mollerszn.,Jacop
Janszn. Verrijt,Jan Wilm Proeyen,en Gheraert Aertszn. van Helmont
hebben opgedragen aan Geertruyt Smeets en Dirck Henrick Geenen:
-een brief uit

'sHertogenbosch betreffend een mud rog jaarl.Some-

rense maat,d.d.4 mei 1425.
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-een brief uit Someren van een malder rog,d.d.4 feb.1433 (4 dagen
in Sporkel)
Deze drie malder rog had eertijds Heer Jan Goert Decker szn. geldende
aan deze kopers voorsr.als blijkt uit de bijbehorende brieven.
-N.B. 1 mud+1 malder=3malder.fol.91
Gelden,Goessen,Jacop,Jan en GÖerart voornoemd als gerechte erfgena
men van Hr.Jan Deckers zaliger hebben opgedragen aan Goert Danels
Sijmonszn.2 muê rog en 14 vat rog,maat van Roesel en Oornberghen.
Deze 2 mud en 14 vat had Hr.Jan eertijds geldende gehad tot Roesel,
verder is er nog 18 st.jaarl.die Hr,Jan ook geldende had aan Goert
Sanders en nog 2 gld.jaarl.geldende in de parochie van Mierlo aan
de erfgen.Peter Wijnen,nog 4 gld.eertijds in de heerlijkheid Vlierden
aan de erfgen.Goert Sanders met alle verschenen pachten.
De verkopers doen helmelinge vertegen op deze 2 mud en 14 vat rog.
fol.91vo
Goert Danels Symonszn.en Bartholomeus zijn broeder mede voor al hun
broers en zusters dragen samen op aan Jacop Janszn.Verrijt een brief
van 1 gld.jaarl.
fol.91vo
5 feb.1561
Heylwich weduwe Jacop Proyen,Mercelis Jan Snijerszn.als man van Ma
rie met mbr.,Marten Jan Mertenszn.als man van Anthonia mede sterk
voor alle andere knd.van Jacop en Heylwich zijn vrouw,verkopen sa
men aan Mathijs Bruystenszn.van den Zeylberch een cijns van 3 gld.op
Lichtmisdag uit:
-een huis,hof enz.int dorp 1 Mercelis van den Eynde 2 Dirck Hen
ricks Jockers.

f0I.91vo
De los ervan is 50 gld.
fol.92
IQ okt.1561
Jan Henrickzn.Verasdonck verkoopt aan Jan Jan Thielenzn.:
-een stuk land omtrent de Hageleycken 1 Barbara Peters dr.van den
Molendijck 2 Anna Peters dr.voorn.3 Peter Wouwen 4 een weg.
Dit land was Jan aangekomen van Mathijs Jan Heynenzn.zijnder huisvrouwe oom.
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Mathijs had het gekocht gehad van Gherard Lambrecht szn. van Os zo
als blijkt uit de brief daarover van 1 feb. 1551
f ol.92

13 f e b . 1561

Leenart J a n s zn.Grooten verkoopt aan Goessen Aertszn.van Best en
Aert zijn wettige zoon verwekt bij Lysken Joesten Dirck Heynen d r . :
-een stuk land,den Vleeminck 1 Jan Gherartszn. 2-3-4 de gemeynt.
f o l . 92 , 9 2 vo
Goessen A e r t s zn.van Best mede voor zijn onmondig kind verwekt bij
E l i s abeth zijn wettige vrouw van het eerste bed met m b r . ,verkopen
samen aan Leenart Janszn.Grooten:
-een stuk l a nd,den Hoghen acker 1 Joest Dirck Heynen 2 Gheraert
Goerts.
Goessen verkoopt dit in rechte erfwisseling met Leenart

(in de vo

rige akte.)

fol.92vo

13 f e b . 1561

Jan Jan Jacopsz n . v e r k o o p t aan Aert Rutten Aertszn.:
-een stuk erf van 19 r o eyen int dorp.

fol.92vo
Aert Rutten voorn.verkoopt aan Jan Jan Jacopszn.een cijns van 164
st.op L ichtmisdag uit het voorn.erf.

fol.92vo
Er m ag gelost w o r d e n met

13i gld.en 4i st.

fol.93

17 f e b . 1561

Geraert Wil m s z n . v a n Beeck verkoopt aan Andries Dries Gobbels al
zijn goed.

foïh.93

17 f e b . 1561

Anna weduwe Gheeverts Verhoeven voor al de andere knd.van Ghevert
en A n n a ,verkoopt aan Joest Janszn. G r o o t e n :
-een huis met erfenis in de Wolsberch 1-2 Dirck Wouter Loeyen 3
Willem Bruynen 4 de straat.
Vrij behalve de cijns van de grond en 7 vaten rog daaruit gaande.
Dat huis is van nu Pasen over een jaar te aanvaarden en dan tot
Lichtmis daarna de pacht van het huis en riet land tot oogst bloot.
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fol.93
17 feb.1561
Joest Janszn.Grooten verkoopt aan Anna weduwe Gevaert Verhoeven
en haar knd.van den lesten bedde een erfcijns van 3 gld.op Lichtmisdag uiti
-een huis enz. (zie vorige akte)
-een huiske int dorp 1 Ysbout Ceelen 2 Jan (Maes) 3 Goert Wilm 4
de straat.
fol.93vo
18 feb. 1561
Joestken weduwe Merten Mercelis Ysbouts met Jan Aertzn.Vervoert
haar man en mbr. .Anthonis Mertens Merceliszn.en Henrick zijn broer,
Peter Joest Thielen man van Jenne zijn vrouw sterk voor alle ande
re zusters en knd.van Martens en Joestke voorn.verkopen samen aan
Peter Janszn.Verhoeven een cijns van 3 gld.op Lichtmisdag uit:
-haar huis,hof en hofstad en erfenis daarbij int dorp 1 erfgen.Mer
celis van den Eynde 2 Lambert van den Moesdijck.
fol.93vo
Deze cijns kan men lossen met 50 gld.
fol.93vo,94

18 feb.1561

Peter Janszn.Verhoeven verkoopt aan Jan Aerts Thoniszn.van Otter
dijck een cijns van 11 gld.op Lichtmisdag en dat zolang als Jan le
ven zal,uit:
-een stuk land,in den Becker 1 Peter Vereynseldonck 2 Jan van den
Borlaer 3 de gemeynen molenwech 4 de gemeynBraken.
-een stuk groese,die Vóerhoefden 1 Prans Verdijsseldonck 2-3 Jan Pe
ters 4 Dirck Groeten.
Dirck Janszn.Groeten staat er borg voor dat deze onderpanden goed
genoeg zijn.
fol. 94
18 feb. 1561
Pouwels Mercelis Aertszn.van den Eynde sterk voor zijn onm.kind om
dat in toekomende tijden tot behoorlijke veste te brengen,verkoopt
aan Anthonis Joesten Mennen,het vierde(?) deel van een brief van
jaarl. 4 peters met achterstallige pachten te weten 24 st.
Deze 4 peters staan te beuren aan Peter Aert Ceelen en Goessen Maes
Robben als uit die brief erover blijkt.
De verkoper doet helmelinge op dat derde(?) deel van deze brief
van 4 peters.
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fol.94
27 feb.1561
Dominicus Joestenzn.Verrijt verkoopt aan Peter Janszn.Verhoeven een
malder rog met Lichtmis uit:
-zijn huis,hof enz.aan Voerseldonck 1-2 Dirck Chielen Elssen 3 Hen
rick Spee.
fol.94
De los ervan is 20 gld.
fol.94vo
6 maart 1561
"Henrick Thijs Henrickzn.heeft geset ende getimmert eenen solder
inden kerken van Asten tot behoef der tafelen des heyligen geest
van Asten alzoe dat die heylichgeestmeesters altijt sullen gebruy
cken den selven solder ende voert alle naecomelingen ende die heylichmeesters in toecomende tijden sijn sullen om den rogge die die
heylichmeesters van wegen den armen inhalen ende bueren daer op den
selven solder te leggen gelijck sij op eenen anderen solder pleegen
te doen dien sij pleegen te hueren ende in conditie daertoe gedaen
dat Henrick van dese solder sal bueren een malder rogge alle jaer
ende dat alzoe lange als Henrick ende Ermgaert zijn wittige huysvrouwe in menseelicker natueren levendich sijn sullen ende niet lang
er ende die heylichmeesters nu ter tijt sijnde ende naemaels in toe
comende tijden sijn sullen,sullen dese voirsr.solder altijt gebruyken
nae hender doot niemanden iet te gheeven.Sonder argelist.
Actum den 6 meert 1561-"
N.B.In dese voorn.akte staat:Henrick Thijs Henrickszn.man van Erm
gaert.Er stond eerst Henrick Henrick Thijszn.,dat was dus fout en
werd daarom ook veranderd,soms is dat echter in 'n paar akten ver
geten.Henrick voorn.was niet alleen timmerman maar tevens provisor
der tafel h.geest,zoals blijkt op fol.50vo.
Op fol.73 staat dat hij 200 gld.zal betalen,zoals op fol.7,7vo en 8
door hem als gehuwd met Ermgaert was beloofd.
Op fol. 18 blijkt hij op de Beeck te wonen:Hendrick Thijs Henrickszn.
op de Beeck.
fol.94vo
6 maart 1561
Kersten Marten Aerts,Gheraert Henricks Peter Verrijt gelovend voor
Kathelijn Marten Aerts dr.,Peter Aertszn.Verkeenen sterk voor Marie
Marten Aerts dr.alle wett.erfgen.van Barbara Marten Aerts dr.,
86

ze verkopen samen aan Willem Joesten Verrijt alzulke goeden als hen
zijn aangestorven van wege Barbara die ze in gebruik placht te heb
ben en gelegen in Asten.
fol.94vo
13 maart 1561
Anthonis Gheraerts Vercolbraeken verkoopt aan Mercelis Danielszn.
van den Eynde en aan Anthonis Henrick Wittenzn.als provisors der
tafel van de h.geest en tot behoef van die tafel,een jaarl.cijns
van 14 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.tot Omel 1 Anna Thijs Grooten huisvrouw geweest
was 2 erfgen.Maes Heynen c.s.
fol.95
De los ervan is met 25 gld.
fol.95
13 maart 1561
Jan Joesten Ysbouts verkoopt aan Mathijs Bruy sten szn. van den Zeyl
berch een brief van 34 mud rog welke Prans Wouter Loeyen eertijds
beloofd had te gelden aan Jan Joesten Ysbouts als blijkt uit de
brief die Jan nu aan Mathijs opdraagt;deze brief was gedateerd 27
jan.1555.De verkoper doet helmelinge.
fol.95
13 maart 1561
Jan Peter Houwen man en mbr.van Sophie zijn vrouw,verkopen samen
aan Jan Aert Vrijnszn.en Jacop van den Moesdijck al zijn goederen ge
legen op Huesden zoals hij die in gebruik heeft gehad en hem ten
deel waren gevallen tegen Jan Aert Vrijnszn.en Jacop van den Moes
dijck ende Aert Aert Vrijnszn.
Verder verkopen ze:
-een beempt ter plaatse,die Rommenkuylen,eveneens gedeeld tegen
de andere erfgen.van Aert Vrijns.
fol.95vo
16 maart 1561
Jan Aert Vrijnszn.en Jacop van den Moesdijck als man van Heylwig
verkopen aan Jan Peter Houwen,de helft van een brief betreffend
3 gld.jaarlijks welke Goert Lenart van den Bleeck tot Gemert schul
dig is te gelden en verder de helft van een brief betreffend 2j
gld.dme Gheraert Aert Wijntkenszn.eertijds beloofd had te gelden aan
Thomas Peterszn.van den Zanden zoals blijkt uit de princip.brief

voor schepenen van Gemert d.d.1 feb.1526.
De brief van 3 gld.was uit Gemert 6 juni 1532,die brief had Goert
Lenarts van den Bleeck beloofd te gelden aan Thomas Peters van den
Zanden.

fdl.95vo,96
Jan Aert Vrijns verkoopt aan Jan Peter Nouwen een rente van 2 mud
rog en 9 gld.op Lichtmisdag uit:
-de halve hofstad en de halve erfenis daarbij op Huesden aan de zij
de zuidwaarts neven 1-3 Jan voorn. 2 Jacop van de Moosdijck 4 de
gemeynt.
fol.96
De los ervan is met 250 gld.
fol.96

16 maart 1561

Jacop van de Moesdijck als man van Heilwig verkoopt aan Jan Peter
Nouwen een rente van 2 mud rog en 9 gld.uit:
-de helft van een hofstad,de zijde noordwaarts 1 Jacop van de Moes
dijck 2 Jan Vrijns 3 de pad 4 de gemeynt.
fol.96
De los is ook met 250 gld.
fol.96vo

25 maart 1561

Dirck Thijs Slechszn.als man van Anne verkoopt aan Jan Jan Peters:
-de helft van een hoeve gelegen op Vosselen zoals die Jan Claeus
in teuling tegen Danel Henrick Heynenzn.en Jan Henrickszn.Veras
donck, los en vrij behalve de cijns van de grond en 2 mud rog en een
weg van 7 voeten breed om die Beecke te gebruiken.
fol.96vo

25 maart 1561

Jan Jan Peters verkoopt aan Dirck Thijs Slechszn.een erfel.cijns van
20 gld.met Lichtmisdag uit:
-de helft van een hoeve (zie vorige akte.)

1 Jan Peters 2 Joest

Henrick Peeter Ceelen 3 erfgen.Jan Wijflets 4 de straat.
fol.96vo
De los is met 340 gld.
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fol.97

25 maart 1561

Dirck Thijs Slechszn.belooft aan Prans Mathijs van den Berghe indien
zijn vrouw sterft zonder wettige geboorte dat dan deze 20 gld.aan
hem of zijn nakomelingen zullen komen zoals ook de helft van deze
hoeve te voren ook aan de huisvrouw van Prans voorn.zou gekomen
hebben.
fol.97
Dirck Thijs Slechszn.belooft aan Prans Mathijs van den Berghe te be
talen van nu tot Lichtmis a.s.over twee jaar de som van 21 gld.en
7i st.
fol.97

29 maart 1562

Pascha den neghen en tweyntichsten dach in den meert als men aenschreef ende begonste te schrijven twee ende tsestich.
De schepenen waren:
Bonaventura Verweyen,Jan Thielen,Goert Danels,Leenart Mercelis
M a e s z n . ,Leenart Jan Grootenzn.,Aert Vervoert,Aert Vereynseldonck
en Ysbout Mercelis Ysboutszn.
fol.97,97vo,98

28 f e b . 1561

Mechteld weduwe Claes Janszn.van Otterdijck met Dirck Coppens als
mbr.en Prans en Jan haar zonen en Margriet haar dr.met haar man
en mbr.,beloven samen voor de onmondigen Peterke en Anneke zijnde
alle wettige erfgenamen van w.Claes Jans van Otterdijck,ze verkopen
samen aan Aert Mathijszn.van den Berghe en Peter Mathijs Meliszn.:
-een huis,hof en hofstad met een stuk groese in de Stegen 1 Roelof
van Eyck 2 Dirck Scalvogels 3 Bernaert van Doeren e.a.4 de straat,
-een stuk land 1 Michiel van de Cruys 2 Claes Deenen 3 Bernart van
Doerren 4 de verkoper.
-een stuk land,die Kersmeker 1 Claes Robbijns 2 Heer van Asten 3
Anna van Huechten 4 een weg.
-een stuk land,achter den Camp 1 Henrick Jan Stricken e.a. 2 een
weg.
-een stuk land,die Cloten 1 de verkoper 2 de vicarie van Asten 3
Michiel van de Cruys 4 een weg.
-een stuk land,den Thijskensacker 1 Lambrecht Janszn.v.d.Moesdijck
2 de vicarie.
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-een stuk land,den Haeracker 1 Lambrecht Janszn.v.d.Moesdijck 2 Jan
Thielen e.a. 3 Heer van Asten 4 Roelof van Eyck.
Los behalve 2 bosch mud rog te Den Bosch te leveren en 1 st.cijns;
is het min of meer,dat zal men korten of bijleggen volgens de dertichste penning met conditie dat de gemeynen loop door deze erfe
nis zijn passage zal behouden volgens oude gewoonten.
fol.97vo
14 april 1562
Jan Aert Wilms mede als mbr.van Jenneke Aert Wilms dr.samen met
Aert Aert Wilms bekennen betaald te zijn door Aerdt Henrick Schee
pers van hetgeen dat Aert behouden had van zijn vrouw,zijnde een zus
ter van Jan en Aert voorn.
Er staat onder:Jacopa,Barbara en Marie alle wett.drs.Jacops van
den Dijck.
fol.98,98vo
30 april 1562
Jacop Joesten Jacopszn.Witten en Marie Joesten Jacops dr.Witten
met mbr.en Heylwicgi Joesten Jacops Witten huisvrouw geweest was
van den tweede bedde met Jan van Son haar man en mbr.,mede sterk
voor de onm.knd.van Joest voorsr.bij Marie zijn wettige vrouw,hebben
samen gedeeld de goeden die Joest en Geertruy samen bezeten hadden.
N.B."Marie" zijn wett.vrouw moet zijn: "Geertruy" zijn wett.vrouw(?)
A Jacop Witten en Marie zijn zuster kregen:
-een stuk land en groese met de schuur erop,gelegen op die Beeck
1 Goris van Bussel e.a. 2 Jan Mercelis Maes 3 Goris van Bussel 4
Joest op die Beeck.
-een stuk groese over die Beeck 1 Jan Mercelis Maes 2-3 Joest van
Houbraken 3 de Beeck.
-een stuk land 1 Joest op die Beeck 2-3-4 Jan van Son.
Met voorwaarden dat Jacop en Marie uit deze erfenis hebben te beta
len:-2 st.cijns uit het boek van Heer van Asten,
-3 vaten rog aén de vicarie en een vat aan de kerk en nog een vat
aan de kosterij,
-3 malder rog aan Vrouw Meyssen tot Helmond,
-4 gld.en 4 st.aan Jan van Eisen.
B Heylwig kreeg:
-het woonhuis met de hofstad en een hoefken daarbij gelegen
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1-2-3 Joest op die Beeck 4 de Beeck.
-een stuk beempt met de akker daarbij.
Heylwig heeft hieruit jaarlijks te geldens
-1 st.cijns int boek van Asten,
-3 mander rog aan Vrouw Meyssen,
-3 gld.en 16 st.aan Jan van Eisen,
-3 vaten rog aan de h.geest van Helmond.
fol.98vo,99

30 april 1562

Jacop Joestenzn.van Liessel verkoopt aan Anthonien en Heylwigen
twee wett.drs.van Prans Henrick Sljmonszn.en aan Yken,Katherijn en
Barbara zijnde 3 wett.drs.van Mercelis Dirck Weynen,een jaarl.cijns
van 18 gld.op Lichtmisdag uit;
-een huis,hof enz.op Diesdonck 1 Jacop Daniels en Bartholomeus van
Doeren 2 Peter Coecks e.a. 3 Jacop voorn. 4 Frans Janszn.van Os.

fol.99
De los is met 300 gld.Jacop mag altijd 100 gld.per jaar afleggen
in koiting op die 30ögld.cijns.

fol.99

30 april 1562

Frans Aert Emonts en Jan Jacops als mbr.der onm.knd.van Aert Peter
Emonts te wetensYsbout en Peterke,hebben samen opgedragen aan Jan
Jasperszn.s
-een brief van 9 vaten rog die Joachim Henrickszn.van Otterdijck
schuldig is te gelden,
-nog een brief van 30 st.jaarl.aan de erfgen.Reyner Ariaen Wych
moets.
fol.99

30 april 1562

Jan Jaspers verkoopt aan Frans Aerden Emonts en de 2 onm.knd.van
Aert Peter Emontss
-een brief van 4 gld.staande aan de erfgen.Frans Henrick Simonszn.
fol,99vo
Frans Aert Emonts verkoopt aan Heylwig Frans Henrick Symons dr.
zijn deel in een erfbrief van jaarl . 4 gld.staande aan de erfgen.
van Frans Henrick Symonszn.

(zie vorige akte.)
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fol.99vo,100
Yda Joesten dr.Verrijt als weduwe van Anthonis Jan Thielen met Mar
griet haar wett.dr.verwekt bij Anthonis voorn.mede voor haar en An
thonis andere onm.knd.verkopen samen aan Jan Jan Thielen den jongen ■
.
-een stuk beempt,die Eyndelbeemden 1-2 Mercelis Danelszn.van den
Eynde 3 de Aa 4 de gemeynt.
Mocht er in de toekomende tijden een van de onm.knd.willen spreken
op deze beempt,dan stelt Jan Thielen den oude gemoemd,al zijn goe
den hiervoor tot een weerpand van deze beempt.
-"Te weten dat Anthonis syns zoons kijnderen in sijn achtergelaten
gueden in toecomende tijde niet mede deylen en sullen alsoe verre
als sij Jannen haeren oem ennighe turbatie in dit stuck beemts doen
waer hen van noode was dat erffenisse te vercoepen,eende gaf daer
meer voer dan yemant gheeven woude daert in die herberge geveylt
was ende hen den slach bleef met utgancken der bernende kerssen
al sonder argelist.Actum et
| testes ut supra"
Jan heeft twee boschmudde rog ten Bosch (geworven) voor 100 gld.
afgeleet met twee achterstallige pachten.
In marge van fol.99vo:
Item Peter van Brey mach lossen desen anderhalven gld.die hij den
vicaris en custer van Asten gevest heeft met 25 gld.
Actum,de leste april 1562 (zie fol.100)
fol.100
Jan Jan Thielenzn.die jonge verkoopt aan Mercelis Danielszn.van
den Eynde:
-een stuk beempt,die Eyndelbeempt 1-2 de koper 3 de Aa 4 de gemeynt
fol.100
30 april 1562
Peter Aerts van Brey verkoopt aan de vicaris en de koster van As
ten en al degenen die dat jaargetijde van Heer Tielman van den Eymde zullen helpen doen^olgens zijn gemaakt testament,een jaarl.cijns
van 1£ gld. op Lichtmisdag uit:
-een stuk land op Onstaeyen 1 Henrick Jacops 2 Aert van Diepenbeeck
erfgen. 3 Jan Peters aan Vosselen 4 de straat.
fol.100vo
12 mei 1562
Anthonis Joesten Anthonis Mennen verkoopt aan Marike Zander Costers
een cijns van 2 mud rog op Sint Servaasdag uit:
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-zijn huis,hof enz.op Diesdonck 1 Matheus van den Eynde 2 Goert
van Bussel erfgen. 3 Matheus van den Eynde 4 Jacop Dircks.
fol.100vo
Marie voorn.met Henrick haar man en mbr.consenteert de los met
100 gld.
fol.100vo
21 mei 1562
Mercelis Jans Mercelis Mae szn, man van Willemen zijn vrouw een wett.
dr.van Aert Wilm Berckerszn.en Elsbena zijn vrouw,verkoopt aan Anna
weduwe Aert Wilm Berckerszn.en Jacop haar zoon mede tot behoef der
andere wett.knd.van Anna voorn.verwedt bij Aerden hare wettige man
alzulke goeden als Willemen zijn vrouw aangestorven zijn van haar
vader.
fol.101
21 mei 1562
Anna weduwe Aerts Wilm Beckers en Jacop haar zoon beloven samen
aan Mercelis Maes voorn.dat zij hem nu Sint Jansmis a.s.de som van
25 gld.zullen betalen.
fol.101
27 mei 1562
Aert Jan (Roefs) man van Yda en Katherijna en Barbara alle drie
wett,doehters van Mercelis Dirck Weynen met mbr.en Jan Aertszn.
Vereest als man en mbr. van Heylwich Fransen Henrick Sijmons dr.,
verkopen aan Goert Danielszn.van den Eynde:
-een brief van 18 gld.jaarl.welke brief Jacop Joestenzn.van Liessel
verkocht heeft aan de 2 knd.van Frans voorn.en de 3 knd.van Mer
celis Dirck Weynen.
fol.101
30 mei 1562
Frans Wouter Loeyen verkoopt aan Goert Wilm Gordszn.:
-een stuk beempt,den Papendonck 1 Bonav.Verweyen 2 de verkoper.
Staat er een cijns in dit land dan zal de verkoper daarvoor korten
dertich st.voor een st.en verder navenant;verder moet er een weg
zijn om te varen zover de beempt reikt.
I

fol.101vo
4 juni 1562
Danel Maes Danelszn.verkoopt aan Marie weduwe Mathijs Meliszn.,14
vaten rog en nog een cijns van § gld.op Lichtmisdag uit:
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-zijn huis enz.aan gheen Rincvelt rontomme in die gemeynt van Asten.

4 juni 1562
Marie consenteert Danielen dat hij deze 9 gld.en 18 st.en deze 14
vaten rog samen mag lossen met 215 gld.
fol. 101vo

fol.101vo
Jan Thielen is den eedt verdragen opten vierden dach Juny 1562.
Testes Lenart sGroten en Aert Vereynseldonck.
fol. 102 -Hierbij een oorkonde als bijlage L.Bijlage L bij fol. 102
Een oorkonde d.d. 11 feb 155(7),zeer onduidelijk en onleesbaar!
Wij Jan Thielen,Leenart Jans Grootenzn...... .Goort Danielszn.van
den Einde,Aert Vervoert ende Aert ....... schepenen verklaren dat
voor ons verschenen is Jan Joestenzn.van Houbraken en Joest Claes
..... als mbr.der onm.knd.van Peter Joestenzn.van Houbraken....
fol.102
18 juni 1562
Jacop Joestenzn.van Liessel verkoopt aan Mr.Henrick Damen een cijns
van jaarl.6 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis enz.op de Diesdonck 1 Matheus van den Eynde 2-3 Jacop
Danielszn.van Oerscot 4 Prans van Os.
-een stuk land op Diesdonck,die loepense 1 Jacop Daniel van 0.
2-3 Peter Anthonis Coecks 4 de gemeynt.
fol.102
19 juni 1562
Mr.Henrick Sprenger gemachtigd door Hr.en Mr.Henrick Damen,consen
teert dat Jacop mag lossen met 100 gld.
fol.102

19 juni 1562

Goert Wilm Goerts belooft aan Prans Wouter Loeyen nu Lichtmis a.s.
over een jaar de som van 112 gld.te zullen betalen.
Frans Wouter Loeyen heeft opgedragen aan Marie Frans Mathijs van
den Bergh dr.alzulke gelofte als Goert Wilm Goerts aan Frans heeft
beloofd,te weten dat Goert aan Marie beloofde te betalen nu Licht
mis a.s.over een jaar de som van 112 gld.
-Deze penn.heeft Goert betaald.94

fol.102vo
6 juli 1562
Anthonis Joesten Anthonis Mennen verkoopt aan Aert Franszn.van den
Bergh een cijns van 12 gld.op Sint Jansbaptistendag in de zomer uit:
-zijn huis,hof enz.op Diesdonck en genoemd,den Heesterman 1 Mathijs
van den Eynde 2 Jacop Dircks 3 de gemeyn Beeck 1 de gemeynt.
fol.102VO

Het lossen is met 200 gld.
fol.102vo
Opten 7 juli heeft Jan Stricken doen setten eenen coopdach van alle
alsulke goeden te Asten ----fol.103
31 juli 1562
Jacop Aertszn.van Otterdijck verkoopt aan Hr.Dirck Roelofs van Mil
heeze een cijns van 6 gld.op Sint Jansbaptistendag uit:
-zijn huis enz.op Onstaeyen 1 Jan Peters 2 de straat 3 Jan Peters
4 een cleyn straetken.
-een sesterse land,int Nootken 1 Jan van den Baerle 2-3-4 de ge
meynt. Deze cijns van 6 gld.zullen terstond na de dood van Hr.Dirck
"devoleren ende comen totten altaer dat alnoch gewijt ende geconsacreertvworden ter eeren ende in den naem van Sinte Andries,Peter
en Pauli ende Joannes Baptisten in der kercken tot Asten metten
last van eender misse dien die rectoer van den voorsr.altaer al
tijt sal moeten doen opten sondach onder der hoechmissen nae dattet sermoen ge(frimeert)sal sijn ende dese vercoeper heeft helme
linge vertegen optensijns van ses gld.voirsr.tot behoef des copers
voirsr. ,geloevende voert tvertijen.....etc."
Hierbij stelt Mr.Henrick van Brey vicaris tot Asten voor Heer Dirck
tot een weerpand:
-een halve beempt,de zijde oostwaarts en gelegen tot Onstaeyen 1
erfenis toebeh.Sint Aechten-altaer 2 Dirck Peters 3 Jan Maes 4
Jan Peterszn.
fol. 103
Het lossen is met 100 gld.
fol.103vo
31 juli 1562
Heer Henrick van Brey vicaris tot Asten verkoopt aan Jacop Aerts
zn. van Otterdijck:
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-een stuk beempt tot Onstaeyen 1 Jan Peters 2 een weg 3 Dirck Pe
ters 4 Henrick Jacops.
Vrij behalve een malder rog erfpacht die daar uit gaat.
fol.103

5 aug.1562

Jan Lucas verkoopt aan Philips Geraerts Jan Lucas:
-een akker,dat Hooch eeussel 1 Bonavent.Verweyen 2 de Koestraat
3 Thijs Bruystens 4 Goort Hanen.
Vrij behalve dat daar met recht over geweegd mag worden zodat de
verkoper altijd zijn groese daarover kan gebruiken.
fo l .104
Johanna Aerts Jan Snijers dr.en Maria en Henricken alle drie wett.
dochters van Aerts voorn.met Katelijn hun moeder met mbrs.,
Marie Joeste Jan Snijers dr.en Anna haar moeder met Aert haar man
en m b r . ,
Korsten Jan Snijerszn.en Mercelis Jan Snijerszn.
fol.104

24 a u g . 1562

Aert Henrickzn.van Elsbroek als man van Anna Hermans Witten dr.
zijn vrouw,mede gelovende voor Marie

......en Kersten Jan Snijers

zn. verkopen samen aan Mercelis Jan Snijers al hun versterf dat hen
aangestorven is van Jan Henrick Snijerszn.en Katherijn zijn vrouw
te weten:
-van de erfenis aan gheenen dijck 1 Peter Verschueren 2 de straat
3 Dirck van Houbraken 4 de gemeyntfol.104

24 a u g . 1562

Goessen Claes Danels en Jan Thonis van Dommelen beiden mbrs.van
Jenneke,Marie en Henricksken alle drie wett.drs.van Aert Jan Snij
erszn.en Katherijn zijn vrouw en mede voor deze 3 wett.knd.hebben
samen vertegen op al hun versterf dat deze 3 knd.is aangestorven
van Jan Henrick Snijerszn.en Katherijn zijn vrouw Én een erfenis aan
gheenen dijck.Er is als voorwaarde dat deze 3 voorsr.onm.knd.zullen
beuren van Geertruy huisvrouw geweest van Mercelis van Aeyen de
som van 12i gld.
fol.104
24 aug.1562
Geertruyt die Mercelis van Aeyen vrouw geweest was,heeft beloofd
te betalen aan Henrick Thijs Henrickzn.nu Lichtmis a.s.de som van
124 gld.
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Hiermee is kwijt gescholden de schuld die Geertruyt heeft aan de
3 knd.
fol.104vo
27 aug.1562
Joest Jan Groetenzn.verkoopt aan Prans Mathijs Gorneliszn.een brief
van 25 st.cijns.Deze cijns had Jan Mercelis Maeszn.eertijds verkocht
aan Joest Verrijt en dat tot behoef van Mathijs Aertszn.Grakelaerts;
de brief met 4 achterstallige pachten is van 10 feb.1530.
fol.104vo
3 sept.1562
Danel Maes Danelszn.verkoopt aan Aert Fransenzn.van de Bergh een
brief van 64 gld.die Anthonis Henrick Houben eertijds verkocht heeft
aan Danel de verkoper zoals blijkt bij de brief daarover d.d.28 feb.
1546.
fol.104vo,105
22 sept.1562
Henrick Jan Heenenszn.verkoopt aan Heylwig Reyner Sijmons dr.een
rente van 14 vaten rog tot Eindhoven te leveren en te betalen op
de Heilige Kerstdag uit:
-zijn huis enz.int dorp 1 Goessen van Best e.a. 2 Dirck van Nuwenhuys 3 den gemeynen molenwech 4 de straat.
Met conditie daarbij dat Henrick de verkoper deze 14 vaten rog na
de dood van Heylwig alle jaar zal mogen betalen met 3 gld.en 5 st.
fol.105
Heilwich voorn.consenteert dat Henrick mag lossen met 56 gld.
fol.105
26 sept.1562
Anna wett.dr.Jans Aertszn.Verhynart verwekt bij Aleydis Jans Peters
Verhoeven dr.zijn wettige vrouw,verkoopt aan Henrick Joesten Smollerszn.:
-een stuk land aan geen Sporckt 1 Michiel van de Cruys 2-3 erfenis
Sint Agatha-altaar 4 Ommelse pad.
fol.105
Anna voorn.verkoopt aan Peter Jan
nart Bottelmanszn.haar deel in de
ven van Marie Peters dr.Verhoeven
op haar aanpart tot behoef van de

26 sept.1562
Peterszn.Verhoeven en Willem Le200 gld.die haar zijn aangestor
haar moei.Anna doet helmelinge
koper.
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fol.105vo
26 sept.1562
Mercelis Jan Ysermanszn.met Prans zijn zoon en Lambert Keeris als
man van Peterke zijn vrouw,Jan van Aerle als man van Lijsbet verder
Yken Mercelis Ysermans dr.met mbr.zijnde alle wettige knd.van Mer
celis Ysermans en Goertken zijn wett.vrouw,verkopen:
-een huis,hof enz.aan gheen Langstraat 1 Gielis Danels erfgen. 2
Wilm Jan Ysermans 3 Prans Math.van den Bergh 4 de gemeynt.
-een stuk land van een loopensaet,opten Heesacker 1 Henrick Vrijns
erfgen.2 Prans Emonts 3 Bonav.Verweyen 4 Jan Mercelis Thijszn.
Deze erfenis heeft de vader van Mercelis Jan Ysermans in gebruik
gehad,los behalve de cijns van de grond en een mud rog daaruit te
gelden aan de erfgen.Dirck Thijs Groetenzn.
fol.105vo,106
12 nov.1562
Anna weduwe Thamaes Jan Heynenzn.met mbr.verkoopt aan Goert Danels
zn.van den Eynde een brief betreffend 12 gld.jaarl.;deze heeft Ma
thijs Jan Heynenzn.aan Henrick Jan Heynenzn.zijn broer,verkocht ge
had met brief d.d.27 okt.1547.
In afkorting van deze brief van 12 gld.heeft Goert Banelszn.haar
wederom laten "breken" een brief van 4 gld.en 5 st.welke Thomas
Henrick Heynenzn.eertijds aan Joest Jan Groetenzn.verkocht had en
die Goert de verkoper verkregen heeft van Joesten voorn.
fol.106
Op 17 nov.compareerde Jan Henrickszn.van Milheze voor de schout
en schepenen en heeft onder eed verklaard dat hij aan Peter zijn oom
nooit een belofte gedaan heeft over penningen in kwestie maar dat
hij verwacht dat Peter hem ongemaand,van 16 penningen elk jaar een
penning zal geven en dan zal hij Peter niet manen.
fol.106
1 dec.1562
Anna weduwe Aert Verbraken met mbr.belooft nu op Sint Andriesdag
a.e.aan Jan Theeuwen Goirtszn.de som van 30 gld.te zullen betalen.
fol.106
1 dec.1562
Goessen Aertszn.van Beet verkoopt aan Anna weduwe Aert Wilms Berkerszn.met haar knd.een cijns van 7i gld.jaarl.te gelden op Licht
misdag uit:
98

-zijn huis enz.int dorp 1 Henrick Jan Heenenszn. 2 Goessen Maes
Robben en Thonis Huybert Mennen 3 Jan Joest Ysbouts 4 de straat.
De los is met 125 gld.
fol.106vo
1 dec.1562
Anna weduwe Aert Verbraken belooft te betalen aan de knd.van Jan
Hanen nu Kichtmis a.s.de som van 55? gld.
fol.106vo
2 dec.1562
Dries Joestenzn.van Houbraken verkoopt aan Jan Joestenzn.van Hou
braken zijn broer,een cijns van 10 gld.op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof enz.aan ghenen Beeck 1 Joest Coppens Wittenzn. 2 Pe
ter Verheyen 3 de waterlaat 4 de gemeynt.
fol.106vo
De los is met 154 gld.te weten de Philipsdaalder voor 35 st.enz.
fol.106vo,107
Gelden Aert szn. van Boescot en Jan Verdijsseldonck man van Marie en
Jacop Janszn.Verrijt man van Anna en Goessen Joesten Smolderszn.
man van Margriet samen voor Gherard Aert (Cree)merszn.hun zwager
man van Jutte,verkopen samen aan Bonaventura Verweyen en Peter Phi
lipszn. Verrijt als provisors der kerk te Asten en tot behoef van de
kerk,een brief van 20 st.jaarl.op Lichtmisdag,deze brief van 20 st.
had Aert Janszn.van Otterdijck verkocht gehad aan Heer Jan Goert Deckers zoals uit de princ.brief van Helmond d.d.20 jan 1534 blijkt.
fol.107
Op 2 dec.1562 heeft Aert Vereynseldonck "gepresenteert te voldoen
den gewijs daer hij toe gewesen was."
"Op 2 dec.1562 heeft Henrick Baten als gemachtigde van Jan van
Heersel versteeken Jannen Dries Mollerszn.van sijnen verantwoord
met eenen lesten vonnis als recht is."
fol.107
Thonis Jan Berkers en Prans zijn broer en Margriet en Aleyt hun zus
ters sterk voor Aerdt hun broer en Jenneke hun zuster,verkopen
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samen aan Goessen Joesten Smolderszn.:
-een huis, hof,hof stad en erfenis 1 Heer van Asten 2 Wilm Verhynart
3 een weg 4 het Laarbróeck.
Los behalve daaruit jaarl.3 mud rog en nog jaarl.12 gld.(deze is
te lossen met 200 gld.
fol.107
Goessen voorn.heeft wederom beloofd aan Thonis Jan Berkers en Prans
zijn broer c.s.dat hij deze 3 mud en deze 12 gld.zal betalen zodat
de erfgen.van Jan Berkers voorn.daarvan onbelast zullen blijven.
fol.107vo
4 dec.1562
Leenart Mercelis Maeszn.verkoopt aan Peter Aerts Peter Ceelen:
-een stuk beempt achter Onstaeyen omtrent den Haverlant 1 Jan Pe
ters 2-3 Prans van den Bergh 4 Peter Vereynseldonck.
fol.107vo
4 dec.1562
Peter Aert Peter Ceelen belooft aan Leenart Mercelis Maeszn.te be
talen nu Lichtmis over twee jaar de som van 31 gld.4 st.
fol.107vo
4 dec.1562
Peter Aertszn.van Brey verkoopt aan de vicarie en de koster van
Asten en aan al degenen die dat jaargetijde helpen doen,volgens uitwijsen van Heer Tielmans testament:
-een akker op Onstaeyen 1 Henrick Jacops 2 Aert Diepenbeek erfgen.
3 Jan Peters van Vosselen 4 de straat.
fol.107vo,108
17 dec.1562
Wilm Peeter Vermeer en Elisabeth dr.wijlen Lambrecht Cremers met
mbr.bekennen dat ze gedeeld hebben al hun goeden door Lambrecht
voorsr.met Aleyt zijn vrouw achtergelaten.
A Willem kreeg:
-een huiske met erfenis 1 Maryen Kersmekers en Aert Vervoert 2 de
w.d. 3 de gemeynt 4 de Loverboschweg
-een stuk groese int Lielder 1 Gielis Daniels 2 Anna wede.Gevaerts
Verhoeven
-een kempken gelegen teynden aan dat beempken voorn. 1 Philip van
Hoeve 2 Gielis Daniels.
Vrij behalve 8 vaten rog te gelden aan de erfgen.Goerts (W...)ten
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Bossche en nog 3 vaten rog aan Roelof van Eyck,nog een sester rog
aan de koster met de halve cijns van de grond.
B Elisabeth kreeg:
-dat groot huis met de erfenis aan de Langstraat 1 Gielis Daniels
2 de w.d. 3 de gemeynt 4 de Loverboschweg.
-een stuk groese met een kempken daaraan int L^elder 1 Gielis Da
niels 2 Anna Geverts Verhoeven.
Hieruit staan 8 vaten rog te gelden aan de kerk te Asten,een mander rog aan de h.geest van Asten en de halve cijns van de grond.
fol.108
17 dec.1562
Goessen Joesten Buyckynszn.sterk voor zijn broers en zusters,ver
koopt aan Danel Goert Gobbels een brief van 26 (st.) jaarl.op Licht
misdag.Deze cijns had Jan Anthoniszn.van de Cruys eertijds verkocht
gehad aan Geertruy Wyntkens de moei van Goessen voorsr.zoals blijkt
uit de brief d.d.12 feb.1538.
fol.108vo
Mauritius als man van Marie Lucas dr.Verhynert hebben samen verte
gen op alzulke goeden die Marie aangestorven mogen zijn van Lucas
haar vader en Anna haar moeder en dat tot behoef van Aert Lucaszn.
Verhynert.
fol.108vo
17 dec.1562
Jacop Danielszn.van Oerschot verkoopt aan Goert Danielszn.van den
Eynde een cijns van 10 gld.,deze cijns heeft Jacop geldende aan de
kerk van Bakel,te weten dat Goert deze 10 gld.nog vier jaar op el
kaar volgend beuren zal nadat de brief van zeven jaren uit zijn zal
die Jacop aan Goerden voorsr.verleend had,deze brief is van 10 okt.
1561 te weten om te beuren deze cijns van 10 gld.zeven jaar lang en
niet langer dan vier jaar na de tijd van zeven jaar.
Jacop heeft helmelinge op de brief van 10 gld.vier jaar en niet
langer na de zeven jaar tot behoef Goert voorn.
Mocht er in deze tijd van vier jaar enige hinder of turbatie gebeu
ren zodat hij niet beuren en mochte,zo heeft Jacop aan Goert be
loofd dat hij hem deze 10 gld.volmaken zal deze 4 jaar en niet lan
ger en dat van en uit zijn andere goeden.
De eerste dag van betaling van deze 4 jaar zal zijn nu tot Licht
mis int jaar 1568.
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fol.108vo
7 jan.1562(*63)
Jan Jacops bekent schuldig te zijn aan Beelke de weduwe van Wilm
Henricks Donckers en haar knd.de som van 27 gld.min 6 st.
Jan zal jaarlijks 6 gld.na de 100 gld.geven.
-Hierop 10 gld.ontvangen.fol.109
26 jan.1562
Herman Kersten Mertenszn.en Katherine Jan Mertens dr.gelovende sa
men voor Lenarden Kersten Martens dr.bekennen dat Wilm Verrijt hen
nu Lichtmis 1562 wel betaald heeft.
fol.109
Henrick Jan Lueskens dr.met haar mbr.verkoopt aan de vier wett.
knd.van Wilm Daniels en Katherijn zijn vrouw:
-een huis met erfenis,groot 10 roeden int dorp 1 Goert Roefs erfg.
2 Aert Aert Rutten erfgen. 3 Frans Wouter Loeyen 4 de straat.
fol.109
28 jan.1562
Geraert Goert Gheraerts verkoopt aan Henrick Jan Lueskens dr.:
-een huis,hof enz.aan het Laarbroeck 1 Jan Verrijt 2 de verkoper
3 het Laarbroeck 4 een weg.
Vrij behalve een mud rog aan Lijske wede.Aerts van Otterdijck.
fol.109vo
28 jan.1562
Henrick Jan Lueskens dr.met haar mbr.verkoopt aan Gherart Goert
Gheraerts een brief van 3 gld.op Lichtmisdag aan (Jan Henmans)
te lossen met 50 gld.
fol.109vo
28 jan.1562
Henrick Jan Lueskens dr.met mbr.verkoopt aan Geraerdt Goert Gheraetszn.een brief van 5 gld.8 st.jaarl.op Lichtmisdag uit:
-een huis enz.aant Laarbroeck 1 Jan Verrijt 2 Gerit Goert Geraerts
3 het Laarbroeck 4 een weg.
Los behalve de cijns van de grond en een mud rog.
Geraert voorn.consenteert Henricken voorn.dat hij altijd deze 5 gld.
8 st.lossen mag met 90 gld.Henrick mag die 90 gld.in drie termij
nen aflossen.
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fol.110
Lenart Mercelis Maes en Henrick Laureyns Roefs getuigen op hun eed
dat Prans van den Berghe heeft gedaan Gheraerden Jan Lucaszn.23
gld.op conditie dat Prans dat malder rog dat hij Gerarden geit niet
betalen en zal alzo lang als Gheraert die 23 gld.niet wederom ge
geven heeft.Als Gerart of zijn nakomelingen die 23 gld.weder gege
ven hebben zal Prans schuldig zijn dat malder rog wederom te gelden
gelijk als voren.Actum etc.
Zij zullen tot Kerstmis zeggen als zij met Lichtmis betalen willen.
fol.110
29 jan.1562
Anna wede.Aert Wilm Berkers met mbr.en Jacop haar wett.zoon mede
sterk voor alle andere onm.knd. van Aert en Anna voorn. [verkopen
aan Dirck Tielman Chielenzn.een brief van 7? gld.jaarlijks opLichtmisdag.Deze brief is van 17 dec.1562, | zoals die Goessen Aerts
zn. van Best aan Anna en haar knd.geloofd heeft te gelden en Anna
en Jacop haar zn.hebben nu helmelinge vertegen.
fol.110
29 jan.1562
Aert Jan Ceelenzn.Verbeersdonck verkoopt aan Dirck Tielman Chielen
zn.een erfel.cijns van 15 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis enz.aan ghenen Wolsberch 1 Wilm Jan Ysermans 2 Prans
Aert Emontszn. 3 Prans van den Berghe 1 de straat.
foi.novo
Jan Wilm Proeyenzn.en Goessen Joesten Smolderszn.man van Margriet
en Gheraert Aerts Cremerszn.man en mbr.van Jutte zijn vrouw,hebben
vertegen op alzulke beempt als Gelden Aertszn.van Boescot en Jacop
Janszn.Verrijt en Jan Wilm Proyenzn.en Goessen Joest Smolders eer
tijds samen verkocht hebben aan Danelen Wilm Gobbelszn.en dat tot
behoef van Jacop Jan Verrijt en Gelden Aertszn.van Boescot.
Jan en Goessen en Geraert voorsr.geloven dit vertijen altijd vast
etc.,zo ver als dat hun aandeel betreft.
fol.110vo
prima feb.1562
Joest Geliszn.met mbr. sterk voor al zijn broers en zusters verkoopt
aan Dirck Ruelenszn.:
-een akker aan gheen Langstraat 1-3 Jacop Verheyen erfgen.2 de
verkoper 4 de Loverboschweg.
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Los behalve 5 vaten rog aan de vicarie van Asten en nog 3 vaten
aan de kerk van Doerne en nog 3 st.aan de vicarie en de koster tot
Asten.
fol.110vo
I feb.1562
Jan Aert Chielenzn.van Thoen heeft beloofd te betalen aan Jan Jan
Jacops tot behoef van Anna Gerits Jan Jacops dr.van nu Lichtmis
over 2 jaar de som van 33 gld.12 st.
fol.110vo,111
1 feb.1562
Jan Jan Thielenzn.verkoopt aan Joest Jan Groetenzn.:
-een huis met hof en erfenis daarbij aan die molenynde 1-2 de ver
koper 3-4 de gemeyn wegen.
fol.111
1 feb.1562
Wilm Peters en Goert van Hoeve verkopen aan Anthonis Gheeverts:
-een beempt,schuereneeussel 1 den Borchbeempt 2 een veld,den weg
3 de gemeynt 4 Moetsken(I)
Los behalve 3 st .geburencijns van Asten.
fol.111
1 feb.1562
Jacop Aertszn.van Otterdijck verkoopt aan Joest Jan Claeuszn.:
-een huis,hof en erfenis tot Onstaeyen 1 Jan Peters 2 de gemeyn
straat.
-een stuk beempt 1 Jan Peters 2 Reyner Wychmoets erfgen. 3 Dirck
van Borlaer 4 Heyn Jacops.
-een stuk land omtrent den Beecke 1 Jan van den Borlaer 2 de ge
meynt
-een stuk land,den Veldacker 1 Dirck Jans Groeten 2 de gemeynt 3
Ysbout Ceelen.
Vrij behalve een malder rog jaarl.te gelden uit den Beempt en een
erfweg over dat Eeussel.
fol.111vo
1 feb.1562
Joerden Jan Claeuszn.belooft aan Jacop van Otterdijck van nu Licht
mis over een jaar de som van 123 gld.
fol.111vo
1 feb.1562
Henrick Laureyns Roefszn.verkoopt aan Anthonis Jan Costerszn.een
jaarl.cijns van 6 gld.op Lichtmisdag uit:
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-zijn hui8,hof en erfenis in die Stegen 1 Henrick Stricken 2 de
gemeynt.
fol.111vo
De los is met 100 gld.
fol.111vo
1 feb.1562
Thoemaes Janszn.van den Camp belooft aan Goert Wilmszn,van nu Allerheiligendag laatstleden over 6 jaar te betalen 60 gld.
Met conditie dat de gelofte die hij int jaar 60 aan Willem van der
Meer gedaan heeft over de koeyen en peerden,dat die kwijt zijn zal.
fol.112
1 feb.1562
Thomas Janszn.van den Camp belooft aan Wilm van den Meer om van nu
Allerheiligendag 1.1.over 6 jaar de som van 60 gld.te zullen beta
len en dat met conditie dat de belofte die hij aan Wilm van den
Meer gedaan heeft in 1561 van de koeien en paarden en voerder,te
niet zijn zal.
fol.112
1 feb.1562
Aert Lucaszn.Verhynaert verkoopt aan Jan Joesten Cuperszn.een ren
te van 12 vaten rog maat Helmond en brief tot Vlierden,te leveren
jaarl.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en hofstad etc.int dorp 1 Jan Thielen 2 Adrieaen
Mandemekers 3 Hr.Dirck Roelofszn.van Milheeze 4 de straat.
fol.112
De los is met 50 gld.
fol. 112sro
1 feb.1562
Willem Peterszn.Vermeer heeft opgedragen aan Goert Wilms alzulke
gelofte als Thomas Janszn.van de Camp aan Willem voorn.beloofd had
te geven over 6 jaar van nu Allerheiligendag lestleden,te weten
60 gld.
fol.112vo
1 feb.1562
Michiel Gielen Roef szn. verkoopt aan Elisabeth weduwe Joest Verdijsseldonck:
-een huis,hof en erfenis 1 Cornelis Verrijt 2 Jan van Thoen 3 Aert
Lucas 4 de weg.
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liet als voorwaarde dat indien er enige andere brieven bevonden
zouden worden die Michiel aan Willemen van Aeyen voortijds verleend
zou hebben en waarvan men nu niets afweet,die nu van onwaarde zul
len blijken te zijn.
fol.112vo,113
1 feb.1562
Lambrecht Jan Joesten Verrijt verkoopt aan Goert Danelszn.van den
Eynde:
-een brief van 74 gld.op Lichtmisdag,deze cijns had Joost Gelis
nelszn.eertijds verkocht gehad aan Lambrecht voorn.zoals blijkt uit
de schepenbrief van 2 nov.1560.
fol.113
Aert Peter Symonszn.en Jan zijn zoon,bekennen dat Danel Maes Danelszn.aan Lynke Aerts voorsr.dr.en haar wett.knd.alle jaar betaald
heeft wat hij haar schuldig was,inzake de erfenis aan gheen Rinckvelt en Aert scheldt nu Lanel kwijt van alle schuld aan Lijnke voorn.
fol.113
3 feb.1562
Jan Joesten Ysbout szn.man van Marie, verkoopt aan Jan Wilm Proeyenzn
-een stuk beempt,dat Schoirbeemten 1 de koper 2 Prans Peter Emonts
3 Dirck Wouter Loeyen 4 Andries Henrick Theeuwenszn.
Vrij behalve dat Jan de koper de vonder moet (onder)houden en ook
de weg daarover.
fol.113
Gherarii,Aerts verkoopt aan Jan Janszn.Verrijt en Gelden Aerts zijn
zoon al zijn rechten die hij had aan een beempt aan gheen Voert.
fol.1 1 3vo
Marie weduwe Mercelis Aertszn.van den Eynde met mbr.en Pouwel en
Antonis haar wett.zonen beloven aan Danel Joriszn.van Gerwen van
nu Lichtmis 1.1.over een jaar de som van 75 gld.en 21 vaten rog.
fol.113vo
10 feb.1562
Willem Wilmszn. van den Gooe verkoopt aan Jan Jan Heenenszn.:
-een stuk land van een lopense aan genen Dijck,met een erfweg om te
varen 1 de koper 2 de verkoper 3-4 Marten Scheepers.
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fol.1 13 vo
11 feb. 1562
Jan Wilm Froeyen verkoopt aan Jan Jan Ceelen:
-een stuk land in de Wolsberch. 1 de koper 2 de verkoper 3 Mercelis
Thijs 4 de straat.
Vrij behalve jaarl.een malder rog te gelden aan de erfgen.Aert Ge(v)erts Verhoeven en wel zolang tot de koper aan de verkoper 20 gld
geeft,alsdan zal de verkoper dat malder rog zelf gelden.
fol.1 1 3vo
Jan Jan Ceelenzn.belooft aan Jan Wilm Froeyen dat hij dat malder
rog twelk in dat land is gegrond en dat hij van Jan Wilm gekocht
heeft,zal betalen en dat Jan Wilm Froyen er onbelast van zal blij
ven.
fol.114
13 feb.1562
Jacop Danelszn.van Oirschot mede voor zijn knd.,verkoopt aan Jacop
Merceliszn.Willen een rente van 3 vaten rog op Lichtmis,deze rog
had Jacop nog schuld aan Jacop Danelszn.zoals blijkt uit de brief,
dit blijkt de helft van een malder rog,de 3 andere vaten rog moeten
de erfgen.Dirck Joerdens gelden.
N.B. 1 malder rog =6 vaten rog.
fol.114
15 feb.1562
Dirck Wouter Loeyen verkoopt aan Aerdt Henrick Smeets een brief van
3 gld.jaarl.welke Peter Dirck Janszn.eertijds verkocht en beloofd
had te gelden aan Wouter Loeyen,en wel uit:
-zijn huis,hof en erf tot Someren 1-3 Gregorius Metsers 2 Peter van
Roey 4 de straat.
-een beempt 1 Godshuis van Postel 2 de gemeynt 3-4 den Ackerbroeksbeempt.
De brief was van 17 jan.153B.
fol.114
23 feb.1562
Dirck Janszn.van Elsbroeck verkoopt aan Geertruy zijn wett.zuster
een cijns van 25 st.op Lichtmisdag uit:
-de helft van een cijns van 2£ gld.die eertijds Dirck Deynen Heynselmans verkocht heeft aan Dirck Janszn.van Elsbroeck en Geertruy
zijn zuster,volgens brief Someren 2 dec. 1546.
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fol.114vo
Anna weduwe Aerts Verbraken met mbr.en Jacop haar wett.zoon en de
andere onm.knd.van Aerts voorsr..verkopen samen aan Henricken Hen
ricks dr.Verrijt een rente van 14 vaten rog Helmondse maat en tot
Vlierden te leveren op Lichtmisdag uit:
-een huis enz.tot Omel 1 Peter Nouwen erfgen. 2 Aert Corten 3 de
straat 4 het Laarbroeck.
De los is met 50 gld.
fol.114vo
23 feb.1562
Andries Henrickszn.van den Water belooft te betalen nu Lichtmis
a.s.de som van 30 gld.10 st.en wel aan Michielen (Peter) Roefs.
fol.114vo
Michiel Gielis Roefs heeft wederom beloofd aan Andries van de Wa
ter dat hij hem schadeloos zal houden van 14 gld.als de andere erf
gen. daar over met recht iets mochten doen.
fol.114vo.115
23 feb.1562
Geeraert Aert Cremers verkoopt aan Jacop Janszn.Verrijt een cijns
van 2 gld.welke Jacop aan Geraert schuldig was te betalen op Licht
misdag volgens een brief van 10 gld. jaarlijks.
De brief over dat mud rog d.d.8 dagen in Sporkel 1439 was van Jan
Peters van Vosselen;eertijds had Aert Hubenzn.Verhoeven van Lierop,
dat mud gekocht gehad van Dirck Jan Luytgarden zoon die men heet
Dirck die Schoenmeker en welk mud gegrond staat in :
-een stuk land op Braessel te Asten 1 Jan van de Zande 2 erfgen.
Wilm Colen 3 Aleyt van den Wynmolen erfgen. 4 Maes van den Caer
erfgen.
-een stuk erf daarbij 1 Weyn van Houbraken 2 Mercelis Aerts 3 de
knd.Jan van Omel 4 de knd.Maes van der Dijck.
-een stuk eusels daar ook bij 1 Mercelis (....yen) 2 de gemeyn Braesselsacker 3 erfgen.Jan Cilmans.
-een cijns van 2 gld.uit een van 6 gld.welke 2 gld.Gerard de verko
per toebedeeld was tot de brief van 6 gld.welke 6 gld.Jan Mercelis
Maeszn.eertijds verkocht had aan Aerdt Geldens van Boescot volgens
schepenbrief 13 maart 1530 en die gegrond staat in een huis en hof
stad en erf op Diesdonck
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-een cijns van 25 st.uit een brief van 5 gld.jaarlijks,welke 5 gld.
Wilm Daniels eertijds verkocht had aan Aerdt Geldens van Bgescot te
betalen uit een huis etc.aan Voerseldonck 1 convent van Bynderen
2 Prans van den Berge c.s. 3 Goert Smets e.a. 4 de straat,volgens
een brief van 26 maart 1545.
- de akte is doorgehaald.fol.115vo
26 feb.1562
Mathijs Bruystenszn.van aen Zeylberch als mbr.der onm.knd.van Merce
lis Bruystenszn. van den Zeylberch,verkoopt aan Prans Mathijszn.van
den Berg een rente van 9 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-de helft van twee buender breed aan Af terbos 1 Gerits van den
Borlaer 2 Gerits van Thoen 3 Jan v.d.Afterbos erfgen.
De brief is van 17 dec.1462 en afkomstig van Marten Jan Claeuszn.
fol.115vo
Bonaventura Verweyen verkoopt aan Mathijs Bruystenszn.van den Zeyl
berch:
-de helft van een stuk beempt,den Eymerick zoals afgepaald is
-een stuk beempt,den Afterbos 1 Marten Jan Claeus 2 de verkoper
3 Jan Lucas 4 de koper.
Vrij behalve de cijns en een malder rog zoals Peter van den Eynde aan
hem dat geheel stuk verkocht had,met conditie dat Bonaventura Mathijsen zal laten wegen over Aerts-horst en altijd te varen tot den
Afterbos.
fol.116
Mathijs Bruystenszn.van den Zeylberch mede voor zijn knd.verkoopt aan
Bonav.Verweyen:
-een stuk beempt,den Eymerick,dat nederste eind met Aerts-horst
daaraan gelegen 1 Jan Lucas 2 de verkoper 3-4 Philip Gerit Lucaszn.
Vrij zoals Peter van den Eynde dat verkocht heeft,met conditie dat
Mathijs mag wegen over dat Hooch eeussel en over den Eymerick tot
de erfenis van Bonaventura voorsr.
fol.116
Anthonis Jan Gheraertszn.verkoopt aan Henrick Gheraerts Verhoeven:
-een huis,hof en erf int dorp 1 Jan Thielen.
Vrij behalve jaarl.2 gld.aan Jan van de Cruys.
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fol.116
2 maart 1562
Dirck Jan Vranckenzn.heeft zijn eed bij het begin van zijn schepen
dom gedaan op 2 maart 1562 stilo brab.
fol.116
15 maart 1562
Peter Joesten Verrijt en Dirck Danelszn.van den Eynde hebben beloofd
dat zij aan Marike Jans Costersdr.tot Vlierden de som van 80 gld.
zullen betalen.
fol.116vo
Joest Gielis Danielszn.van den Eynde heeft beloofd dat hij Peter
Joesten Verrijt en Dirck Danelszn.van den Eynde schadeloos zal hou
den van de belofte die zij aan Marie Jan Costersdr.gedaan hadden te
weten 80 gld.
fol.1 16vo
17 maart 1562
Elsbena Mercelis van Best wett.dochter en Jenneke zijn vrouw met
mbr.en Jan Philip Berkers zelf en voor Anna zijn zuster,zijnde alle
wett.erfgen.van Mercelis van Best en Jenneke zijn vrouw,bekennen
dat ze gedeeld hebben alzulke erfenis als Mercelis en Jenneke ach
tergelaten hebben.
A Elsbena kreeg hierbij toegewezen:
-een huis,hof stad en erfenis tot Omel 1 Het Laarbroeck 2 de w.d.
3 Jan (Snebben) 4 de gemeynt.
-de half Sporckt,te weten 3 lopense en met het groesveld daaraan
gelegen 1 de w.d. 2 Michiel van de Cruys 3 Peter Peter Wouwen 4 een
pad
-een stuk land,een sesterse groot 1 Jan Tielen 2 de pad 3 de w.d.
4 de pad
-stuk land,een sesterse saetlants tot Omel,genoemd die hofstad
1 Peter van Reest 2 de w.d. 3 Peter Peter Wouwen 4 de weg.
-een halve beempt achter Onstaeyen,jaarl.rijdende tegen Jan Jan Pe
ters en Prans Thijs van den Berg met een mud rog daaruit te gelden
en de halve cijns.
B Jan met zijn zuster kreeg:
-een schuur met de hofstad daarbij en aangelegen tot Omel
-drie lopense land in die Sporckt 1 Peter Peter Nouwen 2-3-4 de w.d.
-een stuk groese in die Sporckt 1 Jan Tielen 2 Peter Peter Wouwen
3 Leenart Groeten 4 Philip Berkers erfgen.
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-een stuk land,een sesterse groot tot Omel.
Mocht er enige commer in zijn dat men nu niet weet,die zullen zij
de een de ander te baten komen (=samen betalen)
fol.117
17 maart 1562
Aelbert Dirck Aertszn.van Otterdijck en Beatriszijn zuster mei? Jan
Jacops en Jan Aerts van Otterdijck,verkopen samen aan Anna weduwe
Gheeverts Verhoeven en haar knd.:
-een stuk groese en land 1 Michiel van de Cruys 2 Peter Thijs Melis
3 Bernaert van Doeren 4 de koper.
fol.117,117vo
Aelbert en Beatris voorn.verkopen aan Henrick Laureyns Roefszn.:
-een stuk land in de Steegen 1 Anna wede.Geeverts Verhoeven 2 Gie
lis Jacopszn.van de Cruys 3 Severijn van Boescot 4 de straat.
Vrij behalve I vaten rog min een cop ten Bosch te leveren.
fol. 1 17 vo
Aelbert en Beatris verkopen aan Aerts van Otterdijck:
-een stuk land omtrent die hageleyck 1 Joachim Henrickszn.van Ot
terdijck "en anders aan die wegen met beyden sijden,los en vrij."
fol.118
17 maart 1562
Jacop Danielszn.van Oirscot belooft dat hij zal betalen aan JanJan
Chielenzn.nu Sint Jansmisdag in de zomer a.s.de som van 32 gld.
fol.118
17 maart 1562
Anthonis Janszn.Geraerts verkoopt aan Jan Aert Vervoert:
-stukje erf int dorp 1 Henrick Verhoeven 2 de koper.
fol.118,118vo
18 maart 1562
Goert Wilm Gobbelszn.verkoopt aan Lambrecht Janszn.van de Moesdijck
al zijn erfenis hem aangestorven van wege Willem zijn vader en Henricken zijn moeder,te weten:
-de helft van het huis,hofstad en erfenis int dorp daar Lambert
voorn.nu woonachtig is
-de helft van een stuk land gelegen omtrent "der auder molen" 1 Adriaen Mandemekers 2 Prans Wouter Loeyen 3 Jan Thielen 4 de weg.
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-de helft van een stuk land daaromtrent 1 Hr.van Asten 2 de kerk
van Asten 3 Roelof van Eyck 4 Jan Tielen
-de helft van een stuk land omtrent der hageleyck 1 Aert Mathijszn.
van den Berg 2 Hr.van Asten e.a. 3 Jan Verrijt 4 de weg aan de hageleycken
-de helft van stuk land daarbij
-de helft van stuk erf aan geen Lochten,groes en land 1 Aert Mathijs
v.d.Berg 2 de weg 3 Maes v.d.Cruys en Lenart Bottelmans 4 Henrick
Stricken e.a.
-de helft van een stuk land omtrent der molen 1 Dirck Vossen 2
Joesten Smolders 3-4 de weg
-de helft van een stuk groese,den Honsdonck 1 Leenart sGroeten 2
Roelof van Eyck 3 Anna Jan sGroetendr. 4 Bernaert van Doeren.
fol.118vo
18 maart 1562
Lambert Janszn.van den Moesdijck verkoopt aan Goert Wilm Gobbelszn.
een jaarl.rente van 10 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hofstad en erf aant dorp 1 Marten Ceelen.
De los hiervan is met 161 gld.13 st.
fol.118vo
11 april 1563
Paesschen is den elfsten dach aprilis als men aenbegonst te schrijvan 1563.
Schepenen:Bonav.Verweyen.Leenart sGroeten,Leenart Bottelmans,Aert
Vervoert,Aert Vereynseldonck,Ysbout Ceelen en Dirck Jan Vranckenzn.
fol.119
16 april 1563
Marie wede.Mercelis Aertszn.van den Eynde met mbr.heeft beloofd
aan Daniel Joriszn.van Gerwen van nu half april over een jaar de
som van 25 gld.en 7 vaten rog te zullen betalen.
fol.119
30 april 1563
Jan Janszn.van Diepenbeeck en Cornelis zijn broeder,Anthonis Joes
ten Anthonis Mennen als man van Heylwig zijn vrouw,Jan Aerts Ver
voert met mbr. ,Hillegonda Dirck Everaertsdr. van Diesdonck met voogd
en Jenneke Aertsdr.van Diepenbeeck met voogd,hen sterk voor die
andere onm.knd.,te weten Jan Anthonis Vervoert voor zijn broeder
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en zusters en Hillegonda voor haar broeder en zusters en Jenneke
Aertsdr.van Diepenbeeck voor haar wettige onm.broeder,alle wettige
erfgenamen van Jan van Diepenbeeck en Margriet nagelaten weduwe
Jan Joestenzn.van Groesven met mbr.hebben opgedragen aan Marten
van Doeyenbraeken:
-een huis,hof en erf int dorp 1 Mercelis Willen 2-4 de straat 3

Dirck Joerdens.
Vrij met de b r i e f ,behalve een vat rog hieruit jaarl.te gelden.
fol.119vo

7 mei 1563

Jan Jan Peters als mbr . d e r onm.knd.van Peter zijn broeder,heeft op
gedragen aan Anthonis Aert Dirck Heynen een cijns van 54 gld.welke
cijns Gielis van Kessel eertijds verkocht heeft aan de 4 knd.van
Aert Dirck Heynen;staat te lossen met

100 gld.zoals de losbrief

dat bevat.

fol.119vo
Anthonis Aert Dirck Heynen heeft opgedragen aan Jan Jan Peters tot
behoef der onm.knd.van Peter voorn.:
-een jaarl.cijns van 6 gld.uit dat goed waarin zijn vader bestorven
is.
-nog een jaarl.cijns van 3 gld.aan Daniel Gobbels.

-nog 24 gld.aan Anthonis Jan Anthonis Mennen.
fol.119vo

10 mei 1563

Anthonis Joest Anthonis M e nnen belooft om nu Lichtmisdag a.s.aan
Jan Jan Andrieszn.van den Zeylberch de som van 23 gld.te betalen.
Indien Anthonis nu tot Lichtmis a.s.deze 23 gld.niet betaalt,zo
zal hij deze 23 gld. nu Lichtmis a.s.over een jaar met een mander
rogge betalen.
fol.120

11 juni 1563

Peter Joestenzn.van Liessel verkoopt aan Anthonis Thomaszn.v.d.Cruys
-een stuk erf op die Diesseldonck zoals afgepaald en gelegen rond
om erfenis Peters voorn.en dat volgens het lopense gerekend voor
30 gld. "gerekent teynden maet teynden geit."
Peter zal wel het hout voor zich houden dat tegen de erfenis groeit.
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fol.120
11 juni 1563
Op 11 juni heeft Jan Peterszn.van Berckel met Joffr.Margriet Monnichs zijn moeder "hem doen stellen int gebruick van den thienden
nae uitwijsen des vonnis der leenluyden metten schoutet van Asten,
statholder des Heeren Heeren Reynolts van Brederode heer tot Cloetinge,des lants van Vosholen ende tot Asten des leenhofs en verbo-s
den heeft op eenen peen van 50 gld.dat niemant den voergen.Jannen
Peterszoen van Berkel ende Margriet Monnichs gheen turbatie en sul
len doen in hen gebruycke dan met recht sullen doen.
Actum in presentie van twee leenluyden Dirck Jacop Wittenzn.en
Geraert Jan Wittenzn."
fol.120
11 juni 1563
Henrick Geeraertszn.Verhoeven belooft dat hij aan Jan Joesten Ys
bouts van nu Sint Jansmisse over een jaar de som van 13 gld.zal be
talen.
fol.120
21 juni 1563
Anna wede.Aert Wilm Berkers met mbr.en Jacop haar zoon,Reyner en
Thomas haar zonen,Elske wett.dr.Aerts en Anna voorsr.,hebben be
kend dat ze gedeeld hebben de goederen die Aert achtergelaten heeft
A

Anna de weduwe is ten deel gevallen:

-6 gld.8 st.jaarlijks aan Jan Colen tot Lierop
-7 vaten rog aan Everaert Berkers
-1 malder rog aan de erfgen.Lenart van Boescot
-dat derde deel van 6 gld.aan Gielis Reymen knd.

-dat derde deel van 6 gld.aan Ghijbrecht haar broeders erfgen.tot
Tongerle
-een malder rog tot Doerne aan Goerden ....
Jacop met Thomas en Reynen en Elsbena met mbr.hebben helmelinge
vertegen op deze renten tot behoef van Anna voorsr.
fol. 120 vo

23 juni 1563

Goert Wilm Goert Gobbels en Lambrecht Janszn.van den Moesdijck ver
kopen aan de 4 knd.van Dirck Thijs Groetenzn.een brief van 4 peters
jaarl.op St .Jansbaptistendag in de zomer,deze cijns had Laureyns
Roefs eertijds verkocht aan Goert Gobbels en was van Goert verstor
ven op Willem zijn zoon staande in:
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-huis,hof enz.in de Steegen 1-4 Dirck Deenen 2 de straat 3 Dirck
van den Hoven.
Dit alles volgens een brief d.d.24 apr.1526 betreffend 4 peters,
fol.121
Dirck Wouter Loeyen verkoopt aan Goert Wilm Gobbels een erfcijns
van 7 vaten rog op St.Jansbaptistendag uit:
-zijn huis enz.in de Wolsberch 1 Prans Aert Emonts 2 Joest die Groet
3 Thijs Bruystens 4 de straat.
De los is met 25 gld.,wel altijd twee maanden van te voren op te
zeggen.
fol.121
25 juni 1563
Berthout Gieliszn.van Kessel verkoopt aan Aerdt Dirck Chielenzn.
en Jut zijn zuster:
-een stuk land,den Bosch te Asten 1-2 de koper 3 Jan Aert Scalvo
gels.
Los behalve een mud rog aan het Sint Katherijnen altaar-te lossen
met 39 gld.-en nog 2i vat rog aan de erfgen.van Goert Jegers.
fol. 121,121vo
25 juni 1563
Jan Jan Pauwels Colen sterk voor (Hyleken) zijn moeder en voor al
zijn broers en zusters,verkoopt aan Aerdt Dirck Chielen en Jut zijn
zuster:
-een stuk beempt achter Houbraken 1 Aerts van Doeren 2 Joest Hen
rick Peter Celen 3 de Aa 4 de koper.
Los behalve de cijns van de grond,te weten 1£ st.en 1 oort st.
"bij conditiën gilt Hilleke meer chijns dan hier genoemt is,daer sal
Hilleke Aerden voer corten voer eenen st. dertich st.voert nae advenant ende iest min dan 1£ st.1 ort dat sal den coper baten ende
dese vercoper als voer heeft helmelinge vertegen op dit stuck
beempt ..... "
fol. 121vo
25 juni 1563
Aert Dirck Chielen en Jut zijn zuster verkopen aan Jan Jan Pauwels
Colen een cijns van 3 gld.op Lichtmisdag uit:
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-zijn huis, hof en hofstad achter Houbraken 1 erfgen. Jan Wijfflets
2 Peter Peter Ceelen 3 Dirck Jacop Witten 4 Mercelis Jan Snijers.
De los is met 50 gld.
fol.121vo,122
30 juni 1563
Jan Jacops verkoopt aan Jan Jan Ceelenzn.Verbeersdonck:
-een stuk erfs in de Wolsberch.
Jan de verkoper had dit gekocht gehad van erfgen.Jan Stricken en
die hadden het opgewonnen met vonnis en recht voor zekere achter
stallige pachten.
fol.122
30 juni
Jan Jan Ceelenzn.Verbeersdonck verkoopt aan Jan Jan Jacops een cijns
van jaarl.18 st.op Lichtmisdag uit:
-een stuk erfs in de Wolsberch.
De los is met 18 gld.
fol.122
30 juni 1563
Joest Jan Grotenzn.verkoopt aan Anna Jan Mercelisdr.:
-een huiske met hoefke daarbij int dorp 1 Ysbout Ceelen 2-3 Peter
Jan Ysermans 4 de straat.
fol.122vo
29 juli 1563
Rutger Peterss,Dries Andries Gobbels als man van Katherijn zijn vrouw,
verkopen aan Aerdt Jan Ceèlenzn.Verbeersdonck:
-een huiske en erfenis in gheen Langstraat 1 Jacop Verheyen 2 Gie
lis Danels 3 de Loverbosweg 4 de gemeynt.
Zie voor de v o l g e n d e akte de toevo e g i n g op blz.
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fol.122vo
Jan' Jan Ceelenzn.Verbeersdonck verkoopt aan Aert Jan Ceelenzn.
Verbeersdonck:
-een huiske in de Wolsberch 1 Aert Peter Emontszn. 2 Wilm Jan Yser
mans 3 Prans van den Berghe 4 de gemeynt.
fol.123
Jan Dries Bollenzn.verkoopt aan Jan Jan Ceelenzn.Verbeersdonck:
-een huiske met eem 4 lopense ter plaatse,aan gheenen Schelmeer
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1 Dirck Pruymen 2 de koper 3 Mercelis Thijs Cornelis Cornelis 4 de
straat.
fol.123
31 juli 15.63
Dirck Peter Kiev-itszn.verkoopt aan Henrick Thomaszn.van de Cruys:
-een huis en erfenis int dorp 1 Prans die Scheerder erfgen. 2 de
kerkhof 3 Goessen van de Ven 4 de straat.
Vrij behalve 7 vaten rog aan de h.geest van Asten en nog 4 vaten
aan de h.geest van Asten en nog 34 gld.aan Goessen van de Ven zo
lang als Goessen leven zal.
fol.123
Henrick voorn.belooft aan Dirck Peter Kievitszn.nu tot Lichtmis
dag a.s.de som van 80 gld.te betalen.
fol.123 vo
18 aug. 1563
Dirck Thijs Slechszn. sterk voor Lucas en Prans zijn onm.broeders,
Claes Thijs Slechszn.met mbr.,Wilm Peter Vermeer als man en mbr.van
Heylwig zijn vrouw,verkopen samen aan Joestken weduwe Dirck Porters
en haar knd.:
-een stuk land op die Heezackers.
fol.123 vo
30 sept.1563
Danel Herman Emontszn.verkoopt aan Margriet Sluyters een cijns van
jaarl. 2 vaten rog.
Danel voorn.dat hij aan Margriet Sluyters tot Lichtmis a.s.de som
van 51 gld.aai betalen.
fol.123vo,124
15 okt.1563
Jan Andrieszn.van den Zeylberch heeft wettelick ende erffelicken
vercocht ende opgedragen Joesten den onmondigen kynde Wilms Joesten
Danielszn.ende Aleyten Jacopsdr.Verheyen Joesten voersr.wittige
huysvrouwe eenen jaerl.ende erfel. cijns van 4 gld. op Lichtmisdag
van en uit:
-zijn huis,schuur en hofstad en erfenis daarbij tot Aestappen 1 erf
gen.Joesten van Liessel 2 Danel Gobbels 3 de Aa 4 de gemeynt en
verder uit alzulke erfenis als Jan nu gebruikt.
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fol.124
Goert Danel szn. van den Eynde als mbr. des onmundichs kynts Wilms
Joesten Danielszn.en Aleyten zijn vrouw consenteert de los aan Jan
met 65 gld.
fol.124»124vo
25 okt.1563
Yda weduwe Anthonis Jan Thielen met Jan Thielen haar mbr.en Mar
griet Anthonis Jan Thielendr.met Peter Verrijt en Willem zijn broer
hen sterk makend voor alle die andere onm.knd.van Anthonis Thielen
en Yda voorn.,verkopen aan Jan Jan Thielen den jonge:
-een huis enz.in de Stegen 1 Huibert Anthonis Mennen 2 Wilm Leenart
Maeszn. 3 Maes Heynen erfgen. 4 de straat.
Los behalve de cijns van de grond en 3 vaten rogge en een cop ten
Bosch te leveren,-"ende eenen erfwech over de goeden,te weten van
Wilm Leenarts erffenis tot erffenis Gielis van den Cruys ende dat
Lysken Aerts huysvrouwe van Otterdijck den schop gebruicken mach en
de acht roeyen lants haer leeven lanck ende niet af te breken ofte
vercopen ende dfct Lijske voirsr.dat half oeft dat op dit erf wast,
dat sal Lijsken half hebben haer leeven lanck ende dat oock in al
der manieren gelyck Anthonis dat in coepe vercregen heeft tegen
Willemen Danels.-"
fol.124vo,125
3 nov.1563
Jan Jan Thielenzn.die jonge verkoopt aan Jacop Aertszn.van Otter
dijck:
-een huis,hof enz.in de Stegen, (zie vorige akte.)
De los ervan is met 100 gld.
fol.125
4 nov.1563
Wilm Peters verkoopt aan Anna Jans Wittendr.:
-een huiske met hoefke.die Caubergh 1-3 Aerts Verhoeven 2-4 de weg.
fol.125
10 nov.1563
Jan Jacops als gemachtigde van de erfgen.Peters Janszn.Verrijt heeft
een koopdag doen stellen van een akker gelegen aan die Sporckt,die
hij opgewonnen heeft met vonnis van 5 vaten rog erfpacht en schade
van recht en heeft daarop geseten tot Bernaerts van Doeren en
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heeft uit doen roepen eenmaal,andermaal,ten derde maal voor de
deur,de kaars aangestoken,daar iemand die deze akker kopen wil die
kaars zal uitgaan.Zo is gekomen Michiel Janszn.van de Cruys en
heeft de koop genomen voor 25 vaten rog verschenen pacht en vijf va
ten jaarlijks en verder voor schade van recht.
fol.125vo
Dirck Thijs Slechszn.belooft te betalen aan Peter Wilm Proeyen van
nu Lichtmisdag a.s.over twee jaar de som van 25 gld.
fol. 125vo
Jan Jan Ceelenzn.van Beersdonck belooft te betalen aan Joachim
Wilm Bollenzn.van nu Lichtmis a.s.de som van 104 gld.
-dit geld is betaald.fol.126
Aert Dirck Dirck Chielenzn.verkoopt aan Dirck Jacop sWittenzn.:
-een erfweg te varen en drijven,aangaande van de gemeynt van Asten
door Aerts erf met de zijnen tot het erfenis van Dirck voorn.
fol.126
17 nov.1563
Aert Dirck Chielenzn.sterk voor Jut zijn zuster,Peter Peter Ceelen
gelovende voor Prans Dirck Chielen verkopen samen aan Dirck Jacop
Wittenzn.:
-een erfweg te varen en te drijven,beginnend van de gemeynt van As
ten door Aerts en Fransen en Jutten erfenis tot Dircks erffenisse
toe,aldaar gelegen omtrent den gemeynen dijck door de straat.
fol.126
Aert Dickszn.van Houbraken sterk voor Jutte zijn zuster en Peter Pe
ter Ceelenzn.gelovende voor Frans zijnde Aerts broeder, beloven dat
zij zullen leggen aan weerszijde van de weg en de straat een "zijle
te weers datter dat water doerlopen moch."
Dirck Jacop Witten en Jan Aerts van Otterdijck en Jan Henrickzn.
Verschueren hebben beloofd deze voorn.straat te helpen maken zodat
ze daar gelijkerhand door zullen varen en drijven.
fol.126,126vo
Dirck Jacopszn.Witten sterk voor alle knd.van Dirck voorn.verkopen
aan Aert Dirck Chielenzn.met zijn broers en zusters en met Joest
119

Henrickszn.Verschueren:
-een erfweg te varen en drijven over zijn erfenis aan het einde van
de straat over Dircks veld tot Jan Aertszn.van Otterdijck erfenis
toe;met conditie dat de voorsr.kopers deze weg "afheymden sullen1’
zodat Dirck geen schade van hun beesten zal ondervinden.
fol.126vo
17 nov.1563
Jan Aertszn.van Otterdijck verkoopt aan Aerdt Dirck Chielenzn.met
zijn broers en zusters en Joest voorsr.:
-een erfweg om te varen en drijven over zijn erf genoemd,die zille
tot hun erfenis toe,te weten de beempt van Jan Colen en van Heer
Aert van Hal en den Ommelse beempt van Thijsken Heynen.
Aert voorsr.mede voor zijn broers en zusters en Joest Henrickszn.
voorn.hebben elkaar beloofd om over hun erfenis te wegen.
Joest voorn.belooft aan Aerdt c.s.dat hij zal mogen varen en drijven
tien voeten breed over zijn eeusel neven Dirfek Coppens veld tot de
Aa toe.
fol.126vo
21 nov.1563
Katherijn Henrick Driesdr.en Henrick haar wettige zoon met Theeuken
Heer Aerts hun momber hebben bekend dat Mercelis Danelszn.van den
Eynde hen afgeleet en gekweten heeft 10 vaten rog die hij hen jaar
lijks schuldig was te gelden.Ze bekennen betaald te zijn van de hoofd'
som en Mercelis zal ervan schadeloos blijven.
fol.127
23 nov.1563
Mechtelt weduwe Peter Wilmszn.Vereynseldonck en Joost Peters Ver
eynseldonck en Mechtelt voorn, sterk voor Mechteld era Elsbeiie twee
drs.van Peter en Mechtelt voorn.,verkopen aan Marie weduwe Jan
Dircks Chielenzn.een jaarl.cijns van 6 gld.op Lichtmisdag uit:
-een huis,hof enz.tot Onstaeyen 1-2-3 Dirck Jan Grootenzn. 4 de
straat.
De los is met 100 gld.
Los blaadje M liggend bij fol. 127
-Bijlage M
Ik Philip Berckers beken ontvangen te hebben van Peter van Reest
de som van 70 gld.10 st.wegens erfpenningen.
-met handmerk-
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fol.127vo
3 dec. 1 5 6 3
Henrick Jan Deynkenszn. ,Dirck Jan Deynkenszn.en Thonis WilmzrP.Verhynaert als man van Marie,verder Joest Jan Weylertszn.als man van
Anna,alle wettige erfgen.van Jan Deynkens en Anthonia zijn vrouw,
hen mede sterk vooralle andere onm.knd.van Jan en Anthonia verko
pen aan Prans Aert Colenzn.:
-een huis,hof en erfenis omtrent den wijnmolen 1 Lenart Jans Groo
ten 2 Maes Ceelenzn.Verhoeven 3 het Laarbroeck 4 de gemeyn Brake.
Los behalve 3 vaten rog aan de kerk van Asten.
fol.127vo
3 dec.1563
De voorn.verkopers verkopen aan Henrick Dirckszn.van Roesven:
-een huis,hof enz.int dorp 1 Yda Jan Deenskensdr. 2 Dirck Herman
Emontszn. 3 Anthonia wed.Anthonis Houben 4 de straat.
Los behalve 3 vaten rog jaarl.aan het Lieve Vrouw-altaar.
fol.127vo
Op 23 dec.1563
-"soe heeft Aert Aertszn.van den Eynde versteken met eenen lesten
vonnis Hermanen van Gerwen van sijnen verantwordt te weten van den
eysche van zekere penningen daer Herman ende Aert een wedtspel om
gehadt hebben wie die gelden solde ende Aert hem daer een aenspra
ke opgedaen ende hij niet gecompareerdt en is geweest om sijnen ver
antwordt te doene."fol. 1 2 8
23 dec.1563
Anthonis Wilm Molderszn.verkoopt aan Heer Dirck Ruelenszn.van Mil
heeze een erf.cijns van 3 gld.alle jaar op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.tot Omel 1 Goort Janszn.van Otterdijck 2-3 Jan
Janszn.van den Goer 4 de straat.
-een huis,hofstad enz.ook tot Omel 1 Jan Wilm Molderszn. 2 Emgard
Wilm Moldersdr. 3 Dirck Claeus 4 de straat.
"Met conditie dat deze 3 gld.terstond na de dood van Heer Dirck
sullen devolveren ende comen totten autaer dat alnoch geconsecreert
ende gewijt sal worden ter eeren ende in den naem van Sinte Andries,
Petri,Pauli ende Joisbaptisten in der kercken van Asten metten last
van eender misse dien die rectoer van den voirsr.autaer altijt sal
moeten doen opten sondach onder der hoechmisse nae dattet sermoen
gefymeert sal sijn en dese vercoeper heeft helmelinge vertegen op
dese scijns van 3 gld.tsjaers tot behoef des_ copers voersr.-"

De eerste betaaldag zal zijn nu Lichtmis naastkomen over een jaar.
N.B.nae dattet sermoen gefymeert Bal sijn ??
fol.128
De los is met 50 gld.,te weten de philips daalder voor 35 st.
Als deze 3 gld.gelost worden,zal de rector van het altaar deze 50
gld.wederom tot profijt van dat altaar Sint Andries enz.uitzetten
en dat met consent van de schepenen en de pastoor.
fol.128vo
23 dec.1563
Peter Philipszn.Verrijt verkoopt aan Hr.Dirck Ruelenszn.van Milhee
ze een jaarl.cijns van 3 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis enz.op Huesden en geheten Cobisberch 1 Wilm Thijs Grooten
zn. 2 de gemeynt 3 Peter Henrickszn.van Elsbroeck 4 de gemeynt.
-een stuk land van 3 lopensaet.den hogen acker ook op Huesden 1-4
Wilm Thijs Grootenzn. 2 Peter Henrickszn.van Elsbroeck 3 Jacop van
de Moesdijck.
"Met conditie daertoe gedaen dat dese 3 gld.tsjaers terstont nae
der doot Heer Dircks voersr.sullen devolveren aen den autaer dat
noch geconsecreert ende gewijt sal worden in die eere van Sinte An
dries Petri et Pauli ende Sinte Jansbaptisten inder kercke van As
ten metten last van eender misse die die rectoer van den voirsr.
autaer sal gehouden sijn schuldich te doen opten sondach onder die
hoechmisse als dat sermoen gefymeert sal sijn al sonder argelist en
de den iersten betaeldach sal sijn van nu Lichtmis naestcomende over
een jaer.
Actum _____ testes Dirck Jan Vranckensoen,Bonaventura Verweyen,Ys
bout Ceelen.
Den los met vyftich k.gld.tweyntich st.voer den gld.gerekent in goe4
de gelde te weten den philips daelder voer vijf ende dertich st.en
de voert alle ander geit advenant ende altijt voer Kersmis op te
seggen als hij tot Lichtmis daer naestcomende dese vyftich gld.af
leggen wil metten verscheenen pachten al sonder argelist.Actum enz.»
Ende als dese drie gld.gelost worden soe sal die rectoer die pen
ningen wederomme beleggen tot behoef des altaers ende dat met con
sent der schepenen ende pastoer daert wael bewaert sij."
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fol.129
23 dec. 1 5 6 3
Prans Wouter Loeyen belooft aan Anthonis Joestenzn.van Houbraken
dat hij hem Lichtmis a.s.de som van 50 gld.zal betalen.
fol.129
31 dec.1563
Dirck Mercelis van den Eynde verkoopt aan Peter Philipszn.Verrijt
zijn zwager al zijn goeden te weten:
-huis, hof,hof stad en erf zoals zijn moeder dat hem opgedragen heeft
en zoals Peter voorn.dat nu in toeling en gebruik heeft.
fol.129
Peter voorn.belooft aan Dirck Mercelis van den Eynde dat hij hem
300 gld. zal betalen zodra Mechtelt zijn moeder gestorven zal zijn.
10 jan.1563 (=1564)
fol.129
Jacop Janszn.Verrijt verkoopt aan Gherardt Cremerszn.zijn deel dat
hij bezit in een brief van 3 gld. die Aert Martens jaarlijks schul
dig is uit zijn huis enz.te Helmont.
Item nog 1£ gld.aan Gelis van Vaerle tot Mierlo.
Item 1 gld.jaarl.aan Jan den cuyper tot Mierlo.
Deze cijnzen waren Jacop en Gerart aangestorven van wege Heer Jan
Decker de oom van hun huisvrouwen en Jacop voorn.heeft helmelinge
vertegen op deze 3 gld.en 14 gld.en 1 gld.tot behoef van Geraert
voorn.
fol.129vo
10 jan.1563
Wilm van de Goer en Cornelis zijn broer,Mercelis Janszn.van de Goer,
Peter Janszn.van Reest,Aert Aertszn.van Brey als man van Yda,Aert
Chielenszn.als man van Katherijn zijn vrouw,Jacop Maes Wijntkenszn.
man van Yda zijn vrouw,Joest Janszn.van Beeck,Jan Fransenzn.van
Brey hem sterk voor zijn zusters hier niet tegenwoordig en Henrick
Henrickszn.van Horck man van Margriet zijn vrouw,alle wettige erf
gen. van Heer Henrick van den Goer, ze verkopen aan Jan Janszn.van
den Goer:
-een huis met een klein huisje met erf en met de boomgaard en de
erfenis daarbij tot Omel zoals hen dat aangekomen is vanwege Hen
rick hun oom en dat gepaald is 1 Anthonis Wilms Molnerszn. 2 Dirck
Danels 3 Goort Janszn.van Otterdijck 4 de straat.
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Vrij behalve j a a r l . 12 st.voor dat jaargetijde van Heer Dirck en te
lossen met

12 g l d . a a n de ke r k van Asten.

fol.129vo
Pouwel en H e n r i c k G h e r i t s z n . v a n Eyck h e b b e n vertegen op alzulk dee]
als h en a a n g e s t o r v e n is vanwege Pete r van Meyel hun oom en dat tot
behoef van (Aert)

Chie l e n s en Aerdt J a n Dirck Chielenzn.

f o l.129vo
P e t er van Re e s t en Aert Chie l e n s h e b b e n b eloofd voor alle onm.en
m on dige k n d . d i e nie t

t e g e n w o o r d i g zijn geweest te vesten Jan van de

G o e ^ te w e t e n die drs. van Jan van Be e c k en Jan Fransenzn. van Brey
en zijn z u s t e r s en H e n r i c x k e n de zust e r van M a r g r i e t de h u isvrouw
van H e n r i c k van Hoerck.

f o l . 130

10 j a n . 1563

Aert A e r t s z n . v a n B r e y a ls m a n van zijn v r o u w , verkoopt aan Peter
Janszn.van Reest

zijn z w a g e r a l z ulke g o e d e n als h e m en Yke n zijn

v r o uw a a n g e s t o r v e n zijn v a n wege Jan van Reest zijnde Ykens vader en
van E l s b e n e h a a r m o e d e r te weten:
^.huis,hof e t c . t e A s t e n los en vrij b ehalve de cijns van de grond en
de e r f r o g die J a n v an Reest

zijn va d e r daaruit h a d te gelden.

fol. 130

1 0 j a n . 1563

P e t er J a n s z n . v a n R e e s t verk o o p t aan Aert A e r t s z n . v a n Brey een jaar
lijkse cijns van 6 gld.

op L i c h t m i s d a g uit:

-zijn h u i s , h o f e n z .tot Omel

1 B r u y s t e n Colen 2 Jan Vernebben 3-4

de straat.
De los is m et

f o l . 130vo

100 gld.

10 j a n . 1563

P eter J a n s z n . v a n Reest en Aert Chielen Aertszn.verkopen aan Aerdt
Aert szn. van Br e y h u n aandeel dat ze h e bben in een brief van een
mud r o g ,hen a a n g e s t o r v e n vanwege Jan van Reest en Elsbene zijn vrouw
Dit mud r og is de w e d u w e van Aert Janszn. schuldig te gelden.
f o l . 1 3 0 vo

1 2 j a n . 1563

Philip Geraerts Jan J a c o p s z n . e n Jan Swoesten m a n van Yken zijn vrouw
verkopen samen aan H e n rick Jan Jacopszn.een brief van Asten betref
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fend 7i gld.
Deze brief had Aert AertBzn.van den Eynde eertijds verkocht gehad
en beloofd te gelden aan Gheraerd Jan Jacopszn.
De genoemde brief was Philips en Yken aangestorven vanwege Gheraerd
Jan Jacops voorsr.hun vader.
fol.130vo
"Daer is huwelick getracteert tussen Thoemessen Jans Mercelis Maes.
..en ter eender sijden ende Lijsbetten der naegelaten wedue Gheeverts
Jans....soen een wittige dochter Thoemaes Danels met haeren kynde
ren ende .... bij vrienden ende magen.
In den iersten soe sallen Gheverts kynderen verweet bij Lijsbetten
voersr. deylen tegen Lijsbetten haer moeder die erffelicken ende haeffelicken gueden ende daermede die vorste kynderen uter te blijven
haers moeders goet,bij conditie dat die voerkynderen Geverts Lijs
betten voersr.sullen behouden tot hen die huwelickse voerwaert ....
Dries Geverden ende Lijsbetten geloeft heeft ende die nakynderen
(ni)et af bueren te weten van den huwelicke voerwert ende daer
..en sullen die voerkynderen in haers moeders guet niet deylen in
dien sij .... en Thoemaes ende Lijsbetten wettige gebuerte samen ver
wecken .... die sij wittige gebuerte te samen verwecken daer en
sullen die voerkynderen in deylen in des moeders goet want sij die
huwelicsen voerwaert tot hennen profijt houden.
-desen brief ende heeft gheenen voertganck.-"
fol.131
Anthonis Goerts man van
Jan Snijerszn.:
-een huisje met erf aan
2 de hoeve Jan Wijfflets
Los behalve 5 vaten rog

19 jan 1563
Jenneke zijn vrouw verkoopt aan Mercelis
gheen Dijck 1-3 Aert Dircks van Houbraken
4 de straat.
aan de erfgen.van Goert die Jeger.

fol.131
19 jan.1563
Mercelis Jan Henricks Snijers verkoopt aan Anthonis Goerts een jaar
lijkse cijns van 2 gld.5 st.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.aan gheen Dijck (zie vorige akte)
-Pouwels heeft bij eed verklaard dat hem deze brief afhandig is ge
maakt .-

fol.131
De los is met 374 gld.
Met conditie dat Mercelis deze 374 gld.in twee keer mag afleggen
en wel altijd met Kerstmis te voren op te zeggen wil men met Licht
mis afleggen.
fol.131vo
21 jan.1563
Danel Herman Emontszn.als man van Mechtelt belooft aan Yken Beeks
de nagelaten wede.ban Jan Baten,dat hij haar met Sint Jansmis a.s.
de som van 14 gld.zal betalen,verder met Sint Jansmis over een jaar
de som van 14 gld.en nog 12 gld.te betalen nu Sint Jansmis a.s.
over twee jaar.
Danel heeft ook nog aan Yken beloofd dat als Mechtelt zijn vrouw
ondertussen sterft voordat de laatste termijn betaald is,dat hij als
dan geen goed (gereed of ongereed) zal aanvaarden,dan desen iersten
anderen lesten termijn betaelt en is.
fol.131vo
27 jan.1563
Prans Henrick Janszn.van de Goer sterk voor Marie zijn zuster en
Peeter Henrick Wouters als man van Joestke,verkopen aan Jan Ceelen
van de Goer:
-een huisje met hoefke tot Omel 1 Henrick Thijs Grooten 2 Dirck
Claeus.
fol.131 vo
Goessen Aertszn.van Best met consent van de mbrs.der onm.knd.van
Goessen voorn.,verkoopt aan Willem Aert Goertszn.:
-de schuur met de zijde naar de straat aan ghenen wijnmolen
-het derde deel v a n ..... te weten het middelste deel
-dat voorste derde deel van stuk land
-het middelste derde deel in de hof
-het derde deel in den Stoetboom naast de molen,te weten land en
heiveld allemaal gelegen aan ghenen wijnmolen.
Dit alles was Aerden Goessenzn.van Best ten deel gevallen,met de
conditie dat Aert uit deze stukken erf jaarlijks schuldig is te gel
den . . 4 gld.aan Magriet Aert Jacops vrouw en aan Prans van den Ber
ghe en dat te lossen staat met 170 gld.en dat al aan Aerdt Goessen
van Best was toegedeeld.
Goessen voorn.en Jan Jacops als mbr.hebben helmelinge vertegen tot
behoef van de koper.
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fol.132
Wilm Aert Goertszn.belooft dat hij nu Lichtmis a.s.over een Jaar
aan Goessen Aerts van Best en Aerdt zijn zoon de som van 38 gld.
zal betalen.(allee met 6 gld.volgens de 100 gld.)
fol . 1 3 2

29 jan. 1563

Leenart Jan Grootenzn.verkoopt aan Mercelis Ysbouts:
-een beempt,die Honsdonck met een erfweg te varen over de erfenis
die Claes Janszn.van Otterdijck toebehoorde. 1 Roelof van Eyck c.s.

2 Lambert Janszn.van den Moesdijck 3 de waterlaet 4 Aert Thijszn.
van den Berghe.
fol. 1 3 2 ,1 3 2 vo

1 feb . 1563

Prans Wouter Loeyen verkoopt aan Dirck Henrick Chielenzn.:
-een stuk groes en land int Llelder 1 Thijs Bruystens 2-4 Gielis
D a .... 3 Jacop Froeyen.
fol. 1 3 2 vo
Aert Wreyns Chielenzn.en Goert Geraerts van den Berckvenne man van
Jenneke verkopen samen aan Jan Jan Jacopszn.een brief van 4i gld.
cijns met twee achterstallige pachten,"ende eenen connincks daelder
min anderhalven st."
Deze cijns had Jan Joesten Wilms eertijds verkocht gehad en beloofd
te gelden aan Aerden voorn.en Jenneke zijn zuster,zoals de brief
voor de schepenen van Deurne d.d.15 maart 1554 dat inhoudt.
fol.1 32 vo
..n Janszn.van den Borlaer verkoopt aan Aerdt Goerden (Jacopszn)
een cijns van 3 gld.met Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.tot Onstaeyen 1-3 Huybert van Roggel 2 de straat
4 Aert Scheepers en de weg.
De los is met 50 gld.
fol.133
Peeter Janszn.van Reest verkoopt aan Aleyt weduwe Aert Philipszn.
van Rijt en haar knd.verwekt bij Aert voorn.een cijns van 6 gld. met
Lichtmis uit:
-zijn huis en erf tot Omel 1 Jan Lemmenzn.Vernebben 2 Bruysten Phi
lips Colen 3 de straat 4 het Laarbroeck.
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De los is met

100 gld.

f o l . 133
Philip Janszn.van Boescot verkoopt aan Goert Wilmszn.een rente van
een mud rog op Lichtmisdag uit:
-zijn erfenis tot Boescot met de schuur en erfenis daarbij 1-3 Maes
Thonis van de Cruys 2 Jacop Janszn.van de Cruys 4 de straat.
f o l . 133vo
De los is met 40 gld.
f o l . 1 3 3 vo
Henrick Thijszn.van Elsbroeck en Henrick Janszn.van Roey als man
van Heylen bekennen dat Dirck Joestenzn.van den Winckel hen betaald
heeft van een brief van 25 gld.die Henrick van Elsbroek en Henrick
van R oey aangestorven waren van Henricken hun zuster en zij de brief
niet hebben kunnen vinden.
f o l . 1 3 3 vo
Henrick Jan J a cops en Henrick Jan Costerszn.bekennen dat Aleyt w e 
duwe Aert Philips Verrijt hen betaald heeft van de 50 gld.die hen
aangestorven zijn van Heer Henrick Jacops priester zijnde een broer
van Henrick Jacops.

fol.133vó
Jan Aertszn.van Otterdijck en Jan Jacops bekennen ontvangen te heb
ben van de weduwe Geverts Verhoeven en haar knd.de som van 434 gld.
en dat vanwege Aelbert Dirckszn.van Otterdijck en Beatris zijn zuster
Van deze 43i gld.heeft Jan Jacops 25 gld.;en Jan Aertszn,heeft be
taald aan Chielen van de Cruys 13i gld.en aan de erfgen.van Heer
Jan Hemelers 8 gld.en daarbij nog 4 gld.gerekend die Jan Aerts van
Otterdijck ontvangen heeft van Jacop zijn broer.

fol.134
Anna weduwe Gevarts Verhoeven met m b r . ,Gijsbert Rutger Dirckszn.als
man van Katerijn,Peter Gevartszn.Verhoeven hem sterk voor Peter
Thijs als man van L y s b e t ,verkopen samen aan Anthonis Jan Mennen en
Lambert Pouwels Meeliszn.Verleynsdonck:
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-een beempt int Lielder 1 Philip van den Bergh 2 de koper 3 Goort
Hanen 4 Gielis Danels.
Los behalve jaarl.23 st.ten Bossche te leveren en een erfweg.
f o l . 134
Anthonis Jan Mennenzn.en Lambert Pouwels Meliszn.Verleynsdonck be
loven aan Anna we de. Gheeverts Verhoeven en haar knd. dat zij die 6
gld.welke Anna schuldig is te gelden aan Thijs Bruystenszn.van den
Zeylberch binnen 5 jaar zullen betalen en aflossen;de hoofdsom is

100 gld.
f o l . 134
Jacop Aertszn.van Otterdijck bekent dat Anna wede.Gheverts Verhoe
ven aan hem gelost en gekweten heeft 3 gld.,te weten dat derde deel
van 9 gld.jaars aan Keilers en wel met 50 gld.
Deze 50 gld.heeft Jacop
f o l . 1 3 4 vo

van Anna ontvangen.

4 f e b . 1563

Gelden Jans Hanen en Henrick en Peter zijn broers met Gielis Jan
Wouters als m a n van Margriet,zijnde alle wettige erfgen.van Jan H a 
nen en mede voor Prans hun broer,verkopen samen aan Peter Dirck
Peter Ceelen al de goeden die hen zijn aangestorven van Jan hun va
der en Margriet hun m o e d e r zoals land,zand enz.
f o l . 1 34vo

4 f e b . 1563

Peter Dirck Peter Ceelen verkoopt aan Prans Aert Coelenzn.:
-een groese int Roet

1 Joest Vrijns 2 Dirck Peter Ceelen 3 Jan van

den Hoeck 4 de dijck.
-stuk land 1 vicarie van Asten 2 W il m Maes 3 Heer van Asten 4 de
weg.
Vrij behalve dat Prans iedereen moet laten wegen die over deze beem
beempt geweegd zijn.
fol. 1 34vo

1 feb.1563

M ary weduwe Jan Joesten Ysbouts met mbr.en ...est Jan Joosten Ysboutszn.en Prans Dirck Porters als man van ....en en alle andere
mondige en onmondigen hier niet tegenwoordig,verkopen aan (Goert)
Wilm Gobbelszn.man van Anna/-/ Dircken Henrick Chielen soen (?):
-een stuk land,die Cranenbraeck 1 Prans Aert Emontszn.2 de straat
-een stuk land daarbij 1 Heer van Asten 2 Prans Aert Peter Emontszn.

i Mercelis Aertszn.van den Eynde 4 de straat.
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fol.135

1 1 feb.

Prans Aert Colenzn.verkoopt aan (...) Lambrechtzn.Vernebben:
-een huis enz.aan gheen Laerbroeck zoals hij dat gekocht had van de
erfgen.Jan Deynkens met de schepenbrief daarover.
fol.135vo
1 1 feb.1563
Lambert Jan Joestenzn.Verrijt verkoopt aan Aerdt Jacopszn.van den
Cruys een jaarl.cijns van 9 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.tot Omel 1 Jan Verrijt 2 de straat 3 Thonis Ver
rijt 4 de weg.
fol.1 3 5 vo
De los is met 30 gld.
fol.135vo
1 1 feb.1563
Mathijs Joestenzn.Verrijt verkoopt aan Aerdt Jacopszn.van de Cruys:
-een stuk land tot Omel 1 Mercelis Wagemekers 2 Peter van Reest
3 Peter Nouwen erfgen. 4 de weg.
fol.135vo, 1 3 6
..n Janszn.van de Goer verkoopt aan Aerdt Jacopszn.van de Cruys:
-een huisje met erf van 3 roeyen 1 Joest Vercolbraeken 2-3 Peter
Smeets 4 de straat.
-zes roeyen land gelegen achter in den Camp 1-4 Peter Smeets 2
Joest Gerart Vercolbraken 3 Thonis Janszn.Verrijt.
fol.136
11 feb.1563
Joestken Henrick Batendr.met Anthonis en Henrick haar zonen,Peter
Joesten Thielenzn.man van Jennen,Jan Willem Jans Hermans als man
van Mechtelt,Aert Jan Anthonis Mennenzn.als man van Engele hebben
samen beloofd aan Jan Roevers van Geldrop en Geertruy Jan Daemsdr.
dat ze nu Lichtmis a.s.de som van 26 gld.zullen betalen.
Mary weduwe Jan Joesten Ysbouts heeft beloofd dat ze aan Jan Jan
Ruevenszn.nu Lichtmis a.s.de som van 12 gld.zal betalen.
fol. 1 3 6
14 feb.1563
Jan Lambrechtzn.Vernebben verkoopt aan Prans Aert Colenzn.een jaar
lijkse cijns van 10i gld.uit zijn huis te Asten ter plaatse omtrent
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de wijnmolen 1 Lenart Grooten 2 Maes Ceelen van Hoeve 3 het Laar—
broeck 4 de gemeyn Braken.
fol.136vo
De los is met 175 gld.
fol.136vo
Jan Vernebben belooft aan Prans Aert Colen dat hij hem nu Lichtmis
a.s.de som van 50 gld.en 3 gld.aan verschenen pachten zal betalen.
fol.136vo
Philip Janszn.van Boescot en Jan Janszn.van Boescot en Jacop Jacops
zn.van de Cruys als man van Beelke,Prans Leenartszn.van Boescot
sterk voor de andere onm.knd.van Lenart voorn.en Valentijn Severijns
zn.van Boescot met mbr.mede sterk voor alle andere onm.knd.van Severijn voorn.zijnde alle wettige erfgenamen van Jan van Boescot en
Antonia zijn vrouw,hebben gedeeld de goeden van Jan en Anthonia.

A Philip met de knd.van Lenart kregen:
-het huis met hofstad en erfenis alwaar de schuur opstaat tot Boes
cot 1 Thomas van de Cruys 2 Jacop van de Cruys als wederdeler.
-een stuk land in die Boescotacker 1 Thomas van de Cruys 2 Seve
rijns erfgen. 3 Peter van den Molendijck
-een stuk groese int groot broeck 1 Jacop Verrijt 2 Jacop van de
Cruys 3 het convent van Binderen 4 Valentijn c.s.
Philip zal schuldig zijn uit deze erfenissen te gelden dat derde
deel van 2 mud rog tot Helmond te leveren,nog het derde deel van
een sester rog aan die van Leend en Lenarts knd.uit hun deel de
helft van 10 vaten rog aan die van Leend en nog de helft van de
rog die die van den Bosch hier geldend hebben en nog Philip en de
knd.van Leenart te zamen 2 gld.8 st.ten Bosch te gelden.en aldaar
te leveren en verder de cijns van de gronden volgens hun aandeel.
fol.1 3 7 vo
19 feb.1563
Goessen Peterszn.van den Molendijck verkoopt aan Joachim Hendrickszn.van Otterdijck:
-stuk land omtrent den hagelcruys 1-3 Peter Nouwen 2 de verkoper
4 de weg.
Dit erf was aan Goessen en Anna zijn zuster ieder voor de helft ton
gedeeld, Goessen had het deel van Anna gekocht.
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fol.137vo
19 feb.1563
uoachim Henrick Scalvogels verkoopt aan Goessen Peterszn.van den
Molendijck een cijns van 14 gld.op Lichtmisdag uit:
-stuk land omtrent den hagelcruys (zie vorige akte;Scalvogels =
van Otterdijck)
-Den losbrief en heeft geenen voertganck want hij den los niet be
taelt en heeft.fol.138
23 feb.1563
Jan Janszn.Verrijt verkoopt aan Anthonis Jan Costerszn.een cijns van
3 gld.Lichtmis uit:
-stuk land tot Omel,den Capelacker 1 het klooster van Omel 2 Lemmen Verrijt 3 een gemeyn pat 4 de weg.
fol.138
23 feb.1563
Jan Janszn.Verrijt verkoopt aan Anthonis Jans Costerszn.een jaarl.
cijns van 3 gld.op Lichtmisdag uit:
-een stuk land tot Omel 1-2 Antonis Janszn.Verrijt
-een stuk heiveld tot Omel 1 Anthonis Verrijt e.a. 2 Wilm Berckers
e.a. 3 Jan Lemmenzn.Vernebben 4 een weg.
fol.138
23 feb.1563
Wilm Janszn Verrijt verkoopt aan Jan Janszn.Verrijt tot behoef der
3 wett.knd.van Peter Janszn.Verrijt een jaarl.cijns van 14 gld.op
Lichtmisdag uit:
-een stuk land tot Omel
-een stuk heiveld tot Omel (de belending is als in vorige akte)
De los van deze 14 gld.is met 25 gld.
fol.13Bvo
Anthonis Jan Costerszn.consenteert aan Jan Janszn.Verrijt dat hij
deze cijns van 3 gld.altijd mag lossen met 50 gld.
fol.38vo
Henrick Jan Jacopszn.verkoopt aan Anthonis Jan Costerszn.een cijns
van 3 gld.welke Lenart Jan Grootenzn.eertijds verkocht heeft aan
Henrick voorn.zoals blijkt uit die brief van 10 aug.1556.
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f o l . 138vo

23 f e b . 1563
Frans Wouter Loeyen verkoopt aan Jan Janszn.van de Goer:
-stuk land 1 Lambert van de Moesdijck 2 de wefe 3 de Ommelse pad
4 de gemeynen molenweg.
f o l .138vo,139

23 feb.1563
Jan Wilm Molderszn.verkoopt aan Hilleke Jan Smeetsdr.een rente van
6 vaten rog op Lichtmisdag uit:
-stuk land,die Hoeven 1 Dirck Claeus 2 Thonis Molders 3 Dirck
Claeus 4 de straat.

f o l . 139
De los is met 21 gld.,te weten o.a.de philipsdaalder voor 35 st.

f o l .139

26 f e b . 1563

Michiel Ysebrans Wilmszn.procuratie hebbend van zijn broers en zus
ters, Lambrecht Corneliszn.van der Molen als voogd,Dirck Gabriels
Jan van T u e r n o u t ,Anna Francken Henrick Roefsdr.met mbr.en Jan
Goert M e l i s z n . m a n van wege zijn vrouw,Goert Henrickszn.Veraelsvoert
met Huybert en Jan zijn broers,Heyl van Callis met Roeven haar zoon,
alle wettige erfgen.van Mechtelt Roefs verkopen samen aan Andries
H enrickszn.van de Water, a l z u l k goed als Mechtelt hen achtergelaten
heeft en gelegen in de Steegen zoals Dries voorn.nu in teuling en
gebruik heeft en dat aan de voorn.ergenagien toegewezen was met
recht en vonnis int geestelijcken tot Loven.
fol. 139 v o
Dries Henrickszn.van de Wa t e r beloofit aan de erfgen.van Mechtelt
Roefs dat hij hun aandeel van 36 gld.dat aan Roef Heer Dirckszn.
toegewezen was,dat hij dat aan Roef zal betalen zolang hij (Roef)
leeft,zoals dat vonnis van L 0ven geleerd heeft.
f o l .140

28 f e b .1563

Frans Wouter Loeyen verkoopt aan Antonis Wilms Wagemekerszn.:
-een stuk groese int Roet 1 Aert Dirck Peter Ceelen 2 Jan Vervoert
3 Aert Janszn.van Ruth 4 de dijck.
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fol.137vo

19 feb.1^63

joachim Henrick Scalvogels verkoopt aan Goessen Peterszn.van den
Molendijck een cijns van 1£ gld.op Lichtmisdag uit:
-stuk land omtrent den hagelcruys (zie vorige akte;Scalvogels =
van Otterdijck)
-Den losbrief en heeft geenen voertganck want hij den los niet be
taelt en heeft.-

fol.138
23 feb.1563
Jan Janszn.Verrijt verkoopt aan Anthonis Jan Costerszn.een cijns van
3 gld.Lichtmis uit:

-stuk land tot Omel,den Capelacker 1 het klooster van Omel 2 Lemmen Verrijt 3 een gemeyn pat § de weg.
fol.138
23 feb.1563
Jan Janszn.Verrijt verkoopt aan Anthonis Jans Costerszn.een jaarl.
cijns van 3 gld.op Lichtmisdag uit:
-een stuk land tot Omel 1-2 Antonis Janszn.Verrijt
-een stuk heiveld tot Omel 1 Anthonis Verrijt e.a. 2 Wilm Berckers

e.a. 3 Jan Lemmenzn.Vernebben 4 een weg.
fol.138
23 feb.1563
Wilm Janszn Verrijt verkoopt aan Jan Janszn.Verrijt tot behoef der
3 wett.knd.van Peter Janszn.Verrijt een jaarl.cijns van 1i gld.op
Lichtmisdag uit:
-een stuk land tot Omel
-een stuk heiveld tot Omel (de belending is als in vorige akte)
De los van deze 1§ gld.is met 25 gld.
fol.138vo
Anthonis Jan Costerszn.consenteert aan Jan Janszn.Verrijt dat hij
deze cijns van 3 gld.altijd mag lossen met 50 gld.
fol.38vo
Henrick Jan Jacopszn.verkoopt aan Anthonis Jan Costerszn.een cijns
van 3 gld.welke Lenart Jan Grootenzn.eertijds verkocht heeft aan
Henrick voorn.zoals blijkt uit die brief van 10 aug. 1556.
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fol.138vo

23 feb.1563
Prans Wouter Loeyen verkoopt aan Jan Janszn.van de Goer:

-stuk land 1 Lambert van de Moesdijck 2 de we^j 3 de Omme.1 se pad
4 de gemeynen molenweg.
fol.138vo,139

23 feb.1563
Jan Wilm Molderszn.verkoopt aan Hilleke Jan Smeetsdr.een rente van
I vaten rog op Lichtmisdag uit:
-stuk land,die Hoeven 1 Dirck Claeus 2 Thonis Molders 3 Dirck
Claeus 4 de straat.

fol.139

De los is met 21 gld.,te weten o.a.de philipsdaalder voor 35 st.
fol.139

26 f e b . 1563

Michiel Ysebrans Wilmszn.procuratie hebbend van zijn broers en zus
ters, Lambrecht Corneliszn.van der Molen als voogd,Dirck Gabriels
Jan van T u e r n o u t ,Anna Prancken Henrick Roefsdr.met mbr.en Jan
Goert M e liszn.man van wege zijn vrouw,Goert Henrickszn.Veraelsvoert

met Huybert en Jan zijn broers,Heyl van Callis met Roeven haar zoon
alle wettige erfgen.van Mechtelt Roefs verkopen samen aan Andries
Henrickszn.van de Water,alzulk goed als Mechtelt hen achtergelaten

heeft en gelegen in de Steegen zoals Dries voorn.nu in teuling en
gebruik heeft en dat aan de voorn.ergenaipen toegewezen was met
recht en vonnis int geestelijcken tot Loven.
fol.1 39 vo
Dries Henrickszn.van de Water belooft aan de erfgen.van Mechtelt
Roefs dat hij hun aandeel van 36 gld.dat aan Roef Heer Dirckszn.
toegewezen was,dat hij dat aan Roef zal betalen zolang hij (Roef)
leeft,zoals dat vonnis van L0ven geleerd heeft.
fol.140

28 feb.1563

Prans Wouter Loeyen verkoopt aan Antonis Wilms Wagemekerszn.:
-een stuk groese int Roet 1 Aert Dirck Peter Ceelen 2 Jan Vervoert
3 Aert Janszn.van Ruth 4 de dijck.

fol.140
Antonis Wilms Wagemekerszn.verkoopt aan Prans V/outer Loeyen een
rente van 12 gld.op Lichtmisdag uit:
-een stuk eeusels int Roet 1 Aert Dirck Peter Ceelen 2 Jan Ver
voert 3 Aert Janszn.van Ruth 4 de dijck.
-N.B.een groese of eeusel;zie vorige akte.fol.140
De los is met 200 gld.en Anthonis mag deze 200 gld.in twee keren
betalen.
fol.140vo
28 feb.1563
Prans Wouter Loeyen verkoopt aan Joest Joestenzn.Verlynden alias
die voerman:
-een huis,hof, schuur en hofstad en erfenis met alle houtwas daar
op in de Wolsberch 1 Dirck Porters erfgen. 2 de straat 3 Pouwel
Merceliszn.van den Eynde 4 de straat.
-stuk groese 1 Simon J_onckers 2 Jan Wilm Proeyen c.s. 3 Goort Wil
lem Goertszn. 4 de Aa.
Los behalve 3 gld.jaarl.cijns.
fol.140vo
Joest Joestzn.Verlynden verkoopt aan Prans Wouter Loeyen een cijns
van 33 gld.op Lichtmisdag uit:
-zie vorige akte.-

f 01,141
De los van deze 33 gld.is 550 gld.en die mag met 50 gld.per keer
g e l O B t worden.
fol.141
7 maart 1563
Jacop Joestenzn.van Liessel verkoopt aan Goert Danielszn.van den
Eynde een cijns van 6 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof,schuur enz.op Diesdonck 1 Jacop Danielszn.van Oerscot en Bartholomeus van Doeren 2 Peter Coecks .
fol.141
De los is met 100 gld.
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fol.1 4 1 vo
7 maart 1563
^ Henrick Martens Bruynen heeft vercocht op eenen genechtdach als
geleet is geweest in den kercke van Asten om te ontfangen alsul
ken penningen als mijn Heer van Clotinghe,Asten etc.geconsigneert
heeft onder schepenen van Asten te weten onder Ysbout Ceelen en
Dirck Jan Vranckenzn.ende de voersr.Henrick presenteert alnoch die
voern.penn.te ontfangen ende oeck te voerens op verscheyden genechtdagen gedaen heeft ende noeyt weljgeringe gedaen en heeft ter
contrarie of noch en doet ende ingevalle datter yemant waer in die
heerlicheyt des Heer van Clotinge,Asten etc.of anders daer hij te
rechte soude mogen hoeren te comen,daer verbiet hem die voersr.
Henrick sijnen persoen te rechte te staen enden den gewijs te vol
doen ............ van alles gelyck als hij eer ende vo.........

in voerleden tijden. —
fol.1 4 1 vo
7 maart 1563
Jacop Danielszn.van Oerscot belooft aan Joest Henrick Wagemekers
zn.dat hij hem zal betalen nu Sint Jansmisse in de zomer a.s.de
som van 26 gld.Als Jacop niet betaalt zoals hierboven staat,dan
mag Joest hem richten.
fol.1 4 1 nro

2 april 1564

Pascha den tweetsten dach aprilis als men aen begonste te schrij
ven vier en sestich.Scabini sunt:
Bonaventura Verweyen,Leenart Mercelis Maeszn..Leenart Jan Grooten
zn., Aert Vervoert,Aert Vereynseldonck,Ysbout Iilercelis Ysbouts en
Dirck Jan Vranckenzn.
fol.H1vo,142

7 april 1564

Henrick Joesten Smolderszn. verkoopt aan Jan (Aert) Chielenzn.van
Thoeren een cijns van 6 gld. op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.int dorp 1 Anthonis Wagemekers 2-3-4 de wegen,
-een stuk eeusels int Root 1 Jan van den Borlaer 2 Jacop Joerdens
3 Peter Dirckszn.Verschueren 4 de straat.
fol. 142
De los is met 100 gld.
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fol.142
8 mei 1564
Goert Danielszn.van den Eynde en Anthonis Jan Geeraertszn.verkopen
aan Jan Aert Thoniszn.van Otterdijck een cijns van 54 gld.te weten
Goert hiervan 24 gld.5 st.en dat uit zijn halve hoeve tot Bussel en
Anthonis de rest uit zijn huis enz.int dorp.
De ene helft van deze cijns is jaarlijks op Sint Jansbaptistendag in
de zomer,de andere helft op Lichtmisdag te betalen en dat zolang
als Jan zal blijven leven.

fol.142,142vo
8mei 1564
Peter Peter Jan Peterszn.en Jan Peter Jan Peters en Marijke Peter
Jan Petersdr. met Goert van Bussel als haar mbr.verkopen samen aan
Jan Jan Peters hun deel dat hen was toegedeeld en aangekomen van
hun heerken te weten:
-huis,hof,land met heiveld,weiland en behalve dat de voorsr.kinde
ren aan Jan geen erfweg verkocht hebben.
-N.B. heerken = grootvader.fol.142vo
8 mei 1564
Jan Jan Peters verkoopt aan de 3 onm.knd.van Peter Jan Peterszn.
met Elisabeth zijn vrouw,een cijns van 104 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof enz.aan Vosselen 1 Prans Mathijszn.van den Bergh
2 Wilbort Jan Peterszn.en Prans Joestenzn.van Helmont 3 Dries Joes
tenzn. van Houbraken 4 de gemeynt.
fol.142vo
De los is met 125 gld.
fol.142vo
Wilm Peterszn.Vermeer belooft aan Henrick Thomas van de Cruys dat
hij hem nu Lichtmis a.s.de som van 18 gld.zal betalen.
fol.143
20 juni 1564
Jan Janszn.van de Goer verkoopt aan Dirck Danelszn.van den Eynde:
-een stuk erf 1 Jan Thielen 2 de weg 3 de gemeyn Ommelse pat 4 de
verkoper.
Te weten de halve akker;de gehele akker had hij gekocht van Prans
Wouter Loeyen zoals blijkt uit de brief.
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fol.143,143vo
21 juni 1564
Jan Janszn.van de Goer verkoopt aan Prans Wouter Loeyen een cijns
van 6 gld.op Lichtmisdag uit:
-stuk land,omtrent der Wrande 1 Lambert Janszn.van den Moesdijck
2 de weg 3 Dirck Danelszn.van den Eynde 4 de gemeynen molenwech.
fol.143vo
De los is met 100 gld.
fol.143vo
30 juni 1564
Thomas Jan Mercelis Thoemaszn.bekent dat hij ontvangen heeft van
Jan Andrieszn.van den Zeylberch de som van 52i gld.en dat wegens
een los van 3 mud rog die Henrick Dirck Heynen aan Joesten zijn
broer verkocht had en waar van Henrick de los heeft geconsenteerd
voor 105 gld.,aldus de koopbrief en losbrief hierover van 28 april
1524.
fol.1 4 3 vo
11 juli 1564
Ida wedue Jans van Thoeren cum tutoeren electo heeft gemaect ende
gheordineert haer testament ende utersten wille.
-In den iersten God almachtich haer ziele nae haerder afluvicheyt
ende haer lichaem der gewijden plaetsen.
-In den iersten sal Aleyt Claeus haer soens dochter hebben twee
slaeplaken,die beste die daer sijn in die kisten ende dat beste dis?
laken ende een dweele ende den besten doeke ende den besten rocke
ende voert sullen Aelken Claeus dochter ende Henrick ende Reyneken
Henrick haer soens kynder gelyck deylen allen die naegelaten gueden gelyck deese die Yda voersr.achtergelaten aal utgescheyden
een kist die naest die diheren steet ende dat schaep ende een bed
de metten beddecleet dat van Henricks ende Reyners moeder comen is
dat sullen Henrick en Reyner behouden, bij conditie of ter ennich van
dese drie kynderen storf sonder wittige gebuerte achter te laten,
soe wil Yda voersr.dat alle die goeden die sij hier deylen sullen,
sullen succederen van den eenen opten anderen - te weten storff
Aeltien sonder wittige gebuerte,tgeene dat sij achter leet sullen
Henrick ende Reyner behouden ende wederom des gelycken storven Hen
rick of Reynen sonder wittige gebuerte,daer sal Aleyt oeck mede in
deylen.
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-Item noch maect Yda voersr.Henricken ende Reyneren voersr.vijftien
vaten roggen verscheenen pachten aen Jacops van den Cruys ende dat
puerlick om Gods will ook ut.
-Item noch maect Yda voersr.ende wil dat Yken die naegelaten wedue
Claeus haar soens stil staen sal,alzoe lange daer sij ingebracht
heeft die ses gld. die Yda testatrice haer geleent heeft ende oeck
..... daer sij betaelt sal hebben Henricken blat van Zevenen tw..
st.die Claes hem schuldich is bleeven.
-Item noch maect Yda testatrice Onser Liever Vrouwen buyten choers
een paternoster dat in die kiste leet ende een silveren Barbara
die sal Sint Barbara hebben.
Actum den elfsten dach july anno 1564.
Testes Bonaventura Verweyen,Dick Jan Vrancken.
fol.144
12 juli 1564
Jan Wilm Lemmens verkoopt aan Peter Wilm Lemmenszn.zijn broer al
het gene dat hem is aangestorven vanwege Willem zijn vader en Luytgard zijn moeders
-de half schuur met 12 roeyen land in de Wolsberch 1 Henrick Pou
wels Honichmanszn. 2 de weg
-de helft van een stuk land in Snijerscamp 1 Peter Philips 2 Jan
Joesten 3 Jan van den Horck 4 Thijs Bruystens
-een half lopense land op Loverbos 1-2 Henrick Pouwels Honichmans
3-4 de Loverbosweg.
-de helft van een sesterse land op die Loverbosacker 1 Wilm van
der Meer 2 Wilbert Thonis 3 Dirck Wouters 4 Henrick Pouwels
-de helft van een groese in die Hazeldonck 1 Frans Emonts 2 Thijs
Bruystens 3 .... Janszn.van Bussel 4 de Aa.
Met de pacht die Willem uit deze erven schuldig was te gelden.
fol.144vo
Peter Wilm Lemmenszn.verkoopt aan
een cijns van 4 gld.op Lichtmisdag
-zijn huis,hof enz.in de Wolsberch
2 de weg.
-Verder uit alle stukken erfs die

12 juli 1564
Jan Willem Lemmenszn.zijn broer
uit:
1 Henrick Pouwels Honichmans
hij van Jan gekocht had.

De los is met 50 gld.en 16 gld.en 6 st.en 1 oort st.
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fol.144vo
18 juli 1564
Jan Jan Jacops verkoopt aan Gerart Gerart Ouderlaets (Onderlaents):
-een stuk land int dorp 1 de verkoper 2 Heyn J a n .... 3 Prans
Wouter Loeyen 4 de straat.
Gerart de koper zal "de ....ynport houden na alder gewoenten daer
die ynde op toe valt."
fol.144vo,145
Gerart Gerart Onderlaets verkoopt aan Jan Jan Jacopszn.een cijns
van 14 st.uit:
-zijn huis,hof enz.int dorp 1 Jan Jacops 2 ..... 3 Prans Wouter
Loeyen 4 de straat.
fol.145vo
De los is met 13i gld.
fol.145vo
31 juli 1564
Reyner Aerts Wilm Berkerszn.met mbr.verkoopt aan Jacop zijn wetti
ge broer al zijn goeden hem aangestorven van Aerdt zijn vader.
fol.145vo
31 juli 1564
Jacop Aert Wilm Berkerszn.belooft aan Reyner zijn broer dat hij hem
zal betalen nu Lichtmis a.s.de som van 156 gld.
fol.145vo
20 sept. 1 564
Huybert Joestenzn.van Roggel en Anthonis Jan Gheraertszn.hebben
een minnelijke schikking gedaan over een twist die zij hadden betref
fend een wal.
Anthonis zal de wal gebruiken tot de scheiding en daarop poten en
afkappen zo hem dat believen zal.
Hendrik zal dat hol gebruiken,in dat hol gaan en op de wal werpen
en zijn veld daarmee omheinen tot de palen toe waar zij die zullen
steken.
fol.145vo
26 sept.1564
Thomas Aerts Jan Jacopszn.verkoopt aan Jan Jan jacopszn.zijn oom,
de som van 95 gld.Dit geld had Hendrik Vogels beloofd te betalen
aan Thomas voorn.zoals dat blijkt uit de brief voor de schepenen
van Gemert gepasseerd.
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fol.145vo
Jan Jacops belooft aan Thomas Aert Jacops dat hij aan de erfgen.
van Peter van Schuyl alle jaar 5i gld.zal betalen,dit geld is Tho
mas aan voorn.kinderen schuldig.
fol.145vo.146

30 sept.1564

Jan Peters verkoopt aan Hilleke Hendrick Batendr.een cijns van 3
gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis enz.tot Onstaeyen 1 Aert Scheepers 2 de straat 3-4 Huy
bert van Roggel.
fol.146
De los is met 50 gld.
fol.146

4 okt.1564

Wilm Peterszn.Vermeer als man en mbr.van Heylwig verkoopt aan
Claes Thijs Slechszn.al de erfelijkheid die hij heeft liggen aan die
Wrantijnde en die Heylwig was aangestorven vanwege Chielen haar va
der en Jenneke haar moeder, zijnde Heylwigs aandeel in huis,hof,land
enz.
fol. 1 4 6 ,146vo

4 okt.1564

Claes Thijs Slechszn.verkoopt aan Wilm Peterszn.Vermeer een cijns
van 5 gld.op Lichtmisdag uit:
-zijn huis,hof en akker omtrent den Wrant....

1 Dirck Porters erf

gen. 2 Dirck Slechszn. 3 Jan van den Hoeck 4 de straat.
f o l .14 6 v o

Deze cijns van 5 gld.staat te lossen met 83 gld.
fol.147 t/m 151 is allemaal blanco,
fol.151vo
Op 22 maart 1567 verschenen voor ons schepenen van Asten:
Dirck Merceliszn.van den Eynde en Peter Philipszn.Verrijt.Ze heb
ben gecasseerd en teiniet gedaan een koopcontract van 31 dec. 1563
over een huis dat Dirck verkocht heeft aan Peter en alwaar Peter
nu in woont zoals blijkt uit de brief.
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Dirck vernietigt alzulke gelofte van 300 gld.zoals Peter die aan
Dirck gedaan had.
Schepenen:Bonaventura Verweyden en Dirck Jan Vrancken.
Hiermede einde van R62
Asten 15 april 1991•

N.B.
Op fol.67 staat:
Anthonis consenteert Peteren omdat mud rog met 40 gld.te mogen
lossen.
Hierna volgt een uitgebreide tekst van dit voorn.stuk:
fol.67
Anthonis consenteert Peteren voorsr.dit mud rog te mogen lossen
altijd met 40 gld.en altijd tot Kerstmis te voren op te zeggen als
hij tot Lichtmis daarna dit mud rog lossen wil.
En dan zal Anthonis gehouden zijn Peteren wederom te geven de prin
cipale brief van dit mud rog.Deze brief had Peter aan hem opgedra
gen.

N.B.Aan de binnenkant van de voorste omslag van dit protokol R62
is een schepenakte uit Asten d.d.15 sept.1543.
De schepenen verklaren erin dat in de tegenwoordige oorlog .....
met Maarten van Rossum .....
arme dorpelingen,schade gecomen den 23 juli is wederom ....
tot Liessel opt Blockhuys ....
Wilm Mombrechs vendelier .....

etc.

schriftelijke bevelen uit Helmond etc.
De heiliggeestmeesters en 8 gecoren mannen etc.
Het charter is zwaar beschadigd.

J
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R 62
gemerkt

Bijlagen of losse blaadjes.

liggend bij

datum

A

fol.7

Goessen van de Venne

15 dec.1562

B

fol.7

Herman van Gerwen

2 juni 1562

C

f o l . 16

Reyner Rut Robijnszn.

17 feb.1558

D

fol.29

De navolgende p..

E

fol.48

Daniel Henrick Heynen

P

fol.48

-bladnotities-

G

fol.57

Wij Jan Jacops etc.

8 juni 1556

H

fol.67

Wij Bonav.Verweyen etc.

8 mrt. 1564

I

fol.73

Wilm Daniels v.d.Eynde

14 feb.1556

J

fol.73

Gregorius van Bussel,testeert

20 sep.1561

K

fol.74

Jan van Boescot,testeert

9 juli 1561

L

f o l . 102

Een oorkonde-Wij Jan Thielen

11 feb.155(7)

M

f o l . 127

Ick Philips sBerckers

10 feb.1559

1 feb.1558

Opmerking bij folionr. 9b verso

16 maart 1561

Hendrick Thys Hendricksoen van Beeck dankt zijn naam aan
de huidige plaats Aerle-Beek.
Daar Hendrick in itnjn stam voorkomt, gehuwd zijnde met
Ermgard dochter van Hendrick Chielen, heb ik enkele ge- .
gevens omtrent Hendrick Thys Hendricksoen nagetrokken
wat mocht resulteren in een aantal akten uit de schepenprotocollen van Aerle-3eeck, waaruit mag blieken dat
Hendrick zelf of ziin voorgeslacht van Beeck afkomstig
waren. (fol. 121/22 nov. 1586 en fol. 136/30 jan. 1587)
Ook bij de erf deling van Hendrick Thys' ouders, te weten
Mathys Hendricks en Elisabeth (Asten 19 jan. 1569/fol. 65 )
worden personen aangehaald welke, na nader onderzoek, van
Aerle-Beek afkomstig waren.
Verder was Hendrick Thys Hendricksoen behalve provisor
der Heilige Geest en timmerman ook nog een soort van
"woekeraar”, wat mag blijken uit de verdeling zijner goe
deren en die van zijn vrouw Srmgard, op 26 nov. 1596
folionr. 165 verso/16 6 .
1
- Bijlage van Alex van Heugten uit Liessel

NB. - Wat nu volgt was bij fol. 122 verso overgeslagen.
( op blz. 1 1 6 )
fol. 122 verso
29 juli 1563
Aert Jan Ceelenzn. Verbeersdonck verkoopt aan
Jan Dries Bollens
! een huiske in Langstraat (zie vorige akte)
en dat zoals de echtgen. van Lijssen. van den Camp
dat aan Aerdt verkocht hadden.

Streekarchivariaat
Peelland
Postbus 3
5750 AA Deurne
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Klapper

op

alle

voorkomende

namen.

N.B. t de toponiemen en namen van personen bij belende percelen
worden hierna in twee afzonderlijke klappers apart
ge noe md.

O.L. Vronw
Sint Agatha
Sint Andries etc. (nieuw)
Altaar, Sint Katharina
Altaar,
St Joris
Aerle, Jan van (gm Lijsbet dr.Mercel
Ysermans)
Aertszn, Aert Michiel (gm Katharijn van
Reest)
Aertszn., Aert Rutten
Aerts, Gelden
- de zn Aerts, Gheraert
Aerts, Kersten Marten
Aerts, Marten (gm
4 knd : K e r s t e n ,K at h el ij n,
Marie, Barbara)
Aertszn., Michiel (gm Sophia)
knd : Aert en Dirk
Acts, Theeuken zn Hr.
Aeyen, Mercelis (Geertruy de wede)
Aeyen, Willem van
Altaar,
Altaar,
A ltaar,

19

95-97
47-48-95-121-122
2-115
16
98
30-76-124
84
106
106
86

86-87
41
120
96
106

Baerle, Dirck Peters van
74
Baerle, Jan Peterszn van
74
Baten, Henrick
99
Baten, Hilleke dr. Hendrick
140
Baten, Jan (Yken Beeks als wede)
126
Baten, Joestken ^r Hendrik (gm ?)
5 knd : Anthonis, Henrick
Jennen (gm Peter Joest Thielen)
Mechtelt (gm Jan Willem Jans
He rma ns)
Engel (gm Aert Jan Anthonis
Mennen)
130
24
Baten, Yken
- tot Helmond Becks, Gijsbert
18-19
2 drs : Yken, Mechtelt
84
Beeck, Geraert Willemsszn van
Beeck,,Jan Henrickszn. van (g m. Jenneke
29-30
dr. Jenneke
van Eyck)
123
Beeck, Joest Jaszn van
119
Beersdonck, Jan Jan Ceelenzn van
59
Berckel, Joest van
1
Berch, Dirck opten
Berckel, Peters van (Margriet Monicx de wede)
zn : Jan
114
Berckel, Rutger van
69
Berkers, Everaert
114
Berkers, Jan
6 knd : T ho n i s ,F r an s ,M argriet,
A le y t ,Aerdt,Jennke
99-100

Berckers,

Aert Wilm (Anna de wede)
5 knd : Reyher, J a c o p ,T h o m a s ,Elske
Willemen (gm Mercelis Jan Mercelis
M ae sz n )
65-66-93-98-99
103-114-139
Berckers, Anna Philip
110
Berckers, Jan Philip (gm Hanrisken dr. Joest
van Liessel)
51-75-76-110
Berkers, Thonis Jan
100
Berckers, Philips
20-120
Be rck ven ne , Goort Geraerts van den
(gm Jenneke dr. Wreyns Chielen)
127
Berghe, Aert Aertszn v.d. (gm Heylwig)
dr: Katherijn (gm Wouter Janszn.)
zn : Aert
49-64-72-73
Berghe, Aert Danielszn v. den
72-73
Berghe, Aert Fransenzn v. den
95-97
Berghe, Aert Mathijszn. v.d.
89
Berghe, Cornelis Wilms v/den
11
Berghe, Daniel Aertszn van den
knd : Aert, Anneke
25
Berghe, Frans v.d.
52
Berghe, Frans Mathijs van den (gm Katharina)
dr. Marie
52-53-57-89-94103-109-126
Berghe, Frans Mathijs v/d (gm Katharina nat. dr.
Maes Jan Heynen)
40
Berghe, Philip Philipzn v/d
49
Berghe, Thijs v.d.
61
Best, Goessen Aerts van (gm Maria)
53-54-80-98-103
Best, Goessen Aerts van (gm Elisabeth Joesten
Dirck Heynendr)
52-53-54-84-126
zn : Aert ex I
127
Best, Mercelis van (gm Jenneke)
110
dr : Elsbena
87
Bleeck, Goert Lenart v. den
-tot Gemert141
Blockhuis, te Liessel
39
Boegert, Wilbrord Cornelis zn van den
Boen, Mathijs Melis van den (Marie de wede)
5 knd : H e n d r i c k ,P e t e r ,Jan en Melis
28
Goort (Katharina de wede)
Boescot, Aert Geldenszn. van (gm)
17-18-25-48-108
5 knd: Marie (gm Jan Wilm Froeyen)
109
Anna (gm Jacop J a n s z n .V er rij t)
Margriet (gm Goessen Joest
Sm old ers )
Gelden, Jut
131
Boescot, Frans Leenarts van
48-82-99-103
Boescot, Gelden Aerts Gelden van
Boescot, Jan (gm Anthonia)
5
knd: P h i l i p ,J a n ,Beelke
61-131
Lenart,Severijn
25
Boescot, Jan Gelden van
82
Boescot, Jan Janszn.
114
Boescot, Lenart v. - de erfgen. 72-128
Boescot, Philip Janszn van
82
Boescot, onm knd van Severijn
131
Boescot, Valentijn Severijnszn van

Boeyenszn., Claes Pouwels
Bollenzn., Dries Peter
Bollenzn, Jan Dries
Bollen, J o ac him Wilmzn (gm..

10
36
116
dr. Aert van
Otterdij ck)

dr : Wilmke
21-66-119
Borlaer, Dirck Janszn v. den
64
Borlaer, Jan van den
58
Borlaer, (...n) Janszn van den
127
Borlaer, Peter zn Jan v.d (gm Sophie)
58
Bosch, Gh ijs ber t zn. Henri ck (gm Anneke dr.
Goert Goerts)
21
Bosch, Henr ick D an i e ls zn van den
24
Bottelmans, Lenar t
1
Bottelmans, W i ll e m Lenart
97
Brandtscatt van Asten, de
20
Brederode, Heer R e y nol t van -Heer van Asten
etc 6-114-135
Brey, Aert A er t s zn van (gm Yken van Reest)
29-123-124
Brey, Frans van (gm Lijs ke dr. Wil m v. Eyck)
2 knd : Jan en Aertke
29
Brey, gerart van
74
Brey, Hr. H enr ick van
- v icarius 50-95
Brey, H en r i ck e n dr. W il m van
39
Brey, Jan F ra n s e n z n van
123
Brey, J e n nek e W ilms dr. van (gm. Jan T h i e l e n ) 14-27
Brey, Peter Aerts van
92-100
Brey, Thoma s G e r ae r t s van (Margriet de wede) 45
Brey, Wilm van
dr : J e n nek e (gm Jan T hielen)
72
Broeckmans, J oe r d en (gm G eer tru y)
3-28
Bruyn, W i l le m den
37
Bruy.nen, H en d ri k M ar t e n
135
Bruystens, Mat h
45
Bruystenzn., W il m
29
Bussel, hoeve tot
136
Bussel, Go ert van
136
B n y c k y n s z n ., G oe s s e n J oe s t en
101
Bijlagen, een ov erz ic ht van losse briefjes
als
14;2

Bynderen, convent van

- belending -

28-29-60-109-131

Callis, Lysbet R u tte n dr. van
14
Callis, Heyl van (en Roeven de
zn.)
133
Camp, Aert M er ce lis v.d
81
Camp, Heylwig dr. Heer Anth oni s v. de
21
Camp, Joest M arc el is z n van de
-drie knd)
42
Camp, Thomas Janszn van de
22-23-67-68-81— 105
Camp, W il lem v.d.
11
Ceelen, Aert Dirck Peter
38-47
Ceelen, Dirck Peeter (gm Elisabeth)
2 knd : Aert, Anna
13-14
Ceelen, Jan Jan
107
Ceelenzn., Joest Henrick Peter
72
Ceelen, Peter Aert Peter
25-85— 100
Ceelenzn., Peter Dirck Peter
25-129
Ceelen, Peeter Jan
80
Ceelen, Peeter Peeter
57-76-119
Chielen zie Houbraken
119

Chielenszn., Aert (gm Katherijn)
123-124
Chielenzn., Aert Dirck en Jut Dirck
115
Chielenzn, Aert Dirck Dirck
119-120
Chielenzn., Aerdt Jan Dirck
124
Chielenzn., Aert Wreyns
127
Chielen, Dirck
56
Chielenzn., Dirck Dirck
43
Chielenzn., Dirck Henric
17-127-129
Chielenszn., Dirck Tielman Dirck
34-103
Chielenzn., Goert Henrick Dirck
58-59-60-61
Chielen, Henrick (gm, Nechtelt)
7 knd: Joest + Jan + Dirk + Goort +
Wi1lem
Ermgart (gm Henrick Thijs
Henrickszn)
Marie (gm Hubert Henrick Thij szn) 6-7
58-59-60-61
Chielen, Henrick Dirck - de erfgen. 104-135
Chielen, Jan Aert - van Thoen of Thoeren)
120
Chielenzn., Jan Dircks (Marie de wede)
111
Chielenzn, Jan Jan
21
Chielenzn., Joest Henrick
78-79
Chielens, Lemmen
Chielen, Tielen Dirck (Mechtelt de wede)
34-45
zn : Dirck
58-59
Chielen, Willem Hendrick Dircks
Chielen, Wreyns
2 knd: Aert
Jenneke (gm Goert v.d.Berck127
venne)
137
Claeus, Aleyt
57
Claeuszn., Dirck Jan
88
Claeus, Jan
57-66
Claeuszn , Jan Jan
104
Claeuszn ., Joerden Jan
104
Claeuszn ., Joest Jan
109
Claeuszn , Marten Jan
50
Claeus, Wilm
64
Claeuszn., Wilm Jan (gm Lijsbet)
56
Coecks, Mercelis
66
Coenraetszn., Frans Aert
67-68
Colck, Jan Tijszn van den
19-72
Colenzn., Bruysten Philips
121-129-130-131
Colen, Frans Aert
64
Colenzn., Henrick Jan
114
Colen, Jan - tot Lierop Colen, Jan Pauwels (Hilleke de wede)
115
knd : o .a . Jan
6
Colenzn., Pouwel Philips
97
Corneliszn., Frans Mathijs
29
Corsmits, Gielis (gm Oeyken)
82-104-132
Costerszn., Anthonis Jan
128
Costerszn., Henrick Jan
82
Costers, Huybert Sijmon
110
Costers, Marike dr. Jans -Vlierden92-93
Costers, Marike Zander
75-76
Costerszn., Marten Jan
20
Craekelaerts., Cornelis
97
Crakelaerts, Mathijs Aertszn.

Cremerszn, Cornelis Reyner
50
Cremers, Elisabeth dr. Lambrecht
100-101
Cremerszn., Gherardt
123
Cremerszn, Gheraert Aert (gm Jutte)
99-103-108
Cremers, Lambrecht (gm Aleyt)
dr : Elisabeth
100
Cruys, Aerdt Jacopszn. v. de
55-130
Cruys, Anthonis Thomaszn v. de
113
Cruys, Dirck Janszn van de (Heylwich de wede)
zn : Wilm
43
Cruys, Henrick Thomaszn v.d.
117-136
Cruys, Huybert Thijs Chielen v.d.
31
Cruys, Jacop Jacops (gm Beelke v. Boescot)
82-131
Cruys, Jan v. de
15-109
Cruys, Jan v/de
2 zn : Mathijs, Michiel
40
Cruys, Jan v/de
3 knd : Jan, Michiel en Jenneke
17
Cruys, Jan Anthonis v. de
101
Cruys, Michiel (=Gielis) van de
31-36-128
Cruys, Michiel Jacopszn van de
37-56
Cruys, Michiel Jansz v.de
119
Cuperszn, Jan Joesten
105

Daems, Geertruy d r . Jan
130
Damen, Hr. Hendrick
94
Danielszn., Danel Maes
28-29-58-93-97-106
Daniels, Goort
- schepen 2
Danielszn, Jan Thomas
18-55-57-77-78
Danelszn, Joest Gelis
106
Daniels, Thomas
4
knd: H e n r i c k ,D a n i e l ,Jan en Lijsbeth) 57-58
Danels, Thomas
dr : Lijsbet (huwt 2x)
1^5
Danielszn., Wilm Joesten (gm.Aleyt Jacops dr.
Verheyen)
onm. zn : Joost
56-117-118
Daniels, Willem (gm Katherijn)
4 wett. knd.
102-109
Deckers, Hr. Jan Goert
48-83-99-123
Deenenzn. Dirck Henrick
67-68
Deynen, Jan Claes
40
Deynkenszn., Henrick Jan
121
Deynkens, Jan — de erfgen.130
Deynkens, Jan (gm Anthonia)
4 knd : Henrick, Dirck
Marie (gm Thonis Wilmzn
Verhynert)
Anna (gm Joost Jan Weylertzn) 121
Diepenbeeck, Jan van
knd oa : Jan, Cornelis
Heylwig (gm Anthonis Joost
Ants. Mennen)
26-112-113
Diepenbeeck, Jenneke dr. Aert van
112

Diesdonck,

Hillegonda dr Dirck Everaerts
van
Diesdonck, hoeve op (den Strijcker)
Diesdonck, Huybert Joesten zn van
Diesdonk, Hr Jan van (pastoor Halen)
= Heynen
Diesdonck, Lyske Everaerts dr, van
dr : Beelke
Dircks, Anna dr. Joest
Dirckszn., Gysbert Rutger (gm Katerijn
Geverts Verhoeven)
Dircks, Hendrick Jan
Dircks, Jan Peter
-op VosholenDirckszn., Roef Heer
Doeren, Aert Daniel van den
zn : Daniel
Doeren, Bernard Peterszn van
Doerne, Cornelis Meliszn van
Doeren, Lenart Peterszn van
-schout AstenDo eye nb r ae k e n, Marten van
Donckers, Gielis Henrick (Beelke de wede)
zn : Jan
Donckers, Jenneke dr Heyn (gm Henrick Jan
Vranken)
Donckers, Wilm Henrick (gm Truyken van
Kempen)
Donckers, Wilm Henricks (Beelke de wede)
- de knd Drieszn., Dirck Jans
Drieszn., Mr. Dirck Joest (gm Josina)
Drieszn., Jan Joesten
Dries, Katherijn dr. Henrick
zn ï Henrick
Dries, Marie dr. Joesten
Dijck, Jacop v.d.
3 drs : Jacoba, Barbara, Marie

E b b e n , Claes
Eed, Jan Thielen doet op 4 juni 1562 een
Elsbroeck, Aert Henrickzn van (gm Anna)
Elsbroeck, Dirck Janszn en Geertruy Jansdr.
van
Elsbroeck, Henrick Thijszn. van
Elsbroeck, Lambert Rutten van (gm Marie dr.
Dries Gobbels)
Eisen, Agnes dr. Jan van
Eisen, Jan van
Emontszn., Aert Peter
3 knd: Frans, Ysbout en Peterke
Emontszn., Danel Herman (gm Mechtelt)
Emonts, Frans Aert
Emonts, Lemmen
Emontszn., Peter Wilm Goort
Erp, Juffr. Digne van
Eyck, Pouwel en Henrick Geritszn van
Eyck, Roelof van

112
35
28-39
45
28
52
55--129
54
24
133
67
3-4-71-118
64
3
113
67
67
67
102
31
28-43-72
58-72
120
64
90

24
94
76- 96
107
128
14
48
90- 91
36- 91 t 116
117 -126
36- 91
57
34
9
124
69

Eyck, Wilm van (gm Gieliske)
3 drs : Jenneke (gm Jan Henrickszn van
Beeck)
Lijske (gm Frans van Brey)
Ida (gm Jacop Maes Wyntkenszn.)
Eymberts, Engel dr. Jan -van SchijndelEynde, Aert Aertszn v.d.
Einde, Daniels van den
3 zn: Goert, Goris (of Gregorius) en
Willem
Eynde, Daniel Wilmszn van den
knd: Mercelis, Dirck, Goort
Eynde, Daniel Wilms v.d. (gm Elisabeth)
knd: Goert, Joest (Heylwig de wede)
Eynde, Dirck Danielszn. van den
Eynde, Dirck Mercelis v/den
-Peter Philips Verrijt is zijn zwagerEynde, Hr. Frans Mathijszn v.d. -priesterEynde, w. Gielis Danielszn (gm. Anna)
knd. o.a. Joost
Eynde, Goert Danielszn van den
-schepen-

Eynde, Gregorius Daniels v.d,
n a t .d r .: Lij ske

29-30

68
121-125
69-70
13
32
4-38-110-136
42-43-123-140
5
8-10-11-45-49
4-5-,
13-3238-51-62-63-64-69
70-93-98-101-118134-136 - 106.

(gm Luytgart)

Eynde, Mr. Jacop- van den
-priesterEynde, Joest Danielszn van den (Heylwich de
wede )
8 knd: J o e s t ,J a n ,R ey n e r ,A n n a ,M ar i a ,Katha
rina
Lijsbet (gm Philip Jan Lucas)
Wilm (gm Aleit dr. Jacop Verheyen)
Eijnde, Joest Gielis Danielszn v.den
Eynde, Matheus Joestenzn van den
Eynde, Marcelis v/den (Mechteld de wede)
zn: Dirck
-zwager van Peter Ph.VerrijtEynde, Mercelis Aertszn v.d. (Marie de wede)
2 zn: Pouwel, Anthonis
Eynde, Mercelis Danielszn v.den
-provisor-

51-62-63-64-66-67
69-70
18

32-62
45-110
24-34-35-80
42-43-123

55-56-106-112
4-5-13-38-60-87
92-120
Eynde, Mercelis (Thijs) v.d. (Mechteld de wede) 59
Eynde, Pouwel Mercelis v.d. (gm Maria dr. Joest
71-72
Mennen)
59-109
Eynde, Peter v den
7-8
Eynde , Peter v. den (gm Aleyt)
Eynde, Pouwel Merceliszn v. den (gm Joestken
76
Vervoert)
Eynde , Pouwel Mercelis Aertszn v.d.
+ onm kind
55-85
64-92
Eynde , Hr. Tielmans van den -de erfgen.Eynde, Wilm Danielszn van den (gm Katerijn)
22-43-44-61-62
Eynde , Wilm Joest Danielszn v.d. (gm. Aleit dr ,
32
onm knd Jacop Verheyen)

Froeyen, Peter Willem

119

Froeyenzn, Wilm
4 knd: Jan, Peter
Anna (gm Andries Henrick
Th e e u we n z n)
Ida (gm. Joest)
Froeyen, Jan Wilm (gm Marie dr. Aert van
Boescot)
Froeyen, Jan Wilm

77-78
17
27-48-82-103106-107
8-57

Froeyen, Wille m Thomas
Froeyen, Jacop (Heylwich de wede)
2 drs: Marie (gm Mercelis Jan Snijerszn)
Anthonia (gm. Marten Jan Martenszn)
83

Gabriel, Dirck (?)
Gasthuys ten Bosch, het
Geenen, Dirck Henrick
Geldens, Goert (gm Hilleke)
Geliszn, Joost v
Gheraerts, Anthon is Jan
dr : Marie
Gheraertszn, Anthonis Jan
Gheraerts, Geraert Goert
Gerits, Goert Goert
Geryts, Jan
Gerwen, Daniel Joriszn van
Gerwen, Herman Danie lsz n van
Gherartszn, Jan J oesten
-wnd VlaanderenGherarts, Joest (gm Jenneke)
knd: Dirck, Thonis, Jan
Gheraertszn., Lucas (Elsbene Heyn Weyntkens
dr. de wede)
Gerart, Thomas Jan
Ghevartszn., Anthonis Jan
Gheevertszn, Anthonis
Geverts, Faes Jan
Gieliszn., Huybert Goert
Gieliszn., Jan Jan
Goerts, Anthonis (gm Jenneke)
Goerts, Goert (gm. Margriet Geldens)
dr: Anneke (gm Ghysbert zn Henricks
Bosch)
Goortszn., Goert Wilm
Goirtszn, Jan Theeuwen
Goerts, Wilm Aert (“ Verhazaldonk)
Go ertszn., Wilm Aert (gm Marie dr. Joest Dirck
Heynen)
Gobbels, Goert Wilm Goert
Gobbelszn., Goort Wilm (gm Anna)
Gobbels, Wilm Goert
dr : Heylwig (gm Lamb. Janszn v.d.
Moesdijck)
Gobbels, Danel Wilm

133
20
82
21
103
71
109- 111-136-139
16-102
18
20
106-112
6-121
25
25
73
11
58
104
44
79
65
125

21
93-94
98
45
45-52-79-126
114
67-111-112-129
67-68
103

Gobbels, Daniel Goert
Gobbels, Wilm (gm Henricken)
zn : Goert
Gobbels, Andries Dries (gm Katherijn)
Gobbels, Dries Jan (gm. Elisabeth)
8 knd: D i r c k ,Peter ,D r i e s ,L i js k e ,Jan
Jutte (gm Heyn van Reest)
Heylwig (gm Jan van Rut)
Marie (gm Lambert Rutten van
Elsbroeck)
Goer, Marie dr. Henrick Janszn v. de
Goer, Willem Goertszn v. de
Goer, Jan Ceelen v. de
Goer, Mercelis Janszn v.d
Goer, Wilm en Cornelis v. de
Goer, Hr. Hendrick van de
Goer, Jan Janszn v. de
Goer, Frans Henrick Janszn van de
Goor, Willem Wilmszn. v. de
Goirle, Henrick Wilmszn van
Goirle, Willem van (gm Agnes)
2 knd : Henrick
Anna (gm. Jan van Thoen)
Goeykens, Gielis
Groesven, Jan Joestenzn van (Margriet wede)
Grooten, Groeten, sGroeten, sGroeten
Grooten, Anna dr. Jan
Groeten, Ariaen
Groetenzn., Dirck Jan
Groeten, Dirck Thijs
- de 4 k n d . Grootenzn, Jan Jans
Grooten, Jan Jan en Margriet Jan
Groetenzn., Joest Jan
Groetenzn., Leenart Jan
Groeten, Mathijs Jan (Anna de wede)

Hanen, Jan (gm Margriet)
5 knd: G e l d e n ,H e n r i c k ,P e t e r ,Frans
Margriet (gm Gielis Jan Wouters)
Happenzn., Berthout Jan
Hanen, Gelden Jans
Haenen, erfgen. Aert
Heenenszn., He nrick Jan
Heenenszn., Henrick Jan
Heenenszn., Jan Jan
Heersel, Aert Danielszn van
Heersel, Jan van
Helmont, Walburgis van
Helmont, Gheraert van (gm Katherijn)
Helmont, Gheraert Aertszn van
Hemelers, Hr Jan — de erfgen.Henrickszn, Anna dr. Jan
Henrickszn., Anthonis Dirck en Jacop
Henrickzn., Bartholomeus Daniel

16-101-113
111

43-84-116

14
126
4
126
123
123
123
34-123-130-133136-137
126
106
3
3-4
51
112-113
34-35
24
14-33-38-85
73-98-114
3
3
51-69-75-76-84-85
97-98-104-fl6
21-68-84-127-132
34-73

99-129
64
129
2

15-35-36-45
76-97
79
53— 54-106
51
99
39
21
82
128
21
28-66
34

Henrickszn.,

Henrick Thijs

(gm Ermgart dr.
Henrick Chielen)

Hendrickszn, Henrick Thijs
-aanvullingHenrickszn., Mercelis
Henrickfezn, Michiel Jan
Hermansdr., Aleit Hans
Hermanszn., Daniel (gm Mechtelt)
Hermans, Jan Willem Jans (gm Mechtelt)
Heuchten, Sebastiaen Gorts Janszn van (gm
Maria dr. Heylwig Slaets)
Heynen, Aert Dirck
4
knd: o.a. Anthonis
Heynen, Anthonis Aert Dirck
Heynen, Daniel Henrick
o.a. n a t .zn : Henrick

6-7-10-11-17-22-38
58-59-60-61-86-96
143
3-421

27
44
130
23
36-39-77-113
22-74-113
24-34-35-40-48-66
80-88

H ey ne n, Dirck Dirck (gm
3 drs: Mechtelt (wede Tielen Dirck
Chielen)
Margriet (wede Thomas Geraerts van
Brey)
Ch ristina
45
H e yn e n , Henrick Jan
37- 98
H ey ne n , Hendrik
o a. 2 knd: Daniel
Katharina (gm Jan Hendrik
66
Verasdonck)
67- 137
H e yn e n , Henrick Dirck en Joest Dirck
H e yne n, Jan (gm Katherijne)
35
3 zn: T h o m a s ,T h i j s ,Jan en Henrick
67
H e yn e n , Jan Janszn
H ey ne n, Joesten Hendrick
dr: Lijske (gm Goessen Aerts v Best)
84
71
Heynen, Joest Henrick Dirck
H e yn e n , Joest Dirck (gm. Mechteld)
3 d r s : Anna
Marie (gm Wilm Aert GoeKszn (=
Verhazeldonck)
... dr. (gm Goessen Aert van Best)45-52-79
24-35-40-49-57
Heynen, Mathijs Jan
80-83-98
He yne n, Maes Jan
2 nat. knd : Anneke, Katharina
40
35-66
He yne n, Thomas Henrick (Anna wede)
41
Heynkenszn., Anthonis Wilm
98
Heynen, Thomas Jan (Anna de wede)
Heynkens, Wilm (gm Ermgard)
21-25-26
knd: Thomas en Heyn
107
Heynselmans, Dirck Deynen
2-22-38-52-53-55H. Geestm^s, Asten
59-70-86-87-91-99
101-117
25-26
Hoem, Gevart Jan van
104
Hoeve, Goert van
Hoeve op Diesdonck, een
Hoeve tot Heusden
Hoeve van Jan Wijfflet, de
Hoeve,op Vosselen

24
6

- be le n d.-

125
88

Honichmans, Henrick Pouwel
64
Honichmans, Jenneke dr. Henrick Pouwels
64
Horck, Henrick Henrickszn van Igm Margriet)
123-124
Horckmans, Matheus nat. zn van Willem
35
Hoube, Anthonis Henrick
97
Houbenzn, Anthonis Dircks Henrick
21
Houbenzn., Dirck Dirck (gm Christina)
dr : Maria
25
Houbraken, zie, Chielen
119
Houbraken, Andries Joest van (gm Anna)
57-70-99
Houbraken, Anthonis Joestenzn van
58-123
Houbraken, Jan Joesten van
36-70-94-99
Houbraken, Joest van (gm. Heylwig)
7
knd: J a n ,A n d r i e s ,A n t h o n i s ,Wilm
Kathelijn (gm Peter Dircks
Verhey(n)en)
Peter (gm) 2 knd
Thomas (gm) 2 knd
9-10-37
Houbraken, Peter Joesten van (gm Marie)
2 knd: Peter, Gielis
9-36-94
Houbraken, Thomas Joesten van (gm)
2 knd: Philip, Joest
Hove, Symon Faeszn. van
Huechten, Michiel Tiel ens zn van
Huis gelegen te Moesick in Vlaanderen
Huben, Elske
Hulse, Mercelis Henrickszn

9
44
64
25

Jacops, Aert (gm Margriet)
Jacopszn, Aerdt Goerden
Jacops, Anna dr. Gerart Jan
Jacopszn, Dirck (gm Jenneke)
Jacops, Gerart Jan
knd: Philip
Yken (gm Jan Swoesten)
Jacops, Grietgen
-tot Roey Jacops, Hr. Henrick
-priesterJacops, Henrick Jan
Jacops, Jan

126
127
70-104
67-68

Jacops, Jan Jan

-schepen-

Jacopszn, Philip Geraert Jan
Jacops, Thomas Aerts Jan
Janszn., Peter Dirck
Jaspar, Heer
— zaliger—
Jasperszn. Jan
Jeger, Goert de
Joesten, Joest 3an
Joesten, Ysbout
Jonckers, Dirck Henrick
Jonckers, Symon

20

4

124-125
53
128
48-68-124-128-132
II-20-26-50-102III-118-126-128
3-4-67-68-84-104116-127-139-140
124-125
139-140
107

22
91
125
23-24
10

3-38

1

É

Kapel van Omel, de
34
Keerls, Lambert (gm Peterke Mercelis Ysermans)98
Kerk van Asten, de
1-24-39-54-79-90104-112-124
Kerk van Bakel, de
101
Kerkhof, de
117
Kerkweg, de
16
Kessel, Berthout Gieliszn van
66-67-115
Kessel, Berthout Dirckszn van
43
Kessel, Dirck van
dr: Heylwig (gm. Goort Pauwels)
43
Kessel Mr. Dirck Dirckszn van
19
Kessel, Gielis van
113
Kessel, Gielis van (Christina de wede)
2 drs: Jenneke, Wilmke
1 zn:
Berthout
46
Kessel, Willem van -tot Vladeraeken53
Kievitszn., Dirck Peter
117
Korsten, Hr.
-tot Beeck53
Kosterij tot Asten, de
1-24-30-77-78-90101

Kyvenzn., Dirck Peter

5

Laekkemans, Wilm Jan (gm Joestke)
72
Lemmens, Wilm (gm Luytgard)
2 zn: Jan, Peter
138
Lier, Margariet van
1
Liessel, Jacop Joesten van
82-91-93-94- 134
Liessel, Joest van (gm Lijske)
5knd: P e t e r ,J a c o p ,Pauwel
Lysbeth (gm Jacop Danelszn van
Oerscot)
Hanricxken (gm Jan Philip Berckers) 75-76
4-75-76-113
Liessel, Peter Joestenzn van
8-107-115
Loeyen, Dirck Wouter
Loeyen, Frans Wouter (gm Anna dr. Aert
Otterdijck)
1-2-8-15-16-26-31dr : Beien
33-38-41-48-58-6887-93-94-123-127-137
77
Lucas, Aert
45-77-78-103
Lucas, Gheraert zn Jan
44-45-96
Lucas, Jan
Lucas, Mercelis Jan Mercelis
66
(gm: dr. Aert Wilm Berckers)
96
Lucas, Philip Geraerts Jan
Lucas, Philip Jan (gm. Lijsbet dr. Joest
32
v.d. Eynde)
27-102
Lueskens d r . , Henricken Jan
Luytgardenzn, Dirck Jan (of Dirck de
108
Schoenmeker)
Maeszn., Jan Mercelis
Maeszn., Lenart Marcelis
Maeszn., Mercelis Jan Mercelis (gm Willemen)
Maes, Thomas Jan Mercelis (gm Lijsbet)

17-56-97-108
19-56-100-103
93
125

Maeszn.,

Wilm Lenart

(gm Heylwig dr.Jan
Sl a e t s )

23-24
Martens
Aert
123
Martens
Lenard Kersten
-de dr102
Meelen, Jacop Jan (gm Margriet)
21
Meeus, Wouter
4
knd: W e y n ,A n n a ,H e y l w i g ,Heylwich
74
Meliszn., Jan Goert (gm)
133
Meliszn
Mathijs (Marie de wede)
93-94
Meliszn , Peter Mathijs
89
M enne n, Aert Jan Anthonis (gm Engel)
130
M enne n,
, Anthonis Huibert Anthonis
81
, Anthonis Jan
Me nnen,
128-129
, Ant honis Jan Thonis
M en ne n,
42
, Anthonis Joest
Me nnen!
28-85
! Ant honis Joest Anthonis (gm Heilwig
M en ne n,
Diepenbeek)
92-93-95-112-113
M en ne n , Henrick Joesten Anthonis
82
, Joost Thonis (gm. Henricken)
Me nne n,
dr: Maria (gm Pouwel Mercelis v.d.
Eynde)
71-72
Mercelis, Anna dr. Jan
116
Mercelis, Hr.
11
Mertenszn., Herm an Kersten
102
Mertens, K a thar ina dr Jan
102
Mertenszn, M ar ten Jan (gm Anthonia dr Jacop
Froeyen)
83
Meyel, Peter van
8-124
Meyssen, Vrouw
-Helmond90
Michielszn., Aert
30-56
Milheeze, Hr Dirck Roelof szn van
nat dr : Marie
16-47-51-95-121-122
Milheze, Jan Hendric ksz n van
98
Milheeze, Peter Roelo fsz n van
2
zn : Jacop en Roelof
28-39-43-54-72
Moeien, Philip Ghe rae rts v/den
44
Molderszn., A nthonis Wilm
121
Molderszn., Jan Wilm
133
Molekens, Jan (gm Margriet Nouwen)
zn : Jan
35
Molen, Lambrecht Corneliszn van der
133
Molen, de Braeck naast de
53
Molen, huis bij
69-104-119-130-131
Molen, Land bij der auder
45-111
Molen, land bij
1-13-33-67-112-126
Molen, land aan Stoetboom bij
126
Molendijck, Goessen Peterszn v.d.
131
Molen, pad van Loverbos tot den
47
Molenweg, de
76-79-85-97-133-137
Mollerszn., Goessen Joest
82
Mollerszn., Jan Dries
99
Moerkens, Jan
-van Helmont24
Moesdijck, Lambrecht Janszn v.den (gm Heylwi 8)67-68-111-112-114
Moesdijck, Jacop v. den (gm Heylwig)
87-88

Niggers, Joest
-tot Someren —
Nouwen, Aert Ceelen
dr. Margriet (gm Jan Jan Molekens)

5
35

Nouwen,

Jan Peter

(gm.

Sophie)

Oirscot, J aco p D an ielszn van (gm Lijsbeth)
ex I 2 zn: Jan, W ill em
Oirscot,

87-88

67-69-70-74-101
107-111-135

J aco p Da nel sz n van

(gm Lysbeth dr.
Joest van Liessel)75- -76
Onderlaets, G er art Gerart
139
Onstaeyen, L ijs ke van
3
Opwinning, een
27-77-118- 119
Os, Ghera rd L am b r e c h t s z n van
18-84
Os, Gerardt van
36
Os, L am b re cht W il m s z n van
10
Otterdijck, A el b er t D irc ks en Beatrix Dirck
van
128
Otterdij c k , Aert van
3 knd: Jan,
An na (gm Frans Woute r Loeyen}
Pe te r (nat. zn.)
26 61-62-102-111Otterdij c k , Aert Ja ns van
3 d r s : J u t t e ( g m M e r c e l i s P eterszn
van Vosholen)
--- dr.(gm Jan Cor nel is
Snij e r s )
--- d r. (gm J o a c hi m W ilm Bollen)21-99
Otterdij c k , Aert T h o n l s z n van (gm. Johanna)
2 k n d : Jan
An na (gm F rans W o u te r Loeyen)
1-2-68
19
Otterdij c k , An na dr. A e r ts van
Otterdij c k , Cl ae s J a n s z n v.d. ( Mec hteld de wede)
5 knd: F r a n s ,Jan ,P e t e r k e ,Anneke
89
M a rg r i e t (gm)
Otterdij c k , Di rc k A e rt s z n van
111
2 knd: Aelbert, B e atri x
30-31
Otterdij c k , Frans G oe s s e n A e rt s z n van
1-123
Otterdij c k , Go er t J an s zn van
74-95-104-118-1
Otterdij c k , Ja cop Aertszfl van
24-36-37-61-67Otterdij c k , Jan Aertszn. van
111-119-120-128
Otterdijck, Jan Aerts A n t h o n i s z n van ( Johanna
1-19-33-47-85-1!
de wede)
36
Otterdijck, Jan Henrickszn. van
55-91-131
Otterdijck, J o a c h i m H e nd r i ck s z n van
12
Otterdijck, Peter A e rt szn van

Pad, de Ommel se
Panheel, Corn eli s Ca mer li n ck s van
Pasen, 26 maart 1559
Pasen, 14 april 1560
Pasen, 6 april 1561
Pasen, 29 maart 1562
Pasen, 11 april 1563
Pasen, 2 april 1564

133-136
57
19
39
64
89
112
135

Pa u w e l s , Goert

(gm H e yl w i g

dr.

Dirck v.
Kessel)

P e te r s , Ceel
Peterszn;. , Fra ns Dirck
P e t e r s , F rans H en r ic k
P et er s , H en ric k
3 zn: Jan, H enrick, Frans
Peterszn . , H e n r i c k D i r c k (de wede)
Peterszn . , Jan D ir ck
P et e r s , Jan (gm He yl w i g )
P e t e r s , Jan Jan
P e t e r s , Jan Jan en P et e r Jan
P e t e r s , Jan P e t er Jan
Peterszn ., M a r t e n G e ef
Petersdr ., M a r i j k e P e te r Jan
P e t e r s , Peter Jan (gm. E l i s a b e t h )
3 onm. knd: P e t e r , J a n en M a r ia
P e t e r s , Pe ter M e r c e l i s
Peterszn . , P ete r Pete'r Jan
P e t e r s s , R ut ge r
P e t e r s ., W i lm
- en A d a m de zn Ponsuer, Goert
P or t e r s , Di rck ( Jo e st k e de we de en knd)
-de e r f g e n . P o r t e rs , D ir ck A e r t s z n
P o r t e r s , F r an s D i rc k (gm d r. J a n J o o s t e n
Ysbouts)
P o s t e l , G o d s h u i s van

43
53
82
11
49-50-51
49-50
49-50
20-21
74-77-88
113-136
136
80
136
22-2 3-7 4- 113 -13 6
45
136
116
74-104 -11 8
39
117
39
129
35-107

Reest, Heyn van (gm J u t t e dr. D r i e s G o b be l s )
14
Reest, Jan van (gm E l sb e n a)
3 knd: Peter
Yk en (gm Aert A e r t s z n van Brey)
K a th e r i j n (gm Aer t M i c h i e l A e r t s z n ) 5- 3 0 - 12 4
Reest, P eter van
120
Reest, Peter J a n s z n van
30-123-127
Reymen, G i e l i s
-de knd 114
Reynen, G o e s s e n
13
Reynen, M a t h i j s
1°
Reynkens, Heyn J an
79
Robbenzn., G o e s se n Maes
44-85
Robbenzn., Jan Ma es
44
Robbijns, R e y ne r Ru tte
35
Robljns, C la r a
15
Robijnszn, R eyne r Rut
15
Roefs, Aert Jan (gm Yda)
93
Roefs, Anna dr. F r a n c k e n H e nr i c k
133
Roefszn., H e nr i c k L au r e y n s
82-103-104-111
Roef, Jan L a u re yn s
- H eyl wig dr. 44
Roefs, L au re y ns
114
Roefs, M ec hte lt
- de erfgen. 133
Roefszn, M ich iel G i e le n
105— 108
Roefszn., Roef W reyn s (gm Ermgard)
onm. knd
26— 44
Roessel en O o r n be r g en
83
Roesven, Henr ick D irck zn van
121
Roevers, Jan
— van G eldr op —
130
Roey, Henrick Janszn van (gm Heylen)
128
Roggel, Antonis Lenartszn. van (gm Heylwig)
54
Roggel, Huybert Joestenzn. van
139

R o s s u m , Maarten van
R u e l e n s ,, *
Hr.
** • Dirck
““ en

Ru el ens zn. , Dirck
Ruelens, Jan
Ruevenszn., Jan Jan
Rut, Aert Janszn. van
Rut wnd op Kemenay, Jan van
Rut, Jan van (gm Heylwig dr. Dries Jan
Gobbels)
Ruth, Dirck Thielenszn van
Ruth, Metken van
Rutten, Aert
Rijt, Aert Philipszn van (Aleyt de wede}

(Ysbout Marcel Ysbouts
-eed 16 okt 1560)
Schepen : Dirck Jan Vrancken
- eed 2 mrt 1562 (=1563)
Schepenen Asten
Schepenen Asten 1556
Schepenen in 1557
Schepenen 1559 :
Schepenen , Asten in 1560
Schepenen, Pasen 1561
Schepenen in 1561
Schepenen in 1563
Schepenen in 1564
Son, Jan van (gm. Heylwich wede Joest Jacop
Witten)
Slaets, Marie
Slaets, Jan
knd o.a.: P e t e r ,Jan.Margriet
Heylwig (gm Wilm Lenart
Maeszn)
Swoesten, Jan (gm Yken dr Gherard Jan Jacops)
Sanderszn., Aert Aert
Sanders, Goert
Sanders, Jan Aert
Scalvogels, Claes
Scalvogels (.— van Otterdijck), Joachim
Henricks
Scheepers, Aert
Scheepers, Aert Henrick (gm dr. Aert Wilms)
Scheeper, Marten de
Scheerders, Adriaen Peter (Geertruy de wede)
knd: W i l m ,M e r c e l i s ,D i r c k ,Jenneke
Scheerder, Frans den
-erfgenScheerderszn., Frans Wilm Peter
Scheerders, Jan Peter
2 knd: Peter, Heylwich;
Scheerders, Peter Peters en knd.
Scheerders, Wilm
5 knd: Thomas, Heylwig en Aleyt
Jan, Frans
Schoenmaeckerszn, Dirck Thijs
Schoenmaker, Jan den
Schout tot Asten: Lenart Peterszn van
Doerren

141

ss-ftn
103
yg
130
3g
2
14
57
52
55
121

Schepen Asten,

45
110
41
43
94
19
39
89
64
112
55-135
90-91
23

23-24-76
124
82
83
82
1-2131-132
1
90
57
23
15
64
20-21
20-21
20
64
1
3

Schuyl, Peter van
-de e rfg en. Slechszn., Claes Thijs
Slechszn., Dirck Thijs (gm AnnaJ
Slechszn, Thijs
5 knd: D i r c k ,L u c a s ,F r a n s ,Claes
Heylwig (gm Wilm Peter Vermeer)
Sleeger, Jan die
Sluyters, Mar gri et
Scheerders, F rans (Luytgart de wede)
Smeets, Aerdt Henr ick
Smeets, G ee rt ruy
Smeets, Had ewi g
Smeets, H i l lek e dr. Jan
Smeets, Jan Go irts
Smeets, M arc e l is
Smeets, P ete r
-erfgen.S m o l d e r s z n ., G o es s e n Aert
Smolders, G o e s s e n J o est (gm M a rgri et dr.
Aert van Boescot)
Smolderszn., H en r i c k J oe s tk e n
Snijers, Aert Jan (gm Katelljn)
3 drs: J o h a n n a ,M a r i e ,He nr i x k e n
Snyers, Jan C o r n e l i s (gm...dr. Aert Jans v
Otterdij ck)
Snijers, Jan H en r i c k (gm Kather ijn )
Snijer, J oes t Jan (gm Anna)
dr: Ma rie (gm Aert)
Snijerszn, K or s te n Jan
Snijerszn, M e rc e l i s Jan (gm M ari e Jacop
F r oe y e n dr)
Snijers, M e r c e l i s J an H en r i ck s
Spee zn., M at h i js P eter
Sprenger, Mr. H e n r ic k
Stiphout, Aert T h o ni s van
Stoffen, boenet, s c a e r l a e c ke n e.a.
Stricken, Jan
Sljmonszn, Aert Aert
2 knd: Jan, Li jske
Sijmons, Fra ns H e n ric k
2 drs: A nt ho n ia
Heyl wig (gm Jan A er ts zn Vereest)
Sijmons, Goort D aniel en Barths. Daniel
Sijmons, H e y lwig dr. R eyner

Theeuszn., Peter Jan
Theeuszn., W ilbo rt Jan
Thielen, Ant ho n iu s Jan

140
140
88-89-119

117
72
117
49
107
82
31
133
20
42
22
100
17-18 t 99-103
97-135
96
21
96
96
96
83-96-125
125
67
94
79
20
95
106

91-93
48-83
97

42-56
10-15-16-69
(Yda Joest en dr.
Verrijt als wede)

dr: Ma rgriet
Thielen, Jan
Thielen, Jan (doet eed 4 juni 1562)
Thielen, Jan (gm Jenneke dr. Wilm van Brey)
Thielen den oude, Jan
zn : Anthonis (gm)
Thielen den jongen, Jan Jan

92-118
9-11-104
94
27-72
92
38-58-92-118

Thielenzn., Jan Jan
Tielenszn, Mercelis Peter
Tielman, Heer
Tielmans, Jacop
Thielen, Peter Joest (gm Jenne dr. Marten
Ysbouts)
Thoen, Jan van
Thoen, Jan Aert Chielenzn van
Thoeren, Jan van (Ida de wede)
2 zn: Henrick
Claeus (Yken de wede)
Thomaszn., Thomas Jan Mercelis
Thonis, Aert
Thijs, Bruysten
Thijszn, Hubert Henrick (gm Maria dr. Henrick
Chielen)
Thijs, Peter (gm Lijsbet Geverts Verhoeven)
T r ip m a ke r s zn ., Jan Joesten
Tuernout, Dirck Gabriels Jan van

Venne, Goossen v. den
V e ra e l sv o e rt , Henrick
3
zn: G o e r t ,Huybert en Jan
Verasdonck, Ariaen Ghijsbertszn
Verasdonck, Henrick Henricks
Verasdonck, Jan Hendrik (gm Katharina dr.
Hendrick Heynen)

83
64
100
34
85-130
3
70

137-138
137
38
48
6-7-37
55-129
36
133

5-11
133
12
12

11-24-34-35-40-48
66-83-88

21
Verbeeck, Aerts dr.
103-116
Verbeersdonck, Aert Jan Ceelenzn.
81
Verbeersdonck, El isabeth dr. Mercelis
Verbeersdonck, Jan Ceelen (gm Jenneke)
6
knd: Peter ,A e r t ,M e r c e l i s ,H e n r i c k ,
39
P e t e r k e ,Jan
39-116
Verbeersdonck, Jan Jan Ceelen
Verbraeken, Aert (Anna de wede)
98-99-108
zn : Jacop
30-73-87
Vercolbraeken, Anthonis Gheraerts
19
Vercolbraeken, Dirck Deniszn.
— convent
Vercolbraeken, Marie Gerarts dr.
5
Omel 27-30
Vercolbraeken
Gerart
Gheraert (gm Hadewig)
Vercolbraeken
74
2 zn : Anthonis, Frans
22-42
Vercolbraeken, Joest Gheraertszn.
1
V e rd o s eld onc k, Michiel
49-50
Ve rdi jss el don ck, Jacop Joost
Verdijsseldonck , Jan (gm Marie van Boescot ?) 99
77
Verdijss eld onc k, Jan
105-106
Verdijss eld onc k, Joest (Elisabeth de wede)
99
Vereynseldonck, Aert
2
Vereynseldonck, Jan
Vereynseldonck, Peter Wilm (Mechtelt de wede)
3-4-54-57-120
3 knd: Joost.Mechteld.Elsbene

Vereest,

Jan Aertszn

(gm Heylwich dr. Frans
Hendr. Sijmons)
Verkeenen, Aert (gm Katherina)
2 zn : Aert, Peter
Verhazeldonck| Peter Aertzn.
Verheyen, Jacop
dr: Aleit (gm Wilm Joest Danielszn v d
Eynde)
Verheyen, Peter Dirck s (gm Katharijn dr. Joest
Verbraken)
Verhoeven, Aert G e ( v) e r ts
-de e r fg e n . Verhoeven, Aert H u be n z n
-van Lierop Verhoeven, G he v er t s (Anna de wede)
knd
ex II
Verhoeven, G h e ve r t s (Anna de wede)
3 knd: K at h ar in a (gm G hij s b e rt Rutger
Dirckszn)
Peter, E l i sa b e t h (gm Peter Thijs)
Verhoeven, H e n ri ck (gm Ermgard)
Verhoeven, H e n ri ck
Verhoeven, H e n r ic k G he r a er t s
Verhoeven, Jan P eters
dr: A l ey d i s (gm Jan Aerts Verhynart)
Verhoeven, M a r i a dr. Peter
Verhoeven, P e t er Ja ns Peterszn.
Verhynart, Aert Lucas
Verhynart, A nnek e dr. Jan
Verhynart, Jan A e rt s z n (gm A l ey dis Verhoeven)
dr: An na + onm. knd ex II
Verhynert, Luc as (gm Anna)
2 knd: M ar i e (gm Mau rit ius )
Aert
Verhynert, T ho n i s W i lm (gm Marie Deynkens)
Verkeenen, Peter A er tzn
V e r l e y n s d o n c k ., L a m be rt Pouw els Meliszn
Verlynden alias die voerman, Joest Joestenzn.
Vermeer, W i l m P e t er sz n (gm Aleyt)
dr : M ec ht eld
Vermeer, W i l m Peterszn. (gm Heylwig)
Vermolen, P eter Ja nszn
Vernebben, Jan L amb re ch t s
V e r p a p e n d o n c k z n . Hr. M a thij s Merc eli s Wilms
(priester)
Verporten, Jan
Verrijt, Aert P hi li ps (Aleyt de wede)
Verrijt, Do min icu s Joe ste nzn
Verrijt, Gheraert Henr ic k Peters
Verrijt, Henrickendr. Hendrick
Verrijt, Jan Janszn
Verrijt, Jan Janszn en Antonis Janszn
Verrijt, Jacop Jansz n (gm. Anna dr. Aert van
Boescot)
Verrijt, Joost
Verrijt, Lambert Jan Joestenzn
Verhazeldonck, Wilm Aertszn. (gm Marie dr. Joost
Dirck Heynen)

93

68
29

32-117
9-10
27-107
108
84-85

30-55-128-129
26
19
109-114
97
97
33-79-85-86-97
15-44-105
79
23-24-38-79-82-97

16-101
121
86-87
128-129
134
80-81-100-101105-106
117-136-140
64
130-131
34
38-79
128

86
86
108
18-106-132
71
17-18-48-82-99103-108-123
8-97
45-106-130
45

Verrijt,
Verrijt,
Verrijt,
Verrijt,
Verrijt,
Verrijt,
Verrijt,

Lijske
Mathijs Joesten
Peter
Peter Janszn
1 3 wett. knd. Peter Joesten
Peter en Willem
Peter Philipszn.

Verrijt, Wilm
Verrij t , Wilm Janszn.
Verrijt, Wilm Joesten

53-79
55-130
30
118-132
77-78-110
51-118
42-43-99-122-123140
102

132
(gm Barbara Marten
A e r t s d r .)

Ve r s c a u t , Neel
Verschueren, Jan Henrickszn
Vervoert, Jan Anthonis
Verschueren, Peter
Vervoert, Aert
5 knd: Jan, Aert -schepenKatharijn, Lijske, Aleit
-schepenV er vo e rt , Aert Aertszn.
V er vo e rt , Jan Aerts (gm Joestke eerder wede
Marten Mercelis Ysbouts)
Ve r w e yd e n , Bonaventura
Venne, Laureyns van de
-priesterVicarie tot Asten, de

Vissers, Henrick (gm Hadewijch Wijchmoets)
Vlemincs, Wilm
Vogels, Hen drick
-uit GemertVosholen, Mercelis Peterszn van (gm Jutte dr
Aert Jans van Otterdijck)
Vosselen, Jan Peters van
Vrancken, Aleyt
Vrancken, Dirck Jan (gm Katherijn)
zn : Peter
Vranckenzn., Dirk Jan en Henrick Jan
Vranckenzn., Dirck Jan
-schepenVranckenzn., Frans Claes
Vranken, Henrick Jan (gm Jenneke dr. Heyn
Donckers)
2
onm. knd.
Vreyns, Henrick en Joest
Vrienszn, Henrick Aert
Vrijnszn., Aert Aert
Vrijnszn., Jan Aert

9-15-42-87
20

119-120
112-113
56
12

12-56-61-62
12-85-111-112
2-37-56-99-109
20
1-4-25-30-53-5978-79-89-90-92100-104-129
58
26
139
21-26
1-81-108
14
73
67
74-80-110-135
72

67
28
3
87
87-88

Wa ge mek ers , Antonis Wilm
133-134
Wage mek ers zn., Joest Henrick
135
Wagemekers, Willem
dr: Catharina (gm Dries v.d.Water) 55
Walravenzn, Wilm Jan (gm Engel)
21
Water, Andries Henrickszn. v. de (gm Catha
rina dr . Willem)
55-108-133
Woerdingen, Barth. Peterszn van
58

(gm Anna dr. Jan
Deynkens)

Weynen, Me rcelis Dirck
3 drs: Barbara, Katherijn
Yda (gm Aert Jan Roefs)
Weyntkens, E l s bena dr. Heyn
Wilde, Ja cop die
Wilms, Aert
4 knd: Jan, Je nne ke, Aert
dr.( gm Aert Henrick Scheepers)
Willemszn., Daniel.
Willem, G h e vert (Anna de wede)
Willickens, de wede Mat hij s
W i l m s z n ., Goort
Wilmszn., Goert Jans
Willemzn, J ac o p M er c h e li s (en Marie)
Wilmszn., Jan J oe s t en
Willemszn., M e rc e l i s Daniel
Wilmszn., M ic h i e l Ys ebr and
Wilmszn., T ho m as
Winckel, Di rc k J o e s t e n van
Witten, Anna dr. Jans
Wittenzn, A n t h o n is H en r i c k
- pr ov i so r Wittenzn., Di rck J a co p (gm Mechteld)
Wittenzn, H en r i ck J a n (gm Elisabeth)
Witten, Jan
3 knd: H en r ic k (gm. Elisabe th)
Jan, M a r gr i e t
Wittenzn, J an Jan
Witten, J o e st J a c op s (gm 2x)
knd: Jacop, Marie
Wouters, G ie l i s Jan (gm M ar g r ie t Hanen)
Wouters, P ee ter H en r i c k (gm Joestke)
Wreynsen, W i l b o r t J an (gm Katelijn)
Wijchmoets, R ey ner A riaen
Wychmoets, Re yner
5 knd: A n t h o n i s ,J a n ,M a r i a ,M r .Adriaen
Ha de wi jch (gm Hen ri ck
Vissers)
Wychmoetszn, Mr. A d ri ae n Reyner
Witten, Wilm Jan
Wijntkens, Gee rt ru y
W i j n t k e n s z n ., G h e raer t Aert
Wijntkens, J aco p Maes (gm Ida van Eyck)
Wijntkens, Joest Claes

Jan Joesten (Narij de wede)
knd : Joest,...dr. (gm Frans Dirck
Porters)

00
1

■O1
00
00
1

Weg, een erf
Weylertzn., Joost Jan

121
91-193
73
44

90
4
55
19
128
18- 105
1 2 - 107
34- 73-127
22
133
43
128
118
87
18- 119
2 2 - 44

22
22
90- 91
129
126
23
91

58
58
43- 44
101
87
29- 30-123
36

Ysbouts,

8-33-46-47-55-5668-76-87-106-114129-130

Marten Mercelis (Joestken de wede)
zij g m . Jan Aerts Vervoert
3 knd : Anthonis, Henrich
Jenne (gm Peter Joest Thielen)23-85

Ysbouts,

Ys bout s, Mercelis
Y s bo ut s zn , Y s b o u t J o e s t e n (gm)
4 onm. knd.
Y s b o u t s , Y sb o u t M e r c e l i s
- s c h e p e n- eed 16 okt 1560 1
Y s e r m a n s , A e r t Jan
Y s e r m a n s , J a n (gm H eyl wi g )
4 knd: P e t e r !A nn a ,Maria'; W i l l e m
Y s e r m a n s , M e r c e l i s Jan
(gm Go e r t ke n )
4 knd: Frans, Yken
P e t e r k e (gm L am b e r t Keeris)
L i j s b e t (gm Jan van Aerle)
Y s e r m a n s , W i l m Jan

Zanden, T h o m a s P e t e r s z n v.d.
Zeylberch, G e v e r t B r u y s t e n s v/d
Zeylberch, Ja n A n d r i e s z n
dr : J e n n e k e
Zeylberch,
Zeylberch,

20-127
8-76
45-135
21-36
15

98
80-81

87
(gm M e c h 
teld)

77

van den

Jan Jan A n d r i e s z n v. den
M at h i j s B r u y s t e n s z n van den

Zeylberch, M e r c e l i s B r u y s t e n s
de k n d . Zielmissen,
Zoenbrief, een
Zolder, in de kerk
Zusters van Orten, de

v.

16-21-28-41-46-47
5 6 -67-71-117-137
74-113
31-36-37-61-83-87
109-129

den
109
82
11-25-26-49-50

86
69

Klapper

op

Aa,

-belending-

de

de

toponiemen

behorend

bij

Aa b e e m p t , de n
A a s t a p p e n , h u i s et c tot
A c k e r b r o e k s b e e m p t , de
A f f e r b o s , b e e m p t den
A pp a rt , e rf den

Becker, akker in den
Beeck, huis etc. aan ghenen
Bleeck, beempt in de
Boescot, erf in de Stegen
Boenhof op Aestappen, erf den
Borch beempt, den
Bosch, groese den -tot OmelBraessel, een groese op
Braken, land de
Brant, groese in genen
Broeck, akker int groot
Brouwersveld, Jan Maes
Bruystenman, land den
Bussel, hoeve tot
Bleeck, de
Camp, land den
6-78-89
Capelacker tot Omel, land
132
Cattendijck, op den
60
Cauberch, huis in die
74-118
Chielensveld, Aert
59
Cloet, akker den
6
Cloten, land aan die
40
Cobisberch op Huesden,
huis geheten
Coobij, land die
°
Cranenacker, den
54
Cranenbraeck, land die
129

Diesdonck, huis,

land op

Dolland, dat
Donck, op die hooch
Dungen, land op die
Dijck, huis, land aan den

Eeuselken, dat cleyn
Eeussel, beempt dat schueren
Eeusels aan ghenen Bosch, een
Eeussel, het hooch
Eeusselveld, een
Espe, de
Eymerick, beempt den
Eyndel beemden, de

R 62.

2-16-19-24-49-54-56-6070-78-80-92-115-117-134-138
8
16-56-71-117
107
109
31-42
54-79-85
33-37-70-90-91-99-104
40
72-128-131
74
104
6-7-34-59-60-115
9-33-36-108
33-52-53-85-121
73
131
9
45
32-51-60-61-62
31

122

9-34-70-80-91-93-94
108-113-134
10

15-16-65-78
78
2-13-19-53-54-57-67-76-80
106-125-129-133

54
104
34
öo
59
1®°
59

Haeck, beempt die
Haeracker, land den
Halfacker, de
Hageleyck, land bij die
H a ge l c r u y s , land bij het
Haverland achter Onstaeyen, beempt den
Hazeldonck, groese in de
Heerstraat, de
Heesterman op Diesdonk, huis den
Heezacker, land op die
Heyacker, den
Heympt bij het hagelcruys, akker den
Hoechdeck, groese die
Hoefke, het
Hoeven,

land

die

7-14-59
90
59
83-111-112
30-131
100
138
74
95
9-14-28-31-39-47-98-117
6-7-59
30
78
53
133

Honsdonck, beempt die
Horrick, groese op den
Horst, Aerts
Horst in de Stegen, die
Houbraken, huis etc. achter
Huesden, goederen op
Hyndert, huis etc. aan gheen
H yn de r ts v e l t! dat

112-127
10-37-52
109
30
49-115-116
87j88
66-79
54

Ke rck e n a ck e r , de
Kerkwech, de
Kersmeker, land de
Koestraat, de
Kyevitshof, land den

31
89
31-44-96
74

Laarbroek, de groote akker naast
Laarbroeck, huis aant
Laarbroeck, land het
Langstraat,

huis aan

Leynsdonck, beempt in die
Lielder, groese int
Lier, beemtje van Beelen van
Lierop, huis etc. te
Lochten, land in die
Loo, land het hoogh
Loverbos, land op
Loverbos, pad van molen op
Loverbosweg, de
Lijnenvelt,

land dat

1

53
16-27-42-102-130
18-34-52-79-100-108110-121-127-131
36-39-45-49-98-101-103
116
28
3-80-100-101-127-129

2
35-37
48-68
6-7-29-59
138
47-48
36-45-100-101-103-116138
54

Meeskensvelt, groese dat

54

Nootken,

95

land int

Omel, huis enz. tot
Ommelse pad, de
Onstaeyen, beempt tot
Onstaeyen, huis tot

4-19-22-27-29-34-50-5960-66-73-74-108-110-121123-124-126-127-130-136
97
23-38-64-65-92-100-110
95-104-120-127-140

Ouland,

dat

9-10

Poet beempt, een be e m p t
Plomp, beempt den

den

Reynkens, het c a m p k e van Rey n
Reynkens, h o f s t a d van H e y n
Rin«velt, huis aant
Roesven, hui s etc. int
R o m m e n k u y l e n , b e e m p t die
Root, b ee m p t int
Root,

een e e u s s e l

int

Samense hegge, land aan die
Schelmeer, huiske aan gheen
Schoir beempten, dat
Schuermansacker, den
Snijerscamp, land in
Spleet, beempt in die
Sporckt, land aan die
Stegen, huis etc. in de

28
31-44
9-10
10

28-94-106
14
87

2-13-14-19-38-76-79129-133
13-28-134-135
1-2

Stockynde, die
Stoetboom, land naast molen
Stootboem, de
Swartenberch, den
Swartbroeck, dat

116
106
42
1-14-33-138
73
1-30-33-40-97-110-118
30-31-37-40-55-82-89105-111-115-118
45
126
52-53
6-7
1-7-59-61

Thijskensacker, land den

89

Utvanc, den

6-7

Ven, groese of land int
Veldacker, land den
Venacker, den
Venneken, erf dat
Voerhoefden, groese die
Voerseldonck, huis etc. aan

31-70
104
7-59
46
85
14-22-32-41-43-44-6186-109
54-106
24-37
40-49-72-81-88-136

Voert-, land aan die
Vosholen, huis etc. aan
Vosselen, huis aan
Waterlaet, de
Weerdingen, groese tot
Wilchacker, den
Wolsberch, huis/land in de
Wrande, land omtrent der
Wrantynde, erf in
Zaemense hegge, land aan

8-9-37-70-78-99-127
5-9

55
S ,7
27-36-41-46-56-57-64-67
69-76-78-84-103-107-115
116-134-138
137
140

Klapper op alleen persoonsnamen-genoemd bij de
belending der percelen van R 62.
Aerts, Mercelis
Aeyen, Marcelis van
Aeyen, Wilm van
Afterbos, Jan v. den
Asten, Hr. van
Baerle, Jan van den
Beeck, Joest op de
Beerten, Andries Henrick
Berckel, Peter van
Berck(ven), Goert van den
Berckers, Jan Philip
Berckers, Philip
- de erfgen. Berckers, Wilm
Berghe, Aert v. den
Berghe, Aert Aertszn v.d.
Berghe, Aert Thijszn. v. den
Berghe, Frans v.d.
Berghe, Frans Mathijs v.d.
Berghe ,Mathijs v. den
Berghe, Peter v.d.
Berghe, Philip Philipszn v. den
Best, Goossen Aerts van
Boescot, Goert Geldenszn. van
Boescot, Philip Janszn van
Boescot, Severijn van
Bolken, Goirt
Bollen, Jan
Borlaer, Dirck van
Borlaer, Gerits v. den
Borlaer, Jan van den
Bosch, Wreynen van den
Brande, Anna Geraertsdr. van den
Brey, Hr. Hendrick v.1 de vicaris Bruynen, Willem
Bruystens, Thijs
Bunger, Peter den
Bunghersveld, Peter die
Bussel, Goort van
Bussel, Goris van
Janszn van
Bussel, ---

Caer, Maes v.d.
- de erfgen. Callis, Roeff van
Camp, Maes Jan v. de
Ceelen, Aert Dirck Peter
Ceelen, Dirck Peter
Ceelen, Ghevaert Aert Peter
Ceelen, Joest Henrick Peeter

108
54

70
1 09

89-90

33-95
56-90
78
14
73
74
110
132
22-24-36-37
49
112-127
31-39-81-100-109-116
28-70-98-110-136
36
19-29-42
44-45-78-80-81-129
33-81-97
42
43
30-40-111
78
36
104
109
85-104-135
34
73
64
8-55-84
42-44-96-115-127-138
24
10

93
90
138

bPB
32
1 00

2-28-129
54
88— 115

Ceelen, Maess
Ceelen, Marten
1 de erfgen. 1
Ceelen, Pauwel
Ceelen, Peter Peter
Ceelen, Ysbout
Chielenszn., Goert Henrick Dirck
Chielen, Dirck Aert
C i l m a n s , Jan
Claeuszn., Marten Jan
Claeus, Dirck
Coecks, Claes
Coecks, Peter
Coecks, Peter Anth oni s
Colen, Bruy ste n Philips
Colen, Jan
Colen, Luyt
Colen, Wilm
Coppens, Dirck
Cornelis, M er ce lis Thijs Cor nel is
Cornelis, Peter
Cornelis, T hij s Thijs
Corten, Aert
Cruys, Dirck v/de
Cruys, J aco p J a co p s v.d
Cruys, Jacop J ans zn v.d
Cruys, Jan v. d.
Cremers, Li jske dr. Lemmen
Cruys, Michiel (of Gielis) v. de
Cruys, Thomas Thoniszn. v.d

121
19-38-112
78
54-67-80-116
85-104-116
60
44
108
109
121-126-133
5
91-134
94
124-127
24-34-120
65
108
53-120
117
58

Danels, Dirck
Daniels, Gielis

61-123
36-80-98-100-101-116129
51-80
91
34
7-59
89
115
121
57
21-69-79
92-100
46
67
93-95
69

Danieïs, Goert
Daniels, Jacop
Daniels, Jan
- de knd. Daniels, Me rcelis
Deenen, Claes
Deenen, Dirck
Deenen, Yda dr. Jan
Deynkens, G eertken
Deynkens, Jan
Diepenbeeck, Aert van
Dircks, Gielis Henrick
Dircks, Henrick
- de wede Dircks, Jacop
Dircks, Joest Henrick
Dircks, Peter
Doeren, Aert van
Doeren, Bartholomeus van
Doeren, Bernard van
Doeren, Frans van
- de erfgen.
Doerenveld, Frans van
Drieszn., Dirck Jan
Dijck, de knd Maes van den

8
108
40
131
128

31
80-81
30-89-97-110-111-118
82-128-131

1
24-115
91-134
89-111-112
58
10
43-44
108

Elsbroeck, Aert Henrick T hs(jszn van
Elsbroeck, Peter Henrickzn van
Elssen, Dirck Ghielen
Elssen, Chielen
Emonts?, Aert
Emontszn., Aert Peter

2
122

Emontszn., Dirck Herman
Emonts, Frans

121
9g

Emonts, Frans Aert
Emonts, Frans Peter
Everaerts, Lysbet - erfgen. Eyck, Roelof van
Eynde,
ïynde,
Eynde,
Eynde,
Eynde,
Eynde,
Eynde,
Eynde,
Eynde,
Eynde,

,

Aert v. den
Dirck "Danel" Mercelis van den
Dirck Danielszn van den
Gielis Danielszn. v. d
Goert Danielszn v.d.
Math v. den
Mercelis v/den
Mercelis Aerts v. den
Marcel Danelszn v.d
Pouwel Marceliszn v.d

Froeyen,
Froeyen,
Froeyen,
Froeyen,

Jacop
Jan Wilm
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