
Someren R 60 
 
Begint op 7-2-1532 en eindigt op 20-2-1533. (Paasstijl, dus 1533 - 1534) 
 
R60,f.1,dd.5-2-1532: Maria? Gerit Smollers heeft [----] zekere erve toebehoe-
rende Dyrck Henric [G]evart. 
 
R60,f.1,dd.5-2-1532: Verkoop door Heer Mathijs Hannaers, priester, aan Jan 
Verscaut van een stuk beemd, gelegen in die Respen, ul. Jan die Coninck, al. 
erfg. Goessen van den Mulendijck, uf. erfg. Heer Henrick die Bruyn, af. de 
gemeyn Broeckstraet. 
 
R60,f.2,dd.5-2-1532: Belofte van betaling door Jan Verscaut aan Claes Lang-
smets? te Den Bosch, vanwege Heer Hannaers de som van 100 k.gld. 
 
R60,f.2,dd.5-2-1532: Verkoop door Heer Mathijs Hannaerts, pr., aan Jan Aert 
Willem Haydewygs, van een stuk beemd gelegen aent Houbroeck, ul. Jan Goyart 
Maes, al. Gelden Happen, uf. Maes Maes Mesmekers, af. de straet. 
 
R60,f.2r,dd.5-2-1532: Verkoop door Jan Aert Willem Haywijchs, aan Heer Mathijs 
Hannaerts, van een erfsijns van 45 st. jaarlijks op Lichtmisdag verschijnende 
uit een stuk beemd, gelegen aent Houbroeck, ul. Jan [---] Aert Maes, al. Gelden 
Happen, uf. Maes Mesmeekers, af. de gemeyn straet. Item uit huis, hof, enz., 
ul. Jan die Coeck, al. Jan van Kessel, uf. de straet, af. Jan van Kessel. De 
los is 38 k.gld. Een ½ jaar te voren op te zeggen. 
 
R60,f.3,dd.18-2-1532: Verkoop door Mathis Goert Hijnxkens, Jacop Gerits van 
Diepenbeeck als m&m van Margriet en Joest Peter Scepers als m&m van Gisse, 
beiden dochters van Mathis voorz., aan Jan Henric Colen, van 3 vaten rogge 
jaarlijks op Lichtmisdag, te betalen uit een camp eckerland, groot 3 lopensaats 
en geheten die Hoef, ul. erfgenamen Goessen Maes Goyens, al. Rolof van Milheze, 
uf. Jan Thonis Bakelmans, af. de gemeyn straet. Los en vrij, uitgenomen 9 vaten 
rogge, welke Heer Vranck Sbruynen placht te heffen. Testes Jan Colen en Symon 
Sconckers. 
 
R60,f.3r,dd.18-2-1532: Verkoop door Jan Jan Sbruynen, medeschepen, aan Jan 
Henric Smeets jr.?, van een stuk beemd, ul. St. Thonis Outaer, al. Thonis 
Wouters, uf. en af. Goessen Goykens. De verkoper vertijdt op alle brieven 
daarvan. Alle commer wordt door hem afgelost, uitgenomen 1 k.gld. jaarlijks aan 
Joest Verrit. De los is 20 k.gld. 
 
R60,f.4,dd.6-4-1532: Verkoop door Aert Gerit Eerkens, Joest wed. Goyart Sanders 
met geboren momboir, en Maria en Johanna kinderen van Goyart Sanders met momb., 
gelovende voor alle andere erfgenamen, aan Wouter Loyen, van 9 vaten rogge te 
betalen uit huis, hof, enz., ul. Jan Weylarts, al. Goyart van Roy, uf. en af. 
de straet; nog uit een stuk land, ul. Gerit Verheyenbraecken, al. Jan 
Verstraten, uf. Aert Hayegen, af. de Hogewech. Los en vrij, uitgenomen 1 mud 
rogge en 6 peters jaarlijks. De los is 28 peters. Testes Gerit Theuwens en 
Marten Maes. 
 
R60,f.4r,dd.10-4-1532: Verkoop door Willem Peter Sanders en Wouter Goessen 
Goyarts, aan Willem Jacop Chielen, van een erfchijns van 2 k.gld. op Lichtmis-
dag te betalen uit een stuk beemd, ul. en uf. Gielis Bakelmans, al. Jan 
Coppens, af. de straet. De los is 36 gld. 



 
R60,f.5,dd.10-4-1532: Verkoop door Rolof van Milheze en Henric Rolofs van 
Milheze de oudste, gelovende voor al zijn broers en zusters [kinderen?] Rolofs 
van Milheze die ouste, aan Ariaen Dirck Slaets, van een stuk land gelegen opt 
Veltem, ul. Jan Jan Sbruynen, al. het Godshuis van Postel, uf. de waterlaet, 
af. de Hogewech. 
 
R60,f.5r,dd.10-4-1532: Verkoop door Ariaen Dijrck Slaets, aan Rolof van Milheze 
en Henric Rolofs van Milheze den ouden, met al zijn zusters en broers, van een 
erfsijns van 5 k.gld. uit een onderpand gelegen aent Veltem. Belendenden zie 
boven. Nog uit huis, hof, enz., ul. Gosen Lenarts, al. erfg. Goyart Loyen, uf. 
Willem Peter Bakelmans, af. de straet. Item nog uit een heytcamp van 3 
loopsaten, ul. die gemeynen Heye, al. Gosen Heynen Truyen, uf. Joest van 
Werdingen, af. de Hey. De los is 90 k.gld. 
 
R60,f.6,dd.10-4-1532: Verkoop door Rolof van Milheze de oude en Henrick de oude 
zijn zoon, gelovende voor zijn broers en zusters, aan Aleid wed. Denis van 
Colbraecken, van een stuk land gelegen int Veltem, ul. Quirijn Wouters, al. de 
koper, uf. en af. de waterlaet. Los en vrij, uitgenomen een halve braspenninck 
en 1 hoen sijns en de commer van het dorp. 
 
R60,f.6r,dd.10-4-1532: Verkoop door Henrick Henricks van Huechten aan Philips 
van Helmont, van een stuk eckerlend, ul. Goyart Verhoeven, al. Gisse Goyarts, 
uf. de Thiendwech, af. de waterlaet. 
 
R60,f.7,dd.6-1-1533: Verkoop door Weyndel wed. Jan Coecx, voor haar tocht, en 
Goyart en Aert, kinderen van Jan Coecx voorz., aan Willem Claes Willem Dyrcx, 
van een erfsijns van 2 k.gld., te betalen op Lichtmis uit een onderpand, ul. 
die Bruynenbeempt, al. Dyrck van Kessel, uf. Goessen van Veen, af. de wed. 
[---] Maessen. De los is 30 k.gld. 
 
R60,f.7r,dd.8-1-1533: Belofte van betaling door Simon Claes Seelmeeckers aan 
Jan Henrick Conincks van Nunen, van een som van 15 k.gld. in 3 termijnen. 
 
R60,f.8,dd.8-1-1533: Verkoop door Marten Willem Sbruynen, aan Lauwrens die 
Gruyter, van huis, hof, enz. gelegen omtrent de Capelle, ul. Henric Coppen, al. 
Dries Henricks Vervolken, uf. Aert Vervolken, af. de straet. Los en vrij, 
uitgenomen 5 vaten rogge en een ½ blanck sijns. 
 
R60,f.8r,dd.8-1-1533: Verkoop door Lauwrens die Gruyter aan Marten Willem 
Sbruynen, van een erfsijns van 36 st. jaarl. op lichtmis te betalen uit een 
onderpand gelegen omtrent die Capelle, ul. Henric Coppen, al. Dries Vuelpen?, 
uf. erfg. Aert Vervolken, af. de straet. De los is 30 k.gld. Marten Willems 
Sbruynen verkoopt de sijns aan Dyrck huisvrouw van Willem van Aelst. Testes 
Marten Peters en Dijrck Colen. 
 
R60,f.9,dd.3-2-1533: Scheiding en deling tussen de kinderen van Sander Geenen, 
te weten, Thonis, Lambert, Willem Henrick Kiglaers als m&m van Geertruy, en 
Peterke met geboren momb. en de kinderen van Gerit Geenen, te weten, Jan, 
Lambert, Geertruy, Margriet, gelovende voor alle onmundige kinderen en 
butelendige kinderen [Mathijs en Peter, er boven gekrabbeld], van Gerit voorz., 
van alle goederen achtergelaten door Lambert Geenen. De kinderen van Sander 
voorz. is ten deel gevallen huis, hof en hofstadt, ul. Claes Custer, al. 
Deynout Symons, uf. aent Roemsel, af. de straet. Item nog enkele stukken land. 



De kinderen van Gerit voorz. is ten deel gevallen huis, hof, enz. gelegen aent 
Slieven, ul. Jan van Kessel, al. Matheus Roefs, uf. de straet, af. Mathijs 
Alerts. Item ook nog enkele stukken land. 
 
R60,f.10r,dd.3-2-1533: Belofte van betaling door de kinderen van Sander Geenen, 
te weten, Thonis, Lambert, Willem Henrics van Kiglaer als m&m van Geertruy en 
Peterke met momb., van een erfsijns van 3 k.gld. uit huis, hof, enz. gelegen 
aent Slieven, welke sijns Jan Henric Colen gekocht heeft. 
 
R60,f.11,dd.14-8-1533: Verhuur door Haywich dochter van Henric van Nuwenhuys, 
aan Henric haar zoon, van haar hof en erfenis, waarvan zij de tocht bezit, voor 
de tijd van 12 jaar. Ook geeft zij alle beesten waarin zij gerechtigd is, 
behalve 1 koe. Henric voorz. betaalt daarvoor 6 mud rogge jaarl. Testes Marten 
Peters en Dyrck Jan Colen. 
 
R60,f.11r,dd.14-8-1533: Verkoop door Joest Janssen van den Kerckhof aan Peter 
Janssen van een eusel gelegen aent Slieven, ul. Willem Bu[cken?], al. Griet van 
Liessel, uf. Marten van Aken, af. de verkoper. 
 
R60,f.11r,dd.17-12-1533: Verkoop door Joest Janssen van den Kerckhof aan 
Cornelis Reyner Cremers, van huis, hof, enz. gelegen aent Slieven. Testes 
Reynen Willems en Symon Sconckers. 
 
R60,f.12,dd.17-12-1533: Verkoop door Willem Thielens van Eyck, aan Henrick, 
Dirck, Marcelis, Heylke en Margriet, allen kinderen van Jan Colen en Margriet 
Thielensdr., van een erfsijns van 3 k.gld. uit huis, hof, enz. ul. de erfg. 
Michiel van den Eyndt, al. erfg. Claes Maes Claes, uf. en af. de straet. De los 
is 15 k.gld. 
 
R60,f.12r,dd.17-12-1533: Jan Wouters belooft te betalen 3 k.gld. jaarl. met de 
hoofdpenningen van 15 k.gld. eens, welke Henrick Deynout Heyselmans gewonnen 
had aan Daem Philips, zodat de andere goederen daarvan onbelast zullen blijven. 
 
R60,f.12r,dd.17-12-1533: Verkoop door Jan Henric Bakelmans aan Willem Maes 
Gossens, van een stuk beemd gelegen int Romsel, ul. het Godthuys van Postel, 
al.Dyrck van Kessel, uf. de gemeyn Aa, af. Henric Maes. 
 
R60,f.12r,dd.30-4-1532: Verkoop door Willem Maes Gossens aan Henrick Peter 
Bakelmans, van een stuk beemd gelegen int Romsel, ul. het Godthuys van Postel, 
al. Dyrck van Kessel, uf. de gemeyne Aa, af. Henric Maes. Los en vrij, 
uitgenomen 13 st. sijns. Hij belooft te weren op een stuk beemd gelegen tot 
Maris, geheten den Elendonck, ul. Aert Sloers, al. Jan Aechten. 
 
R60,f.13,dd.30-4-1532: Verkoop door Claes Weyndelen aan Henrick Willems van 
Aelst, van een erfsijns van 20 st. uit huis, hof, enz., ul. het Godthuys van 
Postel, al. Jan van Roy, uf. Jan die Vos, af. de straet. Item nog uit een stuk 
land. De los is 60 k.gld. 
 
R60,f.13r,dd.30-4-1532: Verkoop door Hubrecht en Peter, kinderen van Corstiaen 
Slaets zeliger, aan Jan en Arien? ook kinderen van Corstiaen voorz., van het 
deel hen aangestorven van Corstiaen voorz. en nog zal aansterven van Heylwich 
hun moeder. 
 
R60,f.14,dd.7-4-1533: Scheiding en deling tussen Lambert, Willem, Gijsbert 



Gerit Roefs als m&m Willem, Jan Gort Henrick Bakelmans als m&m van Elisabet, 
Willem Peter Bakelmans als m&m van Jenne, Sander Peters Verhofstadt als m&m van 
Peterke, allen kinderen van Willem Geerten en Elisabet. Lambert is ten deel 
gevallen huis, hof, enz., ul. Simon Delen, al. Jan Goert Bakelmans, uf. die 
Hosen, af. de straet. 
 
R60,f.16,dd.?-?-1533: Verkoop door Symon Jan Dyrck Chielen, schepen, aan Jan 
Henric Colen, van een mud rogge erfpacht uit huis, hof, enz. gelegen in de 
Cloetstraet, ul. Gisbert Jan Giben, al. Dyrck Gerits, uf. Gisbert voorz., af. 
de straet. De los is 34 k.gld. 
 
R60,f.16r,dd.30-4-1533: Verkoop door Dirck Gerit Sbrouwers en Henrick Jan 
Janssen van den Waterlaet als m&m van Margriet dochter Gerit Sbrouwers, aan Mr. 
Dirck van Kessel t.b.v. Marten Willem Sbruynen, van een zijl beempts gelegen in 
gheen Bunre, ul. Goessen Hannaert, al. erfg. Jan Brans, uf. de gemeyn wech, af. 
Jan Colen. De grondsijns is 1 hoen min ¼ deel van een hoen. Marten voorz. zegt 
betaald te zijn door Mr. Dirck voorz. van de som van 30 k.gld. 
 
R60,f.17,dd.2-5-1533: Schepenen van Zoemeren Jan Dirck Chielen, Aert die Bruyn, 
Dijrck Daniels, Jan die Coninck, Henrick Peters van den Dijck, Jan Willem 
Sraymeeckers doen cont, dat voor hen comen sijn Gerit Willem Jan Froyen, Jan 
Dirck Happen als m&m van Lenard, Henrick Maes Meesmeeckers als m&m van 
Catelijne dr. Willem Jan Froyen voorz., Eelsken, Aleyt en Dijrck, zusters en 
kinderen van Jan voorz. met hun momb. Zij scheiden en delen zekere erfgoederen, 
hen aangekomen na dood van Willem Jan hun vader en nog zullen aankomen na dood 
van hun moeder. 
Gerit is ten deel gevallen 2 delen van de Bitsmortel gelegen ul. Ghiel Heynen, 
al. Jan Dijrck Happen, uf. de Hoyfweech, af. Dijrck Haesen. Item nog de halve 
Heenes?beempt, ul. Gerit Dijrck Froyen, al. Jan Dijrck Happen, uf. die 
Broeckstraet, af. Jan Sweers. Noch een zijl beempts in die Buenre, ul. Jan 
Dijrck Happen, al. Dijrck Jan Brans, uf. de gemeyn loep, af. Dijrck Jan 
Froyendr. Nog een beempt aan de Art?broecke, ul. Michiel Heynen, al. Dijrck 
Hoelmans, uf. de Broeckstraet, af. opte Wilputsgraeve. Nog 1/4 deel in de 
hofstadt voorz. 
Dirck Jan Froyendr. is ten deel gevallen het 1/3 deel in de Eelsenbeempt, ul. 
Dirck die Heer, al. Peter Maes Mesmeeckers, uf. Aleyt Jan Froyendr., af. Jan 
Brans kinderen. Nog een stuk land gelegen aan Eelsel, ul. Loy van den Schoet 
Heer Wouters, al. Ghiel Heynen, uf. de Eelsenbeempt, af. de Hogewech. Item nog 
een stuk land geheten den Eelsenecker, ul. Jacop Ghiel Ijdens, al. Dijrck die 
Heer, uf. de Broeckstraet, af. de Hogewech. Hieruit zullen zij gelden de sijns 
van de gronden, en Jan Dijrck Happen, Henric Maes, Eelsken en Aleyt voorz. 
hebben vertegen op al hun recht t.b.v. Gerit en Dirck voorz. Allen zullen zich 
houden aan de voorwaarden beschreven in brieven dd. St. Laurensdach 1487. 
 
R60,f.18r,dd.2-5-1533: Verkoop door Henric Jan Jan Colen, mede gelovende voor 
al zijn broers en zusters van de 1e bedde, aan Henrick Janssen van Roy, van een 
stuk erf, gelegen ter plaatse geheten Rockenberch, ul. de Rockenberchstraet, 
al. Korstiaen van den Boomen, uf. de koper, af. de gemeyn straet. 
 
R60,f.19,dd.5-5-1533: Verkoop door Reyner Jan Reynen, aan Gerit Daniel Hanssen, 
van een erfsijns van 3 k.gld. jaarl., welke sijns Reyner voorz. in koop 
verkregen had van Sijmon Delen en die men geldt uit huis, hof, enz. gelegen 
aent Slieven en 1 maersaet groot wezende, ul. Sijmon Reynen, al. Claes Gelden 
Claes, uf. het Romsel, af. de gemeyne wech. Nog uit een stuk eerlant, alles 



volgens schepenbrieven van Den Bosch. Testes Marten Peters en Dijrck Jan Colen. 
 
R60,f.19r,dd.5-5-1533: Verkoop door Jan Verscaut aan Jan Marcelis van Vosselen, 
van de helft van een stuk beemd gelegen aen die Elsen, ul. Aert Peter Maessen, 
al. Dijrck Colen, uf. Jan Colen, af. de gemeyne wech. Jan Verscaut en Jan 
Marcelis hadden de beemd samen in koop verkregen van de erfg. Henric Maes, 
volgens schepenbrieven van 1529. 
 
R60,f.20,dd.5-5-1533: Belofte van betaling door Jan Marcelis van Vosselen, 
vanwege Jan Verscaut, van een erfsijns van 12 k.gld., welke zij samen gewonnen 
hadden aan Eymert die Cremer, wonende in Den Bosch. Testes Sijmon Sconckers. 
 
R60,f.20r,dd.5-5-1533: Belofte van betaling door Andries Aert Papendoncks, na 
dood van Lambert Weyndelen, aan Willem Verstraten en Michiel Konen? ieder 8 
k.gld. 
 
R60,f.20r,dd.5-5-1533: Vertijding door Lambert Weyndelen op de tocht die hij 
bezit van al zijn goederen en 3 scaep, opdat een van zijn kinderen of swaegers 
hem tot zijn dood zullen verzorgen. 
 
R60,f.21,dd.26-4-1533: Verkoop door Gerit van Diepenbeeck aan Goyart IJsbouts, 
van een stuk land, ul. de Molenwech, al. Gossen Goykens, uf. de Hogewech, af. 
Peter Oems. Testes Marten Peters en Marten Willems. 
 
R60,f.21,dd.26-4-1533: Verkoop door Elisabet dochter Loefken Lofs, aan Cristien 
dr. Aert Denen, van alle versterf haar aangekomen na dood van Aert Denen en 
Elisabet zijn huisvrouw. 
 
R60,f.21r,dd.26-4-1533: Verkoop door Peter Joosten Vervolcken, aan Pauwel, 
Willem, Katelijn, Margriet en Joest, allen kinderen van Joest Vervolcken, van 
alle versterf hem aangekomen van Joest Vervolcken zijn vader en nog aan zal 
komen van Katelijne zijn moeder. 
Pauwel Joesten Vervolcken belooft te betalen aan Peter Joesten Vervolcken na 
dood van Katelijn hun moeder de som van 25 k.gld. Testes Marten Peters en 
Dijrck Colen. 
 
R60,f.22,dd.nora die-8-1533: Jan Colen van Lierop heeft opgewonnen met vonnis 
en recht zekere onderpanden toebehorende Jan Tielen. 
 
R60,f.22: [fragment]: ul. de koper, al. Claes Geldens, uf. de gemeyn straet, 
af. Korstiaen Geldens c.p. De los is 15 k.gld. 
 
R60,f.22,dd.25-5-1533: Verkoop door Jan Thissen van Elsbroeck als m&m van 
Gertruy dr. van Henric Deynout Heyselmans aan Willem Henricks van Kiglaer en 
Willem Anthonis Willems, van het 1/9 deel in een beemd, ul. Goyart Lenarts, al. 
Jan Jacops, uf. de koper, af. de Broeckstraet. Los en vrij, uitgenomen de 
grondsijns. 
 
R60,f.22r,dd.1533?: Verkoop door Sr. Jacop Dijrck Sconck priester, aan Sr. 
Dijrck Rulens van Milheze, van een erfsijns van 6 k.gld. Verschijnende op 
Lichtmisdag uit huis, hof, enz. groot wezende 2½ mutsaet, ul. Marten Happen, 
al. Joest Joesten van Lisel c.p., uf. de Kerckwech, af. de gemeyn straet. De 
los is 100 k.gld. Als weer stelt Heer Jacop voorz. een onderpand. 
 



R60,f.23,dd.1533?: Verkoop door Sr. Jacop Dijrck Sconck, priester, aan Sr. 
Dijrck Rulens van Milheze, priester, van een erfsijns van 6 k.gld. op Sint Jan 
Baptistendach verschijnende uit een stuk eerlant, groot 6 lopensaet, ul. Goyart 
Bakelmans, al. Gerit van Heyenbraecken, uf. en af. de straet. Los en vrij, 
uitgenomen een half vierijser thijns. De los is 100 k.gld. De Phs. gld. is 25 
st., de goeden gulden 28 st., het vierijser is 2 st. 1 ort. 
 
R60,f.23r,dd.1533: Verkoop door Jan van Thoer aan Willem Willems van Aelst, van 
1 malder rogge erfpacht, op Lichtmisdach te betalen uit een stuk land, ul. 
Wouter Bakelmans, al. This Hoben, uf. en af. Jan Dalenbroecks, volgens 
schepenbrieven dd.17-2-1527. 
 
R60,f.23r,dd.1533: Verkoop door Willem Willems van Aelst aan Sr. Jacop Dijrck 
Sconck, priester, van 1 malder rogge erfpacht, welke hij in koop verkregen had 
van Jan van Thoer en deze had de pacht in koop verkregen van Joest Jan Roefs en 
deze had het verkocht uit een stuk land, ul. This Hoben, al. Wouter Bakelmans, 
uf. en af. Jan Dalenbroecks. 
 
R60,f.24,dd.27-6-1534: Verkoop door Joest Janssen van den Berckveen aan Mr. Jan 
Heermans, priester, van een erfsijns van 2½ k.gld. op St. Jan Baptist 
verschijnende uit een stuk beemd gelegen aent Eckerbroeck, ul. en uf. de 
gemeynt, al. erfg. Dijrck Brans c.p., af. Jan van Lisel c.p. De los is 45 
k.gld. Testes Jan Jan Sbruynen en Reyner Willems. 
 
R60,f.24r,dd.27-6-1534: Verkoop door Maria dr. Jan Giben met geboren momb., 
verklarend dat Theeuwen haar man momenteel sijnen sijnne nijet mechtich en is, 
aan Jan Thielens van den Waeterlaet, van 1 mander rogge erfpacht, uit een 
onderpand eerlants, geheten die Heestere, ul. Jan Vermolen, al. Jacop Dirck 
Sconck, uf. de Broeckstraet, af. de Hogewech. De los is 32 k.gld. 
 
Tussen f.24 en 24r. ligt een los velletje, waaruit niets is op te maken. 
 
R60,f.25,dd.24-9-1534: Verkoop door Jan Jan Sbruynen, schepen, aan Heer Goyard 
Daems, priester, van het 1/4 deel van een bunder beemd, ul. erfg. Henric Daems 
c.p., al. Gossen van Veen, uf. Goyart Janssen, af. de Vlerckense Dijck. Het 
gehele bunder is gelegen in 5 bunder. 
Verkoop door Jan Jan Sbruynen aan Heer Goyart Daems, van een erfsijns van 1 
k.gld. jaarl. uit een stuk beemd gelegen aent Eckerbroeck, ul. Dijrck van 
Kessel, al. Jan van Aelst, uf. de gemeyn Loop, af. erfg. Claes van Doeren. De 
los is 18 k.gld. 
 
R60,f.26,dd.??: Verkoop door Jan Henrick Bakelmans, aan Dijrck Willem Cort-
smits, van 6 loepensaets heytcamp, ul. Philips van Helmont, al. en uf. de 
verkoper, af. de straet. 
 
R60,f.26r,dd.??: Verkoop door Willem Janssen van Schoet, aan Jan Janssen van 
Scoet, van een erfsijns van 1 k.gld., op St. Jansmisdach verschijnende uit 
huis, hof, enz., ul. erfg. Korstiaen Slaets, al. Jan Vermolen, uf. op Wilput, 
af. de Broeckstraet. Los en vrij, uitgenomen 1 malder rogge en 1 k.gld. 
 
R60,f.26r,dd.??: Verkoop door Willem Janssen van Scoet als m&m van Aleyd dr. 
Jan Sanders, en zij met hem, aan Aert Jan Sanders, van alle versterf hen 
aangestorven van Jan Sanders en Geertruy zijn huisvrouw. 
 



R60,f.27,dd.??: Verkoop door Aert Jan Sanders aan Willem Janssen van Scoet, van 
7 vaten rogge op Lichtmisdach, uit huis, hof, enz., ul. Pauwel Honichmans, al. 
Willem van Aelst, uf. de gemeyn loep, af. de Hogewech. Los en vrij, uitgenomen 
16 vaten rogge en 2 peter en de sijns van de grond. De los is 21 k.gld. 
 
R60,f.27r,dd.??: Verkoop door Claes Janssen van Eeckerbroeck als m&m van 
Katherijne, en zij met hem, aan Jacop van den Eynde tot behoef Marten Willem 
Sbruynen, schepen, van de helft van een stuk beemd, geheten den Riethoeren, ul. 
Ambrosius Verheze, al. erfg. Jan Hennarts, uf. de gemeyn Aa, af. Dijrck 
Sconcks. Heer Henrick die Bruyn had het stuk beemd in koop verkregen van 
Marcelis Costers of Custers, en Heer Henrick had het bij testament vermaakt aan 
de kinderen van Claes en Cathelijne voorz. 
 
R60,f.28,dd.9-8-1533: Verkoop door Sijmon Deelen, aan Deynout Sijmon Reynen, 
van 1 malder rogge op Lichtmisdach verschijnende, uit huis, hof, enz. gelegen 
aent Slieven, ul. Claes Geldens, al. de koper, uf. de straet, af. erfg. 
Korstiaen Geldens. De los is 26 k.gld. 
 
R60,f.28r,dd.10-8-1533: Verkoop door Jan sone Joest Wouters weduwe met haar 
momboir, Elisabet wed. Jan Wouters met geboren momb., allen kinderen van Jan 
Wouters. Jan Jan Wouters mede gelovende voor Geertruyt zijn zuster, aan Gossen 
Thonis Wouters, van een stuk land geheten het Hemelrijck, ul. Goyart Ijsbouts, 
al. de koper, uf. Jan Dalenbroecks, af. de Broeckstraet. Testes Marten Peters, 
Dijrck Colen. 
NB: "Elisabet wed. Jan Wouters met geboren momb." is een toevoeging aan de 
akte. Mogelijk is dit bedoeld als een verduidelijking van "Jan sone Joest 
Wouters weduwe". 
 
R60,f.29,dd.17-7-1533: Verklaring door Aleyt [---] van Hoerrickdr. met momb., 
dat zij toestemming heeft gegeven aan Willem van Hoerrick, dat hij altijd zal 
mogen lossen het mud rogge, dat hij aan Aleyt geldende is, met 25 peters. De 
peter is 23 st. Testes Marten Peters en Dijrck Colen. 
 
R6,f.29r,dd.1-8-1533: Uitspraak in een geschil tussen Heer Peter van Eecker-
broeck en de naegebueren van Zoemeren door arbiters, te weten, Marten Willem 
Sbruynen en Dijrck Colen voor Heer Peter en Willem Claes Willems en Jan van 
[---] voor de naegebueren. Zij zeggen dat Heer Peter net als de naegebueren bij 
zal moeten dragen in de commer van het dorp, naar kwaliteit van zijn goederen 
en van zijn gebruik, zonder het gene waar hij quitantie van heeft, behoudelijck 
dat hij nyet en sal maken rebel? in te defenderen die gueden Thonis sijnder 
maecht. 
 
R60,f.30,dd.1-8-1533: Verkoop door Aert Verscaut, aan Henric Peter Bakelmans, 
van 1 k.gld. jaarl. op Sinter Claesdach verschijnende uit een onderpand gelegen 
aen gheen Heye, ul. Marten van Roy, al. Henric Martens, uf. en af. de Heye. Los 
en vrij, uitgenomen 3 malder rogge jaarl. en 13 gld. sijns. Hij belooft te 
weren op zijn kindsdeel en op zijn vrouws deel. De los is 17 k.gld. 
 
R60,f.30r,dd.??: Verklaring door Jan Jan Wouter Boeyens, dat hij schuldig is te 
betalen aan Meester Willem Swijtten, rector van het altaar in de kerk van 
Asten, dat gefundeert is ende gewijt in die eere des heylich Cruys, 1 mud rogge 
jaarl. op Lichtmis verschijnende uit een stuk eerlant, ul. Wouter Bakelmans, 
al. Lenart Haengreefs, uf. de Tafel van de H.Geest, af. de wech. Jan voorz. 
vertijdt op het mud rogge t.b.v. Mr. Willem en zijn nakomelingen. 



 
R60,f.31,dd.10-8-1533: Verkoop door Deynout Deynouts van Ovelwegen, aan Jan 
[---] Janssen de jonge, van een erfsijns jaarl. van 3 k.gld. op Lichtmis 
verschijnende van en uit huis, hof, enz. gelegen aent Schoet, ul. Henric 
Happen, al. Henrick Gerit Aerts, uf. de straet, af. Ambrosis Verheze. De los is 
60 k.gld. 
 
R60,f.31r,dd.St.Thomas Apostelavont 1533: Vonnisbrief gepasseerd voor ons 
schepenen. Geen namen! 
 
R60,f.32,dd.2-6-1530: Op deze dag is een koopdag gesteld. Diverse vonnisbrieven 
worden geveild in de kerk van Zoemeren. Soe is uutgehoen mijtten kerssen, den 
slach van den erve, die Frans van Bree? opgewonnen heeft mijt vonnis en recht 
naer bruycke van Zoemeren voer een [---] van 20 vaet rogge. 
 
R60,f.32r,dd.1533: Scheiding en deling van erfgoederen nagelaten door Jan Jacop 
Sconck. De erfg. Michiel Schonck is ten deel gevallen een stuk beemd, geheten 
den Langackerbeempt, ul. Gerit Verheyenbraecken, al. erfg. Peter Willem 
Sanders, uf. Marten Aert Gerits, af. de Broeckstraet. Nog 8 vaten rogge 
erfpacht, welke nu heffende en boerende is, op en uit de erfenis van Gerit 
Verhese?. Nog 1 malder rogge uit de erfenis eertijds toebehoord hebbend Claes 
Maes, gelegen aen de Derpstraet, ul. Jan Oems, al. en uf. de straet, af. Jan 
Henric Smeets. De andere erfg. hebben hierop helmelinge vertegen t.b.v. de 
erfg. Chiel Sconcks voorz. De erfg. Dijrck Jacop Sconck is ten deel gevallen 
een stuk beemd geheten den Elsenenbeempt, gelegen aen gheen eynts Schoets, ul. 
Dijrck Brans, al. Heer Jacop Sconck, uf. de Broeckstraet, af. die Bunre. Nog 
een stuk land geheten die Heestere, ul. Heer Jacop Dijrck Sconck, al. Jan 
Vermolen, uf. de Broeckstraet, af. Jan Han[en?]. Los en vrij, uitgenomen 1 
malder rogge erfpacht aan de kinderen Henric Willems. Item nog 1 mud rogge, 
welke nu heffende en beurende is uit erfenis eertijds toebehorend aan Claes 
Maes Segers, ul. Jan Oems, al. en uf. de straet, af. Jan Henric Smeets. Jut 
Jacop Sconcksdr. is ten deel gevallen voor haar tocht en haar kinderen ter 
erfelijkheid, een stuk land geheten die Hofstat, ul. Heer Jacop Sconck, al. 
Willem Jan Waegemeeckers, uf. de Kerckwech, af. erfg. Dijrck Sconck. Los en 
vrij, uitgenomen de grondsijns wezende een 1/2 vierijser en 1 cop garst. Nog 1 
mud rogge erfpacht, die nu heffende is op sekere erfenis, nu toebehorend aan 
Jan Happen, te weten, uit een stuk beemd geheten den Sfroyencamp, ul. Jan van 
Reest, al. erfg. Aleyt Daniels. Nog uit een stuk beemd, gelegen aen Seestraet, 
ul. Dijrck Scheeren, uf. die Bunre, af. de Broeckstraet. De andere erfg. 
vertijden hierop t.b.v. Jut en haar kinderen. 
 
R60,f.34,dd.20-9-1533: Vertijding door de erfg. Dijrck Sconck en Wouter Emonts 
als m&m van Jut en haar kinderen, op al hun recht hen aangekomen na dood van 
Jan Jacop Sconck, in een stuk land geheten den Elsenen acker, ul. Willem 
Tielens van Eyck, al. Lauwrens Goyart Hannaerts, uf. de straet, af. de 
Hogewech. Los en vrij, uitgenomen 3 k.gld., welke geldende is Jan Colen, en dat 
t.b.v. Mr. Jacop, Mr. Lucas, Dijrck, Fransse en Aert Phs. van Helmont als m&m 
van Cristina, allen kinderen van Michiel Sconck. 
 
R60,f.34r,dd.20-9-1533: Overdracht door de erfg. Jan Jacop Sconck, te weten, de 
erfg. Dijrck Sconck en Wouter Emonts als m&m van Jutte cum pluribus en de 7 
kinderen van Michiel Sconck, aan Joest Joesten van Lisel, van huis, hof, enz. 
geheten den Tempel, ul. heer Jacop Sconck, al. en uf. de koper, af. de straet. 
Los en vrij, uitgenomen de grondsijns en de dorpscommer en aan de kerckfabrieke 



29 k.gld. eens. Joest voorz. verkoopt het goed hierna aan Dijrck Jan Happen. 
 
R60,f.34r,dd.20-9-1533: Verkoop door Jacop Sconck aan Henric Henric Vos? van 
een stuk land. 
 
R60,f.35,dd.20-9-1533: Overdracht door de erfg. Michiel Sconck aan Thomaes 
Goyart Lupens?, van een stuk beemd, geheten den Langacker, ul. Gherit Verhey-
enbraecken c.p., al. Peter Willem Sanders, uf. Marten Peters van Horrick, af. 
de straet. Verkopers lossen 14 vaten rogge, welke hen aangedeeld zijn van Jan 
Jacop Sconck, gaande uit erfenis Claes Maes en de erfg. Gerit Verhese? 
 
R60,f.35r,dd.20-9-1533: Verkoop door Willem Smeets, aan Jan Verscaut, van een 
erfsijns van 25 gld. jaarl. op Lichtmis, uit een onderpand gelegen in de 
parochie van Lierop, ul. de straet, al. Jan Vervoert, uf. Peter van Helmont, 
af. het Craenveen. 
 
R60,f.36,dd.17-10-1533: Verkoop door Jan Cnops als m&m van Margriet en zij met 
hem, Jan van Thoer als m&m van Ida, Anna met momb., allen kinderen van Henric 
Deynout Heyselmans en gelovende voor Jan hun broer en Marie hun zuster, aan 
Denis Loyen van het 1/5 deel in een beemd, ul. Jan Jacop Maes Goyel?, al. 
Goyart Lenarts, uf. Henric van Kiglaer, af. de Broeckstraet. Testes Marten 
Willems en Jan Pauwel Colen. Denis voorz. belooft aan Jan van Toer te betalen 
de som van 17 k.gld. 
 
R60,f.36r,dd.17-10-1533: Verkoop door Heer Jan Art Sbruynen en Dijrck zijn 
broer, aan Jan van Aelst, van een stuk beemd, ul. Jan die Coninck, al. Elisabet 
Gabriels c.p., uf. de gemeyn Aa, af. Jan Verscaut. Los en vrij, uitgenomen 1 
vat rogge erfelijk. De beemd was hen aangestorven bij testament van Heer 
Henrick die Bruyn hun oom. 
 
R60,f.37,dd.?-?-1533: Verkoop door Jan Jan Wouters aan Goyaert IJsbouts, van 
huis, hof, enz., ul. de koper, en verder rondom de straet. Los en vrij 
uitgenomen 1 malder rogge erfpacht. 
 
R60,f.37r,dd.1533: Verkoop door Marcelis Jan Goyarts, aan de kinderen van 
Gherit Lambert Gheenen, van 1 mud rogge erfpacht, welke Gherit voorz. eertijds 
verkocht had aan Marcelis voorz., gaande uit een stuk eerland, geheten den 
Kerckacker. 
 
R60,f.38,dd.16-12-1533: Verkoop door Bruysten Bruystens Verheze, aan Gerit Jan 
Liben, van een erfsijns van 3 k.gld. op Lichtmis verschijnende, uit huis, hof, 
enz. gelegen aen den Commerstraet, ul. Jan Jan Liben, al. erfg. Aert Vervolcken 
c.p., uf. de waterlaet, af. de Commerstraet. Het geheel is 7 lopensaeten groot. 
Item uit een sil beemds, in gheen Bunre gelegen en geheten de Riethoeren, ul. 
Marten Willems Sbruynen, al. erfg. Meus Sbloysen, uf. de gemeyn Aa, af. Heer 
Jacop Theuwens priester. Los en vrij, uitgenomen 20 vaten rogge jaarlijks en 1 
mud rogge met de sijns van de grond. De los is 20 k.gld. 
 
R60,f.38r,dd.22-1-1533: Verkoop door Heer Jacop Dijrck Sconck, priester, en 
Gheerit Matheussen van den Hout, aan Marten Aert Daniels, van een stuk eerlant 
aan [---]senstraet, ul. Dijrck Willems van Kiglaer, al. Aert Daniels, uf. erfg. 
Dijrck Sconck, af. de Hogewech. Testes Jan van Doerren en Dijrck Colen. 
 
R60,f.39,dd.22-1-1533: Verkoop door Jan Jan Reynen, aan Deynout Simon Reynen, 



van een stuk land 3 lopes. groot, ul. Sander [---], al. en uf. die hoef die 
Hosen. af. die hoef tot Versel. 
 
R60,f.39,dd.22-1-1533: Verkoop door Thonis Aert Willems, aan Willem en Gielis 
zijn broers, van het versterf hem aangekomen van zijn vader en nog zal 
aansterven van zijn moeder. 
 
R60,f.39r,dd.22-1-1533: Verkoop door Rolof van Milheze en Henric Rolofs den 
ousten. Rolof mede gelovende voor zijn andere zusters en broers, aan Willem 
Janssen Vervoert, van huis, hof, enz. gelegen aen die Daelstraet en genoemd de 
Postel, ul. de Kerckwech, al. Joest van Lisel en Matheus Smetsers, uf. de 
Daelstraet, af. de Commerstraet. Los en vrij, uitgenomen 1 mud rogge aan de 
H.Geest en het jaargeld van de brantscatte die op die gueden van den Postel 
geset sijn en belopende int afleggen totter somme toe van 36 k.gld. en de 
commer van het dorp. Testes Marten Willems en Jan Colen. 
 
R60,f.40,dd.22-1-1533: Verkoop door Willem Janssen Vervoert aan Rolof van 
Milheze en Henrick Rolofs die ouste en voor alle zusters en broers van Henrick 
voorz., van een erfsijns van 2 k.gld. 13 st. en 3 oert. Verschijnende op 
Lichtmis uit huis, hof, enz., geheten de Postel, ul. de Kerckwech, al. de 
Kerckwech, al. Joest van Lisel en Mathis die Metser, uf. de Daelstraet, af. de 
Commerstraet. Verkoper had het voorz. huis, enz. van koper in koop verkregen. 
De los is 84 k.gld. 
 
R60,f.41,dd.22-1-1533: Verkoop door Rolof van Milheze en Henric Rolofs de 
ouste, aan Sijmon Jan Dijrck Chielen, van een stuk land, gelegen aent Heye-
braecken, ul. Willem van Alst, al. erfg. Haywich van? [---] en het godtshuys 
van Postel, uf. de door[---]lant, af. de wech met eenen wech noch daer doer 
gaende. 
 
R60,f.41r,dd.25-2-1533: Verkoop door Lauwrens Hannaerts, aan Dijrck Peter 
Claes, van een stuk beemd gelegen in de Kievitsneest, reyende tegen erfenis Jan 
Brans, Aert Daniel Aert Swevers, al. Jan Happen, uf. de gemeyn Aa, af. erfg. 
Dijrck Brans c.p. Los en vrij, uitgenomen 5 vierdel hoerns sijns. Testes Marten 
Peters en Jan Doerren. 
 
R60,f.41r,dd.25-2-1533: Verkoop door Dijrck Jan Colen, aan Haywich Hennen of 
Henrics, van een erfsijns van 20 st. jaarl., uit huis, hof, enz. gelegen aen 
gheen Scoet, ul. Aert van Beest, al. erfg. Willem Loemans, uf. de straet, af. 
de Kerckwech. Los en vrij, uitgenomen 13 vaten roggen en 3 k.gld. jaarlijks en 
de sijns van de grond. De los is 16 k.gld. 
 
R60,f.42,dd.25-2-1533: Verkoop door Sander Peters Verhofstadt, aan Michiel 
Gijsberts, van een stuk land, gelegen aen de Tiendwech, ul. de koper, al. 
Elisabet Ketelaers c.p., uf. de wech, af. Joest Kerckhofs c.p. Los en vrij, 
uitgenomen 4 vaten rogge erfelijk en 9 placken? sijns. 
 
R60,f.42r: De helft van het blad is afgescheurd. Op de onderste helft staat: 
Verkoop door Heer Gossen Goyart Hannarts, priester, aan Lauwrens Goyart 
Hannaerts, van een stuk land, gelegen aen die Cruyseycken, ul. de Steenstraet, 
al. Dijrck van Kiglaer, uf. de Hogewech, af. de H.Geest. 
f.43: uf. de gemeyn wech, af. erfg. Jan Colen, welk stuk beemd koper voorz. in 
koop verkregen had tegen Jan Happen, volgens schepenbrieven. Los en vrij, 
uitgenomen een half pont of daeromtrent en de sijns van de grond en de commer 



van het dorp. 
 
R60,f.42ren 43 zijn half afgescheurd. 
F.42r: Verkoop door ??? van een sil beemds gelegen [-----] neven in gheen 
Bunre, ul. [---], al. de koper, uf. de gemeyn loep, af. erfg. Jan Colen. Welk 
stuk beemd verkoper in koop verkregen had tegen Marten Willem Sbruynen en deze 
had het in koop verkregen tegen de erfg. Jan Colen. 
 
R60,f.43 is niets meer van te lezen en van 43r. de helft, waarop staat: huis, 
hof, enz. gelegen aen den Hoerick, ul. Jan van Aelst, al. erfg. Crijstiaen 
Joerdens, uf. en af. de straet. Los en vrij, uitgenomen 100 gld. eens en een 
bos mud rogge jaarl. mate van Den Bos en aldaar te tekenen en 8 vaten en 25 
gld. en de sijns van de grond en 24 peters eens. Des soe sullen sij weder 
hebben een mud rogge erfelic aen Henric Maes. 
 
f.44 en 44r. en 45 en 46 zijn niet meer te lezen. Volgens het later aange-
brachte naamregister zou op f.46 een Gerard van den Broeck staan en op f.47 
[---] Wouters. Op f.44 Lambert Gerardt Lamberts. 
 
Uit! 


