Someren R68 1560-1561
Regesten opgesteld door Th.H. Vlemmings - Creemers
Schaduwarchief microfiches, fiche 285, laatste kolom.
Veel teksten zijn zwaar beschadigd. Van het eerste folio is de gehele
rechterkant onleesbaar. Van deze folio is daarom een transcriptie gemaakt
per regel.
Twijfelachtige tekstgedeelten of namen zijn voorzien van een "?". Moeilijk
leesbare delen zijn tussen [] weergegeven. Op enkele plaatsen zijn []
aanvullingen geplaatst op basis van gegevens uit andere akten, zoals latere
verkopingen van het betreffende perceel of de betreffende rente.
Perkamenten omslag waarbinnen een latijnse tekst. Er is niet geprobeerd dit
document uit te werken.
R68,f.1,dd.10-1-1559:
r.1: Wij Gevart Bruystens, Jan Jan [van Diepenbeeck, Gijb Jan Gijben, Jan
Dirck]
r.2: Brants, Jan Dirck Jan Gielens, Willem [Aert Willems, Frans Mathijs van]
r.3: Baerle scepenen in Zoemeren doen condt ----r.4: Hendrick Martens ende Willem Hendrick Denen als [kerckmeesters] ---r.5: ende dat in eenen gebannen gedinge ende vierscaere ---r.6: van Peellandt met zijne voirscreven sceepenen te rechte gedaen ---r.7: ende met rechte aen een stuck lants geheyten den ---r.8: in den parochie van Zoemeren aent Scoet midt eenre sijde neffen ---r.9: andere sijde neffen erfenis Mergret van den Eijnde, streckende van den
Kerckwech --r.10: ende tselve overmidts gebreck van betalinge van 3 achterstedige ---r.11: jaerl. los chijns van eenen k.gld. scrijvende op Sinte Lucendach -r.12: heer Hendrick die Bruijn der kercken van Zoemeren voir den turf ---r.13: opgedragen heeft gelijck claerlick blijckt vuyte originale gront[brief
van]
r.14: Zoemeren, daerop gedicht ende bezegelt met wuythangenden zeegele ---r.15: weesende de dato 1532 den vierden dach in meye ---r.16: kerckmrs. in rechte hebben geprocedeert ende voirts ---r.17: van gemechte tot gemechte met alle solemiteyten van ---r.18: usantie dees banckrechten ende der ranege? daer op geordineert ---r.19: ende dees banckenrechte dair inne onderhouden ende egeen ---r.20: dattet vonnisse der sceepenen nae manisse des stadthouders voirs. --r.21: heeft dat die voirs. kerckmrs. die voirs. onderpandt welte ---r.22: moegen verhueren voer eenen jaer pachts ende nae dexplicatie van denr.23: Indien het niet gequeten en worde dat sij dit selve ---r.24: kercken drie sonnendaegen van vierthien daegen tot vierthien ---r.25: inder voirs. kercken openbaerl. sullen moegen doen veijlen ---r.26: scieter over men sall weedrom keren, ontbreecken ---r.27: ende dat sal men doen met goeder wittiger waeren, nae ---r.28: dattet vonnisse alnoch geleert heeft, als dat die gheen ---r.29: coops eenen weere weesen sall, in soe verre wij sceepenen daer ---r.30: ende alles sonder argelist bezeegelt metten gemeynen zeegele ---r.31: neegen en vijfftich den thienden dach januarij stilo brabantiae ---r.32: Item deese materie (waer wuyt deese forme van deesen vonnisse brieff
---r.33: is geextraheert wuyt Dirck Cornelis protocolle ende ter ---r.34: Dijrck omme dat hij qualicke den stijle hadde ter begeerten der ---r.35: Ick dit nae mijnen simpele verstandt naeder alle usantie mij ---r.36: in goeder forme gestelt.

R68,f.1,dd.28-1-1560: Wij, Berthout van Kessel, Jan Janssen van Diepenbeeck,
Jan Dirck Brants, [Gijb Jan] Gijsberts, Willem Aert Willems, Frans Matijssen
van Baerlo en Jan [Dirck Brants], schepenen in S. doen condt dat kerckmrs.
verkopen een stuk land wegens achterstallige betaling van chijnsen en
pachten. Jan Jacops van Heel biedt een chijns van 6 k.gld. met de achterstallige pachten. Daarop compareert op staande voet Willem van [Ger]wen
Daniels, die zegt, dat hij op de zelfde erfenis ook een achterstallige rente
heeft van 12 gld. met de achterstallige pachten. De voorz. erfenis blijft
aan Willem van Gerwen Daniels om te verkopen.
R68,f.1v,dd.?-1 1560: Vonnisbrief van de provisoren van de Tafel van de
H.Geest, Jan Jan Sbruijnen en Jan Dirck van Kessel. Zij worden gericht aan
huis, hof met een camp lants, gelegen naast Mergriet Scauts met haar
kinderen ter eenre, en Gerardt Jan Coppen ter andere zijde, met een einde op
Deen Erckens en met het andere einde op huis en hof enz. gelegen in de
Slijckstrate, ul. Jan [--], al. Deen Erkens, uf. Jan Jan Bruinen kinderen,
af. [--]straete, en dat wegens gebrek van betaling van 3 mud erfrogge
jaarl., die Michiel [--] als m&m dier tijt, van Hille wed. Jan Meus? ....
Peelt eermaels geloeft hadde te gelden Jacop Michiel [Scoonck] blijkens
brieven dd.13-2-1485. Provisoren mogen een jaar lang verhuren. Is de schuld
dan niet voldaan, dan mag overgegaan worden tot verkoop.
R68,f.2v,dd.12-2-1560: Verkoop door Willem Peeter Sceepers en Jan Peeter
Sceepers, broers, aan Hillegonde Peeter Sceepers, van hun goederen hen
aangestorven van Peter Deynout Coppen en Jutta Willem Matheusdr. hun
grootvader en grootmoeder. De goederen zijn gelegen in de Commerstraet.
R68.f.3,dd.12-2-1560: Verkoop door Dijrck Jan Deynen aan Michiel Peter
Beelen, van 1 malder rogge erfpacht te betalen uit huis, hof, enz. gelegen
aent Scoet. De los is 26 k.gld.
R68,f.3,dd.12-2-1560: Verkoop door Gijsbert Gerardt Roeffs aan Frans Jan
Jacops van een sesterse erfs, door verkoper vernaderd op 6-9-1560 tussen 11
en 12 op ten noen.
R68,f.3,dd.3-3-1560: Transport door Heer Anthonis, Willem, Henrick, Mr.
Anthonis Joost Thielens als m&m van Maria, en Adriana met haar momb., allen
kinderen van Marten Willem Sbruynen aan Herman wijlen Danielsz. van Gerwen,
van het hooch huys, hoff met alle sijne huijsinge, paerke, grachten en
voirts met alle sijne toebehoirten gelegen ter plaatse genaempt de Donck
aent Slijven, ul. erfg. Aert Janssen van Ayen, en verder aan de gemeine
strate. Ook alle actie en gerechtigheid. Ook nog een huisinge met al zijn
erfenissen, eertijds opgedragen geweest bij Willem van de Merevoert, als
gemachtigde van de kinderen [G]erardts van Kessel en dat ter cause van een
jaarl. en erfel. chijns van [--]entwintich k.gld. met de achterstallige
pachten, welke chijns uit kracht van testament dd.1503 ... welk de wettige
kinderen Dijrck en Willem van Kessel de voorgenoemde kinderen naederhandt
verleendt hebben gehadt een schepenbrief, waarmee de voorz. goederen door
gebrek aan betaling opgewonnen en geeviceerd zijn geweest. De voorz.
goederen zijn 1 jaar verhuurd geweest en daarna geveild dd. 17-1-1558.
Gekocht door Hubert Sijmon Scosters, deze heeft ze weer verkocht aan de
voorz. Willem en zijn broers en deze weer aan wijlen Marten Bruynen, volgens
voorz. brieven. Ook vertijden verkopers t.b.v. de koper op de presentatie en
giften van het Altaar van het H.Cruys. Los en vrij, uitgenomen de
grondchijns, de Heer van Helmondt, aan welke chijns de verkopers aan koper
zullen korten voor elke st. jaarl. 30 st. eens en voor elke halve 15 st. En
nog 9 st. aen een altaar tot Mierlo, waarvan zij korten zullen 9 k.gld.

eens. En nog 25 k.gld. jaarl. aan de kinderen Mr. Gerardt voorz., waarvoor
men korten zal 420 k.gld. eens enz. Item verkopen dezelfden aan dezelfde een
dries gelegen omtr. den Donck.
R68,f.4v,dd.3-6-1560: Veiling van een huys, hof, enz. toebehoord hebbend aan
Jan of Hensken van Kessel, om te verhuren.
R68,f.4v,dd.20-6-1561: Koopdag ten huize van Jan Philips, van boven genoemde
goederen, die opgewonnen waren door Heylwich Geenen Brantsdr. op 3-6-1560.
Ze zijn gebleven aan Simon Janssen alias Bercker. Deze heeft ze verkocht aan
Joost Janssen [Verscaut].
R68,los vel,dd.4-3-1564: Een eertijds gedane verkoop door Jan Sweers aan
Claes Wouters van een erfpacht van 2 malder rogge, die men placht te heffen
op Varscher, wordt terug verkocht. Jan Sweers verkoopt dezelfde erfpacht aan
Cornelis Daniels van Oorscot en Jan Janssen van Aijen
R68,f.5,dd.19-2-1560: Verkoop door Jan Janssen van Erp geboren [--] aan [--]
huisvr. Gerardt Peters Verkeene van huis, hof, enz. gelegen in de
Commerstraete, ul. Peter Reijnder Belmekers, al. erfg. Peter Vossen. Item
nog een ecker.
R68,f.5,dd.15-3-1560: Verzoek gedaan door Henrick zoon van Marten Willem
Bruynen aan schepenen van Z. om hem een certificaat van goed gedrag te
geven, daar hij met zijn huisvr. buiten Z. wil gaan wonen. Hij krijgt het
certificaat, maar er staat in de akte, dat hij op 5-3 l.l. eenen gemaempt
Jan van Diepenbeeck heeft gequetst en gewont. Hij heeft zich echter met Jan
voorz. verzoend en deze heeft hem vergeven.
R68,f.5v,dd.14-3-1560: Schuldbekentenis van Herman Daniels van Gerwen aan
Henrick Marten Willems van de som van 50 k.gld.
R68,f.6v,dd.19-3-1560: Doen die hooch scouthet hier was. Heer Mathijs van
Kessel obtimeert een vonnisbrief op een ecker opten Gasthuyswech, ter cause
van een erfmalder rogge, blijkens brief dd.2-10-1431.
R68,f.6v,dd.19-3-1560: Getuigenis op verzoek van Willem Bruystens Verheeze
t.b.v. zijn zoon Ambrosius, gevangen genomen door de hooch scouthet op
beschuldiging door Gielis Jan Wouters, dat Ambrosius voorz. hem zwaar
verwond zou hebben op zondag sexagesima 1559. Getuigen zijn Jan Everardt
Claesz. en Anna dr. Willem Claes Deenen. Zij verklaren dat Ambrosius voorz.
op het tijdstip van de verwonding, met hun het maal gebruikte. Wie de
kwetsuur toegebracht heeft, weten de getuigen niet.
R68,f.6: Tevens getuigen Frans Claes van Otterdijck en Jan Janssen Verscaut,
dat Hubert en Frans, broeder en scoonbrueder dat zij erbij zijn geweest toen
Ambrosius voorz. door de hooch scouthet met een stock ten huyse wuyt
gejaecht is.
R68,f.6,dd.19-3-1560: Aert Anthonis Deenen scutt zegt een paard kwijt
geraakt te zijn, dat hij met een bode om bier gezonden heeft en dat bij een
herberg is losgebroken.
R68,f.6v,dd.25-4-1561: Constitutie gegeven door Heylwich Martensdr. van
Colen aan Berthout van Kessel, om al haar goederen gelegen binnen en buiten
Z. op te heffen en op te bueren, te verkopen of te transporteren, t.b.v.
Heylwich voorz. en haar nat. dr. Katherina van Butsinge. Testes Jan van Diepenbeeck en Jan Brants, schepenen.

R68,f.6v,dd.30-4-1561: Verzoek door Henrick Creijll aan schepenen, dat Heer
Lucas Creijll schuldig zal verklaard worden om te antwoorden wat recht is.
R68,f.6v,dd.14-6-1561: Vonnisbrief van Gielis Aert Metten tegen Berthout van
Kessel, waarop deze geen aanspraak gegeven heeft.
R68,f.7,dd.4-6-1561: Heer Lucas Creijll heeft de penningen geconsigneert,
aenen sceepene aengaende d.. ... van den hoeffven van Eynhouts, dair sij nu
ter tijt pre... sustineerende dat die selve penningen sullen blijven s...
sceepenen, ofte sullen wuytgeset worden ten proff[ijt] [der]gheenen, die
daer toe gerecht sall sijn, onbegr... sallario binnen den dorpe van
Zoemeren, ofte hij Heer [Lucas] begeert die selve penningen te ontfangen,
onder cautie ... en stercker, than hij Henrick Creijl gestelt heeft ... In
weijgeringe van dien begeert hij Heer Lucas voirs. ... heeren sceepenen
apoinctemente, neen off jae. Heer Lucas Creijl heeft als borgen voor de
voorz. penningen gesteld Jan Willem Deenen en Jan Verdoyenbraken, en hij
verobligeerd zijn weerlicke en gereeden goederen. Testes Frans van Baerle en
Berthout van Kessel.
R68,f.7,dd.25-6-1561: Overdracht en vertijdenis door Heijlwich Geenen
Brantsdr. t.b.v. Sijmon Janssen alias Berkers, van alle recht en actie, die
zij met haar brieven van 2 mud erfrogge met vonnis en recht opgewonnen had.
Welke brieven waren van datum 5-2-1435. Zij had ze bij gebrek van betaling
opgewonnen. De goederen behoorden eertijds aan Jan van Kessel Dijrcx.
Heylwich heeft de voorz. goederen 1 jaar verhuurd gehad, waarna zij het
geveild heeft, waarop Sijmon voorz. geboden heeft en zij heeft er dus op
vertegen.
R68,f.7v.dd.7-7-1561: Verkoop door Lambert Sander Gheenen aan Goerd Jan
Goerd Maes van een stuk beemd gelegen int Romsele, ul. het Godshuys van
Postel, al. Maes Peeters, uf. erfg. Willem van Kiggelaer, af. de Broeckstraet. Los en vrij, uitgenomen een ½ st. chijns en 5 moirkens in het
chijnsboeck van Kessell en nog 7 k.gld. en 10 st. in het convent van
Dommelen, die de koper jaarl. en erfel. zal betalen. Testes Jan van
Diepenbeeck, Jan Brants, Berthout van Kessel
R68.f.8,dd.28-7?-1561: Verkoop bij veiling door Heylwich Gheenen Brantsdr.
van zekere opgewonnen goederen, eertijds toebehoord hebbend aan Jan van
Kessel Dircks en gelegen aent Slijven, aan Simon Janssen alias Beckers en
deze heeft het weer doorverkocht aan Joost Janssen Verscaut. De goederen
bestaan uit huis, hof, enz. ul. en al. de gemeyn straet, uf. Jan Franssen
Verdonck, af. de wed. met naemen Elisabeth [Willem?] Mathijs van Baerle c.p.
Testes Jan van Ruth en Berthout van Kessel
R68,f.8v,dd.28-5-1565!: Scheiding en deling tussen Goerd, Bartholomeus en
Jan, broers, Adam Janssen als m&m van Johanna, Jan Sijmon Sjonckers als m&m
van Anna, en Christiaen Lenardt Joosten als m&m van Katherina, allen
kinderen van Daniel Simon Reynen, van alle die erfguederen hen op deeser
bedroefder weerelt verleent en hen van vader en moeder achtergelaten. Aan
Goerd, Bartholomeus en Jan het sterfhuis met de erfenis, ul. Simon Deelen
c.p., al. de mededeylers, uf. erfg. Dirck van Kessel van den naebedde c.p.,
af.de gemeyn straet. met alle eijckenhout, dat rondom het sterfhuys staat,
uigenomen het beste eikenhout, dat behoort tot de mededeylers en swagers.
Item nog het eusel, dat daer teijnde aen leeget, ul. Simon Deelen, uf. erfg.
Marten van Eckerbrouck c.p. Item nog het euselken hercoemende van Lene
Sanders, Item nog een beemd, geheten den claensbeempt, en nog een beemptken
hercoemende van Dirck Jans gelegen int Romsel. Item nog een heytvelt tot
waar Jan Geldens het gepaelt heeft, met het alde huyseken uitgaande recht

tot opte gemeynen heyde. Item nog de sijde van een ecker opte Hosie
noortwaert. Item nog een eckerken gekomen van Heer en Mr. Postel. Item nog
een eckerken ul. de erfg. Gerardt Scoofs. Item nog de halve Steenbeempt, ul.
Adriaen Henricks van Nuenen, uf. Hillegond Jan Colen wed. Voorwaarde is dat
Adam Janssen uit het goed in de Clotstraet, waar Willem Huypkens op woont,
voor hun deel 100 k.gld. eens zal geven, of een rente van 100 gld. eens aan
Aertken Simons tot Lijerop, of aan de erfg. van Jan Dirck Brants. Ook is hen
ten deel gevallen de Langenecker, ul. de H.Geest van Z., al. Heylke Gerardts
c.p. Voorwaarde is ook dat als de ecker neffen Lenardt Jan Lenardts met het
euselken daar bij gelegen en het Hasebeemptken meer is dan de Langenecker
voorz. dat Adam Janssen dan 40 k.gld. eens zal geven aan de broers, Adam
moet dan wel een copse krijgen. Item het ganse eyckenhout aan het euselken
bij erfenis van de erfg. Ceel Willekens en de H.Geest voorz. sal men gelijck
delen met het eikenhout opte straete in de Clotstraet. Item nog de hele
groes gelegen int Alsart tot Lijerop, hercoemende van Jan die Hemeler. Item
nog een halve beemd achter Bussel tot Asten neffen den mededeylers met de
lasten daarop gaande. Item nog 3 malder erfrogge aan Wouter van Buel, aan
Berthout van Kessel 1 mud rogge jaarl. Aan Gerardt Deenen 8 vaten erfrogge,
aan Bruysten Thijs Metsers 7 vaten rogge, aan de erfg. Heylke Cortsmits 6
vaten erfrogge, aan Dirck van Eckerbroeck 1 malder erfrogge, aan de erfg.
Willem Horckmans tot Lijerop 2 mud erfrogge, aan Jan Vleemincx 1 malder
rogge erfel. Aan de erfg. Beel Simons 8 vaten erfrogge, aan de erfg. Maes
die Leuw tot Hersel 1 malder erfrogge, nog een rente van gelden aan Aert Jan
Lueskens. Item nog aan de erfg. Goort Sanders tot Bruwhuys 8 k. gld. en 10
st. jaarl. Item aan Aerd Thijs van den Berge in de Steegen tot Asten 9
k.gld. erfel. Item nog aan Jan Dries op Aastappen 3 gld. erfel. Item nog de
gehele rogpachten en geldpachten tot Mierde en Ruesel, uitgenomen 4 gld. en
10 st. jaarl., die toegedeylt sijn Jan Simon Sjonckers aen eenen genaempt
Heyn Martens tot Ruesele. De voorz. mededelers hebben helmelinge vertegen
t.b.v. de 3 gebroeders voorz. Testes Willem Aerdt Willems. Aan Adam Janssen
is ten deel gevallen het huis met schuur in de Clotdtraet. Item nog een
ecker, ul. Lenaert Jan Lomans c.p. al. de H.Geest. Item het euselken neeffen
de erfg. Ceel Willekens en de H.Geest. Item nog een beemtken genoemd het
Hasebeempten. Nog een eckerken achter de erfg. Jan Jan Sbruynen. Item een
sesterse land op de Hoysie, naast de mededeylers. Item nog de halve beemd
tot Asten achter Bussel. Item nog een ecker tot Lyerop, gekomen van Heer Jan
den Hemeler, met alle lasten daarop staande. Een rente van 100 gld. eens aan
de erfg. Jan Brants. Een malder erfrogge aan de erfg. Joostke Maessen. Item
nog een rente van 100 gld. eens aan Aerdt Peter Sijmons tot Lyerop. Nog 1
mud erfrogge aan Lambert Goerts tot Lyerop. Item een malder erfrogge aan
Elske Lucas. Voorwaarde is dat Jan Simon Sjonckers tot Lichtmis toekomende,
zonder pacht zal leveren aan Adam voorz. 100 k.gld. eens offte mach die 100
gld. laeten staen ten pachte van het hondert, zes. Ook is voorwaarde dat
Adam aan Aertken van Doerren op Lichtmis toekomende zal leveren 50 k.gld.
eens met de achterstallige pachten. Ook is voorwaarde dat de 3 broers en de
3 zusters, elk voor hun deel de 3 vijftig k.gld eens en de andere 3 vijftig
k.gld. eens zullen beleggen tot een erfenis zonder argelist. Aan Jan Simon
Sjonckers als m&m van Anna is ten deel gevallen de hofstadt, gekomen van
Herman Sanders? gelegen tussen de erfenis gekomen van Daniel Simon Reynen,
zoals het gelegen en gepaelt is tussen erfenis der zoenen van Daniel Simons
voorz. en de mededeylers. Item nog de halve Varscherbeempt. En de halve
Steenbeempt vooraan. Item nog een beemd int Romsel, rijdende tegen de erfg.
Jan Martens van Eckerbroeck, met alle lasten daarop staande. Item is hem ten
deel gevallen een rente van 4 k.gld. en 10 st. jaarl. tot Ruesel aen eenen
genaempt Heyn Martens. En ook hij, Jan, moet aan Aertken van Doerren leveren
50 k.gld. eens met de achterstallige pachten. Ten vierde is ten deel
gevallen aan Christiaen als m&m van Katherina, het nieuwe huis aan de Heye
met al zijn toebehoren, ul. Jan Goert Bakermans wed., en de mededeylers.

Item een lopens. land, gelegen opte Hoysie, ul. de Hoeve opte Hoysie, al.
Adam Janssen. Item nog een beemd geheten het Bruecxken. Item nog tot Lijerop
een huis, hof, enz. gekomen van Heer Jan den Hemeler, met alle lasten. Item
nog 3 peeter erfel. aan Gelden Claes Geldens. Item 2 gouden peeters aan de
erfg. Dijrck Slechs. Item nog in het goed van Aert Verscueren tot Asten 2
gld. 3 st. jaarl. Item nog 1 malder erfrogge aan Lodewijck Wouter Loyensoen.
Item aan de erfg. Peeter Wijnen tot Mierle 1 malder erfrogge. Item 125
k.gld. eens aan de erfenis van Jan Simon Sjonckers te leveren zonder pacht.
En ook Christiaen moet aan Aertke van Doerren 50 k.gld. eens leveren met de
achterstallige pachten.
R68,f.10v,dd.2-8-1561: Vernadering door Sander Willems van Kiglaer van een
stuk beemd verkocht door Lambert Sander Geenen en Peeterke zijn zuster aan
Goert Jan Goert Maes op 7-7-1561. Sander Willems van Kiglaer doet dit van
wege Geertruyt zijn moeder, die een wettige zuster is van Lambert Sander
Geenen en Peeterke voorz. Testes Willem Aert Willems en Jan van Ruth.
R68,f.10v,dd.9-12-1561: Verkoop door Sander Willems van Kiglaer van
bovengenoemd vernaderd stuk beemd aan Henrick Aerdt Jan Wouters, tot profijt
van hemzelf, zijn moeder en al zijn broers en zusters. Testes ut supra.
R68,los vel,dd.14-6-1561: Belofte van betaling door Jan Willem Claes Deenen
aan Teunisken Eechtiens tot Nederweert van de som van 50 gld. eens en 2 mud
rogge eens Weerter maet en aldaar te leveren, daartoe verobligeert hij zijn
persoon en goederen. Testes Berthout van Kessel en Willem Aert Willems.

