Someren R69 1560-1562
Regesten opgesteld door Th.H. Vlemmings - Creemers
Schaduwarchief microfiches, fiche ??
Veel teksten zijn zwaar beschadigd. Van de laatste folios is de gehele
buitenrand verloren geraakt.
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.
Dus [---] betekent dat de teks weggevallen is, of slecht leesbaar.
[Art] kan betekenen, dat de naam Art hier gestaan moet hebben, af te leiden
uit andere akten. Het kan echter ook beteken, dat de tekst vrijwel onleesbaar is, doch mogelijk iets gestaan heeft als lijkend op "Art".
Perkamenten omslag waarbinnen een latijnse tekst. Er is niet geprobeerd dit
document uit te werken.
R69,f.0,dd.??: Zwaar beschadigd: Testament van Jan Bruystens en [Artke] zijn
huisvrouw. Mutueel. Indien [Elisabeth] Frans Gabrielsdr. zonder wettige
nakomelingen zou overlijden, dan gaat alles terug naar partijen.
R69,f.0,dd.4-2-1560: Ghijsbert Jan Ghijben heeft verclaert ende bekent ende
indien hij daer van gedrongen waert ende daerop soude moeten tuygen dat
Reyner gheloofden, indien hij die hondert [gulden] die noch bleven staen te
betaelen dat Reyner voirs.[---] Jannen van Aelst bijnnen mijddelen tijden
geven soude alsoo [--- --- ---] die hondert gld. aen Janne quamen te betalen
ende [---] voldaen waert vanden husse als [---] was ende dat Reyner voorz.
van den lesten hondert gld.soude halden/ 10 te gl. ende betaelen daermede
die afterstelle pachten (in marge: die Jan voors. hem laest hadde versogte
doen) die daer noch stonden te betaelen sonder argelist. Testes Willem Aert
Willems et ego, anno 1560 den vierden dach febrewarij.
R69,f.0,dd.4-2-1560: Testament van Gijb en Jut. Zij vermaken aan het St.
Katerijne en Barber gilde een schaap en ook aan de kerk. De H.Geest 5 gld.
eens. Verder op de langstlevende.
Daarop volgt de lijst van verkopers ofte ontgoeyde beginnende 26-6-1561 en
eindigende op 22-?-1562.
R69,f.1,dd.25-6-1561,de dag na St. Jan Baptist: Hebbe ick aengeveert de
Secretarie tot Zomeren ende [---] was op eenen gerichtdach, ten selven tijt
waren [---] scepen Bertholt van Kessel, Jan van Diepenbeeck, Willem Art
Willems, Frans Matthijssen van Baerlo, Jan Dyrck Brants, Jan Dyrck Gielen
ende (is doorgestreept) Jan Jan Sbruynen die dede den selve dach sijnen
scep[eneed]
Dit is geschiet ten selven gerichtdaghe.
R69,f.1,dd.25-6-1561: Gielis in den Valck tot Helmont is gecompareert als
kerckmeester van Helmont ende heeft doen lesen in recht eene scepenen brieff
metten segel van Zomeren besegelt.
Den Schout heeft geoptimeert een vonnis te moegen doen richten aen Peter
Gheenen ten causen van 18 st. overeyndts Peteren van desen optimatii die die
schout op hem hadde, hem niet en hadde gepregneert?
Peter Tielens heeft geobtimeert een vonnis te mogen doen richten aen

Goeyaerd Jan Goerts ten causen van 2 gld.
Dirck Colen Marcelisz. heeft verbuet tguet Peter Weynen die procurator van
den Hagen tot Eyndhoven hadde met vonnis en recht geevinceert ende dat voer
achterstelle pachten ende schaden van recht ende alle voergaende andere van
[---] hem te betalen.
Peter Shasen heeft met vonnis en recht opgewonnen een stuk land gelegen aent
[Ecker]broeck, ul. de gemeint van Z., al. erfg. Dyrck Brants c.p., uf. Jan
van Kessel c.p., af. de gemeint, wegens gebrek van betaling van een
erfchijns van 30 st. jaarl. volgens brief dd.7-6-1542, welke voorz. chijns
Joest Janssen van den Berckven opgedragen had aan Lijske Bordens.
R69,f.1v,dd.30-6-1561: Verkoop door Gevert Geverts aan Henrick Spee van 9
vaten rogge, te betalen uit huis, hof, enz., ul. Frans Coppen, al. Peter Art
Peters, en nog uit een stuk land en een beemd.
Op dezelfde dag is gepasseerd een certificatie van Jan van Vlierden.
R69,f.2,dd.13-8-1561: Den erfg. Willem Cortsmits is dach
tbeslach dat Jan van Vlierden opte selve hadde gedaen.
Obtimatie van Peter Kievits van 1 st. op [----] Sbruynen.
Idem van Grat Genen van 1 malder rogge op Jan Buggen.
Idem van Anna wed. Willem Faes van 1 st. op Gerit [----]

gestelt

tegen

R69,f.2,dd.13-8-1561: Aldus aensiende den twist opgreesen tussen d'erfg.
Willem Willem Cortsmeets ende sijnen susteren tegen den kynderen Willem
Cortsmeets henne oomen ende moeyen [ofte waren] soe is tussen spreken van
goede mannen alsulcken twyst en verschil opgenomen in dingen ende manieren
hier naevolgende ende te weten dat Dyrck en Lenart, Peter en Marten
[Deenen?] hebben gesubmitteert als voer hen portie aengaende ende met
vorden? onder vier arbiters ende wes die vier dair aff uytspreken sullen sij
achtervolgen ende wie die uytspraken die bij de vier uytgesproken sal worden
niet en volgen sal verbueren 25 gld. in [?noptifine --- --- ---]. Testes Jan
van Diepenbeeck, Willem Art Willems, Jan Joosten, Thonis [Jansen].
R69,f.2v,dd.13-8-1561: Vonnisbrief van Frans den Vorster.
R69,f.2v,dd.13-8-1561: Antonis Jan Gerits vraagt vonnis en recht voor de
schout van Peelland aan een hoff genaamd Fladeracken met toebehoren, gelegen
ul. Jan die Wolff, al. de Aa lopende tussen Lierop en Zomeren, uf. de Aa
lopende tussen Asten en Zomeren, af. de Molendijck van Vladeracken, zoals
beschreven in brieven dd.xlvii-28-1, wegens gebrek van betaling van pachten
van 25 gld., welke pacht Joffr. Beatrix van Gerwen wed. Willem van Kessel en
Heer Matthijs van Kessel en Bertholt van Kessel, kinderen van Beatrix en
Willem voorz. beloofd hadden te betalen aan Jan Gerits, jaarl. op
O.L.V.Lichtmisdag.
R69,f.2v,dd.13-8-1561: [Vervolg van de akte op f.2 aangaande Cortsmits].
Arbiters Jan van Diepenbeeck, Willem Art Willems, Thomaes Janssen en Jan
Joosten doen uitspraak: Thomaes Willem Willem Cortsmeets voor hemzelf en
gelovende voor Marie zijn zuster zullen overgeven en vertijden op al hun
actie, recht en toezeggen, ook gelovende voor hun moeder aangaande haar
tocht, op al hun goederen. Des moeten Dyrck, Lenart, Peter en Marten samen
aan Thomaes en zijn zuster Marie 16 gld. geven en nog het huisraad. De
kosten die nu gemaakt worden zullen ze mogen korten op de 16 gld.
R69,f.3,dd.14-8-1561: Thomas Willem Willem Cortsmeets ook gelovende voor
Marie zijn zuster en voor haar man? welke Marten P[---] was en mede
gelovende voor hun moeder geven over aan Dyrck Willem Cortsmeets, Lenart

Gosen Lenarts, Peter Peters! Verschuren en Marten Verheyenbraken al hun
versterf hen aangekomen van hun vader Willem Willem Cortsmeets. Zij
vertijden erop t.b.v. bovengenoemde personen.
R69,f.3v,dd.3-9-1561: Verkoop door Dyrck Lambrechts van Eckerbroeck aan Sil
van Hulsen van een erfchijns van 3 gld. te betalen uit huis, hof, enz.
gelegen in de Hoelstraet, ul. Godhuys van Postel, al. erfg. Joest Maeskens,
uf. de straet, af. Maes Peters.
R69,f.4,dd.3-9-1561: Jan Wouters heeft een schepenbrief doen lezen van 3
malder rogge op Gielis Cortsmeets.
R69,f.4,dd.3-9-1561: Ratificatie door Jan Joesten Andries, als gemachtigde
van Peter Veyt, van Michiel Peter Jan Gijben, ter cause van 24 gld.
R69,f.4,dd.3-9-1561: Getuigenis voor schepenen, door Dirck Gielen, Willem
Henrick Deenen, Henrick Jan Luycen en Anthonis Dijrck Geldens, dat Willem
Joesten Vervolcken gebrekkig is en door het verlies van zijn vrouw niet voor
zijn scamel cleyne kynderkens kan zorgen en dat het dus beter is goed te
verkopen dan te behouden.
R69,f.4v,dd.24-9-1561: Aanspraak van Willem Vermeervoort op Herman van
Gerwen.
Vonnisbrief van de schout van Helmont aan Lenart Janssen van Aelst.
Vonnisbrief van de schout deser bancken op Philips Verbraken van 12 pond,
aenhalende? den tegen seggen van Joest Buckincks.
R69,f.4v,dd.1-9-1561: Verkoop door Jan van Aelst aan Lenard Goessen Lenarts
van 1 mud rogge erfpacht, te betalen uit huis, hof, enz. gelegen aen de
Heye, eertijds toebehoord hebbend Goessen Lenarts van Roey, en nu zijn
kinderen. De kinderen zijn schuldig het mud te gelden aan verkoper volgens
brief dd.13-2-1557. De verkoper had de mud rogge in koop verkregen tegen
Daniel Tonis van Leend. Testes Jan van Diepenbeeck en Jan van Ruth.
R69,f.4v,dd.29-9-1561: Verkoop door Elisabet Dyrck Simonsdr. aan Frans
Willem Bruystens van haar kindsdeel haar aangekomen van vader en moeder
R69,f.5,dd.1-10-1561: Verkoop door Jan van Lier als m&m van Margareta dr.
Goert Dyrck Peters en Wouter hun zoon, aan Jan van Diepenbeeck ter tocht en
Jenneke zijn dr. verwekt bij Katharina, ter erfelijkheid, van 3 mud rogge
erfpacht, mate van 's Hertogenbosch, met achterstallige pachten, te betalen
en ten Bosch te leveren vrij van leenscappen, beden en andere lasten, die
daer op comen mochten van schertogenwege. Te betalen uit huis, hof, enz. aan
de ene zijde de erfg. Willem van Horrick, aan de andere zijde de erfg. Claes
Deenen. Nog uit een ecker, groot 4 lopens. ul. erfg. Willem van Horrick,
al.Jan Sanders, uf. het Kerckpat, af. de kinderen Henrick Gerits Moens. Item
uit een ecker, groot 2½ lopens. ul. Elisabeth wed. Jan die Wolff, dr. Marten
Moens. Schepenbrieven van 's Hertogenbosch dd. St. Antonis avont 1555.
Testes Jan van Ruth en Frans Matthijssen van Baerlo.
R69,f.5v,dd.10-10-1561: Overdracht door Dyrcksken wed. Marten Willem
Sbruynen, Heer Antonis, Henric en Willem, broeders, kinderen van Marten
voorz., Adriana hun zuster met momb. De voornoemde personen zich sterk
makend voor hun broers en zusters, niet present wezende, aan Jan Bruystens,
Michiel Goerts Verbernen en de erfg, Dyrck Colen, van al hun gerechtigheid
en toeseggen dat zij hebben in en op een schepenbrief dd.14-10-1524. Zij
vertijden erop. Testes Jan Diepenbeeck en Jan Brants.

R69,f.5v,dd.28-12-1560: Verkoop door Jan Jan Smollers aan Wouter Joest
Wouters van een erfelijke rente van 2 gld., en te betalen uit zekere
onderpanden gespecificeert staande in schepenbrieven van Den Bosch dd.
31-1-1527. De rente is verkoper eensdeels aangekomen van zijn oom en
anderdeels gekocht van zijn mede erfg. Testes Mr. Bertholdt en Frans Mathijs
van Baerlo.
R69,f.5v,dd.11-10-1561: De kerckmeesters van Helmont tegen Willem Gevart
Gerits.
Willem Vermeervoert tegen Herman van Gerwen.
R69,f.6,dd.20-10-1561: Vonnisbrief van Thomaes Janssen opt Voertke wegens
achterstallige pachten van 3 mud erfrogge.
Wilhelmus van Vermeervoert tegen Gerwen Nouden huisvr.
Vonnisbrief van Jan Joesten op Michiel Jan Gijben voor 24 st.
Vonnis van absolutie door Art Cortsmeets van de [---] gedaen bij Heer
Antonis Martens.
Frans Gerit Francissoen is gecompareerd tegen Jan Happen van Stercksel.
De kerckmeesters van Helmont Jan Loey Meysens en Gielis Weylerts en Dries
Janssen Driessoen obtimeren een vonnisbrief.
Verklaring door Catharina wed. Joest Horckmans met Dyrck haar zoon, dat
Goert haar zoon het Voertke heeft gehuurd. Elk lopense land voor 5 vaten
rogge en elk lopense groes voor 24 st.
R69,f.6,dd.20-10-1561: Vonnisbrief
Reyner Campen of zijn goederen.

van

Goeyaert

Pouwels

van

Duppen

aan

R69,f.6,dd.22-10-1561: Aendrachten Cornelis Daniels van Oerschott om
singulaer conden verhoret te hebben. Aen Dries Jan Smeets, Jan Art Sanders,
Gerit Michiel Philips, Tonis Loey Sbruynen ende Maria Huybrecht Sijmons
huysvr. ende weerdinne ende Anna Gerit? Smolders haer maget ende dienstbode.
Zij getuigen dat Joest Daniels van Oerschot en Pouwel Henrick Roeffs in de
herberg van Huybrecht Sijmons en Maria zijn huisvr., die door Anthonis
Lodewick Sbruinen Maria Pouwels wordt genoemd, een twist gekregen hadden,
waarbij op een gegeven ogenblik de voorz. Pouwel een blooten degen in zijn
hand had, waarmee hij Joest voorz. te lijf ging, die hem afweerde met een
stoel. Later zijn zij naar buiten gegaan, waar Joest onder een heg terecht
kwam, waar Pouwel verder ging met slaan. De degen was volgens getuigen
bebloed. Zij verklaren verder dat Joest, die gevangen zit, volgens hun geen
mes in de hand had. Dit alles geschiedde op 10-10-1561.
R69,f.7v,dd.20-11-1560: Verkoop door de erfg. van Peter Goert Maes, te weten
Ermgart Petersdr. met momb., en Oda Petersdr. met momb., Hendric van Rhijn
als m&m van Tonisse en zich ook sterkmakend voor de onm. kinderen van Goert
Peter Goert Maes, Teuwen Teuwen Wouter Jacops als m&m van Geertruyd en zich
ook sterk makend voor Marcelis? zijn zwager, niet tegenwoordig zijnde. En
Jan Sijmon Jan? Peters en Gerit Goerts en de kinderen Gerit van Houts,
Lijnke en Heylke met hun momboirs, aan Willem Jan Walravens van een camp
land en erf met beyde die woenhuysen daerop staende, gelegen aen de
Keyserstraet met nog een stuk land gelegen aen de Kerckwech, naast de
erfenis van Joest van den Camp, volgens schepenbrief dd.20-1-1523.
R69,f.8,dd.5-11-1560?: Jan Happen contra Gerit Franssen.
Willem Vermeervoert contra Herman van Gerwen.
Antwoord van Willem Vermeervoert aan Herman van Gerwen.
Vonnisbrief van Jan van Kessel aan Herman van Gerwen.
Gerit Francissoen wil antwoord van Jan Happen.

R69,f.8,dd.5-11-1560?: Verkoop door Jan Jan Sbruynen en Jan Dyrcx van Kessel
de primo thoro, als gezworenen van Zomeren, aan Jan Dyrck Brans onze
medeschepen, van een stukje erf, gelegen aent Schoot, bij het huis en erf,
dat placht toe te behoren aan Maes Loeyen.
R69,f.8,dd.5-11-1560?: De schout wil
verscheidene personen of hun goederen.

een

vonnisbrief

doen

richten

aan

R69,f.8v,dd.16-1-1561: Vernadering door Dyrck Gerits van Kessel van een huis
en hofstad, die Jan de Wit in koop verkregen had tegen Lambrecht Joest
Wouters.
R69,f.8v,dd.24-1-1561: Verkoop door Peter Michiel Schasen aan Jan Sijmons
van den Puth, van een erfchijns van 3 kar.gld., welke erfchijns Mr. Jan
Heermans eertijds in koop verkregen had tegen Sijmon van den Puth, en de
voorz. Michiel Schasen Peters aangekomen is na dood van de voorz. Mr. Jan
Heermans, volgens brief dd.5-7-1531. Testes Jan Diepenbeeck en Jan Brans.
R69,f.8v,dd.24-1-1561: Verkoop door Peter Reyner Willems en Jan Janssen
Verstraten als gezworenen van het dorp Z., aan Jan, Dyrck en Goert, broers,
kinderen van Marcelis Colen, van een stukje erf, gelegen omtrent de huysinge
de Schuer. Testes Wilbart Willems en Jan Brans.
R69,f.9,dd.19-11-1561: Vonnisbrief door Heer Frans van den Eynde met Peter
van den Berckvenne op de erfenis van Frans Joesten van den Berckven.
Vonnisbrief van Jan Wouters Keteler op Gielis Cortsmeets.
De schout tegen Hilleke Colen ter cause van 2 peter.
Gerit Francissoen wil antwoord van Jan Happen.
Wilhelmus Meervoert contra Herman van Gerwen.
R69,f.9,dd.19-11-1561: Helmelinge vertijding door Henrick van Horrick als
m&m van Grietje? op alle recht, schepenletteren en toeseggen, dat hij heeft
op alle goederen hem aangekomen van vader, moeder, zuster of broeder van
zijn huisvr., t.b.v. Elsbene Lambrecht? Vorstersdr. Testes Jan Diepenbeeck,
Mr. Berthout van Kessel.
R69,f.9,dd.3-12-1561: Vonnisbrief van Jan Marcelis Colen voor Peter Weynen.
Wilhelmus Vermeervoert contra Herman van Gerwen.
Gerard Fransisci contra Jan Happen.
Vonnisbrief van Frans de Vorster als gemachtigde van Tonis Jan Gerits op Mr.
Berthout van Kessel.
R69,f.9v,dd.3-12-1561: Bekentenis door Margriet dr. van Ceel Willekens voor
gespannen bank van schout en schepenen, dat zij Lenard Jan Lemmens noeyt
besaet off ontscut? en heeft, dat hij haer soude hebben onvart? eenich gelt.
R69,f.9v,dd.3-12-1561: Overdracht door Sander Willems van Kigler aan Henric
Art Wouters en tot behoef van deze en van zijn moeder en broers en zusters
van de naderschap, die hij gedaan had aan de goederen van Jan Goorts, op een
beemd gelegen int Romsel. Testes Willem Art Willems en Jan van Ruth.
R69,f.9v,dd.9-12-1561: Verkoop door Claes Lenart Haengreeffs, Reyner,
Daniel, Joest, broers, Willem Tielen Claes als m&m van Margriet, Henric Jan
Colen als m&m van Marie, Jan Jan Tielens van den Waterlaet als m&m van
Gieliske, aan Aerd Lenart Haengreeffs, hun broer, van huis, hof, enz.
gelegen tussen erfenis Jan Gruyters en Denis Looeyen, van de Keyserstraet op
de Kerckwech.

R69,f.10,dd.3-12-1561: Eed als schepen door Jan van Doerren
R69,f.10,dd.3-12-1561: Deelbrief van de kinderen Lenart Haengreefs. Claes is
ten deel gevallen het achterste van Joerdensecker strekkende van erf Jan de
mededeler op de Jan Deenen, riende ten beijde sijden heffen dese mededeylers
te weten Willem en Henrick; noch een halve ecker van een sesterse genompt
den Sneep, die sijde suijdwart tussen erf Goessen Thonis ende de H.Geest van
Someren ter eender ende Art Jan Sanders, streckende van erf Jan des
mededelers op de gemeijne hoge wech; noch de helft van eenen ecker genompt
Voertecker, het bovenste eijnde tussen erf. Willem Willems? ter eender ende
de H.Geest ter ander sijde, streckende van erf Art Jan Sanders op Jan de
mededeler; noch het achtende deel van een beempt inde Wien opten Aa metten
eenen eijnde en metten ander eijnde Henrick Colen, streckende metten een
sijde neffen erf Art en Jan die mededeler uijt welck gedeelte desen Claes
sal gelden het vierdedeel van 21 vaten roggge tot Doerne, eenen altaer ofte
rectore daervan. Item hij sal noch hebben het vierde deel van 5 vat rogge, 2
gouwen peters en ses gulden tot Doerne te gelden [---] den beemde.
Jan Janssen van den Waterlaet als m&m van Gieliske is ten deel gevallen de
andere helft van de Joerdens ecker, tussen erf van Henric Colen en [---]
Waterlaet streckende van den Kerckwech op erf Denis Loeyen erfgenamen, noch
[--] helft van een sesterse lande genompt den Sneep van welcken als [Claes
heeft] de ander helft; noch de ander helft van de Voertecker daer Claes
voorz de ander helft van heeft; noch het achtende gedeelte van den Wijen
[beemd] tussen erf Peter Shasen ende de ander sijde Claes voorz, streckende
van den Aa op erf Willem Tielen (doorgehaald) uijt welck gedeelte hij ook
sal gelden het vierdedeel van 21 vaten roggge tot Doerne ende een have
braspenninck chijns in het boek van Helmond. Item dese sal noch hebben het
vierde deel van 5 vat rogge, 2 gouwen peters en ses gulden.
Daniel is ten deel gevallen de Willichkensecker tussen Gieliske [---] Art
mededeyler en strekkende van Jan Heybraken op [---] Item nog de helft van de
Hogenecker tussen Jan Tielens en Ijda Loey Sbruynen en van de mededeylers op
de Hogewech. Nog een deel van een beemd in de Wijen tussen Henric Martens en
Art de mededeler en van Henric Colen op de gemeyne A. Nog de helft van het
Hostarijken alsoe genoempd, tussen [---] Claes Sijmons en de Waterlaet en
van Art de mededeler en Jan Tielens, waaruit hij zal gelden het ¼ deel van
21 vaten rogge. Item zal hij nog hebben 2/3 deel van 5 vaten rogge, 2 gouden
peter en 6 gld. tot Doerren.
Art is ten deel gevallen de anderen helft van de Willichkensecker tussen Jan
Wouters en Daniel mededeler en van de gemeinen wech op de Willichkenswech.
Item de helft van de Hogenecker, het achterste einde tussen Jan Tielens en
Ijda Loey Sbruynen en van Jan van Doerren op Daniel. Nog een deel van een
beemd in de Wijen tussen Daniel en Claes, en strekkende van de A op Henric
Colen. Item de helft van de hofstad tussen wed.? Claes Sijmons en Goessen
Tonis Wouters, strekkende van Daniel op de Molenwech. Hieruit zal hij
betalen het ¼ deel van 21 vaten rogge. Item des moet hij bueren het 1/5 deel
van 5 vaten rogge, 2 gouwe peter en 6 gld.
Willem Tielens is ten deel gevallen de halve molenecker zuidwaarts, tussen
Henric Ketelers en de Molenbraken en van Reyner mededeler op erfg. Heer
Joerden. Item het achterste eynde van de Especker, tussen Claes de mededeler
en Heer Joest Ijda Loey Sbruynensoen, en strekkende op Reyner mededeler c.p.
Item de achtendedeel van de Wijenbeemd vooraen die Heerstraet, tussen
Huybert Sijmons en Peter Shasen, en strekkende op Reyner mededeler c.p. en
de Broeckstraet. Nog het ¼ deel van negendenhalve gld. aan Henric Oeyen en
Jan de Gruyter en Haeywich Joerdens geldende sijnde. Hieruit zal hij geven
het ¼ deel 19 vaten rogge en uit zijn deel van de wijen tot Helmont of in
het boeck van Helmont 1 st. chijns ende 1 morken?
Reyner is ten deel gevallen een gedeelt in den Especker tussen erfenis Heer
Joesten voorz. ende Joest dese mededeler, streckende van erf. Willem Tielens

opten gemeyne waterlaet noch de helft van den Molenecker de sijde totter
molenwaert tussen erf. de legen huize? ende den Molenbraken [---] van Willem
Tielens erf. ende den voorz. braken. Noch het achtende gedeelt van den
Wijenbeemdt tussen erf. Hubert Sijmons ende Peter Shasen, streckende van den
erf. Willem Tielen ende Joest mededelers. Noch het vierdendeel van den
voorg. pacht aan Henric Oeyen [---] [---] precedenti epistola, uyt welcke
hij moet gelden alsoe het vierdendeel van 19 vaten rogge, welcke nu gelt tot
Geldrop ende ten Bosche ende noch 1 st. ende 1 marke.
Joest is ten deel gevallen het achtende deel van den wijenbeemdt tussen erf.
Peter Shasen ende Huybrecht Sijmons, streckende van erf. Henric Colen op
erf. Reyner die mededeler, noch de helft van den haefelijcke part in een
camp erfs tussen erf. Reyners voirs. ende Jan die Gruyter, streckende van
erf. Henric Colen opten gemeynen wech. Noch ? den Especker tussen erf.
Henric Colen ende Reyner voirs., streckende van erf. Willem Tielens opten
gemeynen waterlaet. Noch eenen halven ecker [----] tussen erf. Gosen Tonis
Wouters ende den kercke te Someren, streckende van erf. Henric Colen opten
gemeynen wech, noch het vierdendeel van den voirs. pacht aan Henric Oeyen
[--] in den voirs. brieff gelevert. Hieruit moet hij gelden het vierdendeel
van 19 vaten rogge voirs. ende eenen cop garsten leggende int boeck van
Kessel.
Item Henrick is te deel gevallen het achtende deel van den Wijenbeemdt
tussen erf. Huybrecht Sijmons ende Peter Shasen, streckende van erf. Joest
den mededeler ende Daniel de mededeler. Noch de helft van den reckgraeff het
bovenste eynd, noch de helft van den haesecker het achterste eynd tussen
erf. Jan Tornkers ende Goert Art Goerts, streckende van erf. Joest voirs. op
erf. Lijske Sijmons. Noch den Especker tussen erf. Joest voirs. en Jan
Tielens, streckende van erf. Willem Tielens opten waterlaet. Noch het
vierdendeel van de voirs. pacht tot Henric Oeyen cum alijs, uyt welcke hij
moet gelden het vierdendeel van 19 vaten rogge voirs. Item dese voirs.
delers hebben helmelinge vertegen op des anders gedeelte ende gelovende
offer eenige ongewoenlicken commer quam op eenigen van desen gedeelten, dan
sullen sij malcanderen helpen dragen ygelick na quantiteyt sijns gedeelte,
gelovende voor ygelick dat hij den pacht ende chijns hen toegedeylt alsoe
opte rechten tijt aldaer sal vergelden, datter dander gedeelten ende gronden
ewelick aff ontlast sullen blijven enz. Testes Jan Brants en Jan Jan
Sbruynen.
R69,f.12,dd.3-12-1561: Goert van Geffen en Thomaes Mathijs Claes Mathijssen
hadden getransporteerd aan Tonis Willem Horckmans een huis met hof en
hofstadt gelegen aent Slieven tussen erf. Heer Tonis Denen erfg. en Jan
Diepenbeeck c.p., streckende van erfenis Jan Verstraten op Diepenbeecks
wech. Nu bekent de momboir Frans Heijnen, van het kind van Antonis voorz.,
genaamd Elisabeth, dat er voor het transport nooit betaald is. Men wil dat
alsnoch doen, als de verkopers daar genoegen mee nemen of eranders hun eigen
wil mee zullen doen.
Maes Mathijs Claessen en [Geertruijt] Goertsdr. van Geffen en Daniel haar
broeder, beiden met momb. compareren en Frans Heynen als momb. van Elisabeth, kind van Tonis Horckmans. De verkopers te weten Thomas, Geerte en
Daniel en Frans in de plaats van het kind van Tonis verkopen bovengenoemd
huis, enz. aan Henrick Henrick Martens.
R69,f.12v,dd.3-12-1561: Verkoop door Frans Tonis Heynen voor zichzelf en als
momb. van het kind van Joest! Horckmans, genaamd Elisabeth, aan Geertruyd
Goertsdr. van Geffen en Daniel haar broer, van al hun portie, actie, recht
of toeseggen, dat hij of het kind hebben op een rente van 2 kar. gld., die
Dirck Gerit Sfroeyen geloofd en gevest heeft te gelden, volgens brief dd.
1531. Henrick Martens heeft beloofd als verrijckte schult aan de voorz.
verkopers te betalen de som van 76 gld. Hiervan zal Thomaes hebben 28 gld.

en Geertruyd en Daniel 30 gld. Het surplus is voor het kind van Tonis Willem
Horckmans.
R69,f.13,dd.17-12-1561: Gerart Francissoen contra Jan Happen.
Willem Vermeerevoirt contra Herman van Gerwen.
Johannis Joesten als gemachtigde van Peter [---] contra Peter Peter Giben.
Heer Tijs van Kessel contra Willem van Gerwen.
Jan Willems Verheese en Jan Philips van Helmont geven procuratie om op te
zeggen of af te leggen de som van 24 gld., welke men lossen mag met 400 gld.
aan de wed. Henric van den Leemputh. Testes Jan van Ruth en Frans van Roey.
R69,f.13,dd.17-12-1561: Verkoop door Jan Jan Lemmens voor zijn tocht, Frans
Jan Lemmens als geb. momb. van de onbejaarde kinderen van Jan voorz. verwekt
bij Jutte Art Smeetsdr. en Matheus Gerits van Berckel als gekozen momb., aan
Reyner Gerit Reyners, van een ecker gelegen tussen erf. Jan Tielens van den
Waterlaet en erfg. Goessen Heynen, strekkende van erf. Jan Philips van
Helmont op de Kerckwech, uitgenomen 3 vaten rogge erfpacht en 2 st. chijns.
Testes Jan van Diepenbeeck, Frans van Roey en Willem Art Willems.
R69,f.13v,dd.17-12-1561: Getuigenis voor schepenen door Henrick van Suist,
Willem die knape ten Eynde, Jan Gerith Marcelis, Philips Jan Shasen en
Henric Peter Sceepers, gedaagd door Cornelis Doens, ter instantie van
Mathijs Evert Claes als gemachtigde van Frans Gerits van Brey, in een
onderzoek naar een vechtpartij met die van Helmont. Zij verklaren dat Gerit
van Brey wonend tot Helmont, schout tot Lierop op St. Andriesdach lestleden,
van den beginne totten eynde toe is mede geweest vechtenderhandt met die van
Helmont ende met Henrick Aerts van Mierlo, scutter tot Lierop, diender van
de voorz. schout, ende dat Jan die aflivige int voirs. gevechte doot bleven
is onder den hoop van Lierop. Zij weten echter niet of Jan gedood is door
die van Helmont of door Gerardt die Schout of door Henrick Aerts van Mierlo.
De schout had in zijn ene hand een stoel, waarmee hij de slagen afweerde en
zich verdedigde en in de andere hand een graefsche pashouwer. Zij weten niet
of de aflivige daar mee gestoken is, of dat het door Henrick voorz. of door
die van Helmont gedaan is. Wel verklaren de getuigen dat Gerith de Schout
voorz. de principale oirsaeck is geweest van het gevecht,omdat hij tegen
zijn medevechters van Helmont en tot Henrick Aerts van Mierlo heeft gezegd;
"houwet en steket wat u luyden daer aff comet, ick sall u luyden daer aff
doer dragen". Er is een artikel waarin staat, datter is enen gemeynen faem?,
molenganck ende die smitsen ganck tot Lierop, Zomeren ende andere dorpen
hier rontsom. Alle officieren, principaelick die schout, zijn schuldig alle
quaeddoeners te straffen ende te corrigeren ende gheensijns te mogen
oerloven yemanden quaed te doene. Gerardt de schout had ten minste binnen 24
uur een schuldige aan moeten wijzen of anders zelf de schuld op zich moeten
nemen.
R69,f.14v,dd.27-11-1561: Certificatie voor Jan Wouters die men heyt Keteler
van Leend om voor schepenen getuigenis af te leggen ter instantie van de
wed. Gielis Corsmeets, Oda Peter Goerts en haar kinderen over 1 malder rogge
die Willem Tielens hem thuis heeft gebracht en nog 1 mud rogge, die Jan
Wouters voorz. zelf gehaald heeft van de sulders van Art Cortsmeets en
Willem voorz., en dat hij de 3 malder ontvangen heeft als betaling van de 3
malder rogge, die Gielis Cortsmeets hem overgevest had jaerl. te gelden. Ook
Jan Brants en Willem Art Willems getuigen op hun schepeneed, dat Art
Cortsmeets de wed. en haar kinderen voorz. beloofd heeft de 3 malder rogge
aan Jan Wouters te betalen, zodat de wed. en haar oeren en naecomelingen
daarvan ontlast zullen zijn.
R69,f.14v,dd.27-11-1561: Verklaring van Huybrecht Sijmon Custers voor de

volle vierschare, waarin de schout van Peelland zitting had, dat hij ten
huize van Berthout van Kessel, in den grooten sadele ofte groote camer int
jaer 1560 den 28 augustus, waar ook gecompareerd was Dijrck Laureyns, die
men in de wandelinge heyt Dijrck Buckkinck, deze openlijk heeft horen
bekennen, dat hij en hij alleen op Sinte Laureynsdach Gelis de Meyer van
Stercksell heeft dood geslagen.
R69,f.15v,dd.14-1-1561: Verkoop door Frans Mathijs van Horrick aan Daniel
Lenart Haengreefs, van een huis, staende nu op erfenis Jan Sceerders, dat
Frans voorz. had gekocht of gemangeld van Art Sceerders. Testes Jan Brants
en Jan van Doeren.
R69,f.15v,dd.14-1-1561: Verkoop door Joest Verstraten aan Sil van Huls van
een erfchijns van 3 gld. te betalen uit huis, hof, enz. gelegen aent Schoot,
omtrent den Dreyboom in den Keyserstrate, tussen Jan Jan Sbruynen ter eenre
en Willem Peters aan de andere sijde, strekkende van de Keyserstrate op de
Kerckwech, nog uit een beemd, genaamd de Wijenbeemdt, gelegen tussen erfg.
Jan Kievits en Dijrck Art Smeets, strekkende van Jan Verstraten op de gemeyn
Aa. Los en vrij, uitgenomen 16 vaten rogge ende den chijns van den gronde.
De chijns zal jaarl. betaald worden in de kerk van Neerweert. De los is 50
gld.
R69,f.16,dd.14-1-1561: Verkoop door Jan Verstraten aan Zille van Huls,
t.b.v. Anna zijn huisvrouw, van een erfchijns van 4 gld. en 10 st., te
betalen uit huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, tussen Henric Henrick
Martens en Eymert die Raeymeker, strekkende van de straet op het kerckpat.
Item nog uit een beemd, genoemd In de Wijen, tussen Huybert Martens en
Dijrck Art Smeets, strekkende van Joest Verstraten op de Broeckstraet, los
en vrij, uitgenomen 1? vat rogge en de chijns van de grond en 15 gld.
daervoer met recht uytgaende en 1 malder rogge jaerl. De verkoper belooft de
voorz. chijns te leveren in de kerk van Nederweert. De los is 75 gld.
R69,f.16,dd.?: Gerit Francissen contra Jan Happen.
R69,f.16v,dd.14-1-1561: Verkoop door Michiel Peter Jan Gijben aan Peter
Peter Kievits van het 1/3 deel van 20 vaten rogge erfpacht, te betalen uit
huis, hof, enz.gelegen aent Schoot tussen Geeff van den Zeylberch en de
straet en strekkende van de Commerstraet en de gemeynt. Als onderpand stelt
verkoper de helft van huis en hof enz. gelegen aent Slieven tussen Dijrck
van Eckerbroeck aan beide zijden en strekkende van de straet op Frans Arts
Verschaut. Michiel mag lossen op Lichtmis 1563 met 140 gld. erfgeld, na die
tijd mag hij niet lossen.
R69,f.16v,dd.14-1-1561: Jan Verhees c.a. en Peter van Esp van Woensel zijn
gewesen in rechten aen Willem van Gerwen of zijn goederen, om te komen tot
betaling van hun achterstallige pachten en rechtskosten ter cause van zijn
verhuur aan hen gedaan. Testes Art Willems en Jan van Diepenbeeck
R69,f.17,dd.14-1-1561: Verkoop door Peter Roefs van Milheeze aan Henrick
Joest Boskens en Gerit zijn oom van de helft van een pacht van 3 gld.
jaarl., welke helft voorz. Peter is aangekomen bij testament van Walburg van
Helmont zijn nicht. De chijns geldt nu de erfgenamen van Frans Heyn Sijmons.
deze voorz. Frans verkocht had en beloofd te betalen, volgens een brief van
Asten. Peter heeft beloofd de brief te leveren aan de koper. Item heeft
Peter aan dezelfde beloofd op Lichtmis eerstkomende te betalen 4 gld. en 4
st.
R69,f.17,dd.18-9-1558: Peter Mathijs opten Moriaen te Shertogenbosch, had

opgewonnen met vonnis en recht, een huysinge, hofstadt en hof, enz. gelegen
tussen erfenis Mathijs [Claes] Mathijssen aan beide zijden en strekkende van
de straet op erfenis [Mathijs] Claes, en dat wegens gebrek van betaling van
achterstallige pachten van 3 erfelijke malder rogge. Welke voorz. 3 malder
Goyaert Goyaerts Verbeersen verkocht had aan Jan Smonnicks, blijkens brieven
dd. 30-2-14?4. De voorz. Peter wil verkopen aan de hoogste bieder. Jan van
Diepenbeeck heeft de voorz. huisinge verbuut, waarbij hij aan Peter alle
achterstallige pachten en heeft de huisinge in de kerk doen veilen. Niemand
koopt echter en Jan van Diepenbeeck moet de huisinge zelf houden.
R69,f.17v,dd.27-11-1561: Verkoop door Goert van Best aan Teuwen Jan Conincx
van een stuk land gelegen aen den Mortel tussen erfg. Peter Peters Verhofstat en Jan Dijrck Kievits erfg. en strekkende van erfg. Jan Tielens van den
Waterlaet op de waterlaet. Los en vrij boven den chijns van den gronde. De
verkoper stelt als onderpand 1 mud rogge erfpacht, dat Goert Phs. van
Helmont erfg. en Giel Phs. jaerl. schuldig zijn te gelden aan deze verkoper
volgens erfbrief. Testes Jan Brants en Diepenbeeck.
R69,f.18,dd.15-10-1561: Verkoop door Deenout Jan Wouters aan Jenneke zijn
zuster van zijn deel in haeff en erf hem aangekomen en verstorven, of nog
versterven zal van vader en moeder, waar die zich ook mogen bevinden.
R69,f.18,dd.17-10-1561: Verkoop door Henrick Jan Smolders aan Jan Jan
Smolders zijn broer van zijn deel,recht en toezeggen dat hij heeft op alle
goederen achtergelaten door Jan Henrick Smolders en K[atharine] zijn
huisvrouw. Ook verkoopt hij nog van alles wat hem verstorven is van [----]
susters dat hij nu of nimmermeer sal spreecken [---] met recht off onrecht
op alsulcken goederen eertijds achtergelaten door Jan Henrick Smollers en
Katharine zijn huisvr.
R69,f.18v,dd.25-1-1561: Verkoop door Henrick Henrick Martens aan Willem
Verheyen van een jaarrente van 6 hoerens gld. 12 st. voor de hoerens gld.
gerekend, te betalen scat vrij, bede vrij en vrij van alle lasten ende heren
saken, tot Nederweert in handen van Willem voorz. uit huis, hof, enz.
gelegen aent Slieven, tussen Jan Verstraten en Thijs Verbraken, en strekkende van de erfg. Willem Vermolen op de straet. Nog uit huis, hof, enz. dat
Henric in koop verkregen had tegen de erfg. van Mathijs Claes van Vlierden
c.s. ook gelegen aent Slieven tussen erfg. Heer Antonis Deenen en Jan van
Diepenbeeck c.p. en strekkende van Jan voorz. op Jan Verstraten, los en vrij
uigenomen een wech daer met recht doergaende. Testes Jan van Rut en
Diepenbeeck.
R69,f.19,dd.25-1-1561: De los van bovengenoemde rente is 100 hoerns gld.
R69,f.19,dd.25-1-1561: Beloft van betaling door Eymert die Rademeker, ieder
jaar en binnen 4 jaar af te leggen de jaarrente, die Henrick Henrick Martens
voor Eymert voorz. heeft laten vesten in zijn erfven ende hem verbonden te
betalen aan Willem Verheyen tot Neerweert. Eymert bekent de penningen en de
hoofdsom van deze rente ontvangen te hebben. Hij stelt als weerpand huis,
hof, enz. gelegen tussen voorz. Henric en Jan van Diepenbeeck, strekkende
van Jan Verstraten op de straet.
R69,f.19v,dd.25-1-1561: Verkoop door Eymert voorz. aan Henrick Henrick
Martens en Willem Henrick Deenen van een erfchijns van 3 gld. jaarpacht, die
hij heeft geldende de erfg. Willem Vermolen. Nog een erfchijns van 3 gld. in
erfenis Bruysten Thijs. Nog een rente van 8 vaten rogge in het erf. van de
erfg. Dijrck Coelen. Eymert heeft helmelinge vertegen op de voorz. rente
t.b.v. de voorz. Henric en Willem tot de tijd, dat Eymert afgelost zal

hebben de jaarrente die Henric Henrick Martens voor hem heeft gevest, die
hij jaarl. moet gelden aan Willem Verheyen tot Nederweert, en waarvoor
Willem Henrick Deenen borg is geworden.
R69,f.20,dd.19-12?-1561: Verkoop door Goert van Best aan Frans Heer Franck
Sbruynen van de helft van een ecker gelegen aent Schoot tussen Michiel Phs.
en de verkoper en strekkende van Gevert Vervolcken op de wech. Testes Willem
Art Willems en Jan van Doeren. Idem: Verkoop door Goert Wouters van Best
voorz. aan Frans Geverts [Vervolcken] van de helft van een ecker gelegen
aent Schoot tusse Frans Heer Franck Sbruynen en de erfg. Dijrck Raeymekers
en strekkende van Gevert voorz. op de wech.
R69,f.20v,dd.?: Jan Gerard Franssen contra Jan Happen en Wilhelmus Meervoert
contra Herman van Gerwen.
R69,f.20v,dd.28-1-1561: Jan Tielens van den Waterlaet en Tonis Tijs van
Leendt voor zich zelf en mede gelovende voor hun mede erfg. gerecht wezend
in een rente van 3 malder rogge, te lossen met 50 gld., welke schuldig was
te gelden Willem Willems van Horrick, bekennen ontvangen te hebben van
Marten Willems van Horrick, de hoofdsom van de voorz. 3 malder rogge met de
achterstallige pachten. Zij schelden de voorz. Marten kwijt en vertijden op
alle schepenbrieven. Testes Jan van Diepenbeeck en Jan Brans.
R69,f.20v,dd.28-1-1561: Verkoop door Jan van Diepenbeeck aan Henrick Jan
Jacops t.b.v. Marie Jan Custersdr. van een erfchijns van 6 kar. gld., te
betalen uit huis, hof, enz. gelegen aent Slieven tussen erf. Ariaen Deenen
en Willem van Horrick, strekkende van de strate op Ariaen voorz. De los is
100 gld.
R69,f.21,dd.28-1-1561: Vertijdenis door Jan Gelden Corstens en Antonis zijn
zwager op 40 gld, die hen bij testament vermaakt waren door Gelden voorz.,
uit een erfenis gelegen aen die Heye, omtrent de goederen van Maes Peters,
welke nu in bezit zijn van Goessen Tonis Wouters. Zij vertijden t.b.v. de
voorz. [Goessen] Antonis.
R69,f.21,dd.28-1-1561: Verkoop door Goessen Tonis Wouters aan Dries Jan
Smeets van 2 gedeelten die hij heeft, naast elkaar gelegen, in een beemd,
genaamd die Voert, gelegen tussen erf. van het Godtshuys van Postel en de
erfg. Dijrck Pouwels Vos en strekkende van Jan Smeets op erfg. Jan [Gerits].
De 2 delen zijn verkoper aangekomen vanwege zijn ouders. Idem verkoopt hij
aan Jan Smeets [douwe] zijn zwager, 3 gedeelten in een ecker, groot 1
loopensaet, gelegen aen den Mortel tussen de erfg. Giel Shasen en de erfg.
Thijs Geenen, en strekkende van Willem Art Willems op de gemeyne wech.
R69,f.21,dd.3-1-1561: Verkoop door Willem Goert Dijrcks aan Joest Claus
Wijnckens van een erfelijke chijns van 3 vaten rogge, te betalen uit huis,
hof, enz. gelegen aent Slieven tussen Peter Job Deenen en de erfenis die
Marten Maes heeft gemaakt, de eene strekkende van erf. Peter Job Deenen op
de gemeyn strate, nog uit een stuk land en groes, gelegen tussen de erfg.
Herman Ketelers c.p. en een weg toebehorende Jan Verstraten en Henrick
Martens en strekkende van Art Jan Willems op erfg. Cornelis Cremers en
Henrick Martens. Los en vrij, uitgenomen 4 vaten rogge aan de H. Geest en
derdalve gld. aan de erfg. Michiel van Doernen. Nog 1 gld. aan de erfg. Loey
van Gestel en de chijns van den gronde. Testes Willem Art Willems en Jan
Sbruynen. De los is tiendalve gld. lopens gelts.
R69,f.21v,dd.3-1-1561: Verkoop door Jan Meus aan Jan Art Gerits van een
erfchijns van 15 vaten rogge, te betalen uit een erfenis gelegen in de

Derpstraet, tussen de erfg. Claus Sijmons en de gemeyne straet, strekkende
van de straet op Jan Smeets doude. De verkoper de chijns verbuyt van
Elisabeth Claes, die hem weer verbuyt had. Item nog uit huis, hof, enz.
gelegen aen den Speelheuvel in het begin van de Gasthuyswech aldaer, tussen
erf. Jan Smolders en de voorz. wech. De los is 55 gld.
R69,f.22,dd.19-12-1561: Verkoop door Frans Geverts Vervolcken aan Lijs wed.
Jan Goert Bakermans ter tocht en haar kinderen ten erfrecht, van 1 mud
rogge, te betalen uit een ecker aent [Schoot?] tussen Frans Bruynen en de
erfg. Dijrck Raeymekers, strekkende van de wech op erf. Geverardt Vervolcken. De los is 46½ gld.
R69,f.22v,dd.3-2-1561; Verkoop door Jan Willem Deenen aan Claes Lenart
Haengreefs van een stuk land gelegen tussen Willem Tielen Claes en Goert Art
[Smeets?], strekkende van Claes Lenart Haengreefs op de gemeyn wech. Testes
Jan Brans en Willem Art Willems.
R69,f.22v,dd.3-2-1561: Verkoop door Daniel Lenart Haengreefs aan Jan Willem
Brants van een erfchijns van 3 gld. en 5 st., te betalen uit een beemd,
genaamd den Wijen, gelegen tussen Art Lenart Haengreefs en Henrick Martens,
strekkende van Henric Colen op de Aa. Nog uit een stuk land groot omtrent 2
lopens. gelegen tussen erf. Giel Goerts Verbeernen en Art Lenart Haengreefs,
strekkende van Jan Verheybraken op de Willichkenswech. De los is 50 gld.
R69,f.23,dd.3-2-1561: Verkoop door Gerit Nouwen van den Bosch aan Art Art
Cortsmeets van zijn versterf hem aangekomen na dood van zijn grootvader en
grootmoeder en zijn ouders.
R69,f.23v,dd.3-2-1561: Belofte van betaling van vereycte schult door Art
Cortsmeets en Willem Art Cortsmeets aan Huybert Sijmon Custers van 55 gld.
Art Cortsmeets belooft te betalen aan Willem Art Willems van alsulcken
gelofte van 25 gld. en 1 malder rogge, als zij samen aan Huybert Sijmon
Custers beloofd hebben te Den Bosch te leveren op Lichtmis 1562. Belofte van
betaling door Art Cortsmeets aan Gerit Nouwen van Den Bosch van 100 gld. op
St.Mathijsdag over een jaar.
R69,f.23v,dd.10-2-1561: Verkoop door Michiel [Art] Phs. van Helmont aan Jan
Stijnen [van Nederweert] van een erfrente en chijns van 3 gld., ieder jaar
te leveren tot Nederweert aan de voorz. Jan of houder van de brief, te
betalen uit de helft van huis, hof, enz., gelegen aen den capelle, geheten
den Hoeck, welke hem ten deel gevallen is tegen zijn mede erfg. Item nog uit
een stuk land, gelegen achter de Vlasmeer tussen erf. Frans Heer Franck
Sbruynen en Franck voorz., strekkende van Gevert Brouwers op de gemeyne
wech. Nog uit een ecker gelegen achter den Pas tussen de erfg. Eligius van
Gistel en Frans Heer Franck Sbruynen en strekkende van de gemeyne Waterlaet
op de gemeyne wech. Nog uit een beemd, genaamd den Molenbeemdt, gelegen
tussen de erfg. Goert Phs. van Helmont en Frans voorz. en strekkende van
Goert Marcelis Colen op de Broeckstraet, los en vrij, uitgenomen 3 vaten
rogge aan de H.Geest en 1 malder rogge aan de erfg. Jan Goert Bakermans, nog
13 vaten rogge aan het Altaar van de H.Geest. De los is 50 gld.
R69,f.24v,dd.10-2-1561: Verkoop door Willem Bruystens Verheze voor zijn
tocht en Huybrecht Sijmons als m&m van Marie, Frans en Ambrosius, broers,
kinderen van Willem voorz. voor henzelf en gelovende voor hun andere
onmondige broers en zusters voor de erfelijkheid, aan Jan Stinen van een
erfchijns van 6 k.gld. Vrij, uitgenomen de 10e penning van en uit huis, hof,
enz. gelegen aen die Heye, naast de erfg. Goessen Lenarts van Roey en Pauwel
Janssen Vervoert, en strekkende van de gemeynt van Z. op het Rompsel. Los en

vrij, uitgenomen 25 vaten rogge, 3 k.gld. 6½ st. chijns en een moerken.
Willem voorz. had de erfchijns in erfkoop verkregen tegen Jacop Goert
Loeyen, volgens schepenbrief dd.31-1-1550.
R69,f.24,dd.11-2-1561: Verkoop door Daniel Lenart Haengreefs aan Jan Jan
Jacops t.b.v. de 2 onmondige kinderen van Jan Tielens, te weten Tielen en
Truy van een erfchijns van 30 st. te betalen uit een ecker genaamd de
Willichkensecker, gelegen tussen Giel [Bullen] ter eenre en Art Lenart
Haengreefs ter andere sijde, en strekkende van Jan Verheybraken op de
gemeyne wech. De los is 25 gld.
R69,f.25,dd.11-2-1561: Transport door Art Sonmans als m&m van Tonis aan
Gerit Deenen van het ¼ deel van 3 mud rogge.
R69,f.25,dd.11-2-1561: Art Sruyters heeft aengesproken Reyner Campen ter
cause van 20 gld. verscheenen te Lichmis lestgeleden.
[--] heeft aengesproken Gerit Genen voer 3 gld. 1 oert ter cause van vlas.
R69,f.25,dd.4-2-1561: Verkoop door Jan die Gruyter als m&m van Anna, aan
Joestken huisvr. van Peter Reyner Janssen van huis, hof, enz. tot haar tocht
en zijn kinderen ter erfelijkheid, gelegen tussen koperse en Dries
Vervolcken, en strekkende van de erfg. Peter Coppen op de gemeyne straet en
dat met alle lasten, commer en chijnsen die daer op staen. Testes Willem Art
Willems en Jan van Ruth.
R69,f.25,dd.6-2-1561: Verkoop door Henric Henrick Truyen aan Frans Jan
Jacops van het ¼ deel van [---] Veltem, toebehorende eermaels de kinderen
[Mari?] Slouwers, gelegen bij erfenis eertijds behorende Anthonis Sijmons.
Testes Berthout van Kessel en Jan van Ruth.
R69,f.25,dd.16-?-1561: Henric Baten en Jan Joest Driessen zijn arbiters in
een geschil tussen Adriaen Claes Deenen en Willem Henrick Deenen. [Waarover
het geschil ging heb ik niet uit de akte op kunnen maken].
R69,f.25v,dd.11-2-1561: Verkoop door Art Sonmans als m&m van Antoniske, aan
Gerit Deenen van het ¼ deel van 3 mud rogge erfpacht, te betalen uit de
Hulscamp met meer onderpanden, gelegen aent Schoot, blijkens schepenbrief
van Z. en Den Bosch dd.7-2-1476, welk ¼ deel van 3 mud rogge Antoniske
aangekomen is van haar ouders Gerardt van Brey en die hadden het in erfkoop
gekregen tegen Henric Bacx, welke Henric Jan Dijrcks dat had getransporteerd
als zwager van Gerit voorz., volgens brief van Lierop dd.17-1-1541. De
gemachtigde Henric had hem verkregen tegen Sijke dr. Claes van Berckel,
volgens brief dd.9-10-1540. Testes Jan van Ruth en Berthout Kessel.
R69,f.25v,dd.29-10-1561: Verkoop door Loeywich van Gestel als m&m van Alit
aan Jacop Jacop Mathijs en zijn oeren van huis, hof, enz. groot 3 lopens,
gelegen in de Clotstraet. Verkoper had de goederen verkregen tegen Frans
Michiels. Testes Jan Diepenbeeck en Jan van Ruth.
R69,f.25v,dd.10-4-1561: Verkoop door Daniel Corsten Ansems aan Gieliske
Lenart Haengreefsdr., van een beemd gelegen tussen erfg. Dijrck Ijsbouts en
Goert Phs. van Helmont, strekkende van Tonis Loey Wouters op de gemeyne
Molenberch, uitgenomen 9 vaten rogge aan de H.Geest van Z. Testes Jan van
Ruth en Willem Art Willems
R69,f.26,dd.10-4-1561: Verkoop door Daniel Corsten Ansems aan Jan Jan Tielen
van de Waterlaet van een stuk land gelegen aent Scoot aen die Voert, tussen
erfg. Denis Loyen en de koper en strekkende van de koper op de Heerstraet.

Testes ut supra.
R69,f.26,dd.14-4-1561: Verkoop door Willem Art Slouwers aan Henrick Maes
Truyen van al zijn versterf, gelegen te Zomeren en ook al hetgene dat Henric
zijn broer aanvaard heeft vanwege Willem voorz. Testes ut supra.
R69,f.26,dd.23-4-1561: Verkoop door Gevert Bruystens aan Gijb Jan Gijben van
het goed dat Gevert voorz. in koop verkregen heeft tegen Goessen Bloeysen
erfgenamen. Testes ut supra.
R69,f.26,dd.23-4-1561: Verkoop door Jutta wed. Gijb Jan Gijben, en Jan,
Gijsbrecht en Michiel [Gijben] kinderen van Gijb voorz. voor hen zelf en
gelovende voor [---] hun mede-erfg., aan Peter Job Deenen, van huis met erf
gelegen aent Slieven, tussen Joest Teuwen c.p. en [Lijsbeth] van Kessel en
strekkende van Mr. Berthout van Kessel op de straet. Verkopers hebben het
huis enz. verkregen tegen Gevart Bruystens.
R69,f.26,dd.23-4-1561: Verkoop door Gevert Bruystens voor zijn tocht en
Bruysten en Dijrck, broers, [Willemke, Elsbene en Aert] met hun geboren
momboirs voor de erfelijkheid ende deselven gelovende voor [----] gesusters,
kinderen van Gevert voorz., aan Peter Job Deenen van een [----] gelegen
tussen de koper en Willem Goert Dijrcks c.p. strekkende met beide einden op
Jan Willems c.p.
R69,f.26v,dd.23-4-1561: Verkoop door Gevert Bruystens als boven aan Ard Jan
Willems van een stuk erf gelegen aent Slieven, tussen Peter Job Deenen en de
koper en strekkende van de straet op Peter voorz.
Idem dezelfden aan Gielis Art Wouters van een stuk erf gelegen aent Slieven
tussen Art Jan Willems en Peter Job Deenen en strekkende van Peter voorz. op
de wed. Jan Martens.
R69,f.26v,dd.3-5-1561: Verkoop door Willem Bruystens Verheze voor zijn tocht
en Frans en Bruysten, broers en kinderen van Willem voorz., Huybrecht Sijmon
Scusters als m&m van Maria. De voorz. Frans en Ambrosis ook gelovende voor
Jan hun onm. broeder, aan Gerit Claes Scepers van Weert en Jan Dijrck
Geldens zijn zwager, van een heytvelt gelegen buiten die heytcampen van de
Eckerbroeck, tussen Dijrck Everts van Diesdonck en de erfg. Phs. van Helmont
en strekkende van Art Jan Sanders op de gemeyne straet. Testes Jan Brants en
Jan van Ruth.
R69,f.27,dd.24-5-1561: Verkoop door Peter Peter Jan Gijben aan Peter Peter
Kievits van het 1/3 deel van 20 vaten rogge te betalen uit een erf gelegen
in de Commerstraet, tussen Gerit Josten Verbeernen en de straet. Testes
Willem Art Willems en Jan van Rut.
R69,f.27,dd.29-5-1561: Verkoop door Lambrecht Jan Geverts aan Jan zijn broer
van zijn deel hem aangekomen na dood van zijn ouders en nog van een
erfrente, hem aangekomen van zijn oom Jan van Gerwen. Testes Willem Art
Willems en Jan van Ruth.
Idem verkoop door Jan Jan Geeffen aan Lambrecht zijn broer van een erfchijns
van 3 gld. te betalen uit huis, hof, enz. gelegen aan de Speelheuvel tussen
erfg. [Wouter ---] en de straet en strekkende van deselve [---] op erfg.
Ceel Vossen. De los is 50 gld.
R69,f.27,dd.10-7-1561: Verkoop door Jan Dijrck Jan Lemmens aan Lenard
Goessen Lenardts en Dijrck [Willem] Cortsmeets van al het versterf hem
aangekomen en verstorven [----]. Testes Willem Art Willems en Jan van Ruth.

R69,f.27v,dd.18-5-1561: Verkoop door Bruysten Thijs Metsers aan Aerd Tonis
Deenen van een erfwech door een beemd, verkoper toebehorend, gelegen neffen
den Dijck die loept op off neffens die hoeffve toebehorend Heer Massereel,
welcke wech sijn begijn hebben sal van den voors. Dijck en lopen doer de
voirs. beemdt tot in erfenis des copers voirs. ende den selven wech 8 voet
breet te varen ende driven tot erfenis des voirs copers.
R69,f.27v,dd.4-9-1561: Verkoop door Willem Joesten Vervolcken aan Goert
Frans Goerts van huis, hof, enz. gelegen aent Eckerbroeck tussen Willem
Henric Deenen en het Godtshuys van Postel, strekkende van een waterloop op
de gemeyne wech. Item nog een ecker, genaamd de Venecker, gelegen tussen
Henric Goessens en het Godtshuys van Postel, strekkende van een waterlaet op
de gemeyne wech, los en vrij, uitgenomen de chijns van de grond en 2 mud
rogge tot Helmont te leveren. Item aan de H.Geest 8 vaten rogge en aan het
St. Antonis autaer tot Asten 1 malder rogge. Aan de erfg. Jacop Daems 5 gld.
Aan de erfg. Henric van de Greeff 1 malder rogge te lossen met 16 gld. Nog 1
malder rogge aan erfg. Henrick Gerit Sfroyen, te lossen met 19 gld. Testes
Jan Diepenbeeck, Willem Art Willems en Jan van Ruth.
R69,f.27v,dd.11-9-1561: Verkoop door Goert Jan Smeets aan Heylwich Jan
Goertsdr. van een stuk land gelegen aent Houbroeck tussen erfenis van de
koopster en Jan Dunegge? en strekkende van Arien Driessen op het Houbroeck.
Testes Jan Brants en Jan van Ruth.
R69,f.28,dd.12-9-1561: Verkoop door Art Art Cortsmeets aan Sophie zijn
dochter van een erfchijns van 3 gld. te betalen uit huis, hof, enz. gelegen
aent Schoot, waar Art voorz. nu woont, tussen Willem Joest Loemans en Dijrck
[---] en strekkende van de straet op Marten Peters van Horrick, los en vrij,
uitgenomen 2 mud rogge aan het St. Jacops altaer. Item heeft voorz. Art
belooft aan Sophie te geven als zij tot huwelijk gekomen is een loffelijk
bedde met sijnen toebehoerten ende eenen kiste met eenen koe off 8 gld. voer
de koe. Testes Willem Art Willems en Jan van Ruth.
R69,f.28,dd.30-9-1561: Testament van Dijrck Pauwels Vos en Henricksken zijn
huisvr. Mutueel.
R69,f.28,dd.29-10-1561: Vertijdenis door Maria Reyner Jan Driesdr. met
geboren momb. op het versterf en goed haar aangekomen van haar moeye, en dat
t.b.v. Mattheus haar wettige oem.
R69,f.28v,dd.7-11-1561: Testament van Peterken Willem Henricksdr. Zij wil
dat Baetke haar zuster of haar kinderen vooruit van haar kindsdeel zal
hebben 100 k.gld. Verder zal het goed gedeeld worden naar gewoonte.
R69,f.28v,dd.4-11-1561: Testament van Henrick Willems van Kigloe. Hij
vermaakt aan zijn broeders dochterken als zij tot houwelicken staet sal sijn
gecomen 1 koe of 7 gld. daarvoor. Aan Sander zijn broeder of diens kinderen
vermaakt hij zijn erfelijke en haeffelijke goederen.
R69,f.28v,dd.20-11-1561: Verkoop door Jan Meus aan Jan Phs. van Helmont en
Reyner Haengreefs en t.b.v. de Tafel van de H.Geest van een stuk land
gelegen aent Schoot, strekkende van Jan Jan Sbruynen op Frans Pauwel Vos.
R69,f.28v,dd.31-12-1561: Vernadering door Peterke Gerit Sceerdersdr. van het
goed dat Daniel Lenart Haengreefs in koop verkregen had tegen de kinderen
van Jan Bakermans, te weten Gerit, Henrick, Jaspar en Willem Henricx van
Kessel als m&m van Gritke. Testes Jan Jan Sbruynen en Jan van Ruth.
R69,f.29,dd.31-12-1561: Verkoop door Peterke voorz. met Henrick Martens als

haar m&m aan Daniel Haengreefs van bovengenoemde vernaderde goederen.
R69,f.29,dd.8-1-1561: Verkoop door Gerit en Henrick kinderen van Jan
Bakermans voor zich zelf en zich sterk makend voor Jaspar hun onm. broer,
aan Willem Henricks van Kessel hun zwager, van een stuk beemd, gelegen
tussen Art van Best c.s. en strekkende van Gielis Cortsmeets erfg. op de
erfg. Gijb Jan Gijben. Testes Jan Brants en Jan van Ruth.
R69,f.29,dd.21-1-1561: Verkoop door Willem Joest Lomans aan Lenard van
Borkent van 1 mud rogge erfpacht. Item nog 3 gld. te betalen uit huis, hof,
enz. gelegen aent Schoot, tussen Art Cortsmeets en Herman Raemekers en
strekkende vanArt voorz. op de straet. De los is 100 gld.
R69,f.29v,dd.25-2-1561:
Wilbrord van den Bogart
Willem Henrick Deenen
Deenen van saluatie.
Henrickske wed. Dijrck
gld.

Wilhelmus Vermeervoert contra Herman van Gerwen.
contra Art Verhoeven.
heeft gecontumareert metten lesten vonnis Ariaen
Pauwels Vos heeft gecontumareert Dijrck Pot voor 3

R69,f.29v,dd.25-2-1561: Verkoop door Lijns Faessen als momb. van de kinderen
van Jan Faessen aan Frans Karis van een erfelijke rente van 4 gld. en 6 st.,
welke rente de kinderen is aangekomen van hun ouders (van Peter Francken,
doorgehaald) en aan de vader van de voorz. kinderen in huwelijk gegeven is
door de voorz. Peter Francken. Jan Wouters heeft beloofd te betalen uit
huis, hof, enz. blijkens schepenbrieven van Lierop dd. 19-2-1538. Testes Jan
van Doeren en Wilm Oems.
R69,f.29v,dd.25-2-1561: Verkoop door Ariaen Martens van Weerdingen als
gemachtigde van Marten van Weerdingen zijn vader, Marcelis Joesten van den
Camp, Tonis Tijs Potters van Leend voor zich zelf en mede gelovende voor
zijn zusters en broeders. En Marten Arien? voorz. als gemachtigd als voor
heeft zich sterk gemaakt voor Rut en Joest van Weerdingen kinderen, aan
Claes Joesten van Brey van een huysken met erf, gelegen omtrent den Donck
tussen (is doorgehaald, des goets der Donck toebehorende) Gelden Claes en
Lijsken Martens, strekkende van erfg. Art Cuypers op de straet.
Belofte van betaling door Marcelis Joesten van den Camp en Wouter Henricks
van Lill, als vereicte scult, aan Marten van Werdingen 17 gld.
R69,f.30,dd.25-2-1561: Verkoop door Claes Joesten van Brey als m&m van
Lijsken aan Marcelis Joesten van den Camp van al het versterf hem aangekomen
van Joest van den Camp, vader van zijn huisvr.
R69,f.30,dd.25-2-1561: Verkoop door Margrita wed. Loey van Gistel voor haar
tocht, Daniel Lenart Haengreefs als m&m van Elske en zich ook sterk makend
voor Barbara, zijn vrouws zuster, voor de erfelijkheid, aan Jan Smeets de
jonge, t.b.v. Dijrck Art Henrick Smeets, van een erfchijns van 24 st. of
gld., te betalen uit een ecker, gelegen tussen erf. Ceel van den Greeff c.p.
en Michiel Art Phs. en strekkende van de Waterlaet op de Breeden Wech. De
los is 20 gld.
R69,f.30v,dd.22-3-1560!: Verkoop door Ariaen Jan Sijmons, Sijmon Dijrcks,
Willem Gerits als m&m van Heylwich, Henrick Daniels als m&m van Caterina,
Hubrecht Joosten, Joost Joosten, de voorz. Huyb en Joost zich sterk makend
voor Teuwen Joosten en Lijnke Joosten, onmondige kinderen van Joost Tonis,
aan Jan Daniel [Quireins], van een erfpacht van 2 mud rogge, volgens brief
dd. 7-3-1466. Testes Jan Brants en Jan Diepenbeeck.

R69,f.30v,dd.11-3-?: Vonnisbrief over een betaling die Frans de Vorster moet
doen aan Jan Gerits tot Weert.
Jan van Diepenbeeck is schuldig Mr. Jan [--]
R69,f.30v,dd.2-4-1562: Verkoop door Gerith Denis Loeyen voor hem zelf en
mede gelovende voor zijn broers en zusters, te weten, Goerd, Berber, Heylke
en voor de kinderen van Jan Denis [Loeyens] verwekt bij Heylwig dr. van Jan
Goerts, aan Gerit Jan Gerits, van huis, hof, enz. gelegen in de Keyserstraet, toebehoord hebbend aan Denis, ul. Art Lenart Haengreefs, al. de
erfg. Jan Jan Lemmens, strekkende van de gemeyne Kerckwech op de Keyserstraet. Idem nog een beemd, gelegen omtrent de Moelen, tussen Willem Art
Willems en Giel Goerts Verbeerne en strekkende van Jan Tonis Bakermans op de
Broeckstraet. Idem nog een stuk land gelegen aan de Molenwech, tussen erfg.
Goert Lenarts en Michiel Goerts Verbeerne en strekkende van de Broeckstraet
op de Hogewech. Idem nog een ecker genaamd de Hoefecker, gelegen tussen
erfg. Jan Lemmens en Art Heyn Smeets en strekkende van Jan Lemmens op de
gemeyne wech. Idem nog een stuk land genaamd de Langen ecker, gelegen tussen
Goert Lenarts en en Marie Peters van Horrick c.p. en strekkende van de
Broeckstraet op de Hogewech. Idem nog eenstuk land gelegen omtrent den
Voert, tussen Jan Jan Bruynen en Jan Jan Tielens van den Waterlaet en
strekkende van Ida Loey Bruynen erfg. op de gemeyne wech. Idem nog een ecker
gelegen aan de Kerckwech tussen erfg. Jan Hen[---] en Jan Tielens van den
Waterlaet en strekkende van Henric Smolders c.p. op de Kerckwech. Goert Jan
Goerts belooft aan de voorz. Gerit te gelden 3 gld.
R69,f.31v,dd.7-4-1562: Goeswin Willem Emants heeft overgegeven aan Dijrck
Jan Driessen 10 k.gld., Huybrecht Sijmon Custers 8½ gld. en Art Heer Willems
1 gld.! Tesamen maakt dat 20 gld., die gelegateerd waren van Goedelke Gosen
van Vee huisvr. aan zekere erfgenamen wonende te [Mils]. Dijrck, Huybrecht
en Art beloven Goeswynus en de andere erfg. van Willem van de Lijnden altijd
te zullen ontheffen van de voorz. penningen. Testes Willem Art Willems en
Jan van Doerre.
R69,f.31v,dd.21-1-1561: Verkoop door Willem Jan Valravens aan Peter Jacops
van Antwerpen out schoenmeker van den ambacht, van een huis, hof, enz.
gelegen in de Doelstraet, tussen Huybert Sijmon en de gemeyn strate en
strekkende van Huybert voorz. op de straet. Los en vrij, uitgenomen 4 vaten
rogge aan de H.Geest en met de conditie dat er niet meer hoenderen op
gehouden mogen worden dan 4 hennen en 1 haan. Willem de verkoper had het
huis, enz. in koop verkregen tegen Huybert Sijmons. Testes Willem Art
Willems en Jan van Ruth.
R69,f.32,dd.21-2-1561: Verkoop door Gielis Art Wouters als m&m van Henrickske aan Dijrck Cornelis, van een schuur met erf of hof gelegen aent Slieven
tussen de koper en Willem van Kessel en strekkende op de straet. Testes
Frans van Baerlo en Jan van Ruth.
R69,f.32,dd.21-2-1561: Verkoop door Peter Jop Deenen aan Jut wed. Gijb Jan
Gijben, haar ter tocht en haar kinderen ter erfelijkheid van 13 k.gld. en 10
st. te betalen uit huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, tussen de erfg.
Matheus Swevers c.p. en strekkende op erfenis van de verkoper en Art Jan
Willems c.p. Testes Jan van Diepenbeeck en Jan van Ruth.
R69,f.32v,dd.24-4-1562: Evictie gedaan bij Anthonis Lenarts van Roggel. De
vonnisbrief is betaald aan Jan van Diepenbeeck.
Willem Vermeervoert contra Herman van Gerwen.
R69,f.32v,dd.24-4-1562: Vernadering door Andries Jan Henrick Smeets van een

stuk beemd door Jan Henrick Smeets verkocht aan Dijrck Pauwel Vos. De beemd
ligt in de Voert tussen de wed. Dijrck Pauwels Vos voorz. ter beide zijden
en strekkende van Dries voorz. op de erfg. Eligius van Gistel c.p. volgens
brief dd.9-4-1562.
R69,f.32v,dd.24-4-1562: Vernadering door Mechteld Art Smits van een stuk erf
door Jan Jan Lemmens de jonge verkocht aan Reynerus Reyner Goert Reyners,
volgens brief dd. 17-12-1561
R69,f.32v,dd.16-4-1562: Verkoop door Jan Smeets douwe, Gosen Tonis Wouters
als m&m van Geerti, voor hem zelf en mede gelovende voor Jan Henric Smeets
en voor Jan die Gruyter, Gerit Henric Martens van Kessel, aan Margriet Gerit
Gheenendr. van een hofstad met een huis daartoe behorende, gelegen in de
Derpstrate tussen Wouter van Buel en de erfg. Gerit Gheenen en strekkende
van Frans Mathijs van Horrick op de Derpstrate
R69,f.33,dd.30-10-1561: Verkoop door Gerith en Henric, broers en kinderen
van Jan Henric Bakermans, Willem Henricx van Kessel als m&m van Griete, voor
hen zelf en mede gelovende voor Jasper hun onmondige broer, aan Daniel
Lenart Haengreefs, van een stuk erf met huysinge, gelegen in de Keyserstrate
tussen Jan Bakermans c.s. voorz, en Daem Jan Hoerens en strekkende van erfg.
Loey van Gistel op de Keyserstraet. Testes Jan Diepenbeeck en Jan Jan
Sbruynen.
R69,f.33,dd.30-10-1561: Akkoord gemaakt tussen Jan Bakermans en zijn
kinderen; Jan Bakermans zal zo lang hij leeft bezitten het huis met de dries
er bij gelegen, waar hij nu op woont, en nog 2 eckers. Ook mag hij gebruiken
een broek gelegen in die Wijen. Hij mag ook de onverdeelde goederen
gebruiken maar moet wel de pachten en lasten betalen. Als er bij zijn dood
onbetaalde pachten of schulden zijn dan mogen die verhaald worden op de
achtergelaten erfelijke goederen.
R69,f.33,dd.2-1-15??: Verkoop door Dijrck Peter Belen aan Elisabeth wed. Jan
Bakermans, ter tocht en haar kinderen ter erfelijkheid, van [1? malder]
rogge, te betalen uit een stuk land gelegen aent Schoot tussen Art van Best
en Maes Peter Sanders en strekkende van de Hogewech op de gemeyne waterlaet.
Testes Jan Diepenbeeck en Jan Brants. De los is 21 gld.
R69,f.33v,dd.1-10-1561: Verkoop door schepenen, gesworenen, kerckmeesters en
H.Geestmeesters en het meestendeel van de nagebueren van Z., de meeste last
dragende, aan Jan Driessen Tielkens en Jan Jacops, van een stuk Peel om uit
te torven, gelegen aen den Thoot deen eynde opten derden pael van den
Buelsen graeff, dander eynde den pael die die van Hees hebben gecoft van de
nabueren van Z. ende voert van den gemeynt van Z. totter tekens tussen Weert
en Z. alsoe waer die van Z. gerechtichheyt hebben, met conditie dat de
copers Dries en Jan voorz. sullen uwt torven tselve moer oft torff binnen 15
jaeren. Het eerste jaar zal ingaan op 1-10-1561. De kopers betalen aan Joest
Reyner Willems en Jan Verstraten als gesworenen 30 gld. min 5 st.
R69,f.34,dd.1-10-1561: Dezelfden verkopen aan Eymerd van Oirschot en Gerit
Francissen van Heesse een stuk peel in de tweede hoeck moers, naast het stuk
van Dries Tielkens en Jan Jacops. Verder als boven.
Aan Gijsbrecht Horckmans de derde hoeck
Aan Mr. Gheen en Heer Henrick van Maerheeze de vierde hoeck, 8 roeyen breed.
Aan Jan Jan Gerarts de vijfde hoeck
Aan Jan Sloers? en Thonis Huyben de zesde hoeck, 8 roeyen breed
Aan Willem de Keteler 2 lopen groot.
Aan Jan Beelen de zevende hoeck, 1 lopense moers.

Aan Gerit van Dommelen en Jan Buelen van Heesse de achtste hoeck, 1 lopense
en 1 copse.
Aan Henric [Slaets] en Hermen Delen van Maerheze 1 lopense.
Aan Philips van Hoechten 1 lopense.
Dit alles is voor de tijd van 15 jaar en niet langer.
R69,f.34v,dd.30-4-1561: Vertijdenis door Thijs Herman Moers als m&m van
Elisabeth, Marcelis Hermans, zijn broer, als m&m van Heylke en [Joest?] Jan
Scusters, t.b.v. Art Jan Scheerders op een huisinge met erf, gelegen omtrent
de Capelle aent Schoot, waar Michiel Jan Scusters op gestorven is. Testes
Willem Art Willems en Jan van Ruth.
R69,f.35: blanco.
R69,f.35v,dd.1-12-1561: Verkoop door Jan Henricks van den Waterlaet aan
Gerardt Henrick Deenen en Dijrck Jan Deynen van een stuk land gelegen aent
Schoot. Aan beide zijden de koper en strekkende van Jan Herman Raeymekers op
de Hoge Wech. Testes Jan Diepenbeeck en Jan Brants.
R69,f.35v,dd.29-4-1562: Singulaere conden voor Anthonis Jan Joestens als m&m
van Yke dr. Peter Peters Verhofstadt. Deze conde is opgedragen aan Heer
Tonis Marten Willems. Deze heeft [Peter Beke?] geadministreerd en het
H.Sacrament gegeven in de Paestijt. De voorz. Peter heeft toen aan Yke zijn
dochter een cleyn eckerken nagelaten wegens zekere dienst, welk eckerken hem
in zijn weduwelijke stoel was aangekomen van Goerd zijn [broer?]. Yke zal
verder meedelen in de andere goederen. Heer Anthonis getuigt op zijn
priesterschap dat het aldus geschied is. Getuigen daarbij waren Bruysten
Wouters en Dijrck Pouwels Vos. Ook deze verklaren dat het zo gebeurd is.
R69,f.36,dd.27-5-1562: Willem van Meervoert contra Gerwen.
Mathijs Rentmr.? mag vonnisbrief richten aan Arien van Nuenen.
Vonnisbrief gepasseerd van Jan van Diepenbeeck tegen Geven Bruystens.
Vonnisbrief van Gerit Verkeenen aan Peter Kievits.
Reyner Campen heeft geappelleert het vonnis tegen Goert van Berckel.
De schepenen deser tijt ende vorster hebben geloeft ende gesworen den 10de
en 11de artikel van den beyden incompt te achtervolgen ende onderhouden.
R69,f.36,dd.10-6-1562: Adriaen Denen heeft doen lesen twee schepenen
brieven, den ene mentie makende van drie achterstedige pachten ende 9 st.,
elcke pacht 3 gld. ende die andere van [?] malder rogge ende van 4 afterstaende pachten.
Comparuit Willem Vermeervoert contra Herman van Gerwen omme principael
waerheyt te aenhoren.
Geschil tussen Jan van Diepenbeeck en Peter Tielens over een paard en een
deling. Zij wensen van beide zijden vonnis en recht.
Schepenen hebben recht gewezen ter instantie van Willem Vermeervoert.
Jan Vehees mag een vonnisbrief richten aan Willem van Gerwen.
Gerard van Duppen contra Reyner Campen.
Vonnis van Jan Joesten opte Beeck aan Philips Verbraken ter cause van 30
gld.
R69,f.36,dd.10-6-1562: Overdracht door Jan Brants, als gemachtigde van zijn
zoon Mr. Dijrck aan [Pauwel] Henrick Roefs van al zijn recht en toezeggen,
dat hij heeft in een ecker, welke ecker Jan Brants heeft verkregen [Heer]
Tijs van Kessel die de ecker had opgewonnen met vonnis en recht, volgens
brief dd.19-3-1561. Jan Brants vertijdt als gemachtigde t.b.v. Pauwel voorz.

R69,f.36v,19-3-1561: Verkoop door Peter Joestens van den Berckvenne voor
zijn tocht en Goert en Peter zijn mondige kinderen, en Frans en Joest ook
kinderen van Peter voorz. voor zich zelf en de voorz. Goert, Peter, Frans en
Joest zich sterk makend voor de andere onm. en absente kinderen, voor de
erfelijkheid, aan Emma wed. Tielen Goerts van den Berckvenne, haar ter tocht
en haar kinderen ter erfelijkheid, van een stuk beemd gelegen in het
Eckerbroeck tussen Goert Bloeysen en Jan Jan Sbruynen en strekkende van een
loop op Claes van Doerren. Testes Jan van Ruth en Jan Brants
R69,f.36v,dd.19-3-1561: Vonnisbrief van de wed. Gijb Jan Gijben opten ouden
Bruysten Verheeze, welcke Geeff van den Zeylberch heeft gecoft.
Vonnisbrief van Heer Mathijs van Kessel tegen die van [Tricht] op een ecker
gelegen aen den Gasthuyswech.
R69,f.36v,dd.27-3-1561: Verkoop door [Arien] Jan Sceerders aan Frans Mathijs
van Horrick, van huis, hof, enz. gelegen int Hoefstraetken, tussen erfenis
Matheus Conincx en de gemeyn straet en strekkende van Mr. Berthout van
Kessel op Wouter van Buydel c.p. Art de verkoper vertijdt helmelinge op het
voorz. huis,enz. Er is 1 mud chijns aan Heer Thijs van Kessel en 1 malder
rogge aan de H.Geest van Asten en 3 vaten aan de H.Geest van Z. Aan de kerk
van Z. 2 vaten rogge. Tot s'Hertogenbosch 2 k.gld. met Wouter van Buydel en
Anthonis Lenarts van Roggel gewoenen staende te lossen, en nog 2 gld. aan de
erfg. Jan Goert Bakermans. Belofte door Frans Mathijssen van Horrick, om Art
Jan Sceerders als verreycte schuld te betalen alle bovengenoemde pachten.
Willem Art Willems en Jan van Ruth.
R69,f.37v,dd.1-7-1562: Scheiding en deling tussen Jan Jan Tielens van den
Waterlaet, Tonis Thijs van Leend als m&m van Agnes, Tielen Jan Tielens van
den Waterlaet en Geertruyt zijn zuster, beiden met momb. omdat zij onmondig
waren, van de goederen hen aangekomen na dood van hun vader en moeder. Jan
en Tielman is ten deel gevallen het groot huys metter schuren ende dat half
erfenis waer wijt Jan en Tielman sullen jaerl. gelden negen vaet rogge. Item
noch is dese selven te deel gevallen die helft van den groten ecker die
sijde neffen den Kerckwech. Noch die halve Scepsecker dat Streepken metten
wech ter Broeckstraten toe. Item noch het Bijlken die helft daer aff
noortwaert liggende. Item noch den halven beemdt oestwaert liggende. Noch
den halven Neeskens ecker suytwaert liggende. Noch die helft van eenen mud
rogge aen Meriken Teuwens. Hier inne wijtgesceyden dat sij malcanderen
sullen wegen te varen ende driven totten velde hier gedeylt wesende. Zij
zullen hieruit jaerl. gelden, de chijns van de grond en de helft van 3 bosch
mudden rogge. Tonis en Geertruy vertijden op dit gedeelte t.b.v. Jan en
Tielen voorz.
Tonis en Geertruyd is ten deel gevallen het huyske in de Dorpstraet met de
scop en de erfenis naast den Heenel met 3 appelbomen en 1 nootboom 10 jaar
lang en langer niet te gebruiken. Het ooft en de hofstadt zal worden
opgedeeld even groot. Zij zullen eruit gelden 3 vat rogge. Nog de helft van
de grote ecker aan de ene zijde Gevert van den Zeijlberch. Nog de helft van
de Scepsecker [dat Streepken]. Noch de half Bijlken die sijde oostwaarts en
de helft van de beemd die sijde noordwaarts. Nog de halve Neeskensecker
noordwaarts en een half mud rogge aan Merike Teeuwens. Hieruit zullen zij
gelden de chijns van de grond en de helft van 3 malder rogge.
R69,f.38,dd.16-6-1562: Verkoop door Jan Art Sanders aan Lemmen Joest Wouters
van een erfchijns van 2 kar.gld. te betalen uit zekere onderpanden
toebehorende Laureijns Goert Hannerts, zoals verkoper in koop verkregen
tegen Ard Jan Sanders en deze had hem in koop tegen Frans Bruijsten Verheese
volgens brieven dd.10-12-1541 en dd.1-2-1557. Testes Diepenbeeck en van
Ruth.

R69,f.38,dd.12-2-1561: Vernadering door Peter Peter Kievits van de verkoop
van huis, hof enz. door Jan Janssen van Erp aan Gerit Art Verkenen volgens
brief van [19-2-1560]. Testes Jan van Ruth en Jan van Diepenbeeck.
R69,f.38,dd.25-2-1561: Verkoop door Gerit Jan Geenen aan Michiel Goerts
Verbeernen van een stuk land gelegen int Waterdal tussen de koper en Jan
Smeets douwe en strekkende van de Breden wech op Jan Smeets, zoals hem dat
aangestorven is van Jan Smeets de jonge en Geertruijt zijn huisvrouw,
Gerrits moeije. Testes Jan van Diepenbeeck en Jan van Doerren.
R69,f.38v,dd.1-7-1562: Verkoop door Peter Thonis Gerits en Henrick Henrick
Vos aan Marten Art Daniels van 2 stukjes land gelegen in de Loo omtrent de
Cruijsecker tussen erfg. Dyrck Snoecz en de erfg. Willem Tielens en
strekkende van de Broeckstraet op de Hogewech zoals verkopers aangekomen van
Art Daniels. Testes Mr. Berthout van Kessell en Jan van Diepenbeeck.
R69,f.38v,dd.1-7-1562: Willem Vermeervoert contra Herman van Gerwen.
R69,f.38v,dd.4-3-1561: Contract tussen Willem Willems van de Goer als m&m
Heijlke en Goert Art Wreijssen van Aelst met momboir. Er wordt besloten dat
de kinderen die Willem en Heijlke samen zullen verwekken als een kind zullen
delen met Goert voorz, Heijlke soen. Goert zal vooruit hebben het goed hem
aangestorven van zijn vaders wege. Heijlke zal daar de tocht van hebben.
Testes Jan van Diepenbeeck en Jan van Doerren en Frans van Baerle.
R69,f.38v,dd.1-7-1562: Verkoop door Jan Tielens van de Waterlaet aan Tielen
zijn broer van het ¼ deel van 5 gld dat zij, kinderen van Jan Tielens
geldende hebben aan [---] Jacops tot Asten, staande te lossen met 100 gld.
Testes Jan van Diepenbeeck en Mr. Berthout van Kessell.
R69,f.39,dd.26-6-1562: Verkoop door Michiel Marten Peters aan Frans Heer
Franck Sbruijnen van een beemd gelegen in de Kievitsnest tussen Marten
Deenen en Art Heer Willems strekkende van de erfg. Jan Colen op de erfg.
Michiel van Doerren.
R69,f.39,dd.5-8-1562: Wilhelmus Vermeervoert contra Herman van Gerwen.
R69,f.39,dd.5-8-1562: Verkoop door Jan Jan Gruijters aan Gerit Gerit Geenen
van alle gerechtigheid die hij heeft in een ecker gelegen naast [--] Daems
c.s., de verkoper aangekomen van Jan Smeets en Geertruij. Testes Jan Diepenbeeck en Jan Brans.
R69,f.39,dd.5-8-1562: Vonnis gezien door schepenen tussen Ariaen Claes
Deenen aanlegger ter eenre en Willem Henrick Deenen verweerder als gesworene
ende bedeheffer of inder commerbede tot Zomeren ter andere. Zij hebben
arbiters m.n. Henrick Baten en Jan Joest Andriessen na eerder verklaring
dd.16-2-1561. Schepenen wijzen voor recht dat de aanlegger de kosten van het
proces moet betalen.
R69,f.39,dd.5-8-1562: Akte van vonnis gegeven in de zaak tussen Dyrck Everts
van Diesdonck, aanlegger, en Ard Art Cortsmeets, verweerder. De aanlegger is
niet ontvankelijk verklaard, verweerder wordt geabsolveert van de eis.
R69,f.39v,dd.18-3-1560: Vonnisbrief van de wed. Gijb Jan Gijben voor de oude
Bruysten Phs.
Item een vonnisbrief van Heer Mathijs van Kessel tegen die van Tricht, op
een ecker aan de Gasthuyswech.

R69,f.39v,dd.30-4-1561: Verkoop door Anna wed. Mr. Dijrck van Kessel en
Michiel Art Phs. van Helmont haar zwager aan Gerit Boudewijnssen van Alem,
van een stuk beemd gelegen aent Slieven, tussen de erfg. Jan Jan Sbruynen en
het corpus van Z. en strekkende van Art Tonis Denen op de verkopers. Item
van nog een stuk beemd gelegen tussen Heer Massereels ter eenre en de koper
ter andere zijde. De los is 40 gld.
R69,f.40,dd.21-2-1561: Verkoop door Peter Bruinens?? aan Elisabeth wed. Art
Jan Wouters en Henrick en Gielis haar kinderen, van 3 malder rogge, die
jaarl. gelden uit een erfenis genaamd den Boesen. De los is 50? k.gld.
R69,f.40,dd.23-1-1561: Verkoop door Anthonis Sijmons van Eckerbroeck voor
zijn tocht, Henric, Aleyt en Gritke, kinderen van Anthonis voorz. verwekt
bij Heylwig zijn huisvrouw, en Sijmon, broer van Anthonis, met Wouter
Henrick Corstens gelovende voor de andere kinderen van Anthonis voorz., te
weten Anna en Maria, absent wezend, aan Adam Janssen, van een huysinge, hof
en hofstadt enz. gelegen aent Slieven in de Hoelstraet, tussen de erfg.
Joest Horckmans c.p. en Heer Massereels en strekkende van het Godtshuys van
Postel op Henric Bakermans c.p. Item nog een beemd, gelegen tussen de erfg.
Gerit van Kessel en het Godtshuys van Postel en strekkende van het Godtshuys
op de Broeckstraet. Los en vrij uitgenomen 14 hoenen en 17 st. 1 oert chijns
van de grond, 2 mud rogge tot Shertogenbosch, op de Winmolenberch te Z. te
halen. Nog 3 mud rogge aan de erfg. Marten van Eckerbroeck. Ieder mud is te
lossen met 36 gld. Nog 1 mud rogge aan de erfg. Jan Goert Bakermans en 1 mud
rogge aan Arien Slaets. Nog 6 gld. aan de erfg. Teuwen Wevers te lossen met
100 gld. en ook 6 gld. aan erfg. Jan Martens, ook te lossen met 100 gld. Nog
aan Sijmon Sijmons van Eckerbroeck 4 gld. en 5 st. en ook aan Frans Jacops 4
gld. en 5 st. te lossen met 106 gld. Nog aan Marten van den Kerckhoff 6 gld.
te lossen met ??.
R69,f.40v,dd.30-1-1561: Wouter Henricx van den Braken heeft voor schepenen
van Z. zekere certificaties laten zien, die bezegeld waren door schepenen
van Hees, Leend en Gestel. De een houdt in 150 gld. en de ander 50. Hij
heeft ze geleverd in handen van Daem Janssen. De brieven houden ook de
conditie in dat wanneer Wouter voorz. de kinderen van Thomas zijn zwager, nu
wonend tot Hantdwerpen, inneysent wesende, sal brengen totter urste van den
gueden die hennen vader Adamen heeft vercoft, alsdan sal Adam voorz. desen
Wouter desen certificatien wederom restitueren ende dan ontlast te zijn van
den 200 gld. daer Wouter borge voer worden is.
R69,f.40v,dd.8-2-1561: Verkoop door Johanna wed. Frans Claes Geltiens voor
haar tocht en Geltke Corstkens zich sterk makend voor haar kinderen, aan
Dijrck Willem Slegers van een stuk erf gelegen aen den Hey, tussen erfg.
Goessen Heynen en de koper, en verder rondom de gemeynte.
Verkoop door Dijrck Willem Slegers aan Johanna wed. Frans Geltkens, van een
erfelijke rente van 3 gld. 18 st. te betalen uit huis, hof, enz.gelegen aen
den Heye. Los en vrij uitgenomen 25 st. aan Lijs Hensen en 2 gld. aan Weynen
tot Bijnden. De los is 65 gld.
R69,f.41,dd.5-8-1561?: Verkoop door Ariaen Deenen aan Mr. Berthold van
Kessel van een erfenis gelegen tussen koper en Dijrck Teuwens c.p.en
strekkende van Gijb Jan Gijben erfg. op de gemeyn straet. Los en vrij,
uitgenomen de commer van het dorp en 5 gld. jaarl. te leveren te Den Bosch
aan de rentmr. van het capittel, te lossen met 100 gld. Nog 8 gld. en 5 st.
aan de wed. Peter van Boeckel tot Asten.
Belofte door Bertholdt van Kessel dat hij jaarl. aan Ariaen Deenen alle
pachten in bovengenoemde erfenis zal betalen. In marge: Extract gegeven op

31-7-1777.
R69,f.41,dd.2-9-1561: Jan Smeets mag achten aen Peter Ruelens voor 4 gld.
Dat men Willem Vermeervoert richten sal aen den gelover off op [---]
R69,f.41v,dd.2-9-1561: Wouter van Hees is aangesproken van Joest Buckincx
ter cause van 26 gld.
Tijs Smolders heeft aengesproken Tonis Potters ter cause van 20 st.
R69,f.41v,dd.2?-9-1562: Adaem Janssen heeft erfelijk vercoft/ Goeswin Tonis
Wouters ende Anthonis Loedewich Wouters hebben erfelijk verkocht Laureyns
Janssen Verschaut van Huis, hof, enz. gelegen in de Keyserstraet, tussen
Henric Dijrck Genen en Wouter van Buel en strekkende van de Keyserstraet op
de Dorpstraet. Los en vrij, uitgenomen 1 vat rogge geestelijke pacht en ½
vaet havere en 2 blancken chijns.
N.B. Deze akte is verkeerd ingeschreven, het lijken er 2 te moeten zijn.
R69,f.41v,dd.7-9-1562: Uitspraak gedaan door Willem Art Willems en Johannis
de Custer. Frans van Roey zal op Allerheiligenmis aan Gritke Scoenmekers
betalen 10 gld. en op Lichtmis 12 gld. Gritke voorz. moet aan Frans voorz. 9
st. korten.
R69,f.41v,dd.17-6-1562: Verkoop door Willem Verrijt en Peter zijn broer aan
Peter Peter Kievits en Peter Jan Kievits van huis, hof, enz. gelegen in de
Commerstraet tussen Dijrck Guicheyns? en Art Verheggen. Item nog een ecker
gelegen in de Veltemsecker, tussen Claes Weyndelen en het Godtshuys van
Postel en strekkende op Heer Massereels erf. Item nog een huis, enz. gelegen
tussen Jan Danebroeck en Heyn Smeets en strekkende van de Kerckwech op de
Keyserstraet.
R69,f.44,dd.1-6-1562: Vertijdenis door Mathijs van den Houte voor hemzelf en
mede als gemachtigde van Jan Lambrecht Janssen, welke procuratie voor
schepenen gebleken is en gepasseerd dd.30-5-1500, op alle recht en toezeggen
als hij en Lambrecht hebben op alle goederen die Maes Peters gekocht heeft
van Jan van Aelst. Dijrck van den Hout, vader van Mathijs voorz. maakt zich
sterk voor hem.
R69,f.44,dd.24-6-1561: Verkoop door Frans Willem Bruystens Verheze aan Jan
Sijmons [---] van een erfchijns van 5 gld. en 8 st. te gelden uit huis, hof,
enz. ul. Lijsken Ketelers erfg. al. Dijrck Sijmons, uf. erfg. Art Slechts,
af. [---]
R69,f.44,dd.?-1-1560?: Vertijdenis door Hillegond wed. Dijrck sone Dijrck
Colen cum pre ende die selve vader [---] voer streckende ende hem oeck
sterkmakende voer Dijrck zijnder dr. soen verweckt [---] voers. voor de
erfelijkheid, op alle haefelijke en erfelijke goederen als [---] der selver
Hillegunde ende haer soen aencomen mach [---] sijnes vaders of noch aencomen
mach van Margriet Dijrcks moeder, tselve tot behoef der andere erfgenamen
Dijrck Colen, Dijrcks voorz. vader ende tselve alsoe [---] met allen lasten,
pachten ende chijnsen daer inne wesende, gelovende tselve [---] alle henne
gueden vast ende stedig tonderhouden.
R69,f.44v,dd.31-1-1561: Verkoop door [Aert] Goerts van Best aan Lens Lemmen
Stoutmans van een erfchijns van 6 gld. te Overweert te leveren uit huis,
hof, enz. gelegen aent Schoet, ul. Dijrck Colen erfg., al. Willem Peter
Sanders. De los is 100 gld.
R69,f.44v,dd.31-1-1561: Verkoop door [Margriet] Gerit Roefsdr. aan Jacop

Gijb Gerits? van huis, hof, enz. en ook datgene wat zij heeft behouden van
Willemke haar zuster en haar andere haefelijke en erfelijke goederen, onder
conditie dat hij alle lasten en commer zal betalen, die er op staan of nog
op zullen komen. Bovendien zal de voorz. Jacop, de voorz. Margriet onderhouden in kost en kleding, haar leven lang.
R69,f.45,dd.3-3-1561: Verkoop door Michiel Art Phs. van Helmont aan
Heylwich, huisvr. van Frans Sbruynen, van het deel dat hem aangestorven is
van Henrick Phs. van Helmont, te weten een stuk land, gelegen aent Schoot,
geheten den Bolck, tussen Giel Tielens van Hoechten en de erfg. van Goert
Phs. van Helmont en strekkende van een waterlaet op een wech. Item nog een
stuk land gelegen aan den Reckgraeff, tussen Giel voorz. c.p. en [---] en
strekkende van de Broeckstraet op Claes [---]. Item nog een stuk groes
gelegen in den Weert, tussen Ceel Kolen en voorts rondom de Aa. Item nog
zijn deel van 1 malder rogge, dat men heft aan de erfg. Willem van Kigler.
Los en vrij, uitgenomen zijn deel van 1 malder rogge, dat men geldt het St.
Antonis altaar.
R69,f.45,dd.5-3-1561: Scheiding en deling tussen Michiel Art Phs. en Frans
Bruynen als m&m van Heylke, kinderen van Art voorz. Michiel is ten deel
gevallen die camer metten halve schuyre en de halve hofstadt neffen de erfg.
Jan van den Greeff en de mededelers. Nog een half stuk land tussen Jan
Froyen en de mededelers. Nog een stuk land geheten den Vleynenecker, tussen
de erfg. Loy van Gestell en de mededelers. Nog een stuk land tussen de erfg.
Goessen Heynen en de mededelers. Nog een stuk beemd tussen de erfg. Goert
Phs. en de mededelers. Nog een stuk beemd gelegen naast de Aa en de
mededelers. Nog een stuk groes in de Cuylenbeemden. Nog een heytvelt en het
¼ deel van de tienden tot Deurne. Hij moet jaarl. gelden 12 vaten rogge aan
de rector van het St. Catharina altaar en [---] het H.Geest altaar tot
Helmont 1 gld. en aan Lijs Hensen 1 malder rogge.
Frans is ten deel gevallen het huys aen die camer met de halve hofstadt
[---] schouwe en halve schuyre en de halve hofstadt neffen de straet, nog de
helft van de Cuylenbeemdt en de andere helft van het heytvelt en de helft in
de [---], hieruit moet hij gelden de helft van de grondchijns [---].
R69,f.45v,dd.31-3-1561: Verkoop door Peter Michiel Shasen aan Jan Pegts ofte
Peecx, van huis, hof, enz. gelegen in de Keyserstraet tussen Heynke Smeets
en de Molenstraet en strekkende van de Keyserstraet op de Kerckwech. Nog een
stuk land gelegen tussen de erfg. Goert Lenart Gielkens en de gemeyne wech
en strekkende van de Kerckwech op de Waterlaet. Met alle lasten er op
staande.
R69,f.45v,dd.5-3-1561: Verkoop door Art Tonis Denen aan Jan Peecx, van een
ecker gelegen tussen de erfg. Yda Loy Sbruynen en de erfg. Goert Lenart
Gielkens. Los en vrij uitgenomen de commer van het dorp, onder conditie,
dat, als het onm. kind en erfg. van Gerit Smeets het 1/3 deel van het
eckergeld niet wil aanvaarden, Art voorz. dit 1/3 deel terug moet betalen
aan Jan voorz. Deze moet dan 1/3 deel van de akker laten liggen t.b.v. het
onm. kind.
R69,f.45v,dd.5-3-1561: Verkoop door Dijrck Gerits van Kessel aan Jan Jan
Lenarts van Roggell, van een erfchijns van 6 gld. off soe dat te vorens
stont, te betalen uit huis, hof, enz. gelegen in de Commerstraet tussen de
erfg. Jan Bakermans en de gemeyn straet en strekkende op de erfg. Gerit van
Kessel met meer anderen. De los is 100 gld.
R69,f.45v,dd.30-4-1561: Verkoop door [---] Heybraken aan Meus Franck
Gijssels van een stuk land gelegen tussen erfg. Dirck Tijs Scoemekers en

Heyl Geritsdr. Verheyenbraken en strekkende van de erfg. Giel van Doerre op
de Hogewech.
R69,f.46,dd.7-9-1562: Verklaring door Pauwel Goerts van Duppen als m&m van
Katharina dr. Daniel van Oerschot, dat hij volledig betaald is door Jan van
Diepenbeek, van een som van 50 k.gld., die de voorz. Jan aan Katharina
beloofd had te betalen.
R69,f.46,dd.2-4-1562: Een stuk groes, door Michiel Goerts Verbeernen in koop
of mangeling verkregen van Frans Geltkens, is gelost door Gelden de broer
van Frans, ten profijte van de kinderen van Frans voorz., met een som van 21
gld. en 8 st., welke som Anna de huisvr. van Michiel voorz. bekent ontvangen
te hebben van Gelden voorz.
R69,f.46,dd.2-4-1562: Verkoop door Claes Goert Daniel Hansen voor hem zelf
en zich sterk makend voor Daniel en Jenneke, zijn broer en zuster, niet
tegenwoordig zijnde, aan Jan Peecx, van een huysken met eenen hof, gelegen
in de Derpstraet, ul. de verkoper, al. erfg. Jan Tielens, uf. Peter Shasen,
af. de Derpstraet.
R69.f.46,dd.20-4-1562: Bekentenis van ontvangst door Goert Jan Goerts van de
som van 14 st. van Heyl zijn zuster, die zij jaarl. had beloofd te betalen
volgens brief dd.8-8-15??.
R69,f.46v,dd.30-4-1562: Verkoop door Dijrck Jan Geverts aan Art Willems
Vervoert, van een stuk land gelegen in de Veltemsecker, ul. Jan Meus, al.
Jan Peecx, uf. en af. Tijs Tijs Verbraken. Huybert Sijmons en Frans
Bruystens maken zich sterk voor de verkoper om de koper te ontheffen van
alle commer, die hierin niet gemeld is.
R69,f.46v,dd.6-5-1562: Verkoop door W[alraven] Jan Walravens aan Michiel
Goerts van 1 mud rogge erfpacht, te betalen uit huis, hof, enz. gelegen in
de Keyserstraet, ul. erfg. Joest van den Camp, al. de gemeyn straet. De los
is 40 gld.
R69,f.46v,dd.8-5-1562: Verkoop door Dijrck Gerits van Kessel aan Jan Janssen
van Roggel, van een erfchijns van 6 gld. te betalen uit huis, hof, enz.
gelegen aent Slieven, ul. Mr. Dijrck van Kessel, al. Jan Tonis Bakermans,
uf. de Waterlaet, af. de straet. Nog uit een stuk land tussen Jan Goert
Bakermans en Jan Lomans. Nog uit een stuk land int Hemelrijck.
R69,f.47,dd.8-5-1562: De los van bovenstaande verkoop is 100 gld.
R69,f.47,dd.11-5-1562: Verkoop door Barbara dr. Sijmon Jan Conicks aan
Teuwen haar oom, van alle erfgoederen haar aangekomen en verstorven van haar
vader, in de parochie van Z., welke Sijmon voorz. aangekomen zijn van Jan
Conincx en Geertruy zijn huisvr. Barbara met haar momboir en met [Hervert?]
die [Groewe] als m&m van Margrita voor haar tocht, vertijden op de
erfgoederen.
R69,f.47,dd.21-5-1562: Verkoop door Peter Gerit Genen met Lijske en Marij
zijn zusters, aan Gerit Han[---], van alle versterf hen van vader en moeder
aangekomen.
Idem verkopen zij aan [Gertke?] Gerit Genen hun moeye, alle versterf van
Gerit haar [---], gelegen in de Derpstraet.
R69,f.47v,dd.6-5-1562: Scheiding en deling tussen Heylwich dr. Marten van
Ruelen en Jan Sijmon Lambrechts als m&m van Joestken dr. van Marten van
Ruelen, en Jan Art Sanders natuurlijk verwekt bij Maria dr. Marten voorz.,

welke is gegeven en gegund mede te deylen, van alle goederen, haeflijk als
erfelijk, hen aangestorven van hun ouders. Barbara krijgt 1 malder rogge van
1 mud, dat men schuldig is te gelden uit de goederen en erfenis van Art van
Stockvenne en nog 4 vaten van 1 mud rogge, dat men geldt uit de goederen van
Joest Kerckhoffs. Jan Sijmons is ten deel gevallen het andere malder rogge
van het mud dat men geldt uit de goederen van Art van Stockven en nu geldt
Henrick van [Zoest], en nog 4 vaten rogge van 1 mud uit de goederen van
Joest Kerckhofs. Item Jan nat. zoon van Art Sanders is ten deel gevallen 1
malder rogge in het goed van Weyn van Ruelen aent Houbrouck en nog 4 vaten
rogge van 1 mud, dat men geldt uit de goederen van Joest Kerckhofs.
R69,f.47v,dd.21-5-1562: Verkoop door [---] Tijssen Vermolen aan Peter Willem
Vermolen, van alle versterf hem aangekomen na dood van Tijs zijn vader en
diens huisvr. ende deselven [Tijs] van Willem zijn vader en diens huisvr. De
goederen zijn gelegen aent Slieven.
R69,f.47v,dd.10?-6-1562: Verklaring betaald te zijn van Jan die Dicke van
Antwerpen als m&m van Hillegond, Jan [---] van den Cruys als m&m van Barbara
en Jan van Vorendael [en Joost] sijnen broeder onmundich ende Helcken van
[Ploes?] met henne gecoren momboiren, van alsulcke goederen als hen
gelegateerd zijn in een testament [---] bij Heer Gielis van Vorendael?,
henne oem ende Jan en Joest geloven [---] voer voerz. Janne ende Joesten
huysvrouwen kijnderen ende voer Heylken van [Ploes??] bekennen die selve
legatie ontfangen te hebben van Jan Willems [---]
R69,los vel,dd.10-6-1562: Obtimatie van Goert Pauwels van Duppen tegen
Reyner Goert Reyners, waartegen Reyner contradictie gedaan heeft. Schepenen
wijzen voor recht, dat Goert voorz. sal berusten in sijn voergaenden vonnis
ende dat mede doen richten soe recht is.
Een tweede los briefje overeenkomstig bovenstaande.
Nog twee losse briefjes met niet te interpreteren tekst.
Uit op 4-12-1996.

