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RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN 1657-1672.
R 85

fol. 37vo

02-01-1657

Jenneken - weduwe Peeter Andriessen Smits, ziek, wil dat haar
testament d.d. 24-8-1656 (R 85 - fol. 31) zijn effect zal sorteren.
Zij wil er aan toevoegen dat Anneken, haar dochter - g.m. Joost
Willems nog
zal ontvangen:
- land
ontrent de Ackerbroeck - te Zomeren 1 l. 17
r.
1. Jan Peeter Aertsen
2. weduwe Willem Cornelis Horckmans
3. de Waterlaet
4. Dirck Jan Smits
Dit wegens "velen en verscheyde moeyelijcke diensten" door Anneke
aan haar,
in haar ziekte gedaan.
Na de dood van Anneken zal het voors. stuk land "devolveren en
succederen"
op de twee kinderen van Anneken - en Bonaventura Matijsse, wijlen
haar man.
R 78

fol. 62vo

03-01-1657

Bastiaen Bastiaens, te Zomeren, verkoopt aan Anthonis Dirckx de
Cuyper:
- 1/3e deel in huis, hof en hofstad - in het Dorp
1. Jan Anthonis Mennen
2. de koper
3. Wolphert Ideleth
4. de straat
- 1/3e deel in land en groes - in de Pas
geheel 1 l.
1. Bruysten Fransen
2. Anthonis Jan Maes
3. Mathijs Jansen van de Zande
4. de weg
- 1/3e deel in land in de Pas
geheel 2 l.
1. Jan Jansen
2. de koper
3. Joost Roefs
4. erven Anthony Canters
- 1/3e deel in land op de Lochte
geheel 2 l.
1. de koper
2. de pad
3. de straat
4. Anthonis Jan Maes
- de helft van
de Veltackers
geheel 7 cops.
1. Jan Peeters
2. de koper
3. de Kivietshof
4. de hei, aldaar
Belast met: 2 gl. 10 st./jr aan de Kerk van Asten.
- ƒ 25,- aan Mr. Anthony Daniels.
- ΘΘn sester koren, te bakken voor den Armen, alhier,
ieder jaar
op Goede vrijdag, uit den akker naast de Stegensepat.
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R 78

fol. 63

03-01-1657

Jan Michiels verkoopt aan Jacob Hendrick Bernards:
- huis, hof, hofstad, land en groes - in de Stegen.
Zoals hij bij koop heeft verkregen van:
- Mathijs van den Hove en Jan Joordens - als momboiren van de
kinderen van wijlen Aert Peeters van Otterdijck - en
- Jan van Heuchten en Joost Dielis - als momboiren van Hendrick,
onm. zoon
van wijlen Reynder Jan Heuchtens.
"Veste" 8-11-1645.
R 78

fol. 63

15-01-1657

Jacob Jan Zijnen, te Leende, verkoopt aan Cornelis Horckmans zijn
deel in de
goederen van zijn grootvader Hendrick Horckmans - gelegen te
Ommel.
Het betreft: 1/3e deel in ╝e part.
R 78

fol. 63

Jacob Dirck Cuppens
Maerhees ƒ 600,- α 5%.
Onderpand:
- eeuselveld

28-01-1657
is

schuldig

aan

Willem

Dirck

Beelen,

te

20 l.
1. Isbout Luycas
2. Frans Mr. Jans - Joost Baltis e.a.
3. de Heerstraat
4. Hendrick Heynen
Zoals hij bij koop heeft verkregen van de erven Huybert Mr. Jans.
- eeuselveld
15 l.
1. Joost Philips Colen
2. Laurens Volders
3. erven Hendrick Heynen
4. de Heerstraet
Ook gekocht van de voors. erven Huybert Mr. Jans.
- land
op Braessel
5 l.
1. Joost Baltis en Evert Jansen
2-3. Frans Mr. Jans
4. erven Hendrick Heynen en Frans Mr. Jans
- schuur en aangelag
3 l.
1-4. Frans Mr. Jans
2. de verkoper
3. de gemeente
Belast met: 26 st./jr aan de Heer van Asten.
- 36 st./jr aan rentmeester Pieterson.
- de helft van 18 st./jr aan de Kerk van Asten.
Marge: 26-7-1687 gelost.
R 78

fol. 63vo

02-02-1657

Mr. Anthony Canters verkoopt aan Wilbort Martens:
- land
aen Vosholen
3 l.
1-4. erven Bruysten Isbouts
2. Marcelis Martens en Peeter Wilborts
3. Andries Martens
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R 78

fol. 63vo

02-02-1657

- Jan Hansen van Os,
- Huybert Michiel Colen - g.m. Jenneken,
- Lambert van Vechelen - g.m. Goortien,
- Lambert Hendrix - g.m. Jenneken,
- Anthonis Michiels,
- Cornelis Jansen - g.m. Grietgen,
- Aert Jansen - g.m. Peerken,
- Jan Jansen,
- Willem Jansen,
- Aert Jansen van Gerwen en Willem Jansen - als momboiren van het
kind Hendrick Tijssen - g.g.m. Anneken Jansen.
Allen erven van Heer Peeter Anthonis Hennis, hun broer en oom.
Evenals Jan Anthonis Hennis - voor zover het land aangaat.
Zij verkopen aan Jan Laureynsen:
- akkertje
in de Loverbosch
1╜ l.
1. Cornelis van Weert
2. Peeter Jannis
3. Meriken Selen
4. de weg
- land
in de Loverbosch
36 r.
1. Meriken Selen
2. Jan Hendrick Selen
3. de weg
- de helft van een hooiveld - in de Haseldonck de helft is 3 l.
1 cops
1. erven Daendel Geven
2. Jan Anthonis Hennis
3. erven Peeter Poelmans
4. de Aa
R 78

fol. 64

09-02-1657

Mr.Anthony Canters en Michiel Jacobs van de Cruys verkopen aan
Jan Willems
van Ostaden:
- een hofstad - in het Dorp
1 l.
1-3. de straat
2. weduwe Wouter Dircx en erven Aert
Chielens
4. Evert Peeters
R 78

fol. 64

09-02-1657

Jan Willems van Ostaden is schuldig aan Jan Sijnen, Jan Gerits,
Hendrick Jacobs en Nicolaes Box - als H. Geestmeesters, te Heeze - en t.b.v.
de H. Geest ƒ 200,- α 6%.
Onderpand:
- huis, hof en hofstad - in het Dorp
1-3. de straat
2. weduwe Wouter Dircx en de erven Aert
Chielens
4. Evert Peeters
- hooiveld
te Ostaden
2 l.
1-3. Joost Jan Tielen
2-4. Joost en Jan Baltis Philips
Marge: 21-4-1690 - Voldaan aan Jacob Jan Gobbels, Armmeester, te
Heese.
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R 78

fol. 64vo

Dirck Hendrick
zijn broeder:
- land/groes

R 78

12-02-1657

Bakermans

fol. 64vo

in de
1.
2.
3.
4.

verloopt

aan

Jan

Hendrick

Vurck - te Vordeldonck
Andries Selen
Jacob Jan Hendrix
de koper
de straat

Bakermans,
2 l.

13-02-1657

Geverdt Gijsberts van Heuchten is schuldig aan Jan Andriessen van
Ruth:
- ƒ 100,- α 6%.
Marge: 24-3-1661 - voldaan door de erven Gevert van Huchten.
R 78

fol. 64vo

13-02-1657

Michiel Peeter Colen verkoopt aan Gijsbert Goorts:
- land
in de Pas
7 cops.
1-3. de weg
2. de verkoper
4. Teunis de Cuyper
R 78

fol. 64vo

13-02-1657

Gijsbert Goorts is schuldig aan Michiel Peeter Colen - ƒ 120,- α
5%.
Onderpand:
- land
aen de Pas
7 cops.
1-3. de weg
2. de koper
4. Anthonis de Kuyper
Marge: 2-9-1658 gelost.
R 78

fol. 65

14-02-1657

Peeter Colen de jonge is schuldig aan Jan Hendrix de jonge - ƒ
105,- zonder
intrest.
Marge: 8-10-1657 gelost.
R 78

fol. 65

14-02-1657

Jan Hendrix de jonge verkoopt aan Hendrick Cornelissen:
- land
aen 't Dorp
5 cops.
1. Michiel Peeter Colen
2. Wolphert Ideleth
3. de straat
R 78

fol. 65

14-02-1657

Frans Leenders verkoopt aan Jan Laurensen:
- een obligatie van - ƒ 260,- die Jan Hendrick Selen aan hem
schuldig is d.d. 7-2-1656. Er is - ƒ 100,- op afgelost.
Marge: [??-??-1657] - Cathalijn - weduwe Jan Vreynsen is voldaan
van de
- ƒ 160,-.
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R 78

fol. 65

15-02-1657

Mr. Anthony Daniels verkoopt aan Mr. Mathijs van den Hove:
- land
den Knijnsberch - aen 't Dorp
3 l.
1-3. de weg
2. erven Jan Maes
4. Peter Colen de jonge
R 78

fol. 65vo

15-02-1657

Peeter Symonts van den Boomen, te Helmont, en Andries Peeters
Verbaerschot, te
Vlierden, verkopen aan Mr. Anthony Daniels:
- land
in de Heesackers
3 l. 11 r.
1. Peeter Colen de jonge
2. Joost Jansen van Weert
3. de weg
4. erven Bonaventura Mathijssen
R 78

fol. 65vo

15-02-1657

Frans Mathijssen, schepen, is schuldig aan Mr. Anthony Daniels - ƒ
200,- α 5%.
Marge: 29-12-1667 gelost.
R 78

fol. 65vo

19-02-1657

Willem Jelis Selen verkoopt aan Joost Joosten van Huchten
- land
in de nieuwe Erfve
6 l.
aan zijn huis - naast de Peel
1. de gemeente
2. Theunis Jelis en Goort Peeter Jacobs
3. erven Jacob Peeters en Jan Teunis
4. de verkoper
Omdat de verkoper zijn gehele nieuwe Erfve en huisken heeft
belast met
- ƒ 100,- aan de erven Jacob Gijselaers, te 's Bosch zo zal de
verkoper deze
rente voldoen, zodanig dat de koper daarin niet zal worden "beswaert"
Hij stelt als onderpand: zijn huisken en alle nieuwe Erfve.
R 78

fol. 66

26-02-1657

Martinus van der Lith, secretaris, en Aert Jan Aelberts, beiden
als H. Geestmeesters, verkopen, met toestemming van predikant en corpus, aan
de erven
Jan Maes:
- land
op de Lochte
5 cops.
1. de koper
2. Wouter Geven
3. Andries Thomas
4. loopt scherp toe.
Zij verkopen aan Jan Jansen:
- land
bij den Onderlaet
27 r.
1. Joost Philips Stouten
2. Hendrick Heynen
3. Joost Balthus
4. de weg
Zij verkopen aan Jan Somers:
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- land

in de Looverbosch

5 cops.

7
1.
2.
3.
4.

Hendrick van de Vorst
erven Daendel Geven
Andries Thomas
de weg

Zij verkopen aan Peeter Colen de jonge:
- land
in de Looverbosch
1. Anthonis Dielis
2. erven Daendel Geven
3. Andries Thomas
4. de weg
Zij verkopen aan Jan Wilems van Ostaden:
- land
in het Dorp
1-3. de koper
2. Huybert van der Loo
4. de weg

5 cops.

42 r.

Zij verkopen aan Mr. Wolphert Ideleth:
- land
aen den Endepoel
3 l. 10 r.
1. Philips Willems den Smith
2. Dirck Fransen
3. Michiel Peeter Colen
4. de weg
Belast met: 1/8e deel van een hoen/jr aan de Heer van Asten.
Zij verkopen aan Jan Jan Slaets:
- land
op de Lochte
3 cops.
1. Jan Laurensen
2. Cornelis Cornelissen
3. erven Anthonis Canters
4. de weg
- land
op de Lochte
1 l. 6 r.
1. Anthonis Jan Maes
2-3. Peeter Jan Aerts
4. de koper
Zij verkopen aan Joost Balthis Philips:
- groes
int Haverlandt - achter Ostaden
2 l.
1-3. Jacob Dirck Coppens
2. Jan Leuwen
4. Joost Jan Tielen
Belast met: ╜ blanck/jr cijns aan de Heer van Asten - in twee
teksten.
Zij verkopen aan Hendrick Dielis:
- land
aen den Hageleyck
1╜ l.
1. Jan Anthonis Verhyndert
2. Jan Peeter Driessen
3. Jan Jansen
4. de weg
Zij verkopen aan Mr. Mathijs van den Hove:
- land
in de Wolsberch
╜ l.
1. het straetgen
2. Goort Geldens
3. Goort Goorts
4. weduwe Dirck Laurensen

8
land

in de
1.
2.
3.

hiervoor

Wolsberch
7 cops.
Willem Dirck Chielen
Wilbort Daendels
weduwe Dirck Laurensen en 't ╜ l. van

4. de straat
het hooch Clooster in de Wolsberch
1. Wouter Gevers
2. Jan Frans Pollen
3. de weg
Belast met: ΘΘn hoen en ΘΘn half denier/jr cijns an de Heer van
Asten - in
een tekst - uit het hooch Klooster.
- land

Zij verkopen aan Laurens Volders:
- land
in de Wolsberch
3 cops.
1-3. Thomas Fransen
2. Frans Philips Voermans
- land
aen de Molen
2 l. 12 r.
1. Aert Teunis Verschueren
2. de gemeente
3. Evert Peeters
4. Matijs van de Zande
Belast met: 2 denier/jr cijns aan de Heer van Asten - uit het
eerste perceel.
Zij verkopen aan Joris Willems:
- huis en hof - int Dorp
1-3. Joost Baltis
2-4. de straat
Belast met: 4 denier/jr cijns aan de Heer van Asten - in een
tekst.
Zij verkopen aan Jan Jansen:
- huis, hof, hofstad en aangelag - en
land - int Laerbroeck
7 l.
1. de Pastorye
2. het kind Joost Joosten van Weert
3-4. Jan Hansen van Os
den Bremberch - het deel dat van de Armen is.
R 78

fol. 67vo

05-03-1657

Jan Hendrick Aelberts heeft bij "erfwisseling" overgedragen aan
Jan Gerits geass. met Jan Hendrick Jacobs en Anthonis Tielens - als
momboiren van de
kinderen van Jan Gerits - g.g.m. Grietgen, wijlen zijn eerste
vrouw.
- land en dries
te Ostappen
3 l.
1-4. Jan Joost van Goch
2. Jan Gerits
3. de gemeente
Jan Gerits "draagt" over aan Jan Hendrick Aelberts:
- land/groes
te Ostappen
3 l.
1. Jan Gerits
2-4. Jan Hendrick Aelberts
3. de gemeente
Jan H. Aelberts betaald - ƒ 40,- bij. Hiervan komt - ƒ 20,- aan
Jan Gerits
en - ƒ 20,- worden door hem uitbetaald aan zijn v≤≤r-kinderen, als
zij mondig
geworden zijn.
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R 78

fol. 68

Jan Gerits heeft
t.b.v.
Anthonis Tielens
De obligatie is
heeft nagezocht.
Jan Gerits heeft
nu gecasseert.
R 78
fol. 68

05-03-1657
voor schepenen, alhier, een obligatie gepasseert
- α ƒ 200,-.
onvindbaar, ofschoon men de jaren 1638 t/m 1648
de obligatie "ten volle afgelost" en deze wordt
05-03-1657

- Marten Martens,
- Wilbort Martens,
- Joost Dircx - g.m. Maeyken Martens.
Allen erven van wijlen Marten Selen, hun vader.
Zij verkopen aan Peeter Reynder Colen:
- huis, hof en hofstad - te Ommel
4 l.
1. Mr. Anthony Canters
2. Jan Canters
3. Jan Canters en de koper
4. de straat
- land
den Hoogenacker - en 't kleyn
ackerke daeraen
2 l.
1. Frans Tijssen
2. de koper
3. Michiel Jacobs van de Cruys
4. Jan Canters en Aert Bakermans
- land
de Venacker
5 cops.
1. de koper
2. Aert Bakermans
3. Jan Andries Reynders
4. den Hoogenacker
- land
de Hoef - met den Eekelhof
3 l. 25 r.
1. de koper
2. Michiel Jacobs van de Cruys
en Jan Canters
3. Michiel J. v.d. Cruys
4. den Boscherdijck
- land
den Looyenacker
1 l.
1. Frans Tijssen
2. de koper
3. Huybert Thomas
4. de gemeente
- weiland
9 l.
1. Lijntgen - weduwe Hendrick van Rest Aert Bakermans en Joost Laurensen
2. Michiel Jacobs van de Cruys en de koper
3. Jan Canters
4. de koper
- hooiland
4 l.
1. Jan Canters
2. de koper
3. het voors. weiland
4. de Aa
Belast met: 9 vat rogge/jr "in de sack" aan Thomas Huyberts,
alhier.
- 3 vat rogge/jr, zijnde de helft van 6 vat/jr. - gekomen
van Looy
van Bakel - aan de H. Geest, alhier.
- 2 st. 1 duyt/jr aan de Heer van Helmont.
R 78
fol. 68vo
05-03-1657
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Peeter Reynder Colen verkoopt aan Frans Tijssen, schepen:
- land
aen den Bosch
4 l.
1. Joost Dircx
2. de koper en Joost Dircx
3. Jan Fransen Verrijt
4. de Laerstraet
- groes
aen den Bosch
6 l.
1. Aert Fransen Verrijt
2-3. de koper
4. de Aa
Belast met: ╝e van 6 vat rogge/jr - gekomen van Loy van Bakel te betalen met
de verkoper - aan de H. Geest,
alhier.
R 85

fol. 38

05-03-1657

Condities en voorwaarden waarop:
- Jan Anthonis Mennen - wegens "sijn stomheyt" geass. met Frans
Joosten,
- Jan Jan Slaets,
- Michiel Peeter Colen - namens hun vrouwen, drs van Jan Anthonis
Mennen zullen verkopen "sijn meubelen" o.a.:
- 10 tonnen,
- enig landbouwgereedschap,
- schoppen, rieken, houwelen,
- 2 "vellichtaeffelen"
- hooi, stro
Totaal opbrengst: - ƒ 25,- ?
R 78

fol. 68vo

07-03-1657

Het Corpus van Asten verkoopt aan Peeter Reynder Colen:
- een plaxken gemeynte - te Ommel
╜ r.
waar de schuur van de koper op staat.
1-4. de koper
2. Jan Canters
3. de gemeente
R 85

fol. 39vo

07-03-1657

- Catalijn - weduwe Peeter Dirx - en
- Marcelis Martens, haar zwager,
hebben in huur gegeven aan Hendrick Jacobs:
- huis, hof, land en groes.
Zoals Peeter Dirx het vorig jaar in gebruik heeft gehad.
Huurtermijn: 6 jr.
Huursom: - ƒ 50,-/jr "tot voorlijff"
en van ieder lopens - 3 vat rogge/jr en een half vat
boekweit/jr.
R 78

fol. 69

08-03-1657

Huybert Michiel Colen verkoopt aan Jan Peeter Groenen - als
momboir van
Peerken, dr Hendrick Peeter Groenen - g.g.m. Jenneken, dr Willem
Reynders t.b.v. de onm. dochter:
- een stukje groes
int Lielder
5 cops.
1. Wilbort Jansen
2. erven Anthony Canters
3. erven Bernard Reynders
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4. Marcelis Claessen
in de Looverbosch
2 l. cops.
1-3. Frans Joosten
2. Wilbort Jansen
4. de straat
Met deze twee percelen gaat de onm. dochter uit alle goederen van
haar ouders
met de na-kinderen en de transportant te delen.
Peerke zal nog wel ontvangen, als zij tot den "houwelijcken
staet" gekomen
zal zijn - een kist, een hekel en ΘΘn malder rogge.
- land

R 78

fol. 69

09-03-1657

Peeter Colen den ouden verkoopt aan Philips Willems:
- land
op de Lochte
1 l.
1-3. de koper
2. de verkoper
4. Peeter Jansen
R 78

fol. 69vo

09-03-1657

Jan Laurensen verkoopt aan Peeter Colen den ouden:
- groes
int Root
5 l.
1. de koper
2-4. erven Jan Maes
3. de verkoper
Belast met: 1 hoen/jr cijns aan de Heer van Asten.
- 6 gl. 5 st./jr in een rente van - ƒ 20,-/jr aan Godert
van de
Graeff, te 's Bosch.
- ƒ 3,-/jr in een rente van - ƒ 6,-/jr aan de erven Johan
van
Betmeer, te 's Bosch.
- ƒ 3,-/jr aan Mr. Anthony Canters, alhier.
R 78

fol. 69vo

14-03-1657

Hendrick Bastiaens verkoopt aan Willem Dielis:
- groes
in de Meulenschouw
1. de Loop
2. de verkoper
3. de gemeente
4. de Heer van Asten
R 78

fol. 69vo

2 l.

16-03-1657

Jan Hansen verkoopt aan Jan Anthonis, zijn oom:
- hooibeemd
in de Haseldonck
1 l.
Verkoper aangekomen van Heer Anthonis Hennis, zijn oom.
R 78

fol. 69vo

16-03-1657

Lambert Hendrix verkoopt aan Jan Anthonis:
- hooibeemd
in de Haseldonck
1 l.
Verkoper aangekomen van Heer Anthonis Hennis, zijn oom.
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R 85

fol. 40

21-03-1657

Cathalijn - weduwe Peeter Dirckx - geass. met Marcelis Martens,
haar schoonzoon - verkoopt haar "meubelen, bestialen, hoy en strooy"
o.a.:
- 2 koeien
ƒ 19,- 1 kalf
ƒ 4,50
- ketels, potten, bakken, tonnen
schotels, emmers, korven
- hooi en stro
Opbrengst: ƒ 50,R 78

fol. 69vo

28-03-1657

Hendrick Bastiaens is schuldig aan Frans Goorts van Meyel - ƒ 70,.
Onderpand:
- groes
in de Meulenschouwe
2 l.
1. Dielis Joosten
R 78

fol. 70

24-04-1657

Frans Hendrix - en Anna, zijn vrouw, verkopen aan Huybert Jan
Tielen, hun zwager:
- al hun goederen - gelegen te Asten - m.u.v.:
- groesveld
de Stympelsbeempt - in de Stegen
1. Jan Jan Hansen
2. Hendrick Dielis
3. Cornelis Horckmans
4. de koper
Hij zal hiervan hebben, de helft, het deel naast het Laerbroeck.
- land
aen de Pas
2 l.
1. Michiel Peeter Colen
2. erven Jan Maes
3. Jan Teunis Verhyndert
4. de straat
- een hofstad - in het Dorp
gekomen van wijlen Reynder Heuchtens.
1. Mr. Wolphert Ideleth
2. Jan Jan Slaets
3. Willem Dirkx
4. de straat
Koopsom: ƒ 1000,- te betalen in 20 jr.
- 20 pond boter/jr.
- ╝e deel van een vat bier, zo dikwijls de verkoper voor
zichzelf zal
brouwen.
- De verkoper mag jaarlijks ΘΘn koe weiden op een wei van
de verkoper.
R 78

fol. 70vo

28-04-1657

Mr. Mathijs van den Hove is schuldig aan Lijsken Hendrick
Jyntjens - van Maerhese - ƒ 200,Te lossen: 1-5-1659.
Marge: 2-1-1670 - Jentus Hermans is namens zijn moeder Lijsken
Hendrix Jentus voldaan van de - ƒ 200,- met intrest.
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R 78

fol. 71

28-04-1657

Evert Peeters - en Fyke, dr Sylvester Wilborts, zijn
verkopen aan
Mr. Mathijs van den Hove:
- groes
int Root
3╜ l.
1. Gommar Jacobs
2. Jan Anthonis Mennen
3. den Dijck
4. de Aa
Het mag op 1-5-1659 gelost worden met - ƒ 200,-.
R 78

fol. 71

vrouw,

30-04-1657

Aleke, dr wijlen Willem van den Weege "buschudt en vernaerdert
met haere
bijhebbende klinckende en blinckende penningen":
- een halve hoeve land, met aanhorende, zoals onlangs Guiljam van
Groesdonck g.m. Adriaentien van den Wegen, haar zuster, verkocht heeft aan
Joost Dirckx,
zij is "naeste in bloede".
Zij wil onder eede verklaren dat zij deze vernadering voor haar
zelf en naar
"costuymen en landrecht" doet.
Het zijn namelijk oude stam- en stokgoederen en dit meer dan
twee- α driehonderd jaar achtereen geweest.
Zij verzoekt ook, dat Joost Dircx onder eede zal verklaren
hoeveel hij voor de goederen heeft betaald, inclusief de kosten
enz.
Zij wil alles doen om tot een perfecte vernadering te komen.
Joost Dircx heeft, als koper, geweigerd de "penningen" te
ontvangen en "retrocessie" te doen van de goederen.
Hij heeft onder eede verklaart dat de koop is gedaan voor:
- ƒ 2500,- 14 rijksdaalders,
- 3 rijksdaalders intrest + "lijcoop" en verdere kosten.
Waarvan - ƒ 500,- direct en het restant met St. Jan.
De goederen zijn belast met: 9 vat rogge/jr aan de erven Marcelis
Henrix, te
Eyndhoven.
- de cijns van de gronden.
Zij heeft, omdat Joost Dirx het geld niet wil ontvangen, dit in
consignatie
bij de schepenen gegeven.
R 78

fol. 72

03-05-1657

Jan Michielsen en Teunis Jansen - als momboiren van Frensken weduwe Willem
Gerards Vermeulen en haar kinderen - zijn met advies en consent
van "naeste vrienden" en schepenen, gescheiden uit hun deel in de
goederen van Willem Gerard Vermeulen en hebben dit deel verkocht aan:
- Mathijs Willem Vermeulen,
- Gerard, zijn broeder - en
- Jan Joosten en Jacob Hendrick sGrooten - als momboiren van
Cathalijn, dr
Willem Vermeulen en haar kinderen - t.b.v. deze. - alsook aan
- Mr. Mathijs van den Hove, als momboir van Peeter, zn Willem
Vermeulen -

14
verwekt in tweede huwelijk - en t.b.v. deze.
Frenske mag nog zes jaar blijven wonen in de "kamer" en vier
roeden in de hof
gebruiken.
Indien zij hertrouwd zal zij de kamer moeten verlaten en wordt de
huur opgezegd.
Hiermede zal "doot" zijn de helft van hetgene zij heeft gekocht
uit het "gereeth" en de andere helft zal zij moeten voldoen aan
de kopers.
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R 78

fol. 72

03-05-1657

- Mathijs Willem Vermeulen,
- Gerard, zijn broeder,
- Jan Joosten en Jacob Hendrix Bernards - momboiren van Catalijn
Willem Vermeulen en haar kinderen.
- Mr. Mathijs van den Hove - als momboir van Peeter Willem
Vermeulen.
Zijn, vanwege voors. koop, schuldig aan Franske, laatste weduwe
van Willem Vermeulen en haar kinderen - ƒ 300,- α 5%.
Ieder der partners betaald ╝e deel.
Marge: 8-11-1657 - Cathalijn Willem Vermeulen heeft haar ╝e deel
voldaan.
R 78

fol. 72vo

03-05-1657

Mathijs en Gerard (Willem Vermeulen) accorderen met de momboiren
van Cathalijn - v≤≤r-kinderen van Willem Gerards Vermeulen - met Mr.
Mathijs van den
Hove - als momboir van Peeter Willem Vermeulen - uit zijn tweede
huwelijk dat deze v≤≤r-kinderen aan Peeter, hun halve broeder - ƒ 50,zullen geven
en dan zullen de goederen, roerend en onroerend, gelijk onder hen
verdeeld
worden "off sij een kynderen waeren".
R 78

fol. 72vo

03-05-1657

- Mathijs Willem Gerard Vermeulen,
- Gerard Willem Gerard Vermeulen,
- Cathalijn, dr willem Gerard Vermeulen - en haar momboiren,
- Peeter, hun halve broeder.
Zij verdelen, in opdracht aan hen gedaan door de laatste weduwe
van Willem
Gerards Vermeulen en conform de accordering hiervoor gemaakt:
- de goederen van Willem Gerard Vermeulen - aen Vordeldonck.
1e lot: Matijs en Cathalijn en haar kinderen.
- het oud huis en de schop, met .... van den dries en een deel
van de hof.
1. de mededelers
2. de gemeente
3. de straat
4. de ontvangers
- ╝e deel in
in den hoogen grooten acker
1-3. de wederdelers
2. Jan Joosten
4. de mededelers en de ontvangers
- ╝e deel
in dezelfde akker - achteraan
1. Jan Joosten
2. Lenard Jacobs
3. de wederdelers
4. Willem Aelberts
- de helft van
de Legenacker - naest het Rinckvelt
1-3. de wederdelers
2. Lenard Jacobs
4. Willem Joosten
Dit land wordt "geweegd" over den hoogen dries, langs den hoogen
acker.
- de helft van
de nieuwe Erffve
1. Jan Hendrick Bakermans
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2.
3.
- de helft en 30 r. van de
1.
2.

de wederdelers
de gemeente
hoybempt naest de Ruth
't Convent van Bynderen
de Aa
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3. Willem Aelberts
4. de wederdelers
- het achterste deel van het Eusel - zoals afgegraven.
1. Willem Joosten
3. 't Convent van Bynderen
4. de wederdelers
- beemdje
aen den Brant
1. de natuurlijke kn van de Heer v. Asten
2. Jan Hendrix
3. Jan Hendrix e.a.
De ontvangers van dit lot betalen:
- de cijns uit het gehele goed,
- de helft van de verdere rente in de goederen staande.
- zij zullen ook - ƒ 15,- geven aan de wederdelers.
2e lot: Gerard en Peeter
- het nieuw huis, staande op de nieuwe Erffve, met den hof, erf
en schop.
1. de wederdelers
2. Wilbort Jansen en Willem Joosten
3. de gemeente
- de schuur bij het oud huis, zolang deze blijft staan, daarna
komt de onder
grond aan de wederdelers.
- den dries - gekomen van Hendrick Fransen - met ca. het half
leeg land daaraan
gelegen.
1. Willem Joosten
2-3. de wederdelers
4. de gemeente
- een deel van de dries bij het oud huis, een deel van den hof en
de gehele
boomgaard.
1-3. de wederdelers
2. Hendrick Joosten van de Vorst
4. de straat
- de helft van
de hoogen langen acker - in het midden
gelegen
1. Jan Joosten
2. de wederdelers
- de helft van het hooiveld min 30 r.
1-3. 't Convent van Bynderen
2. de Aa
4. de wederdelers
- de helft in
het Eusel - zoals afgegraven
1. Willem Joosten
3. de wederdelers
4. de gemeente
- een beemdje
aen de Koeystraet
1. erven Anthonis Canters
2. Wouter Lenards e.a.
3. Wilbort Jansen
4. 't Convent van Bynderen.
Dit lot betaald:
- Alle "renten" uit het gehele goed gaande.
R 85

fol. 41vo

16-05-1657

Jan Willems, te Meyl, heeft in huur gegeven aan Goort Peeters:
- hooi- groes- en teulland - te Heusden
Nu in gebruik bij Hendrick Matijssen.
Huurtermijn: 1 jr.
Huursom: - ƒ 9,-/jr groesgeld en 18 vat rogge/jr, maat van

18
Helmont.
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R 85

fol. 42

30-05-1657

Jenneken - weduwe Peeter Sanders "oudt ontrent de hondert jaeren,
gesont en wel te pas sijnde soo blijckende was dengenen haer
aenschouwende":
- Zij "maeckt, geefft en legateert" aan Lijske, haar dochter g.m. Francois
'd Hannou - ƒ 125,-, na haar dood, uit haar middelen, vooraf te
ontvangen.
Dit wegens "den getrouwen dienst ende onderhout in cost van
potasie aen haer
comparante gedaen".
- Aan Peerken, jongste dochter van Francois 'd Hannou - en
Lijsken voors. haar kist, bed en twee slaaplakens.
R 78

fol. 74

16-06-1657

- Frans Joosten - g.m. Jenneken,
- Jan Jan Slaets - g.m. Mery,
- Michiel Peeter colen - g.m. Teunisken.
Alle dries dochters van Jan Anthonis Mennen - ter eenre - en
- Matijs Dirx - g.m. Luyttie, dr Philips Goossens - en Cathalijn
"huysvrouw
daernaer geweest van de voors. Jan Anthonis Mennen" - en
- Philips Willems - als momboir van Aert, zn van Aert zn Aert
Philips Goossens
- ter andere zijde.
Zij akkorderen over het scheiden der goederen die Jan Anthonis
Mennen - en Cathalijn, zijn vrouw, bijeengebracht hebben.
De kinderen van Jan A. Mennen - en Catelijn Joost Tielen zullen
alle goederen
behouden die Jan A. Mennen te voren heeft ingebracht in zijn
huwelijk met
Catelijn - weduwe Philips Goossens.
Dit met inbegrip van alle lasten en cijnsen.
Zij zullen verder nog uit de verkregen goederen ontvangen:
- het huis, schop en hofstad - waar Peeter Willems den Smith op
woont
1. Wolphert Ideleth
2-3. de straat
4. Anthonis Dirckx
- groes
achter Ostaden
1. de Pastorye
2. erven Philips Goossens
3. Joost Baltus
4. de Schouwloop
Ook is afgesproken dat Matijs Dirx en Aert, zn Aert Philips
Goossens als erfgenamen van Philips en Catelijn alle erfgoederen zullen behouden
die van
Philips en Catelijn gekomen zijn.
Alsook die goederen die Catelijn ontvangen heeft van haar moeder
en ook die zij verkregen heeft van haar dochter Mery - g.g.m.
Aert Jansen van de Zande. Dit
met inbegrip van alle lasten en cijnsen.
Zij zullen alsnog erven van de verkregen goederen:
- land
int Root
1. de Pastorye
2. de kinderen van Jan Ideleth
en Hendrick Aert Rommen
3. de straat
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4. Mr. Mathijs van den Hove
achter den Meulenberch
2 l.
1. Evert Peeters
2. Aert Jacobs
3. Jan Frans Pollen
4. Maeyken Fransen
Alles "in conformiteyt van de begeerte en intentie" van Jan A.
Mennen op
10-4-1656 ten protocolle beschreven.
- land
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R 78

fol. 74vo

16-06-1657

- Mathijs Dirckx - en
- Aert Aert Philips Goossens - geass. met zijn momboir - zijn
overeengekomen
dat zij samen de goederen, verkregen van Philips Goossens en
Catelijn volgens
voorgaand contract, zullen delen.
Aert wil, bij deze, dat indien hij komt te sterven zonder wettige
geboorten
na te laten, zijn "voor-geδrfde" gekomen van de voors. Philips
Goossens Catelijn zullen "succederen" op Mathijs Dirckx of zijn kinderen.
R 78

fol. 74vo

20-06-1657

Jan Jan Teunis is schuldig aan Jan Andriessen van Ruth - ƒ 100,- α
5%.
R 85

fol. 42vo

22-06-1657

- Frans Mathijssen en Cornelis Peeters - als momboiren van
Heylken, dr Goort
Peeters - en Catalijn, zijn vrouw - ter eenre - en
- Aert Chielen Hendrix - g.m. Heylken voors. - ter andere zijde.
De momboiren hebben afgerekend over hun administratie t.b.v. het
voors. onm.
kind.
Zij hebben meer ontvangen dan uitgegeven - 8 gl. 7 st. 3 ort.
De momboiren worden bedankt voor hun goede zorgen.
R 85

fol. 42vo

22-06-1657

Aert Chielen Hendrix - g.m. Heylken Goorts is schuldig aan Peeter
en Bruysten
Tijs Colen, gebroeders, en ooms van de comparant - ƒ 200,- tot
aankoop van een
rente voor het gelijke bedrag "verhypothiqueert" in de goederen
van Laurens
Willem Tijs.
Mitsgaders de voors. gebroeders - ƒ 225,- α 5% in de goederen
hebben gezet.
"Ende alsoo Bruysten Tijs Colen die - ƒ 225,- heeft ontvangen en
die voors.
rente van - ƒ 200,- metten achterstel vandien van Symon Leunissen,
te 's Bosch,
heeft gekocht ende daerover questie is gevallen tegens Joost
Baltus Philips" Bruysten zegt nu toe dat hij Peeter, zijn
broeder, en Aert Chielen Hendrix van deze rente zal ontlasten
"mitsgaders van alle quellingen en processen" die tegen hen
zouden kunnen ontstaan. Enz. enz.
R 85

fol. 43

22-06-1657

Bruysten en Peeter Tijs Colen, gebroeders, en Aert Chielen
Hendrix verhuren
aan Tijs Bruysten Colen:
- huis, land en groes
Hen aangekomen van Laurens Willem Tijs.
Huurtermijn: 6 jr.
Huursom: - ƒ 21,-/jr groesgeld - en voor ieder lopens land - 2 vat
rogge/jr
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en 3 "spynten" boekweit/jr.
Lasten voor de huurder.
R 85

fol. 43vo

22-06-1657

Aert Chielen Hendrix heeft met Bruysten Tijs Colen en Cornelis
Peeters gewezen momboiren van Heylken, zijn vrouw, afgerekend.
De momboiren zijn ten vollen voldaan.
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R 78

fol. 74vo

29-06-1657

Nicolaes Hendrix verkoopt aan Joost Dirx Verheyen zijn deel in
een rente van
- ƒ 200,- die Anneke - weduwe Jan Willems uit haar goederen moet
betalen aan
de erven Jacob Aerts.
R 78

fol. 75

29-06-1657

Mathijs Willems is schuldig aan Willem Joosten - ƒ 100,- α 6%.
R 33 - 52

11-07-1657

Jan Daendel Colen - aanlegger,
- contra
Isbout Luycas - gedaagde.
Gezien de aanspraak van aanlegger - d.d. 21-3-1657 - zegt
gedaagde o.m.:
1. Hij wil niet ontkennen dat hij in januari 1656 van aanlegger
heeft gekocht:
- een huis, hof en landerijen - te Ostaden.
Koopsom: ƒ 2588,-, zonder conditie wanneer deze voldaan
moesten worden.
3. De koop is wettelijk, aan hem gedaagde, overgedragen.
4. Het is daarna geweest dat tussen gedaagde en aanlegger een
akkoord is gemaakt terzake van "schelfthoudt" waarvoor gedaagde ƒ 15,- zou betalen.
5. Gedaagde heeft toen niet alleen de "voorgenoemde souvereyn"
betaald maar ook bijna de gehele "cooppenningen".
6. Als aanlegger zegt, maar ontvangen te hebben - ƒ 1693,- dan is
dat "valsch ende onwaerrachtich".
7. Naar "onthouden" van gedaagde is alleen nog onbetaald - ƒ
100,- en hiervoor is door hem 2 gl. 18 st. intrest betaald.
8. Op "de rolle" van 16 mei 1657 heeft gedaagde "in klinckende
en blinckende penningen" aangeboden aan aanlegger de - ƒ 100,- met
ΘΘn jaar intrest. Alleen op de intrest kortende hetgeen door
aanlegger al ontvangen was.
9. Daarna heeft aanlegger, op de rolle van juni l.l. verklaart
zich niet te contenteren met de gedane aanbieding.
10. En heeft gedaagde "sijne handen van de voors. 102 gl. 2 st.
daerbij getrocken 2 gl. 18 st. - maeckt 105 gl. - aenstonts van
den 16e mei gelicht" en deze in handen gesteld van Mr. Mathijs
van den Hove. Daar kan aanlegger ze vinden.
11. Ook is aangeboden, boven de 105 gl., "den voors. aanlegger
van de rente van 800 gl. capitaels die Geeraerdt Goorts tot Hese
vuyt sijne gecochte goederen is heffende ende inden coope aen hem
gedaegde nyet en is vuytgesteken de novo (nieuw) voor schepenen
behoirlijcke ende wettelijcke te ontlasten alhoewel hij genoch
ontlast, versekert ende buyten perykel gestelt is" zoals hierna
nog zal blijken.
16. Gedaagde heeft ook direct "gewillicht" aan Mr. Matthijs van
Hove om de 800 gulden te restitueren aan Gerart Goordts. Dit zou
ook gedaan zijn als niet voor. Goordts was gekomen t.h.v.
gedaagde en verzocht heeft om de "rente" te blijven gelden en
niet op te zeggen.
18. Onlangs heeft Goordts nog verklaart "dat hij met Jan Daendel
Colen nyet te doen en hadde ende Isbout Luycas, gedaeghde,
erkende en hielde voor sijnen debiteur ende gelder van de 800
gulden". Enz. enz.
26. Aanlegger "sou hem beter gerust houden ende behoiren te
schaemen den onnooselen gedaegde, wesende een man met eeren, die

24
den aenleggere sijne beloiffde cooppenningen eerlijck ende
vromelijck (vuytgenomen de geconsigneerde 102 gl. 2 st.) betaelt
heeft met eene soo groote impertinentie ende ongefundeerde actie
te overvallen"
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R 78

fol. 75

24-07-1657

- Jan Hendrix van Cranenbroeck,
- Dirck Hendrix van Cranenbroeck,
- Peeter Goorts - en
- Andries Bruystens.
Zij verkopen aan Hendrick Abrams:
- hooiwas
in de Spleet
╜ sille
1. Marcelis Verberne
2. de Aa
3-4. de Astense en Vlierdense Aa
Rijdende tegen "erffve" Margriet van den Berg.
Belast met: 1 st./jr cijns aan de Heer van Asten - met meer
andere te betalen.
R 78

fol. 75

07-08-1657

Hendrick Gerits - g.m. Jenneken verkoopt aan Abraham Jansen de
Metser, zijn
zwager:
- huis en hofstad - in het Dorp
1. de straat
2. Evert Peeters
3. de kn en erven Mr. Adriaen Lintermans
4. Mr. Adriaen Verhoffstadt
Met inbegrip van de plaats waarop de schuur heeft gestaan.
1. de straat
2-3-4. Joost en Jan Balthus Philips
- groes
int Root
5 l.
1. Laurens Volders
2. Teunis Martens
3. 't kind Aert Peeters van Otterdijck
4. Joost en Jan Balthus Philips
- land
het Sentien
2 l. 12 r.
1. weduwe - Jan Hendrick Beckers
2. Jan Teunis Verhyndert
3. de weg
- land
achter het huis Joost Baltis gemeynlijck genaempt - het Nootien
1. erven Seel Jacops e.a.
2. Dirck Fransen
3. erven Mr. Adriaen Lintermans
4. de Pastorye
- land
aen de Laserije
1╜ l.
1. de weg
2. Cornelis Cornelissen
3. de straat
tusschen de Weegen achter Joost Baltis
1. Mr. Mathijs van den Hove e.a.
2. Peeter Michiel Colen de jonge
3. de straat
Belast met: 100 daalder aan Jan Box, te 's Bosch - welke de koper
op
Lichtmis 1659 zal lossen.
Koopsom: ƒ 400,- direct,
- 100 daalder - Lichtmis
1659,
- ƒ 350,- over vier jaar zonder intrest.
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R 78

fol. 75vo

07-08-1657

Abraham Jansen de Metser is schuldig aan Willem Dirx Belen - van
Maris ƒ 400,- α 5%.
Onderpand:
-de goederen die hij, heden, gekocht heeft van Hendrick Gerits.
Conditie: De aflossing van 100 daalder aan Jan Box - zodat de
geldgever niet
aangesproken kan worden.
Marge: 20-2-1668 gelost.
R 78

fol. 76

15-08-1657

Jan Fransen Verrijt is schuldig aan Peeter Jacobs van Venroy 100 ducatons α 4%.
Onderpand:
- hooiwas
aen den Bosch
5 l.
1. Aert Fransen Verrijt
3. de koper
4. de Aa
- hooiwas
aen den Bosch
3 l.
1. de koper
2. de Aa
3. Aert Fransen Verrijt
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R 78

fol. 76vo

05-09-1657

Goort Goortsen is schuldig aan Mr. Anthony Daniels - ƒ 50,- α 6%.
Marge: 1-3-1665 gelost
R 78

fol. 76vo

05-09-1657

Frans Joosten verkoopt aan Huybert Luycasse van der Loo:
- land
in "t Dorp
1-3. de koper
Belast met: ╜ hoen/jr cijns aan de Heer van Asten.
R 78

fol. 76vo

05-09-1657

Peeter Colen de jonge verkoopt aan Wilbort Daendels:
- land
1-4. erven Teunis Philipsen
3. Jan Vreynsen
- land
in de Loverbosch
1 l.
1-3. Teunis Dielis
2. Joostien Daendels
4. de straat
R 78

fol. 76vo

05-09-1657

Mr. Anthony Daniels verkoopt aan Peeter Colen de jonge:
- land
in de Heesackers
3 l.
1. de koper
2. Heylken - weduwe Willem Joosten van Weert
3. Joost Willems
4. de straat
Was verkoper aangekomen bij transport van Peeter Symons van den Boomen en
Dirck Peeter Lamberts.
R 78

fol. 77

05-09-1657

Wilbort Daendels is schuldig aan Mr. Anthony Daendels - ƒ 230,- α 5╜%.
R 78
-

fol. 77

05-09-1657

Jr. Hendrick van Boxmeer, Heer van Hurwenen etc.
Jr. Hendrick van Boxmeer, Capteyn,
Jr. Michiel van Eyck - g.m. Maria van Boxmeer,
Jr. Philippus Daix - "als geconstitueert zijnde van" Juffr. Agnes van den
Beeck, canonicersse van het Adelijck Stift van Hoydonck, haar broeder, procuratie "in franse taele" voor schepenen Hannuyt in Walsbrabant - d.d
29-8-1657.
- Jr. Philippus Daix en Johan van der Lee, junior - als momboiren van de onm.
kinderen van Jr. Siron - g.g.m. wijlen Juffr. Anna van Beeck, - procuratie
9-4-1657 - schepenen Helmont - samen met de verkoopcedulle.
- Jr. Joosten Suermont - g.m. Wilhelmina Cattenburgh,
- Jr. Christiaen Stockheyn - als momboir van Juffr. Anna Vaeck, canonicersse
van het Adelijck Stift van Hoydonck,
- Jr. Joosten Suermont en Jr. Christiaen Stockheyn - resp vaderlijke en
moederlijke oom - als momboiren van de onm. kinderen van wijlen Jr. Johan
Suermont - g.g.m. Maria Cattenburgh.
Allen erven van wijlen Juffr. Maria van Beeck - g.g.m. Godert van de Voort.
Zij verkopen aan Jr. Christiaen Stockheyn:
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- een adelijk huis, hof, land, groes, wei, hei, wallen, grachten en alle
eikebomen in de dreven en op de goederen staande.
- de landerijen - groot
23 l.
- hooi, wei en hei
46 l.
Alles gelegen te Ostaden
Belast met: 3 st./jr cijns aan de Heer van Asten.
- 3 malder rogge/jr aan O.L.Vrouwe-altaar, te Asten - altijd betaald
met - ƒ 4,50/jr.
R 78

fol. 78

21-09-1657

Michiel Peeter Colen den ouden is schuldig aan Willem Dirck Beelen - van Maerheese - ƒ 200,- α 5╜%.
Onderpand:
- hooibeemd
2╜ l.
1. Frans Joosten
2. erven Mathijs van den Hove
3. Laurens Volders
4. Goort Hendrick Gevers, cum aliis
- hooiveld
achter Ostaden
2 l.
1. de Pastorye
2. erven Philips Goossens
3. Joost Baltis
4. de Loop
- land
op de Lochten
1. Peeter Anthonis Loomans
2. Frans Joosten
3. erven Anthonis Canters
4. Mr. Wolphert Idelet, cum aliis
Belast met: 2 st. 2 ort/jr aan de Heer van Asten - uit het eerste perceel.
R 78

fol. 78vo

05-10-1657

Willem Peeter Denis verkoopt aan Dielis Joosten, als vader van Joost, zijn
zoon, verwekt bij Iken Geven, zijn vrouw:
- groes
de Haseldonck
5 cops.
1. Dirck Fransen
2. Joost Daniels
3. Goort Peeters
Marge: 4-11-1660 - Joost Dielis Joosten heeft - ƒ 100,- van de voors. koop
ontvangen.
R 78

fol. 78vo

05-10-1657

Grietgen - weduwe Jan Beckers - geass. met Jan, haar zoon, mede voor haar
dochters en zusters, zijn schuldig aan Gommar Jacobs Bure - ƒ 150,- α 6%.
Onderpand:
- land
aen de Kerck
1. Laurens Volders
2. erven Hendrick Jacobs
3. Jan Willems
4. de straat
- veld
int Root
1. Mr. Mathijs van den Hove en de straat
2. Hendrick Aert Rommen
3. Matijs Teunis
4. Joost Baltis
Marge: 21-7-1687 - Jan Janse Swagers, namens Catalijn Gommar Bure is voldaan
door Joost Jan Beckers, zijn mede-erfgenaam.
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R 78

fol. 79

10-10-1657

Willem Joosten en Claes Jacobs - als momboiren van de twee onm. dochters van
Willem Hendrick Laetgens - beloven voor deze onmondigen - ƒ 250,- α 4╜ aan
Iken Joosten - weduwe van Willem Hendrick Laetgens, binnen de tijd van drie
jaar, terug te betalen.
Dit wegens door haar "verschooten penningen" aan Mr. Mathijs van den Hove
Marge: 7-2-1667 - Laurens Peeters - g.m. Iken Joosten, in deze obligatie
heeft de - ƒ 250,- ontvangen van Peer Willems.
R 78

fol. 79

10-10-1657

Jan Anthonis Lomans verkoopt aan Jan Jan Beckers:
- groes
aan Vordeldonck
2╜ cops
1. Grietgen Beckers
2. Hendrick van de Vorst
3. Wilbort Jansen
4. Frans Matijssen - Maeyken Selen, cum aliis
R 78

fol. 79

15-10-1657

Michiel Peeter Colen den ouden is schuldig aan Jan Goortsen Horrix ƒ 200,- α 5%.
Onderpand:
- groes
int Root
2╜ l.
1. Frans Joosten
2. Joost Dirx
3. Laurens Volders
4. Goort Hendrick Jan Selen, cum aliis
Marge: 23-7-1660 - wordt geprolongeerd tot Lichtmis 1662.
R 78

fol. 79vo

18-10-1657

Jan Anthonissen Verhyndert verkoopt aan Jan Peeter Andriessen:
- land/groes
in de [Blues]
1 l. 3 cops.
1. Peeter Anthonis Lomans
2-4. de straat
3. Jan Michiels
Koopsom: ƒ 250, - α 4╜%.
R 78

fol. 79vo

18-10-1657

Jacob Dirck Coppens verkoopt aan Joost Baltis Philips:
- groes
achter Ostaden
4 l.
1. Hendrick Bernards
2. de drijfstraat
3. Joost Jan Tielen
4. Joris Willems
R 78

fol. 79vo

18-10-1657

Jan Ambrosius verkoopt aan Isbout Hendrix:
- land
opt Lanckhout
1 l.
1. Jan Anthonissen
2. Marten Anthonissen
3. erven Willem Voermans
4. Andries Martens

vernoemd,
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- land

R 78

opt Lanckhout
3. Marten Teunis
1-2-4. de koper
fol. 79vo

3 cops.

19-10-1657

Aert Jan Aelberts verkoopt aan Evert Jansen van Rest:
- land
te Ommel
1 l.
1. de koper
2. de verkoper
3-4. de wegen
R 78

fol. 80

22-10-1657

- Jan Anthonis Lomans en Peeter Anthonis Lomans - als momboiren en vader van de
kinderen van Jan A. Lomans - g.g.m. Aelken, dr Aert Maes, wijlen zijn eerste
vrouw,
- Hendrick Cornelissen,
- Matijs Tonis Vreynssen,
- Grietgen - weduwe Jan Beckers - geass. met Jan, haar zoon, mede voor haar
dochters en zusters,
Zij delen in vier gelijke delen.
- een groesveld
int Lielder
2╜ l.
Hen aangekomen van Jan Tijs Smits, na diens dood.
1elot: de kn Jan A. Lomans
- het vooste deel
1. Cornelis Peters
2. Hendrick Cornelissen
3. erven Marten Sleegers
2e lot: Hendrick Cornelissen
- het tweede deel
1. Jan A. Lomans
2. Matijs Tonis
3. erven Marten Sleegers
3e lot: Matijs Tonis Vreynsen
- het derde deel
1. Hendrick Cornelissen
2. Grietgen - weduwe Jan Beckers
3. erven Marten Sleegers
3e lot: Grietgen - weduwe Jan Beckers
- het vierde deel
1. Matijs Tonis
2. Jan van Helmont en Marcelis Claessen
3. erven Marten Sleegers
R 78

fol. 80vo

22-10-1657

Jan Willems van Ostaden is schuldig aan Dirck Jan Goorts, schepen,
- ƒ 100,- α 5%.
Onderpand:
- land
aen 't Derp
1 l.
1. Huybert van der Loo
2-3. Jan Willems
4. de weg
- land
3╜ l.
1. erven Henrick Jacobs
2. Laurens Volders en Huybert Mynekes
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3. Laurens Volders en de straat
4. de straat
Belast met - ƒ 100,- aan Dirck Jan Goorts uit het laatste onderpand.
R 78

fol. 80vo

24-10-1657

Frans Matijssen is schuldig aan Aert Ariaens, te Gestel bij Eyndhoven,
- ƒ 100,- α 5%.
Onderpand:
- groesbeemd
aen den Bosch
6 l.
1. Aert Fransen Verrijt
2-4. de verkoper
3. de Aa
- land
aen den Bosch
4 l.
1. Joost Dirckx
2. Joost Dirkcx en de verkoper e.a.
3. de Laerstraet
4. Jan Fransen Verrijt
R 78

fol. 81

24-10-1657

Mathijs Tonis Vreynsen verkoopt aan Marcelis Claessen:
- groes
int Lielder
╝e deel van 2╜ l.
1. Hendrick Cornelissen
2. Grietjen - weduwe Jan Beckers
3. erven Marten Slegers
R 78

fol. 81

05-11-1657

Jan Jansen -"gemeynlijck genaempt Jan Sonis - te Someren, is schuldig aan
Goort Teunis - ƒ 75,- α 5% - pro rato tempori.
Marge: 21-5-1659 gelost.
R 78

fol. 81

07-11-1657

Aert Frans Bakermans verkoopt aan Joost Laurensen:
- groes
op 't hooch Eusel - te Ommel
3 l. 13 r.
1. Peter Reynder Colen
2. Maeyken Fransen
3. de koper
4. Lijntien - weduwe Hendrick van Rest
R 78

fol. 81

07-11-1657

Dirck Philipsen is schuldig aan Jan Jansen - 61╜ rijksdaalder.
Marge: 4-11-1664 - Jan Jansen Claeuws is voldaan.
R 78

fol. 81

07-11-1657

Frans Joosten en Andries Bastiaens - als momboiren van Sijken - weduwe Anthonis
Bastiaens - verkopen aan Joost Baltus Philips:
- huis, hof en aangelag - in 't Dorp
4╜ l.
1. Peeter Colen den oude
2. Hendrick Aert Rommen
3. de straat
Belast met: 1 duyt/jr cijns aan de Heer van Asten.
- ƒ 350,- aan Paeuwel Aerts, te Someren.
R 78
fol. 81vo
07-11-1657 fictief - ongedateerd.
Kopie van d.d. 04-05-1650.
Jan Joosten - g.m. Grietgen, wonende op de Leensel.
Jan - gezond,
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Grietgen - "kranck van de kinderpocken".
Zij testeren - o.a.:
- Alles naar de langstlevende, om daarmee te handelen naar vrije keuze, mits
alle lasten en schulden betalende.
- Als de testatrice van deze ziekte komt te overlijden, dan krijgen:
- Mr. Mathijs van den Hove, schout,
- Bonaventura, zijn broeder - en
- Willem Dirck Ghielen, hun zwager - samen - ƒ 25,-.
- Willem Joachims - ƒ 8,-.
- Peeter Luyten, te Someren - ƒ 8,-.
Hiermede zullen zij allen tevreden zijn.
R 78

fol. 82

14-11-1657

- Aert en Jan Berckers - mede voor
- Jan Willems, natuurlijke zoon van Anna Aert Berckers, wijlen hun zuster.
Allen erfgenamen van Peerken Aert Berckers - g.g.m. Andries Hendrick Joachims.
Zij verkopen hun deel in de goederen hen aangekomen van wijlen Peerken, hun
zuster.
Koper is: Andries Hendrick Joachims ??
R 78

fol. 82

23-11-1657

Aert Jan Aelberts is schuldig aan Jan Jansen - alias Henskens - ƒ 500,Marge: 2-1-1658 gelost.
R 78

fol. 82

23-11-1657

Jan Hendrickx de jonge verkoopt aan Peeter Colen den ouden:
- land
aen de Meulen
2 l.
1-3. de gemeente
4. de straat
2. Hendrick Dielis
Hij verkoopt aan Goyerd, zijn broeder:
- land
int Root
1. weduwe Jan de Becker
3. de weg
4. erven Jan Anthonis Mennen
- groes
3╜ l.
1. den Dijck
2. 't kint Aert Joordens en Abraham Joosten
3. Gommer Bure
4. Anthonis Martens
R 78

fol. 82

23-11-1657

Goyerd Hendrix verkoopt aan Jan Hendrix de jonge, zijn broeder:
- land/groes
int Lielder
2 l. 1 cops.
1. Jan Somers, cum aliis
2. de weg
3. Jan Hendrix den ouden
4. de koper e.a.
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R 78

fol. 82vo

28-11-1657

Andries Peeters en Goort Jan Marcus verkopen aan Aert Fransen Verrijt:
- groes
aen den Bosch
7 l.
1. Jan Fransen
2. Joost Dirkx
3. de Aa
4. de koper
Belast met: De cijns die de verkopers uit het "goet van den Bossche" schuldig
zijn aan het cijnsboek van Asten.
R 78

fol. 83

29-11-1657

-

Peeter, Philips en Jan, znn Mr. Adriaen Lintermans,
Huybert van Campen - g.m. Jenneken, dr Adriaen Lintermans,
Willem Claessen - g.m. Anneken, dr Adriaen Lintermans,
Jan Hendrix van den Winckel en Laurens Volders - als momboiren van Maria, dr
Adriaen Lintermans - en mede voor:
- Jan en Peeter, welke absent zijn en voor Huybert van Campen.
Allen erven van Mr. Adriaen Lintermans - g.g.m. Maeyken Jan Claessen.
Zij verkopen aan Aert Jan Thomas al de goederen hen aangekomen van wijlen hun
ouders t.w.:
- huis, land en groes - aen het Dorp.
Belast met: ╜ capuyn/jr en "ontrent" 2 halve blancken/jr aan de Heer van Asten - in ΘΘn tekst.
- Laurens Volders betaald de andere helft.
De koper stelt als borg:
- beemd
int Root
6 l.
1. Huybert Jan Tielen
2. Jan Jan Slaets e.a.
3. de Aa
4. Joost Roefs
Dit betreft de laatste termijn.
Naschrift: De verkopers zijn voldaan van de eerste termijn van de koop - met
aftrek van - ƒ 15,- voor de onkosten.
R 78

fol. 83vo

29-11-1657

Aert Jan Thomas verkoopt aan Jan Jansen Slaets:
- huis, schuur, hofstad en land - in het Dorp
1. Evert Peeters
2. weduwe Wouter Dirx, cum aliis
3. de straat
4. erven Aert Tielens
- eeuselveld
int Root
4 l.
1-4. Peeter Michiel Colen den ouden
2. Mr. Mathijs van den Hove
3. den Dijck
- land
in de Heesackers
7 l.
1. Hendrick Slaets
2. ...... Jansen
3. de weg
4. Willem Chielen
Belast met: 2 blancken/jr cijns aan de Heer van Asten.

34
R 78

fol. 83vo

30-11-1657

Jan Cornelis is schuldig aan Dirck Jan Goorts Verberne - ƒ 58,- α 5%.
R 78

fol. 84

30-11-1657

Wilbort Daendels verkoopt aan Willem Dielis Selen:
- land
in de Loverbosch
1 l.
1. Joosten Daendels
2-4. Teunis Dielis Selen
3. de straat
R 85

fol. 44

14-12-1657

Margriet - weduwe Jan Joosten, op de Leensel, ziek, testeert.
- Alle vorige testamenten, codicillen enz. worden herroepen.
- Zij legateert aan:
- Mr. Mathijs van den Hove,
- de kinderen wijlen Bonaventura Matijssen - en
- Willem Dirck Chielen - ƒ 25,- om onder hen "staeckgewijse" te delen.
- Grietgen - g.m. Willem Jochums - en
- Peeter Luyten, te Someren - ieder - ƒ 8,-.
- de erfgenamen wijlen Jan van Meyel - ƒ 6,Alles als "puer" legaat. Zij moeten zich hiermee tevreden houden.
Alle overige goederen, niets uitgezonderd, geeft zij aan Hendrick, de zoon
van Jan Joosten, wijlen haar man.
Hij mag, na haar dood, hiermee zijn vrije wil doen. Dit vanwege de vele en getrouwe diensten die zij van hem
heeft genoten en nog dagelijks mag genieten,
zo in onderhoud als "corperele diensten".
R 85

fol. 43vo

17-12-1657

Cornelis Joosten en Peeter Goorts - als momboiren van Heylken - weduwe Willem
Joosten en haar onmondige kinderen - verkopen "de meubelen" - o.a.:
- kuipen, bakken, tobben, potten, ketels.
- een kast, een "schreyn", een bed, een bedstee, een tafel.
Opbrengst: ƒ 46,-.
R 78

fol. 84

15-01-1658

Aert Jan Thomas verkoopt aan Mr. Mathijs van den Hove:
- land
de Snijderscamp - int Root
1-3. de koper
2. Jan Jansen
4. Jan Wouters, molder
R 53

╜ l.

28-01-1658

Frans Andries Reynders van Ruth, ziek, testeert, o.a.:
- Alle vorige testamenten vervallen.
- Aan de vier kinderen van Elisabet, zijn zuster - g.m. Jan Anthonis Canters een legaat van - ƒ 100,-.
- Aan Merie, dr Anthonis, zijn broeder - g.m. Cornelis Jan Horckmans - ƒ 200,-.
- Aan de vier kinderen van Lenart Driessen - g.m. Christina, zijn zuster ƒ 600,-.
- Aan de zes kinderen van Peter Hendrick Bollen - g.m. Anneken, zijn zuster ƒ 600,-.
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Alles uit te betalen in geld of in "renten".
- Zijn enige erfgenamen blijven:
- Peter Andries Reynders - en
- Jan Andries Reynders - zijn broeders.
Enz. enz.
R 78

fol. 84

30-01-1658

Willem Dielis Selen verkoopt aan Thonis Dielis Selen, zijn broeder, zijn deel
in:
- een schuur met de grond waarop deze staat - te Heusden
1. de gemeente
2. weduwe Jacob Peeters
3-4. de koper
De verkoper heeft de schuur verkregen van Jacob Peeters.
R 78

fol. 84

05-02-1658

Laurens Volders verkoopt aan Peeter Goorts:
- land
ontrent de Wintmolen
2 l. 12 r.
1. Aert Teunis Verschueren
2. de gemeente
3. Evert Peeters
4. Matijs van de Zande
Koopsom: ƒ 64,05
R 144

11-02-1658

Rekening, bewijs en reliqua van Jan Canters en Frans Tijs Willems - vanwege
de verkochte goederen van wijlen Jan Willem Tijs - anno 1646.
Ontvangsten:
- de "copen" van het eikehout en de verkoopcedulle der
erfgoederen - en de koop van "een stuck erffs - de
Wittart"
ƒ 1646-00-00
Uitgaven:
Diverse posten

ƒ 1673-14-02

(De stukken bevatten veel, doch allemaal bekende namen. G.S.)
Nog o.a.:
- voor twee pond "seep"
0-05-00
- voor nootmuscaet
0-05-00
- voor zeep en stijfsel
0-08-00
- voor "speck" α 5 st. min 1 ort/pond
1-14-00
- voor "kees" - drie pond
0-12-08
- voor de doodkist en het kruis achter
het graf
3-00-00
- voor "stockvis"
0-03-00
Meer uitgegeven dan ontvangen
R 144

ƒ

140-05-04

11-02-1658

Ontvangsten van Jan Canters en Frans Matijssen - als curatoren van de
weduwe Jan Willem Thijs.
Betreft: 1647 - 1657. O.m.:
- Diverse ontvangsten
ƒ 258-05-00
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- van Aert Frans Baeckermans - 10 pachten - 1649-1657
ƒ 168-15-00
- van Jan Fransen - 8 pachten 1647 - 1654
ƒ 92-10-00
- van Willem Gerits Vermeulen over - ƒ 100,- α 5% 1647 - 1655
ƒ 45-00-00
- van Hendricx Vreynsen, in de Stegen, over - ƒ 100,α 5% - die nu zijn belegd aan Marcelis Geldens 1647 - 1655
ƒ 45-00-00
- van Thonis Canters over - ƒ 100,- α 5% - nu Henrick
Blockmaeckers - 1647 - 1653
ƒ 35-00-00
- van - ƒ 50,- α 5% - nu Dirck Peters - 1647 - 1654
ƒ 20-10-00
- van Lijntien van Rest over - ƒ 50,- α 5% - nu Jan Gerits 1647 - 1653
ƒ 17-10-00
- van Mr. Mathijs van den Hove over - ƒ 100,- α 5%
1647 - 1651 hem 2 gl. goed gedaan
ƒ 23-00-00
ƒ 706-00-00
De uitgaven hebben bedragen
R 78

fol. 84vo

ƒ 731-02-08

18-02-1658

Jan Anthonis doet "handtlichtinge informa requisite" van:
- een heiveld
1. Dielis Joosten
2. Tonis Dielis
3. Goort Peeters
4. de gemeente
Waaruit de weduwe Peeter Cotel, coopman in wijnen, te 's Bosch, een rente
van - ƒ 8,50/jr ontvangt.
R 78

fol. 84vo

18-02-1658

Anthonis Paeuwels verkoopt aan Jan, zijn zoon:
- hooiveld
aen de Voort
4 l.
1-3. de Aa
2. Heylken Tijssen
4. Jan Jacob Slaets en Jan Paeuwels
Belast met: 5 duyten/jr cijns aan de Heer van Asten.
Naschrift: Dit hooiveld heeft verkoper overgedragen aan zijn zoon ter egalisering van de huwelijksuitzet die zijn dochter Aertie heeft gehad zijnde - ƒ 200,-.
R 78

fol. 84vo

01-03-1658

Jr. Philipus Daix - als momboir van wijlen Jr. Hubertus Siron - g.g.m. wijlen
Juffr. Anna van Beeck - heeft verkocht aan Jr. Christiaen Stockheym van den
Hasselhoudt (de verkoop wordt mede gedaan namens de andere erfgenamen):
- huis, land, wei, hei, wallen enz. - gelegen te Asten.
E.e.a. volgens de verkoopcedulle.
Tegen deze verkoop is protest aangetekend door de weduwe Jr. Entefoes.
De comparant stelt, in zijn kwaliteit, en ook uit de akte van transport d.d. 28-11-1657 - Loven - voor notaris P. van Roost en getuigen: Hr. en Mr. Nicolaes van Berckel, Licenciaet in de Rechten en secretaris der stad Loven en Ambrosius Goetmans.
Mitsgaders de "renovatie" van 3-1-1658 gekomen van Mevr. Margareta de Crehain, laatste weduwe van Jr. Guiliam
de Paheau, Heer van Thisie, Halle etc. - ons
schepenen gebleken.
Alsmede voor Juffr. Agnes van Beeck, canonicersse, te Hoydonck -
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- de weduwe Jr. Entefoes - en
- namens alle andere erfgenamen
De comparant stelt als borg, voor eventuele pretenties die nog op de goederen
zouden mogen komen:
- een huis, stallen enz. gelegen te Beeck, en gekomen van wijlen Jr. Johan
van Beeck - de overleden "donatrices eerste man. Enz. enz.
Jr. Hendrick van Boxmeer, capiteyn etc., stelt ter zake voors. als borg:
- een huis, te Boxmeer, genaamd "het Leuker" en de hoeve enz. daarbijhorend.
Jr. Joost Suermont, stelt, voor zijn deel, als onderpand:
- een huis en landerijen te Uden.
R 78

fol. 85vo

15-03-1658

Marten Gerits - g.m. Peerken verkoopt aan Peeter Jansen den wever - al zijn
goederen die hij met zijn vrouw heeft verkregen - t.w.:
- huis, hof, land, groes, hei - aan Bussel
Te delen met Frans Leenders.
E.e.a. met inbegrip van lasten, cijnsen, renten enz.
R 78

fol. 85vo

01-04-1658

Jan Marten Daniels "den welcken transporteert en in handen stelt van Lamberden Smits, borger der stadt Weert
- den ketel daer hij transportant brandewijn in
is brouwende, ende dat uyt oorsaecke den voors. Lambert Smits den voors. ketel
mits borch voor hem transportant gebleven zijnde, genootsaeckt is geweest te betaelen met eene somme van acht
rijxdaelders. Met conditie nochtans dat soo
wanneer hij transportant de voors. acht rijxdaelders aen hem Lambert Smits wederom gegeven sal hebben dat alsdan den voors. ketel hem transportant wederom
sal toebehooren".
R 78

fol. 85vo

02-04-1658

Mathijs Thonis Vreynsen is schuldig aan de erfgenamen Frans Andriessen van
Ruth - ƒ 100,- α 5%.
Marge: 4-12-1658 - gelost aan Jan Andriessen van Ruth.
R 78

fol. 85vo

02-04-1658

Hendrick Goorts van Bussel is schuldig aan Jan Andriessen van Ruth ƒ 200,- α 5%.
Marge: 19-5-1666 gelost.
R 78

fol. 86

12-04-1658

Jan Somers is schuldig aan Gommer Jacobs Bure - ƒ 50,- zonder intrest.
Onderpand:
- land
in de Looverbosch
5 cops.
1. Hendrick van de Vorst
2-3. Andries Thomas
4. de weg
Marge: 22-4-1660 gelost.
R 78

fol. 86

13-04-1658

Martinus van der Lith, secretaris, is schuldig aan de Kerk van Asten ƒ 150,- α 5%.
Marge: 25-8-1658 gelost.
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R 78

fol. 86

13-04-1658

Marten Hendrikx geeft in belening aan Isbout Hendrikx, zijn broeder:
- land
aen den Dijck
1 l.
1-3. de koper
4. de verkoper
Beleensom en tijd: ƒ 100,-/ ΘΘn jaar
R 78

fol. 86

13-04-1658

Marten Hendrikx is schuldig aan Peeter Wilborts en Goort Peeters Eeckelkam als momboiren van Lijsken Joosten van Brey - ƒ 57,50.
R 53

04-05-1658

Hendrick Lenerts - g.m. Henriske Fransen.
Zij testeren - o.a.:
- Al het "gereet" aan de langstlevende.
- De langstlevende zal "ter tochte" behouden de goederen gelegen te Asten evenals:
- een half huiske en hof, te Someren - hetgeen van hen beide is.
Na hun beider overlijden gaan de goederen te Asten naar:
- Lambert Hendrix - g.m. Jenneken Gielis - en
- Gielis Hendrix - v≤≤r-zoon van Hendrick - zal ontvangen:
- het half huiske en hof, te Someren - nu bewoond door Jan Delis, ondervorster, te Someren.
En dat in consideratie dat Gielis is "gecoomen tot armoede en onder restrictie nochtans dat Gielen sal gehouden wesen aen de twee andere kinderen van
de testateur vuytte reycken yeder twee gulden. Doordyen 't selve huysken soo
seer is belast datter luttel boven de beterschap weerdich is".
R 78

fol. 86vo

08-05-1658

Isbout Luycas verkoopt aan Peeter Wilborts van Bussel:
- land
in de Venackers - bij Wolsberch
1. erven Jan Dirckx
2. de verkoper
3. erven Peeter Dirckx
4. erven Bruysten Isbouts
R 78

fol. 86vo

08-05-1658

Peeter Wilborts verkoopt aan Isbout Luycas:
- land
ontrent de Kyneshoff - bij Ostaden
1. Tielen Jansen
2. Paeuwels en Willem Gevards
3. Jan Jansen
4. Jan Aerts
R 53

2 l.

14 r.

28-05-1658

Heer Frans Jaspers, priester, testeert.
- Alle voorgaande testamenten vervallen.
- Aan de twee kinderen van Peter, zijn halve broeder, - ieder ƒ 50,-.
- Aan de twee kinderen van Margriet, zijn halve zuster geweest, de goederen die
kinderen heeft gekocht. De goederen zijn gelegen
te Someren, "aen dijnde".

hij, testateur, van de twee
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- Aan Jan Cock, ΘΘn der voors. kinderen - ƒ 100,- min ΘΘn rijksdaalder, te ontvangen uit het huis van Aert Jansen van Gerwen, in het Dorp, te Asten.
- Nog aan Jan Cock, zijn neef, - ƒ 50,- , te ontvangen van Aert Menten, te Someren.
- Aan Maria, zuster van Jan Cock, het huisken van Jan (Veugelen of Engelen ?)
met het hofke tot de waterlaat toe. "Met sijn bedde en cotse ende alnoch allen den huysraet die welcken in de beyde huyskens, tot Someren sal bevonden
worden".
- Alsnog aan dezelfde Maria - ƒ 50,-, te ontvangen van Hendrick Jan Michiels,
te Someren.
En nog - ƒ 50,-, te ontvangen van Jan Leenen, te Someren.
- Aan Maria, dr van Heylken Jaspers, zuster van de testateur, - "een bedde met
sijn toebehoirten metten cotsen gelijck tselven bedde en cotse tot Jan Horckmans, te Someren, is gestaen".
- Verder is Hendrick Claessen, zijn neef, niets schuldig van het "goet" waar hij
op woont en hem voor "nyet" heeft laten wonen.
- Tot zijn enige erfgenamen worden benoemd:
- Jan en Marie, kinderen van Heylken, zijn enige zuster. Deze zullen ook zijn
begrafenis regelen.
Zij zullen ook gehouden zijn om Jenneken - weduwe Jan Schoonens en Sijken weduwe Thunis Bastiaens gedurende haar verdere leven gratis te laten wonen
in het huiske waar ze nu wonen. Zij moeten dit huiske ook onderhouden.
- Indien iemand tegen het testament opponeert zal hij uit de erfenis gezet
worden met ΘΘn rijksdaalder.
R 78

fol. 86vo

12-06-1658

Hendrick Aert Mennen is schuldig aan Gerard Willems Verbeek, te Hese ƒ 200,- α 5%.
Onderpand:
- weigroese
te Ostaden
8 l.
1-3. Joost en Jan Baltus Philips
2. Mathijs Janse van de Sande
4. Jan Diepenbeekx
- land
aen de Kerck
1. Jan Willems
2-3-4. de wegen
Belast met: 1 duyt/jr cijns aan de Heer van Asten.
R 78

fol. 86vo

26-06-1658

Hendrick, zn Frans Mr. Jans is schuldig aan Dirck Beelen, te Maerheese ƒ 500,- α 6%.
Onderpand:
- huis, hof, schuur, aangelag en land
5 l.
1. de straat
2. Jacob Dirck Coppens
3. de gemeente
- land
de Merenacker
5 l.
1. Jan Jansen
2. erven Hendrick Heynen
3. de pad
4. Jacob Dirck Coppens
- weiveld
de Pudding
15 l.
1. Matijs Jansen van de Sande
2-4. erven Bruysten van Bussel
3. Jacob Coppens
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- land

den Haresacker
4 l.
1. erven Bernard Reynders
3. de pad
4. de straat
Belast met: 26 st./jr van de grond en 7 vat rogge/jr aan het Capittel van
St. Oeden Rode.
- 1 daalder/jr aan de H. Geest van Asten.
- 9 st./jr aan de Kerk van Asten.
Marge: 24-12-1666 gelost.
R 78

fol. 87

03-07-1658

Jan Peeter Bollen is schuldig aan Jan van Ruth - ƒ 550,- α 5%.
Marge: 1-10-1699 - Jenneke - weduwe Jan Andriessen van Ruth is voldaan.
R 78

fol. 87

04-07-1658

Jan Fransen Verrijt - g.m. Jenneke, dr Frans Jansen Verdijsteldonck verkoopt
aan Hendrick Fransen Verdijsteldonck, zijn zwager:
- de helft van de halve hoeve - aen Vosholen.
Zoals hem, verkoper, deze helft is ten deel gevallen vanwege zijn schoonvader.
E.e.a. met inbegrip van alle lasten.
R 78

fol. 87vo

04-07-1658

Hendrick Fransen Verdijsteldonck is schuldig aan Anthonis Tielens ƒ 250,- α 5%.
Onderpand:
- land
aen Busselen
5 l.
1. Joost Baltus
2. Joost Philipsen, cum aliis
3. de Heerbane
4. het straatje
- hooiveldje
den hoogen Dries - aen Braessel
4 l.
1. Matijs Jansen van de Zande
2. Joost Philipsen
3. erven Hendrick Heynen
4. de verkoper
Marge: 1-7-1728 - Jan Verberne, mede voor Jan Aert Smits, zijn zwager, en mede
voor de onm. kinderen van wijlen Gerard Verbernen hebben ontvangen - ƒ 150,- van Francis Verdijsteldonck en Ariaen van
Oort - g.m. Jenneke Verdijseldonck en is voldaan van het deel
Maria Verdijseldonck, hun moeder moest betalen.
Mathijs van Heugten moet de rest betalen.
4-7-1751 - Tijs van Heugten heeft - ƒ 100,- gelost aan P. Verberne.
R 78

fol. 87vo

04-07-1658

Jan Fransen Verrijt is schuldig aan Teunis Tielens - ƒ 100,-.
R 53

13-08-1658

Dierck Franssen - alias Punders - g.m. Hendricxken Janssen - weduwe Joost
Frans Jelis, te Ommel.
Zij testeren.
- Alle "gerede" goederen en de "bijestocken" aan de langstlevende, met dien
verstande, dat deze hieruit zal betalen "alle gerede passieve schulden".
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- De kinderen van Dierck worden erfgenaam van zijn goederen - gelegen te
Vlierden.
Dit
is tmerck
van
Hendricxke, huysvrouwe van
Dierck voors.
R 78

fol. 87vo

11-09-1658

Gerard Willems is schuldig aan Willem Joosten - ƒ 106,-.
R 78

fol. 87vo

11-09-1658

Jan Dielis Tielen is schuldig aan Goort Joost Luyten - ƒ 100,- α 5╜%.
Onderpand:
- huis, hof, hofstad, groes en aangelag - aent Laerbroeck
9 l.
1. Jacob Coppens
2. de gemeente
3. weduwe Dielis Selen
4. de Persoonsbeemt en weduwe Dielis Selen.
R 78

fol. 88

11-09-1658

Peeter Gerits is schuldig aan Goort Joost Luyten - ƒ 100,- α 5╜%.
Onderpand:
- hooiveld
aen den Dijck
2 l.
1. Marcelis Peeters
2-3-4. de Aa
Marge: 4-1-1669 gelost.
R 78

fol. 89

05-10-1658

Het Corpus van Asten is schuldig aan de Taeffele van den Armen, van Asten - ƒ 1600,- α 4╜%.
Naschrift: De H. Geest heeft deze voors. som ontvangen uit:
- huis en landerijen - met toestemming verkocht, volgens de verkoopcedulle.
Met deze "gelden" is een rente gelost van 200 gouden realen aan de
erfgenamen Haldermans.
Alsook een rente van - ƒ 300,- aan het Klooster, te Weert.
Deze stonden tegen een hogere rente "uit".
R 78

fol. 90

29-11-1658

- Leendert Joosten van Heugten - g.m. Heylken - en
- Hendrick Jacobs, zijn zwager - voor ΘΘn helft - en
- Anneke - weduwe Jacob Jan Hendrix - geass. met Jan Jansen en Herman Jansen voor de andere helft.
Zij verdelen de nagelaten goederen van Jacob Jan Hendrix.
1e lot: Leendert en Hendrick
- ieder de helft van een half huis, hof en hofstad - aen Vordeldonck
geheel 8 l.
1. Wilbort Jansen
2. de delers
3. 't Broeck
4. de straat
- groes - de helft + 4 r. - aen Vordeldonck
geheel 3 l.
1. Andries Marcelissen
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2. Jan Hendrix
3. de delers
4. de straat
- land/groes
aen Vordeldonck
de helft van 5 l.
1. de delers
2. de straat
3. Leendert Jacobs
- land
aen Vordeldonck
de helft van 2 l.
1. de delers
2. erven Teunis Philipsen
3. de straat
Belast met: de helft van 8 vat rogge/jr "in de sack" aan het St. Cathalinegilde, te 's Bosch.
2e lot: Anneke
- de helft van het huis enz.
geheel 8 l.
1. de delers
2. Jan Hendrix
3. 't Broeck
4. de straat
- groes - de helft - min 4 r. en de "gemeynen waterlaet" haar
toegemeten van het land/groes
geheel 3 l.
1. Jan Henrix
2. Andries Marcelissen
3. de delers
4. Leendert Jacobs
- land/groes
de helft van 5 l.
1. de delers
2. Laurens Goorts
3. de straat
4. Leendert Jacobs
- land
de helft van 2 l.
1. de delers
2. Jan Hendrix
3. de weg
Belast met: de helft van 8 vat rogge/jr aan het St. Cathalijnen-gulde, te
's Bosch.
Naschrift: Indien nog meer lasten betaald moeten worden zal dat ╜/╜ gebeuren.
Anneke blijft, gedurende haar verdere leven, behouden:
- een koets - of bedstee,
- een trog - en
- een schapraai.
R 78

fol. 91

04-12-1658

Goort Goorts is schuldig aan Jan Hendrick Celen den jongen - ƒ 34,50.
R 78

fol. 91

04-12-1658

Joost Jan Tielen is schuldig aan Jan Andriessen van Ruth - ƒ 150,- α 5%.
Marge: 29-7-1716 - kopie gemaakt voor Dries en Jan Verrijt.
R 78

fol. 91

04-12-1658

Dirck en Peeter Gerards, gebroeders, zijn schuldig aan Jan Andriesen van
Ruth - ƒ 100,- α 6%.
Marge: 28-12-1662 gelost.
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R 78

fol. 91vo

04-12-1658

Joost Jan Tielen is schuldig aan Jan Jansen Claeus, schepen, - ƒ 400,- α 5%.
Marge: 9-12-1663 - termijn wordt met acht jaar verlengd.
R 78

fol. 91vo

04-01-1659

Matijs Jansen van de Zande verklaart dat hij "bevindt enige swaricheyt" in het
testament dat hij samen met wijlen zijn vrouw - d.d. 9-3-1656 - heeft gemaakt.
Hij wil het testament, wat zijn deel aangaat, teniet doen; en dat zijn kinderen
en kinds-kinderen delen, alsof er geen testament was gemaakt.
R 78

fol. 91vo

06-01-1659

Jan Jansen Claeuws, schepen, verkoopt aan Aert Jan Aelberts:
- huis, hof, hofstad, aangelag en land - aen "t Laerbroeck 7 l.
1. de Pastorye
2. Joost Joosten van Weert
3-4. Jan Hansen van Os.
den Bremberch
Zijnde het deel dat verkoper heeft aangekocht van de H. Geest.
R 78

fol. 92

17-01-1659

Grietgen - weduwe Jan Andriessen van Ruth verkoopt, uit kracht van testament
- d.d. 22-3-1655 - notaris Tybos - van haar en haar man - aan Aert Jan Aelbers:
- huis, hof en hofstad - te Ommel - aen de Capel
1 cops.
1-3. Michiel Jacops van de Cruys
2. de straat
4. de koper
Belast met: ƒ 50,- aan Teunis Jansen, haar broeder, te Helden.
Marge: Peeter Jansen is van deze - ƒ 50,- voldaan - ongedateerd.
R 78

fol. 92

27-01-1659

Jan Jan Reynen verkoopt aan Cornelis Horkmans zijn deel in de goederen hem
aangekomen van wijlen Hendrick Horckmans, zijn grootvader, t.w.in:
- huis, land, groes enz.
R 78

fol. 92

29-01-1659

Jr. Hendrick van Boxmeer, Heer van Hurwenen, voor ╝e deel verkocht hebbende,
samen met zijn mede-erfgenamen van wijlen Maria van Beeck - aan Jr. Christiaen
Stockheym van den Hasseldonck:
- de goederen gelegen aan Ostayen.
Tijdens deze verkoop heeft de weduwe Jr. Endefoes, hiertegen protest aangetekend.
Nu is voor ons verschenen:
- Jr. Hendrick van Boxmeer, capiteyn, neef van de Heer van Hurwenen, mede
namens:
- Maria van Boxmeer - g.m. J. Michiel van Eyck, zijn, comparants zuster.
Uit kracht van testament gemaakt door:
- Jr. Hendrick van Boxmeer, Heer van Hurwenen - en zijn vrouw Anna van Berckel
- d.d. 1-2-1651 - schepenen St. Oeden Rode - en waaruit blijkt dat naast de
comparant en zijn zuster is
"geinstitueert" behoudelijk de langstlevende der
testateuren "de tochte" haar leven lang van alle goederen der testateuren -
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ons schepenen gebleken - voor zoveel Jr. Hendrick van Boxmeer aangaande de
pretentie van de weduwe Jr. Endefoes.
Zij stellen tot waarborg aan de koper:
- een stuk
Nieuwlant - te St. Oeden Rode
15 l.
Enz. enz.
R 78

fol. 92vo

04-02-1659

Dirck Hendrick Bakermans is schuldig aan Dielis Willems, te Nuenen ƒ 28,- α 5%.
Onderpand:
- land
de Pettelaer - aen Vordeldonck
4 l.
1. Hendrick van de Vorst
2. de gemeente
3. Jan Canters
4. de straat
Marge: 30-11-1660 gelost.
R 78

fol. 93vo

14-02-1659

Tussen - de gemeente - enerzijds - en
Jan Fransen Verrijt - anderzijds - is "questie en verschil gerezen" betreffende
een "gemeynte" aan den Bosch gelegen.
"Eyndelijck" is de kwestie beslecht, in die zin, dat Jan Fransen Verrijt een
stuk land heeft "geincorpereert":
gelegen aan den Bosch - aan zijn huis
1-3. Jan Fransen Verrijt
2. de straat
Hij zal dit laten liggen voor de ingezetene als "gemeynte" doch zijn turfschop
daarop staande zal hij behouden.
R 78

fol. 93

15-02-1659

Op heden wesende den 7e dagh der maent february 1659 soo heb ick secretaris,
deser heerlijckheyt afgeleyt den eedt als secretaris van Someren ende dat aen
handen van Jr. Cornelis Proening - geseyt Deventer - hooftschouth des quartiers
van Pelandt, ende want ick mijnen tot deses altijt heb getekent soo ende gelijck hier onderstaet.
M. van der Lith - secr.s
Ende de selve tekening ende signature bij het afleggen van den eedt als secretaris van Someren heb verandert, om sekere redenen, dient voor memorie dat ick
naer dato deses altijt mijnen naem teken als hieronder staet.
M. van der Lith.
R 78

fol. 93

15-02-1659

Willem Peters verkoopt aan Jan Hendrix Selen de jonge:
- groes
int Lielder
1 cops.
1-3. Jenneken - weduwe Marten Vreynsen
2-4. de verkoper
R 78

fol. 93

19-02-1659

Isbout Luycas verkoopt aan Joost Philips Stouten:
- huis, hof, schop, hofstad en aangelag - te Ostaden
1. Matijs Jansen van de Zande en

9 l.
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Joost Baltus
2. Frans Daniel Colen en
Claes Wilborts
3. de koper
4. de straat
- land
het Neuttie
1. Jan Joost Tielen
2. erven Jacob Slaets
3. Jan Diepenbeeckx
4. de straat
Belast met: ƒ 800,- aan Gerith Goorts, te Hese.
R 78

fol. 93

19-02-1659

Laurens Volders verkoopt aan Frans Philips Voermans:
- land
in de Wolsberch
1-3. Tomas Fransen
2. de koper
Belast met: 2 denier/jr aan de Heer van Asten.
R 53

1 l.

3 cops.

27-02-1659

Gevert Jansen van Rest, te Ommel, - g.m. Cathalijn, dr Goort Claessen.
Zij testeren.
- ƒ 25,- aan Lijsken, dr Peeter Lodders - te ontvangen na overlijden van ΘΘn
der tetstateuren.
- De langstlevende blijft in het bezit der "tochte" van al hun goederen om van
de "blayen" van dien te leven. Mochten die inkomsten niet voldoende zijn om
mogen de goederen worden verkocht of belast.
- Na hun beider dood kunnen de goederen - 50/50 - worden verdeeld tussen hun
beider erfgenamen.
R 78

fol. 88

05-10-1658

Het Corpus van Asten is schuldig aan Jan Jansen -alias Jan Henskens, schepen
ƒ 1000,- α 4╜%/jr.
naschrift: met deze ƒ 1000,- in een gelijke som α 5%/jr. t.b.v.
Gerard Willem Muysers gelost
R 78

fol. 94vo

03-03-1659

Hendrick Jacobs verkoopt aan Lenard Joosten van Heughten, zijn zwager,
- al zijn goederen - aan Vordeldonck - dus incluis de goederen die hem
aangekomen zijn van zijn vader.
Belast met: de helft van 4 vat rogge/jr, in de zak, aan het St. Cathalijnegulde, te 's Bosch.
- 1 vat rogge/jr aan de Pastorye van Asten.
R 78

fol. 93vo

05-03-1659

- Joost, zn wijlen Jan Hendrick Symons - en
- Peeter Hendrix, schepen, en Gerard Hendrick Symons - als vaderlijke en
moederlijke ooms en neven van Lijske en Geertruydt, dochters van Jan Hedrick Symons - g.g.m. Jenneke, dr wijlen Frans Matijssen.
Zij verkopen aan Aert Jansen van Gerwen:
- land
in de Sporcht
2 l.
1. Jacob Thomas
2. 't Convent van Ommel
3. Hendrick Gevers
4. den Ommelsenpat
Belast met: 6 denier/jr cijns aan de Heer van Asten - samen met het Convent in een tekst.

eerlijk van te leven, dan
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- ƒ 150,- aan Adriaen Jansen.
Zij verkopen aan Joris Willems:
- beemd
int Root
3╜ l.
1. Goort van Gorcum
2. erven Jan Swaegers
3. Joost Roefs
4. de Aa
Belast met: ƒ 200,- aan het Clooster van Ommel.
- 2 ort/jr cijns aan de Heer van Asten.
Zij verkopen aan Jan Jansen Slaets:
- land
in de Heesackers
1 l.
1. Goort Peeters
2. Jan Hendrix
3. Mr. Mathijs van den Hove
4. erven Anthonis Philipsen
Zij verkopen aan Jan Jansen Claeuws, schepen:
- land
den Stapacker - int Root
1 l. 15 r.
1. Aert Hendrix
2-3. de straat
4. Michiel Peeter Colen
Belast met: ƒ 50,- aan Michiel Jacobs van de Cruys.
R 78

fol. 95

05-03-1659

- Everard de Doirne, Heer van Asten - ter eenre - en
en
- Hendrick Jacobs - ter andere zijde.
Zij hebben een "erfcoop" aangegaan betreffende:
- de halve hoeve - waarop Hendrick woont en nu koopt t.w.:
- het hele woonhuis, schop, varkenskooi, hof en dries - scheidende tussen
de schuur en het woonhuis, zoals afgepaald. De weg naar het "eusel" zal
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blijven tot "gemeyn" gebruik.
- het gehele groes naar de Peel.
- het gehele land en heivelden naast Heusden en buiten het woonhuis gelegen.
- nog tegenover het huis - 1╜ l. land - gekomen van de erven Frans den timmerman.
Inclusief alle lasten, zal Hendrick, v≤≤r 1 mei a.s., betalen - ƒ 4400,- . Na
die datum zal 5% rente betaald worden.
De andere helft van de hoeve, die hij in huur heeft, zal hij blijven huren,
voor de helft van de "pachtpenningen ende graenen" die hij voorheen, als huur,
voor de gehele hoeve betaalde t.w.:
- tot "voorlijf" voor de helft - ƒ 72,-/jr. en
3 mud rogge, 3 mud gerst en 2 mud boekweit - maat van Asten. Enz. enz.
- huurtermijn: 8 jaar.
"Indien den Heer middelertijt sijn hellicht der voors. hoeve soude willen
veranderen ende daervan maecken een geheele hoeve insulcke gevallen sal den
huerige altijt uit sijn". Enz. enz.
De hoeve is gelegen - ontrent het Casteel
1. de weg
2. de verkoper, Hendrick Bastaens en
Dielis Joosten
3. de verkoper
4. Willem Jansen en de gemeente
- land
tegenover het woonhuis
1╜ l.
Gekomen van de erven Frans Timmermans
1-3. de weg
2. Dielis Joosten
4. Mathijs Tonis Lomans
Marge: 8-10-1659 - ƒ 4400,- betaald door Hendrick Jacobs.
R 78

fol. 96

17-03-1659

Everard de Doerne, Heer van Asten, verkoopt aan Mr. Mathijs van den Hove:
- groes/heiveld
ontrent het Casteel
6 l.
1-3. de verkoper
2. erven Aert Laurensen
4. Thomas Fransen en Wilbort Daendels
Zoals gekomen van Aert Smits.
R 78

fol. 96

26-03-1659

Joost en Jan, znn Baltus Philips verkopen aan Joost Hendrix Bruynen, te Maris,
- een rente van - ƒ 7,50/jr
welke zij gekocht hebben van Cornelis Cornelissen - d.d. 8-5-1640 - schepenen
Asten - en overgeleverd wordt in een bezegelde brief, waarin ook de onderpanden
vermeld staan.
R 78

fol. 96vo

27-03-1659

Anneken - weduwe Jacob Jan Hendrix - geass. met Jan Claeuws, schepen, en
Hermen Jan Cuppens - verkoopt aan Lenard Joosten van Huchten:
- een half "erfgoet" zijnde: huis, hof, land en groes - aan Vordeldonck
zoals verkoopster het verkregen heeft bij scheiding en deling "tegen" de
koper en Hendrick Jacobs.
Belast met: 4 vat rogge/jr aan het St. Cathalijne -gilde, te 's Bosch.
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R 78

fol. 96vo

27-03-1659

Lenard Joosten van Huchten is schuldig aan Anneken - weduwe Jacob Jan Hendrix
- ƒ 650,- α 4%.
Onderpand:
- huis, hof en aangelegen land - aan Vordeldonck
9 l.
1-3. de straat
2. Joost van Huchten
4. Laurens Goorts
Belast met: 1 vat rogge/jr aan de Pastorye.
Marge: 25-3-1660 - Anneke - weduwe Jacob Jan Hendrix - geass. met Hermen Jan
Coppens, haar broeder, en Peeter Jan Coppens - is voldaan.
R 78

fol. 97

27-03-1659

Anneke - weduwe Jacob Jan Hendrix verkoopt aan Jan Claeuws, schepen:
- groes
achter Ostaden
3 l.
1-3. de Aa
2. Joost Baltus
4. de koper
R 78

fol. 97

02-04-1659

- Frans, Jan en Huybert, znn Daniel Colen,
- Nicolaes Wilbort Geven - g.m. Merike, dr Flips Colen,
- Peeter Colen - mede voor zijn broeder:
- Daniel Colen.
Allen kinderen en broeders van Marcelis Leenders - en Mettien Daniel Colen,
zijn vrouw, en alzo erfgenamen van de voors. Lijntien Daniel Colen.
(Opm. Lijntien werd gewijzigd in Mettien - oorspronkelijk was het Marcelis
Leenders - en Lijntien Daniel Colen, zijn vrouw - G.S.)
Zij verkopen aan Joost Flips Stouten, hun mede-erfgenaam, hun deel in de
turf en boter die Aelken - weduwe Wouter Dirx, haar laatste man en eerder weduwe van Tijs Daniel Colen, broeder van de drie eerste verkopers, volgens contract - d.d. 20-4-1635 schepenen alhier - jaarlijks had moeten leveren
aan Mettien Daniel Colen.
R 78

fol. 97

02-04-1659

-

Peeter Wilborts van Bussel - g.m. Joostien, dr Willem Slaets - voor ╝e deel,
Jacob Jan Hendrix - g.m. Joostien, dr Jan Martens,
Marten Jan Martens - en
Peeter Jan Martens - ook voor ╝e deel,
Peeter Fransen - g.m. Jenneken, dr Hendrick Joosten,
Peeter Fransen en Frans Stevens - als momboiren van Anthonis Hendrick Joosten
- ook voor ╝e deel - en
- Peeter Peeter Willem Slaets - ook voor ╝e deel.
Allen "halve broeder en neven" van Lijsken Joosten van Brey en haar enige erfgenamen.
Zij delen de nagelaten goederen:
1e lot: Peeter Wilborts van Bussel
- 1/3e deel in een "rente" van - ƒ 600,- t.l.v. Peeter Peeter Slaets.
2e lot: Jacob, Marten en Peeter
- 1/6e deel in de voors. rente van - ƒ 600,- - en
- ƒ 100,- die Goort Peeters van den Eeckelkamp schuldig is aan Lijsken voors.
Anthonis Hendrick Joosten
- 1/6e deel in de voors. rente van - ƒ 600,-

3e lot: Peeter Fransen en

49
- ƒ 50,- die Peeter Wilborts aan Lijsken voors. schuldig is - en
- ƒ 50,- die Marten Hendrick Geerten schuldig is.
4e lot: Peeter Peeter Willem Slaets
- 1/3e deel in de "rente" van - ƒ 600,- die hij zelf is "geldende".
R 78

fol. 98

07-04-1659

- Anthonis Jan Maes - voor zichzelf - en mede voor:
- Maria, zijn zuster - en
- Jan Jansen, zijn neef,
- Gommer Jacobs Bure - g.m. Cathalijn, dr Jan Maes.
Allen erven van wijlen Jan Maes.
Zij verkopen aan Mr. Mathijs van den Hove:
- groes
in de Stegen
4 l.
1. de Koestraet
2. erven Reynder Jan Heuchtens
3. erven Hendrick Jan Stricken
4. erven Andries Reynders
R 33 - 52

10-04-1659

- Jan Mijnis - g.m. Margriet - aanlegger,
contra
- Jan en Mr. Antonis Canters,
- Michiel Jacops van de Cruys - g.m. Iken, dr Antonis Canters,
- Huybert Thomas - g.m. Heylken, dr Antonis Canters.
Kinderen en erven van Antonis Canters - gedaagden
De gedaagden gelezen hebbende "de groote, onnutte, impertinente, ongefundeerde
ende overvol van injurien, blasphemien ende repetitien" van de aanleggers op
11 febr. l.l.
Volgt een "verweer" van 424 (!!) punten.
Enige punten hieruit:
9. Alle inwoners van Asten, die in 1636 geleefd en verstand gehad hebben,
weten van de soberen, desolaten, abominabele ende miserabelen staet van
den tijt der peste binnen Asten".
10. Er zijn 3000 mensen aan overleden.
11. De eene nabuur "betrouwden" den andere niet.
13. Den eene kon den andere niet helpen in noodzakelijkheden, zo in zieke als
in lichamelijke "nootdruft".
15. Niet alleen mensen, doch hele gezinnen en families, rijk en arm, waren in
"verlatentheyt".
18. Sijnde deselve peste, soo vehement, schromelijck ende venijnich geweest
ende de lochte daerdoor soo seer geinfecteert dat de vogelen vuyte lochte
ter aerde doodt gevallen sijn".
20. De oogsten, 1636, zijn mislukt, eensdeels door misgewas, anderzijds door
de dood van de meesters.
Ook waren er zo goed als geen "werckluyden"
25. "Gelijck hieronder sal worden geseeght te sijn gesien en bevonden geweest
in den persoon van Andries Reynders vader en zijn broeders van wijlen
Anthonis Andriessen van Ruth, daervan desen processe is".
26. Van welke "pest" ook gestorven is:
- de Heer van Asten
mei 1636.
- Bartel van Poppel - schout
juni 1636.
in zijn plaats is gekomen Mr. Mathijs van
den Hove - agent in deze zaak.
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29. "Dat te voorens ende durende dese infectie ende contagie van peste tot omtrent kersmisse 1636 het roir ende rapier ofte deghen van reghieringe ende
heggen gesteecken sijn selve vuytten dorpe
begeven" en niet eens orders achter gelaten heeft.
32. "Om de quaetdoeners ende delinquenten doentertijt, Godt betert, onder
den schrobbers ende sieckbewaerders met den lijckgraevers te dwingen
ende te straffen.
33. Toen hij terug kwam is hem dit kwalijk genomen.
38. Antonis Hendrick Canters, vader der gedaagden, was toen president en
72. Deze was zeer "behulpich".
74. Hij stond,in zijn oude dag, voor iedereen klaar.
79. In die tijd zou het voorgekomen zijn dat in het verkopen van "erffelijcke
goederen van wijlen Anthonis Andriessen van Ruth enige solemniteyten souden wesen achtergebleven".
80. Volgt een overzicht van welke solemniteiten welke wel vervuld zijn.
86. De verkoop betrof - granen te velde - om daarmee te betalen, de dorpslasten, schrobbers, doodkisten etc.
96. Aan alle voorschriften is dus voldaan.
99. En dat de verkoop niet is gedaan door Canters als privΘ persoon.
112. Aangetoond zal worden dat Andryes Reynders, een stuk land in huur heeft
gegeven aan Marten Gerarts Vermuelen voor een zekere kwantiteit van "kees".
113. Ook zal worden aangetoond dat Frans, de zoon van Andries en broeder van
Antonis "aengeveirdt heefft den roir metten spenner des voors. Antonis".
114. Andries Reynders, als vader en Frans, als broeder, zijn direct na de dood
van Antonis in diens sterfhuis gegaan.
115. "Waer soo allenskens bericht worden van de menichte der schulden hebben
met Pilatus hunne handen willen wassen".
119. Wijlen Antonis van Ruth had in 1636 een onmondige dochter.
124. Nog een stuk lijnwaad uit de bleekerij van Aerdt den Bleijcker, te Gestel, bij Eyndhoven, gelicht.
176. In het leven van Antonis Canters, gestorven - anno 1648.
Enz. enz.
Volgen nog meer dan 200 punten "verweer".
R 53

schepen.

10-04-1659

Goort Teunis Verrijt, te Ostappen, jongman, testeert.
- Joostie - weduwe Joost Anthonisse, zijn nicht, - ƒ 5,-.
- Hendrixken Peeters - g.m. Jacob Jansen, zijn nicht, - ƒ 5,-.
- Jenneken, dr Marcelis Teunis Verrijt, zijn broeder - een rente van - ƒ 3,-/jr
die Goort Jansen Blockmaeckers - g.m. Joostien - en als momboir van de
Jansen, wijlen haar eerste man - is geldende.
Dit omdat Jenneke "een quaeye handt" heeft.
- Aan Antonis Marcelissen, broeder van Jenneken, voor zijn trouwe diensten een roer en den "troch".
- de verdere goederen komen aan Cathalijn - weduwe Marcelis Tonisse Verrijt,
zijn broeder. Na haar dood zullen alle goederen gaan naar haar kinderen.
R 78

van sijn officie inde

fol. 98

16-05-1659

Willem Peters verkoopt aan Jenneken - weduwe Marten Vreynsen:
- huis, hof, hofstad en aangelag - int Dorp
1 l.
1-2-3-4. de wegen
- groes
int Lielder
2 l.
1. Andries Tomas
2. Jan Hendrix

kinderen van haar - en Gerard

51
3-4. weduwe Joostien Daendels
int Lielder
1 cops.
1. Andries tomas
2. Mr. Wolphert Ideleth, cum aliis
3. Goort Hendrick Celen
4. Joostien Daendels
De koopster is beducht dat er nog lasten en renten in de goederen staan.
De verkoper stelt daarom tot "weirpandt":
- land
in de Loverbosch
2 l.
1. Andries Thomas
2. Wilbort Daniels
3. Goort Peeters
4. Joostien Daendels
- land
in de Loverbosch
3 cops
1-4. Andries Thomas
2. Joostien Daendels
3. de straat
- Item alsnog de "beterschap" van een zeker groesveld "beleent" bij Joost
Dielis.
- land

R 78

fol. 98vo

15-05-1659

Gerith Willemsen Vermeulen is schuldig aan Aert Dielis - ƒ 100,- α 5%.
R 78

fol. 98vo

26-05-1659

Joost Baltus verkoopt aan Jan Willems van Ostaden:
- huis, hof en aangelag - in het Dorp
4╜ l.
1. Peeter Colen den ouden
2. Hendrick Aert Rommen
3. de straat
Belast met: 1 duyt/jr cijns aan de Heer van Asten.
- ƒ 350,- aan Paeuwel Aerts, te Someren.
De koper heeft het huis van de plaats gebracht en deze "ontbloot" waardoor de
onderpanden "verergert" zijn.
Omdat de rente van - ƒ 350,- nog niet is gelost aan Paeuwels Aerts, kan de verkoper in moeilijkheden komen.
De koper stelt als "weirpandt" t.b.v. de verkoper.
- zijn huis, hof en hofstad - int Dorp
1. weduwe Wouter Dirx
2-3. de straat
4. Evert Peter Dors
- groes
te Ostaden
2 l.
1-3. Joost Baltus
2-4. Joost Jan Tielen
R 78

fol 99

29-05-1659

Lijsken, dr Dirck Driessen, 50 jaar, verkoopt aan Frans Joosten:
- groes
int Lielder
3 cops.
1. Philips Willems
2. erven Jan Anthonis Mennen
3. de Loop
4. Jan Jan Slaets, cum aliis
- land
op de Lochte
3 cops.
1. erven Jan A. Mennen
3. de voetpad
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4.
op de
1.
2.
3.
4.
- land
in 't
1.
2-4.
3.
- land
in de
1.
2-3-4.
Belast met: ╜ hoen/jr cijns
- land

R 78

fol. 99vo

erven Philips Goossens
Lochte en de Wilchacker
erven Jan Maes
erven Jan A. Mennen
de weg
Goort Hendrix
Dorp
erven Jan A. Mennen
de weg
Huybert van der Loo
Wilchackers
erven Jan A. Mennen
de wegen
aan de Heer van Asten.

╜ l.

12 r.

1 cops.

29-05-1659

Frans Joosten is schuldig aan Lijsken, dr Dirck Driessen - ƒ 200,- α 5%.
Onderpand:
- groes
aent Lielder
1╜ l.
1. Philips Willems
2. erven Philip Goossens
3. de Loop
4. Jan Slaets, cum aliis
- land
op de Lochte
3 l.
1. Jan Jan Slaets
2. Michiel Peter Colen
3. erven Philips Goossens
4. de voetpad
R 78

fol. 99vo

29-05-1659

- Michiel Peeter Colen den ouden - g.m. Teuniske, dr Jan Anthonis Mennen,
- Frans Joosten - g.m. Jenneken, dr Jan Anth. Mennen,
- Jan Jan Slaets - g.m. Mery, dr Jan Anth. Mennen.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Jan Anthonis Mennen.
1e lot: Michiel
- beemd
int Root
2╜ l.
1. Frans Joosten
2. Joost Dirx
3. Laurens Volders
4. Goort Hendrix e.a.
- beemd
achter Ostayen
2 l.
1. erven Philips Goossens
2. de Pastorye
3. de Loop
4. Joost Baltus
- land
int Root
1 l.
1. Jan Claeuws
2. de Pastorye
3. Goort van Gorcum
4. de straat
- land
aen de Molen
1 l.
1. Hendrick Dielis
2. Michiel Peeter Colen
3. de weg
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- land

aent Kesken
1╜ l.
1. Frans Joosten
2. Jan Jan Slaets
3. Marcelis Geldens
4. de weg
- land
op de Lochten
3 l.
1. Frans Joosten
2. Michiel Colen
3. Mr. Anthony Canters
4. de voetpad
- een obligatie van - ƒ 60,- t.l.v. Frans Lemmens.
- een obligatie van - ƒ 100,- t.l.v. Dielis Joosten - d.d. 13-3-1655.
Belast met: 5 st. en 3 duiten/jr cijns.
- 1 gl./jr aan St. Andries-altaar, alhier.
- 1 gl./jr aan de Kerk, alhier.
- 1 stooter/jr aan de Kerk, alhier.
2e lot: Frans
- beemd
int Root
2╜ l.
1. Michiel Colen
2. Jan Slaets
3. Jan Claeuws
4. Andries Tomas
- beemd
int Lielder
1╜ l.
1. Philips Willems
2. erven Philips Goossens
3. Jan Slaets
4. de Loop
- land
op de Lochte
3 l. min 1 cops.
1. Jan Slaets
2. Michiel Colen
3. erven Philips Goossens
4. de voetpad
- land
aent Kesken
1╜ l.
1. Michiel Colen
2. erven Peeter van de Meulendijck
3. Marcelis van den Broeck
4. de weg
- land
op Braessel
1╜ l.
1. Matijs Jansen van de Zanden
2. erven Jan Thomas
3. de voetpad
4. Jacob Dirx
- land
aen de Meulen
1 l.
1. van den Hove
2. Cornelis Cornelissen
3. de weg
- land
in de Wilcheckers
1 l.
1. Anthonis Swaegers
2. Wolphert Ideleth
3. Goort Hendrickx
4. de weg
- land
int Dorp
╜ l.
1-3. de weg
2-4. Huybert van der Loo
- huis, hof, hofstad en schuur - int Dorp
1-3. de weg
2. Wolphert Ideleth
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4. Tonis Dierck
- een "rente" van - ƒ 100,- t.l.v. Dielis Joosten.
Belast met: 7 st. 3 ort/jr cijns van de grond.
- 1 gl./jr aan St. Andries-altaar, alhier
- 5 st./jr aan rentmeester Pieterson.
- 100 patacons, waarvan - ƒ 200,- bij den ontvanger hiervoren t.b.v. Lijsken, dr Dirck Driessen.
3e lot: Jan Jan Slaets
- groes
int Root
2╜ l.
1. Jan Willems
2. erven Jan de mulder e.a.
3. Frans Joosten
4. den Dijck
- groes
int Root
2╜ l.
1. de ontvanger
2. de ontvanger, cum aliis
3. Philips Philips
4. van den Hove
- groes
int Haverlant
2╜ cops.
1. erven Philip Goossens
2. Peeter Jansen
3. de Aa
4. Joost Baltus
- land
aent Kesken
1╜ l. 7 r.
1. Michiel Colen
2. Cornelis Peeters e.a.
3. Marcelis van den Broeck
4. de weg
- land
op de Lochte
3 l. min 1 cops.
1. Jan Jan Slaets
2-3. Frans Joosten
4. de voetpad
- land
aen de Pas
1 l.
1. Wolphert Ideleth e.a.
2. erven Mr. Jan Hendrix
3. erven Jan Maes
4. de weg
- land
aent Dorp
5 cops.
1. Hendrick Cornelissen
2. Aert Jansen
3. de weg
- land
het Hoeckackerke in de Wilcheckers
╜ l.
1. Peeter Jan Aertsen
2-3-4. de wegen
- huis en hof - int Dorp
1. de straat
2. Bruysten Fransen en de erven
Gerard Aerts
3. erven Jan Maes
4. erven Philips Goossens
Belast met: 1 half hoen/jr cijns aan de Heer van Asten.
- 1 st. cijns/jr aan de Heer van Asten.
- 1 gl./jr aan St. Andries-altaar, alhier.
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R 78

fol. 101

29-05-1659

Michiel Peeter Colen, Frans Joosten en Jan Jan Slaets zijn, als erfgenamen van
Jan Anthonis Mennen, aan Heylken - zijn weduwe - ƒ 150,- α 5% schuldig.
R 78

fol. 101

29-05-1659

Michiel Peeter Colen den ouden verkoopt aan Huybert Mars, te Eyndhoven:
- een "erfrente" van - ƒ 5,50/jr - die Dielis Joosten op 13-5-1655 - schepenen
Asten - heeft verkocht aan Jan Anthonis Mennen.
De onderpanden zijn in de brief vernoemd.
De verkoper is de "rente" aangekomen bij S. en D. na overlijden van Jan Anth.
Mennen.
Naschrift: De verkoper stelt zichzelf tot waarborg, indien de goederen in de
niet goed genoeg worden bevonden.
R 78

fol. 101vo

03-06-1659

Jelis Joosten van Huchten geeft bij "erfwisseling" over aan Bruysten Tijs
Colen en Daendel Ansems:
- groes
in de Weyen - bij Wielput
4 l.
1. Willem Jansen
2. de ontvangers
3. 't Broeck
4. Jelis Joosten van Huchten
De ontvangers dragen over aan Jelis Joosten van Huchten:
- groes
in de Schiltmeer
3 l. 32 r.
1-3. Willem Jansen
2-4. Willem Joosten van Huchten
R 78

fol. 101vo

07-06-1659

- Peeter Tijs Colen,
- Bruysten Tijs Colen,
- Aert Dielis Heynen - g.m. Heylke, dr Goort Peeters Meulendijx - g.m. Cathalijn, dr Laurens Willem Tijs.
Samen erfgenamen van: Laurens Willem Tijs - g.g.m. Anna Joost Voermans.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Bruysten Tijs Colen
- het huis, met het "huysken" waar Willem Philipsen in woont
5╜ l.
1. Peeter Jansen
2. Peeter Tijs Colen
3. Joost den Coopman
4. de weg
- groes
de Horst
1-3. 't Broeck
2. Hendrick Gevers
4. de Loop
- groes
1 l.
1. Mr. Anthonis Canters
2. Michiel Jacobs, cum aliis
3. Hendrick Gevers
4. de gemeente
- groes/land
te Ommel
╜ l.
1. Hendrick Gevers
2. Peeter Tijs Colen
3. de straat

originele brief
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-

4. erven Jan Lijnen

2 l.
1. Peeter Tijs Colen
2. Huybert van Maris
3. Joost Jansen Coopman
4. de weg
- land
op de hooch Loo
3 l.
1. Hendrick Gevers
2. Mr. Anthony Canters
3. Aert Jan Aelbers
4. de weg
- de helft
in de Vloet
samen met Peeter Tijs Colen te hooien.
Belast met: 1 malder rogge/jr aan de Kusterye, alhier.
- de helft van de jaarcijns in de gronden.
2e lot: Peeter Tijs Colen
- de schuur en het klein "huysken" en de schop daarbij staande en het land
daaraan
5╜ l.
1. Bruysten Tijs Colen
2. Huybert van Maris
3. de straat
4. Joost Jansen Coopman
- land
te Ommel
de helft van 4 l.
1. Bruysten T. Colen
2. Hendrick Gevers
3. Mr. Anthony Canters
4. de weg
- de hofstad
10 r.
1-3. Michiel Jacobs van de Cruys
2-4. de straat
- land/groes
3 cops.
1-3. de straat
2. Michiel J. v.d. Cruys
4. Bruysten T. Colen
- land
1╜ l.
1. Michiel J. v.d. Cruys
2. weduwe Marten Vermeulen
3. de weg
- groes
de Mortel - achter den Bosch
4 l.
1-3. Aert Fransen Verrijt
2. den Bosschergendijck
- groes/land
in de Galder
1. Hendrick Gevers
3. Jan Fr. Verrijt
4. Mr. Anthony Canters
- beemd
in de Vloet
de helft hiervan
samen met Bruysten te gebruiken.
Belast met: de helft van de pachten.
- de helft van de cijnsen der gronden.
3e lot: Aert Dielis Heynen
- land
aen den Bossche
3 l.
1. Aert Fransen
3. de weg
- een "rente" van - ƒ 200,- t.l.v. Aert Fransse Verrijt.
- idem
- ƒ 100,- t.l.v. Wilbort Aert Stouwen.
- idem
- ƒ 52,- t.l.v. Jan Gerards te Ostappen.
- idem
- ƒ 75,- t.l.v. de erven Anneken Geven.
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- ƒ

- idem

75,- t.l.v. Willem Dielis - g.m. de dochter van Neesken - bij de Moosdijck - protocol Deurne.
- idem
- ƒ 50,- t.l.v. Huybert Thomas en Peeter Jan Driessen, te
Vlierden.
Naschrift: De renten t.l.v. Bruysten Tijs Colen en Peeter Tijs Colen - zijnde:
- ƒ
3,50/jr aan de H. Geest, alhier.
- ƒ
4,- /jr aan de H. Geest van Helmont.
- ƒ 100,- aan Jan Driessen van Ruth.
R 78

fol. 102vo

11-06-1659

Jan Gerits, te Ostappen, is schuldig aan Aert Dielis Heynen - ƒ 52,- α 5%.
Gekomen van Laurens Willem Tijs. Drie "pachten" achterstand.
R 78

fol. 102vo

13-06-1659

Matijs Willem Gerards Vermeulen verkoopt aan Willem Jan Aelberts:
- de helft van den akker te Voreldonck - aent Rinckvelt
3 l.
die hem bij S. en D. ten deel is gevallen.
1. de koper
2. de verkoper
3. Jan Joosten
4. Lenard Jacobs
Te lossen met: ƒ 100,- binnen 4 jaar.
R 78

fol. 103

02-07-1659

Jan Jan Hennens - g.m. Marie - weduwe Wilbort Stouwen is schuldig aan Aert
Dielis Heynen - ƒ 100,- α 5%.
Marge: 24-3-1661 gelost.
R 78

fol. 103

02-07-1659

Frans Daendel Colen is schuldig aan Aert Dielis Heynen - ƒ 200,- α 5%.
Marge: 8-12-1660 gelost.
R 78

fol. 103

23-07-1659

"Alsoo questie ende verschil was opgestaen" tussen:
- Wilbort Daendel Aerts - te eenre - en
- Joost Hendrick Bakermans, als vader van de zes onm. kinderen van hem - en
Lijntien Daendel Aerts - met Joost Leenders van de Zande, als mede-momboir ter andere zijde:
"nopende de erfelijke goederen die welcke die voors. onm. kynderen van
waeren aengecoomen vanwegen Daendel Aerts - g.m. Anneken, haer ouders".
En mede "raeckende 't verschot" dat Wilbort Daendels daarop had gedaan voor
de vader van de onmondige kinderen. Waarmee andere goederen, nu dienende tot
profijt van dezelfde onmondigen, zijn gekocht. Dit zoals iedereen "kennelijck"
is. En dat ook de "vernaderinge" van:
- de halve hoeve te Brouwhuys - was gedaan op naam van Anneke, moeder van
Wilbort Daendels en waarvoor de voors. Wilbort en Jan Peeters Sijnen (sic !!)
die "penningen hadden uytgelanckt" dit ter goeder trouwe.
Uit welk "dispuut en questie" is "geschaepen" dat de partijen elkander grote
excessive kosten gaan aandoen.
Op advies van Joost Roefs en Goort van Gorcum - voor de onmondige - is men de
verschillen gaan inzien en komt men overeen, dat:
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- De onmondigen blijven uitgesloten uit alle goederen, hen, via hun ouders,
aangekomen en gelegen te Asten, Vlierden of elders, met alle "renten" en
obligaties waarin zij hun deel competeren.
De momboiren hebben, met consent van schepenen, verkocht aan Wilbort Daendels
- de hiervoor vermelde goederen van de onmondigen.
Wilbort Daendels "gelooft" aan de zes onm. kinderen van Joost Hendrick Bakermans te geven - ƒ 600,- en - ƒ 90,- aan Joost voor hetgene hij voor de onm.
kinderen heeft "verschooten" in het aflossen van enige renten.
De - ƒ 690,- zullen tegen 5%/jaar worden uitgezet.
Joost H. Bakermans zal deze intrest ontvangen en genieten tot de kinderen
24 jaar oud zullen zijn of eerder, als zij gaan trouwen of tot "staet" komen. Zij zullen dan hun kapitaal of intrest ontvangen.
Naschrift: Dient voor memorie - dat Wilbort voors. aan Joost H. Bakermans
- ƒ 550,- heeft "geschooten" voor:
- 1/3e van de halve hoeve - te Ommel - en voor
- de andere helft van de voors. hoeve - te Brouwhuys - dit samen
met Jan Peeters, zijn zwager, - ƒ 1600,- met nog veel meer andere
schulden die Wilbort had te eisen op Joost Bakermans, zoals die
zelf bekende.
Ook blijkt dat de onmondigen niet zijn "vercort" bij het akkorderen maar"grootelijx gebeneficieert" zoals wij schepenen gecontroleerd en beoordeeld hebben in deze zaak.
Naschrift: Joost H. Bakermans heeft de - ƒ 90,- van Wilbort Daendels ontvangen.
Marge: 31-10-1685 - Aert Jansen van de Wiel - als momboir van Maria, dr Joost
Hendrick Baeckermans - mede voor Hendrick Joost Baeckermans, Lijneke Joost Baeckermans en Geertruyt Joost Baeckermans, de voors. erfgenamen, is van de rente van - ƒ 600,ten volle voldaan.
R 78

fol. 104

05-09-1659

Mr. Mathijs van den Hove is schuldig aan Mr. Anthony Daniels - ƒ 180,- α 5%.
Onderpand:
- groesbeemd
int Root
8 l.
1. Peeter Jan Aerts
2. Cornelis Cornelissen
3. de Waterlaet
4. den Dijck
- groesbeemd
't hooch Eusel
5╜ l.
1. Hendrick Aert Rommen
en de erven Jan Hendrick Beckers
2. den Dijck
3. erven Jan H. Beckers
4. de Pastorye
- land
in de Snijderscamp
2 l. 30 r.
1. Willem Dirckx
2. Jan Slaets en de erven Joostien Moninx
3. Jan Jansen
4. Dirck Fransen
Belast met: 4 st. 2 ort/jr cijns aan de Heer van Asten.
Marge: 10-7-1670 gelost.
R 78

fol. 104vo

05-09-1659

Matijs Tonis Vreynsen verkoopt aan Jan Frans Colen:
- een streep, beneden, van een stuk teulland
1. de verkoper

5 voet breed
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2. Dirck Fransen
3. Peter Colen de jonge
4. erven Marcelis Jacobs
R 78

fol. 104vo

10-09-1659

Peeter Wilborts van Bussel verkoopt aan Isbout Hendrix:
- groes
achter Bussel
1. Marcelis Martens
2. Hendrick Goorts en
de weduwe Jan Dirck Duyssen
3. Paeuwels Geven
4. de Aa
R 78

fol. 104vo

10-09-1659

Jan Ambrosius verkoopt aan Isbout Hendrix:
- land
aen 't Houlandt - aen den Dijck
1. Marten Teunis
2-3. Mr. Peeter Selen Jacobs
4. Paeuwels Geven
R 78

fol. 104vo

3 l.

5 cops.

10-09-1659

Jan Fransen verkoopt aan Frans Matijssen:
- groes
aen den Bosch
waar verkopers schuur op staat
1-2-4. de verkoper
3. het huis van de verkoper
R 78

fol. 04vo

10-09-1659

Het Corpus van Asten verkoopt aan Jan Fransen:
- een stukje "gemeynt" - aen den Bosch
1. de straat
2-3-4. de koper
Dit betreft het "stuk" waarover tussen tussen de gemeente en de koper "questie
en verschil" is geweest.
R 78

fol. 104vo

11-09-1659

Henry Francoys de Bardoul, Heer van Gerwen etc., verkoopt aan Goort Verberne:
- een hoeve - aen den Dijck - ter plaatse genaamd: Haubraken
t.w.: huis, schuur en aangelag
3 l.
1. Andries Martens
2-3. Peeter Wilborts
4. de gemeente
- land
ter pl. voors.
16 l.
1. Marcelis Martens
2. Evert Jansen
3. Andries Martens
4. Peeter Wilborts
- land
4 l.
1-3. Peeter Wilborts
2. Paeuwels Geven
4. de volgende koop
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- groes

ter pl. voors.
22 l.
1. Paeuwels Geven en Peeter van Bussel
2. Paeuwels Geven en Andries Martens
3. Jacob Dirck Coppens
4. erven Aert Joosten van de Vorst
De verkoper zijn de goederen aangekomen "tegens" Lambert de Bie, oud schout en
secretaris van Geldrop - als gemachtigde van Maria Monix - g.g.m. Jr. Ariaen
van Gerwen - d.d. 12-5-1659 - schepenen 's Bosch.
"tsamelijcken met het recht van generael verbant ende waerschappe van alle de
goederen der voors. Ed. Vrouwe Maria Monix in de voors. opdrachte hem vercoopere inne desen gestelt"
Koopsom: ƒ 2050,- voldaan op 7-10-1659.
R 78

fol. 105

02-10-1659

Goort Hendrix Verboeyen verkoopt aan Peeter Hendrix:
- hooibeemd
achter Ostappen
2 l.
1. Willem Jansen en Peeter Jansen
2. Catelijn van den Berch
3. Jan Gerits
4. erven Aert Meulendijx
R 78

fol. 105

02-10-1659

Peeter Hendrix verkoopt aan Willem Jan Aelberts:
- beemd
achter Ostappen
1. de koper en Peeter Jansen
2. Catelijn van den Berge
3. Jan Gerits
4. erven Aert Meulendijx
R 78

fol 105vo

2 l.

02-10-1659

Goort Goortsen Verberne is schuldig aan Anneke - laatste weduwe Jacob Jan Hendrix - ƒ 200,- α 5%.
Marge: 3-10-1661 gelost.
R 78

fol. 105vo

06-10-1659

Jan Joost Jansen Coopman, zoon van Jenneken, dr Hans Eyen, zijn vaders eerste
vrouw - heeft ontvangen van zijn vader - ƒ 200,- dit in volle voldoening en
uitkoop van zijn kindsdeel, dat hem door overlijden van zijn moeder, van zijn
vaders goederen toekomt.
Dit is ook mede de betaling indien zijn vader komt te overlijden.
Alzo zijn volledig kindsdeel en hij verklaart geen "pretenties" meer te hebben.
R 78

fol. 105vo

14-10-1659

Mr. Anthony Canters verkoopt aan Willem Michielsen van der Biesen:
- een rente van 23 gl. 15 st./jr - t.l.v. het Corpus van Asten - d.d. 1-6-1646.
- een rente van 11 gl. 17 st./jr - t.l.v. het Corpus van Asten - d.d. 1-6-1647.
- een rente van 18 gl./jr hem, verkoper, aangekomen van Frans Anthonis Verrijt
en t.l.v. het Corpus van Asten en door hem, verkoper, "gesteld" op 15 gl./jr.
Conditie: Indien bevonden wordt dat de totale aflossing van deze (de laatste)
rente meer is dan 300 gl., het superplus van dien zal blijven t.b.v.
de verkoper.
Indien het minder bedraagt dan 300 gl. dan zal verkoper bijbetalen
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tot die som.
Marge: April 1663 - Willem Michielsen van der Biesen heeft de drie renten gezet op 4╝%.
R 78

fol. 106

15-10-1659

Frans Philipsen is schuldig aan Mr. Anthony Daniels - ƒ 167,- α 6%.
R 78

fol. 106

04-11-1659

- Peeter Jansen van Goch - g.m. Meryken, dr Aert Verheyden - en
- Hendrick Aert Duysen - procuratie hebbende van Geertruydt, dr Aert Verheyden - weduwe van Aert Dirck Duysen, zijn moeder.
Zij verkopen aan Goort Dielis, hun deel, in:
groesveld
aen Wielput
2╜ l.
1. erven Jan Aert Horckmans
3. de gemeente
4. Marcelis Janse Verberne
Zoals hen aangekomen van hun vader, Aert Verheyden.
Conditie: "Dat die vercooperen het moer daerboven af te mogen turfven ende
niet meer achteraen".
R 78

fol. 106

04-11-1659

Lambert Hendrix verkoopt aan Dirck Matheusen, te Liessel:
- huis, hof, schuur, schop, land en groes - aen Vordeldonck
1-4. de gemeente
2. erven Heer Hendrick van Deursen
3. de Heer van Liessel en Matijs Claessen
Koopsom: ƒ 1025,- en 4╜ el wollen laken en een "eyckenhout".
Marge: 28-6-1661 gelost.
R 78

fol. 106vo

50 l.

17-11-1659

- Paeuwels Peeters - g.m. Marie - weduwe Joost Jelis - ter eenre - en
- Jelis Joost Jelis, zn van Joost Jelis - Marie Verschueren.
Zij akkorderen betreffende hun goederen "beseeten en ghelabeurt" door Paeuwels
en Marie voors. en welke zij verkregen heeft met haar eerste man.
- Pauewels Peeters en Marie blijven, zo lang zij leven, in het bezit van alle
goederen.
- Jelis Joosten en zijn vrouw zullen mogen komen bewonen en bezitten - de
goederen die Paeuwels en Marie tegenwoordig bezitten en bewerken.
- Jelis zal aan Paeuwels en Marie - kost en kleren bezorgen.
- Paeuwels zal - ƒ 70,- ontvangen.
- Na hun beider dood komen alle goederen in het bezit van Jelis Joost Jelis.
R 78

fol. 107

25-11-1659

Joost en Jan, znn Baltus Philips verkopen aan Joost Henrix Bruynen, te Maris:
- een rente van - ƒ 12,50/jr - die Laurens Goortsen aan de transportanten heeft
verkocht - d.d. 17-6-1640 - uit de onderpanden in de brief vernoemd.
R 78

fol. 107

26-11-1659

Goort Goortsen Verbernen is schuldig aan Marcelis Martens, schepen,
- ƒ 800,- α 5%.
Marge: 27-10-1660 gelost.

62
R 78

fol. 107vo

27-11-1659

- Wilbort en Marcelis, znn wijlen Marten Marcelis - en
- Joost Dirckx - g.m. Merye, dr Marten Marcelis.
Erfgenamen van Marten Marcelis.
Zij verkopen, uit kracht van evictie, aan Michiel Peeter Colen den ouden:
- land
3 l.
1. de koper
2. Wolphert Ideleth, c.a.
3. de weg
4. Teunis Dirx
- land
bij Ostaden
4 l.
1-3. de gemeente
2. Jan Jansen
4. Joost Jan Tielen
Koopsom: ƒ 100,- α 5%.
R 78

fol. 107vo

09-12-1659

Jenneken - weduwe Marten Vreynsen geeft in belening aan Jan Hendrick Celen de
jonge, haar broeder:
- land
int Lielder
2 l. 1 cops.
1. de belener
2. Goort Hendrick Celen
3. Joost Daniels
4. Jan Somers
Te lossen met: ƒ 150,R 78

fol. 107vo

09-12-1659

Jan Hendrick Selen de jonge verkoopt aan Jenneken - weduwe Marten Vreynsen:
- groes
int Lielder
1 cops.
1-3. de verkoper
2-4. de koper
R 78

fol. 108

17-12-1659

Hendrick Jacobs is schuldig aan Michiel Jacobs van de Cruys - ƒ 475,- α 5%.
Te lossen: 15-5-1662.
Marge: 18-10-1706 - Goort Aerts Verdonck heeft - ƒ 118,75 gelost.
23- 6-1707 - Catalijn, dr Hendrik Jacobs - weduwe Marten Antonis heeft
ƒ 237,50 gelost.
20-12-1709 - Jan Jacob Michiels van de Cruys heeft - ƒ 118,75 ontvangen
van Antonis Gerits - in korting op de - ƒ 475,-.
R 144

17-12-1659

Marcelis Martens, schepen, geeft in huur aan Hendrick Aerts:
- huis, hof, land en groes - aan Vosholen.
Zoals het nu in gebruik is bij Hendrick Jacobs.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huurprijs: ƒ 40,-/jr groesgeld,
- 2 vat rogge en 1 vat boekweit/jr van ieder lopens. land.
Te dekken: 1 vijm stro/jr.
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R 78

fol. 108

27-12-1659

Peeter Jan Fransen is schuldig aan Lambert Hendrix - ƒ 39,- α 5%.
R 78

fol. 108

27-12-1659

Michiel Corstiaen van Hees en Adriaen Aertsen, wonende te Schijndel, zijn
schuldig aan Willem Dirx - ƒ 40,- wegens "erfcoop".
Zij beloven Willem Dirx kost- en schadeloos te houden.
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R 78

fol. 108

07-01-1660

Peeter Hendrickx heeft de "momberye" overgenomen over Catharina - weduwe Willem Joost Luyten en haar twee
onm. kinderen zoals Bruysten Matijs Colen heeft gehad sinds 14-1-1659.
Hij zal de goederen naar beste weten "regeren" - dit samen met Goort Joost
Luyten.
Hem wordt door de weduwe toegezegd dat hij kost- en schadeloos gehouden zal
worden.
Zij verkopen aan Mr. Peeter Bunnens:
- land/groes
op den Diesdonck
4 l.
1. de koper
2. Jan Paeuwels en Goort Gevers
3. Jan Jacobs en Jacob Jansen
4. de koper e.a.
- groes
het Stertien - op den achtersten Diesdonck
4 l.
1. Jacob Jansen
2. Jan Jacobs
3. Goort Gevers
4. de mistwech
Zij verkopen aan Wilbort Daniels:
- hooiwas
in de Splete
" rijdende" tegen Anthonis Canters en Goort Tonis Verrijt

1 zilleke

Zij verkopen aan Laurens Meuse:
- huis, schuur en aangelegen land - te Ostappen
30 l.
1. Goort Tonis Verrijt
2. de Aa
3. de gemeente
- land
ter pl voors. - Hoydonck
3 l.
1-3. Anthonis Canters
2. de dachmaeten
4. Catalijn van den Berch - te Helmont
- groes
in de Dachmaet
2 l.
rijdende tegen malcanderen.
- land
het voorste Velt aen de gemeyn beempt
5 l.
1. Jan Paeuwels
2-3. de gemeyn beempden
4. de gemeente
Belast met: 12╜ st./jr, in diverse teksten, cijns van de grond.
- ƒ 150,- aan de H. Geest van 's Bosch.
- ƒ 425,- aan de beurs van de Heer Hendrick van der Weyen - te
's Bosch aan rentmeester Florentius Schuelens te betalen.
- ƒ 75,- aan Isabella van de Wiel, te 's Bosch.
- ƒ
4,25/jr aan Jan Anthonis Canters.
- ƒ 200,- aan Hendrick Abrams, te Lierop.
- ╜ vat rogge/jr aan de Custerye van Asten.
- 1 kan wijn/jr aan de Kerk van Asten.
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R 78

fol. 109

17-01-1660

Evert Jansen is schuldig aan Lysabetken Dientens, te Maerheese - ƒ 600,- α 5╝%.
Onderpand:
- huis, hof, schuur, schop en aangelegen groes en land - aen Vosholen 6 l.
1. Jacob Dirck Coppens
2. Marcelis Martens
3. de straat
4. Willem Joosten
- land/groes
ter pl. voors.
10 l.
1. Goort Goorts Verberne en
Peeter Wilborts van Bussel
2. Marcelis Martens en Jacob Coppens
3. Paeuwels Geven
4. Marcelis Martens
- groes
achter Ostaden
6 l.
1. erven Hendrick Heynen
2. Frans Colen
3. Willem Joosten
4. erven Daendel van Bussel
- land
aen de Streepen
3 l.
1. Jacob D. Coppens
2. Frans Colen en Jacob D. Coppens
3. Marcelis Martens
4. de weg
- land
op Braessel
3 l.
1. Jan Jansen
2. Isbout Luycas
3. Jacob Coppens
4. erven Hendrick Jan Heynen
Belast met: 11 vat rogge/jr aan het Convent van Ommel.
Marge: 11-8-1742 - Peter Bitters en Frans Royaarts zijn voldaan.
R 78

fol. 109vo

17-01-1660

Everart de Doerne, Heer van Asten, verkoopt aan Hendrick Jacobs:
- een schuur en een streep grond waar de schuur op staat
17 r.
lijnrecht - 1╜ voet buiten de rij eiken achter de schuur staande.
R 78
-

fol. 110

20-01-1660

Matijs Jansen van de Zande, oud molder - voor de helft - ter eenre - en
Peeter Goorts - g.m. Sijken, dr Matijs Jansen van de Zande - voor ╝e deel
Jan Goorts Hoefnagels - voor zichzelf en mede voor:
Joost, Ariaen en Elsken, zijn broeders en zuster - wiens moeder was wijlen
Jenneken Matijs van de Zande - ╝e deel,
- Laurens Volders - als momboir van Heylken, dr Matijs van de Zande - weduwe
Willem Joosten van Weert - ╝e deel,
- Laurens Volders - als momboir van Jenneken, dr Jan Matijs van de Zande - en
- Hendrick Jansen de Leuw - g.m. Teunisken, dr Jan Matijs va de Zande - het
resterende ╝e deel.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Heylken, dr Jan Diepenbeeckx vrouw moeder en grootmoeder van de delers.
1e lot: Matijs
- de schuur, tussen de weg van het groot en het klein huis, aan de Wintmolen met de aangelegen.
1-2-3-4. de gemeente
den halveacker - in het Nieuwvelt
1. Willem Dirx
2. de delers
3. de straten
- land
op Braessel
1 l. hiervan voor de mededelers - van de zijde naast de Kerk.
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1-3. Jacob Coppens
2. de delers
4. de voetpad
- huis, hof en hofstad - te Ostaden
1. Isbout Luycas
2. het drijfstraetgen
3. Joost Baltus en Isbout Luycas
4. de straat
- groes
het voorste Velt - achter Ostaden
7 l.
1. Joris Willems en Aert Jan Slaets
2. Hendrick Aerts
3. de delers
4. Claes Wilborts
- groes
achter Braessel
3╜ l.
1. de delers
2-3. Hendrick Fransen Verdijsteldonck
4. Jacob Coppens
- groes
opte Aa
3 l.
1. erven Bruysten Isbouts
2. Peeter Jansen Gebelen
3. de Aa
4. Jacob Dirck Coppens
- groes
achter Ostaden
uit een meerder veld met Jan Diepenbeeckx te delen.
- de hooiwas
de Weyen, te Someren
twee "geswaeden" uit een grotere beemd.
2e lot: Peeter Goorts - ╝e deel
- Jan Goortsen Hoefnagels - ╝e deel
- Heylken - ╝e deel
- Jenneke en Hendrick Jansen de Leuw - ╝e deel
- het oud huis en het klein huis aan de Wintmolen - met de hofstede daarbij
horende
- land
daarbijhorend
2 l.
1. de Pastorye
2. Evert Peeters en Aert Teunis
3. Meriken - weduwe Jan van Hoof
4. de gemeente
de halve acker int Nieuwvelt
1. de delers
2. Marcelis Geldens
3. de straten
- land
van den akker op Braessel
1 l.
af te meten - de zijde naast het Dorp
- groes
in de Pas
4 l.
- land/groes
de Pas
1 l.
1. Bruysten Fransen
2. erven Jan Swaegers
3. Teunis den Cuyper
4. erven Jan Anthonis Mennen
- land
achter Ostaden
dit deel 3 l. 25 r.
1. de delers

67
2. Hendrick Jacobs, te Deurne
3. Joost Jan Tielen
4. Hendrick Fransen Verdijsteldonck
achter Ostaden
5 l.
1. Hendrick Aert Rommen
2. Aert Jan Slaets
3. de delers
4. Aert Jacobs en Aert Jan Tielen

- groes

R 78

fol. 111vo

20-01-1660

Laurens Volders - als momboir van Heylken, dr Matijs Jansen van de Zande weduwe Willem Joosten van Weert.
Ook als momboir van Jenneke, dr Matijs J. v.d. Zande - en
Peeter Goorts - g.m. Sijken, dr Matijs J. v.d. Zande.
Zij protesteren tegen deze scheiding en deling, onder protestatie van te blijven in het geheel van het 1/8e deel van de goederen van Matijs J. v.d. Zande waarin hij vervallen is volgens het 53e art. van het echtreglement.
R 78

fol. 112

20-01-1660

- Peeter Goorts - g.m. Sijken, dr Matijs Janse van de Zande - ╝e deel,
- Jan Goorts Hoefnagel - voor zichzelf - en mede voor
Joost, Ariaen en Elsken, zijn broeders en zuster - ╝e deel
- Laurens Volders - als momboir van Heylken, dr Mathijs van de Zande - weduwe
Willem Joosten van Weert - ╝e deel,
- Laurens Volders - als momboir van Jenneke, dr Jan Matijssen van de Zande,
- Hendrick Jansen de Leuw - g.m. Teunisken, dr Jan Matijssen van de Zande.
Zij verdelen de aan hen toegevallen goederen:
1e lot: Peeter Goorts
- de helft van het groot huis t.w. - de keuken met de stal en het koeihuis,
put te delen en te repareren.
- land
op Braessel
╝e deel van 1 l.
- beemd
aan de Pas naast Heylken
- groes
achter Ostaden ╝e deel
naast Heylken
- groes
achter Ostaden ╝e deel van 5 l.
naast Heylken
2e lot: Jan Goorts Hoefnagel c.s.
- de helft van het klein huis, het achterste deel tot de keuken, met den hof
daarachter.
- ╝e deel in
de grooten Pas naast het 4e lot
- land
achter Braessel
╝e deel van 1 l.
- beemd
achter Ostaden
╝e deel
- beemd
achter Ostaden ╝e deel
naast het 4e lot
- den halve akker bij het cleyn huysken naast het 4e lot
- de helft in
de voorste Pas te delen met het 4e lot
3e lot: Heylken - weduwe Willem Joosten van Weert
- de helft van het groot huis, de kamer, de kelder, opkamer en den hoek
aan de stijl enz. enz.
- beemd
aan de Pas ╝e deel
de zijde naast het Dorp
- ╝e deel van
den acker van het Nieuwvelt naast Marcelis Geldens
- groes
achter Ostaden ╝e deel
naast Matijs J. v.d. Zande
- beemd
achter Ostaden ╝e deel van 5 l.
naast Matijs J. v.d. Zande

achter met den dries enz. De
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- land
op Braessel
╝e deel van 1 l.
4e lot: Jenneke, de Jan Matijssen van de Zande
- Hendrick Jansen de Leuw - ieder de helft
- de helft van het klein huis, het voorste deel, naast de Molen en de nieuwe
Erve daartegenover.
- ╝e deel
in de Pas naast het 1e lot
- land
op Braessel
╝e deel van 1 l.
- land
het Nieuwvelt ╝e deel
naast het 1e lot
- groes
achter Ostaden ╝e deel
naast het 1e lot
- beemd
achter Ostaden ╝e deel
naast het 1e lot
- de helft van den achter bij het huis
- de helft
in de voorste Pas
R 78

fol. 113vo

20-01-1660

- Peeter Goorts,
- Heylken - weduwe Willem Joosten van Weert,
- Jenneke, dr Jan Matijssen van de Zande - en
- Hendrick Jansen de Leuw - g.m. Teunisken, dr Jan Matijssen van de Zanden.
Zij verkopen aan Jan Goorts en zijn broers en zuster hun deel in:
- land
op Braessel
geheel 1 l.
R 78

fol. 113vo

21-01-1660

- Dielis Joosten van Heuchten - ter eenre - en
- Joost, zijn zoon - verwekt bij Iken, dr Geef, vaders eerste vrouw zaliger ter andere zijde.
Zij maken een uitkoop, in die zin, dat Dielis Joosten aan Joost, zijn zoon,
zal geven:
- huis, hof, hofstad, land en groes - in de Wolsberch
13 l.
Belast met: 1 hoen/jr cijns aan de Heer van Asten.
- 3╜ vat rogge/jr aan St. Joris-altaar, alhier.
- land - en
1 l.
- groes - beiden gelegen te Someren - gekomen van Iken, zijn vrouw
1 l.
- ƒ 200,-,
- hij zal helpen timmeren een schuur van twee gebont. En daarin de
halve kosten dragen.
Hij heeft nu verder geen pretenties meer op de goederen van zijn vader en grootvader.
Opmerking:Joost heeft nog halve broers en zusters - verwekt door zijn vader bij Jenneke, zijn tweede vrouw.
R 78
fol. 114vo
26-01-1660
- Peeter Marten Peeters - g.m. Lijsken, dr Frans Isbouts - en
- Metgen Jan Dirckx:
Zij "vernaderen" - het half "erfgoet" t.w. huis, hof, land en groes.
Zoals Lenard Joosten van Huchten, op 27 maart l.l. heeft gekocht van Anneke weduwe Jacob Jan Hendrickx - zijn, (nadermans), vrouw "moeye".
Hij zal de "vernaderde" nu en in de toekomst kost- en schadeloos houden.
Koopsom: ƒ 650,-.
R 78

fol. 115vo

29-01-1660

Joost Cnaeppen en Lambert van Goor, te Weert, verkopen aan Jan Hendrickx alias Baes:
- huis en hofstad - int Dorp - bij den Lindenboom
1. de straat
2. Frans Hendrix
3. Willem Dirx
4. Jan Jan Slaets
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Naschift: Partijen konden niet overeenkomen, daarom uitgedaan.
R 78

fol. 115vo

10-02-1660

Jan Ambrosius neemt in huur van Maeyke Fransen - weduwe Jan van den Hove:
- haar "goet" aan den Dijck.
Huurtermijn: 4 jaar α ƒ 44,-/jr.
De huurder stelt als onderpand:
- beemd
aan den Dijck
1. Marten Hendrix
2-3. Isbout Hendrix
R 78

fol. 116

23-02-1660

Dirck Joosten van Weert verkoopt aan Gommer Bure:
- hooiveld
int Lielder
2 l.
1. Frans Philipsen
2. Aert Jan Slaets
3. Frans Joosten
4. de drijfweg
R 33 - 52

01-03-1660

Dierck van den Hoevel, schout - aanlegger.
- contra
Francis van de Stegen, richterbode van Nederweert - gefaiseerde en gearresteerde.
O.a.
1. Het is "notoir en buyten dispuyt dat geen richterboden, vorsters of officiers eenige functien of exploiten en mogen doen buyten hun district ende
op een andere jurisdictie alwaer sij nyet en sijn geauthoriseert".
2. Zulke dienaren van justitie moeten gestraft worden als "ursupateurs ende
violateurs" van een anders jurisdictie.
4. Gearresteerde heeft zich niet ontzien om op 28 febr. l.l. - ten verzoeke van
de regeerders van Nederweert - een acte van getuigenis, gemaakt te Nederweert, gerechtelijk te komen voorlezen aan Joost Roefs, president en
Jan Michiels, schepen. Om te verzoeken dat zij schadeloos zouden houden waren "bevonden" op de grond van Asten te hebben

twee gevangenen, welke
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"gemayt" en daarvoor waren "gefaiseert".
6. Hij heeft zich verder niet ontzien, om tegen de schepenen, die zeiden dat
e.e.a. "hun nyet aen en gonck" maar dat hij bij den Heer of Officier moest
zijn te protesteren tegen alle schade die aangebracht zou worden.
7. De Heer van Asten, die "alsulcke infractie in sijn heerlijckheyt nyet en
stont te verdraegen" enz. heeft mij, schout, belast met de gearresteerde te
"faiseren" en tegen hem te procederen.
R 78

fol 116

01-03-1660

Aert Dielis Hendrix verkoopt aan Jan Jan Michielsen:
- huis, hof land en groes - in de Wolsberch.
De verkoper aangekomen van Heylken, zijn vrouw, - en zoals Leendert Fransen het
nu in gebruik heeft.
Belast met: 14 st./jr cijns aan de Heer van Asten.
- 4 gl. 17 st. 2 ort in diverse teksten - met meer andere.
De koop is niet doorgegaan.
R 78

fol. 116vo

01-03-1660

Dielis Joosten van Weert heeft in belening gegeven aan Cornelis Joosten:
- groes
ontrent het Casteel
2 l.
1. Andries Thomas
2. Wouter Gevers
3. Mr. Mathijs van den Hove
4. weduwe Willem Joosten
Beleensom: ƒ 45,-.
Belast met: 5 gl. 10 st./jr aan de erven Jan Anthonis Mennen, zijnde - ƒ 100,-.
Marge: 18-2-1676 - Cornelis Joosten van Weert is voldaan.
R 78

fol. 116vo

03-03-1660

Wouter Hendrix verkoopt aan Joost Roefs, president, zijn "schaer" staande en
gezaaid op al zijn land.
Dit om de borgemeesterslasten te betalen.
R 78

fol. 116vo

04-03-1660

Huybert van der Loo verkoopt aan Dirck Fransen:
- een hoek land - in het Dorp
1-3. de koper
2. Herman Rijckers
3. de verkoper
R 78

fol. 116vo

21╜ r.

08-03-1660

Peeter Goorts is schuldig aan Dirck van Breughel - ƒ 200,- α 5%.
Conditie: Direct te lossen als uitlener, of zijn vrouw, overlijden.
Onderpand:
- groes
in de achterste Pas
2 l.
1. erven Goort Smulders
2. Heylken - weduwe Willem Joosten van Weert
3. erven Teunis Canters
4. de weg
- land
in de voorste Pas
Hem aangekomen van Heylke, gewezen vrouw van Matijs Jansen van de Zande, zijn
schoonmoeder - en hem ten deel gevallen tegen de kinderen van Goort Wouters.
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R 78

fol. 117

08-03-1660

Tomas Fransen heeft in belening uitgegeven aan Peeter Willemsen:
- groes
int Lielder
5 cops.
1. Dielis van Weert
2. weduwe Wouter Dirx
3. Peeter Jansen
4. Gijsbert Hendrix
Te lossen: Over drie jaar met - ƒ 50,-.
R 78

fol. 117

10-03-1660

Aert Dielis Hendrix verkoopt aan Philips Frans Philipsen:
- huis, hof, hofstad, land en groes - in de Wolsberch
Hem, verkoper, aangekomen met Heylke, zijn vrouw - en zoals Leendert Fransen
het in gebruik heeft.
Belast met: 14 st./jr aan de Heer van Asten.
- 4 gl. 17 st. 2 ort/jr, in meerdere teksten, aan rentmeester
Pieterson.
Koopsom: ƒ 720,- α 5% waarvan - ƒ 300,- over ΘΘn jaar, de rest binnen vier jaar.
Marge: 14-4-1661 gelost.
R 78

fol. 117vo

12-03-1660

Isbout Luycas verkoopt aan Paeuwels Gevers:
- land
aen de Kievitshof
1. de koper
2. Frans Colen en Tielen Jansen
3. Jan Henskens
4. Jan Aerts
Hij verkoopt aan Joost Philips Stouten:
- weiveld
ontrent 't Haverlandt
1-3. de Heerbaan
2. Jacob Coppens
4. de koper

14 r.

10 l.

Hij verkoopt aan Aert Jan Tielen:
- een half hooiveld - ontrent 't Haverlandt
geheel 8 l.
1. Jan Goorts - van wie de andere helft is
2-3. erven Hendrick Heynen
4. Joost Philips Stouten
Hij verkoopt aan Jan Goorts, molder:
- een half hooiveld - ontrent 't Haverlandt
geheel 8 l.
1. Joost Philips Stouten
2. Frans Daniel Colen
3. de Heerbaan
4. Aert Jan Tielen
Belast met: 2 hoender/jr cijns aan de Heer van Asten.
Met recht van "wegen" voor Aert Jan Tielen.
- land
op Braessel
4 l.
1. Evert Jansen
2. Peeter Jan Gebelen
3. Joost Philips Stouten
4. de weg
Belast met: 14╜ st./jr cijns aan de Heer van Asten.
Hij verkoopt aan Hendrick Bernarts:
- land
in de Venackers
3╜ l.
1. Jacop Coppens
2. Peeter Wilborts
3. Jan Coolen
4. Frans Matijssen en Joost Fransen
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Belast met: 1 vat rogge/jr aan de Custerye.
- 3╜ kan/jr koren aan het Kapittel van St. Oeden Rode.
Hij verkoopt aan Joost Philips Stouten:
- huis, hof en erve
Opmerking: Alle hiervoor verkochte goederen zijn t.l.v. de verkoper belast met
ƒ 800,- t.b.v. Gerard Goorts, te Hese. En begroot in het huis, hof
en erve.
Joost Philips Stouten zal dan ook zorg dragen dat de goederen van de
zijn en blijven ontlast.
R 78

fol. 116

overige kopers,

01-03-1660

- Jan Herman Jansen - en
- Paeuwels Hendrickx - g.m. Margriet Herman Jansen "vernaderen" (uitvoerig
beschreven):
- groes
3 l.
Zoals Anneke - weduwe Jacob Jan Hendrickx - geass. met Herman Jan Coppens, haar
"gebooren" momboir - op 27-3-1659, aan Jan Jansen Claeus heeft verkocht.
Anneke is de "moeye" van de "naedermannen" en zij zijn dus "naerder van bloede" aan haar dan de koper.
Naschrift: Jan Janse Claeus is voldaan.
R 78

fol. 119vo

19-03-1660

Jan Willems, te Liessel, - g.m. Peerken, dr Matijs Peeters - en Mery Jansen
heeft afgerekend met Tonis Tonissen van de Vorst en Tonis Peters, als gewezen
momboiren van Peerken, zijn vrouw.
Hij bedankt hen voor de administratie "geloovende de selve mits desen niet meer
te moeyen als sijnde van haer ten volle voldaen".
R 78

fol. 119vo

25-03-1660

Lenard Joosten van Huchten verkoopt aan Anneken - weduwe Jacob Jan Hendrickx geass. met Herman Jan Coppens, haar broeder, en Jan Peeter Coppens, haar
"geeede" momboir:
- een half "erfgoet" bestaande uit: huis, hof, land en groes - aen Vordeldonck
"Soo ende gelijck hij vercooper tselve voor desen bij coop van de voors. vercoopsse heeft vercregen".
Belast met: 4 vat rogge/jr aan St. Catelijnegilde, te 's Bosch.
R 78

fol. 120

01-04-1660

Jan Daniel Colen verkoopt aan Aert Jan Tielen:
- land
te Ostaden
27 r.
1. Nicolaes Wilborts
2. Joost Philips Stouten
3. Frans Daniel Colen
4. Joost Baltus
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R 78

fol. 120

09-04-1660

- Joost Jansen Beckers,
- Daendel Frans Colen - g.m. Mery, dr wijlen Jan Beckers,
- Jan Jacobs - g.m. Jenneke Jan Beckers.
Zij verdelen de nagelaten goederen van Grietgen - weduwe Jan Beckers, hun
moeder.
1e lot: Joost
- de keuken "ofte heert" met het achterhuis, hof, boomgaard en land in het Dorp
1 l.
1. Jan Jacobs - deler en
Daendel Colen
2. Jan Jacobs en Willem Goossens
3. de straat
4. Jan Jacobs
- land
op de Heesackers
2 l.
1. Jan Goorts
2-4. Joost Willems
3. de straat
- land
ontrent de Molen
1 l.
1. Abram Jansen
2. Daendel Fransen
3. de straat
- groes
aen Vordeldonck
1╜ l.
1. Hendrick van de Vorst
2. erven Teunis Canters,
Maeyken van Hooff en erven Tielen Buggen
3. de Loop
4. Wilbort Jansen
Belast met: ƒ 50,- aan de Kerk van Helmont.
2e lot: Daendel
- de schop en hof, land en dries
1 l.
1. Gommer Bure
2. de delers
3. de straat
4. de weg
- land
int Dorp
2 l.
1. Laurens Volders
2. Matijs Tonis
3. Jan Willems
4. de weg
- land
int Dorp - achter de Molen 1 l.
1. Joost Janse Beckers
2. Hendrick Dielis
3. de gemeente en de weg
- groes
int Root
3 cops.
1-4. Joost Baltus
2. Matijs Tonis
3. Hendrick Aerts Rommen
3e lot: Jan Jacobs
- de "caemer" en kelder en erf
3 r.
1. Willem Goossens
2. een weg
3. de straat
4. Joost J. Beckers
- hof en boomgaard - int Dorp
1 cops.
1-3. Daendel Fransen - deler
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2. Joost J. Beckers - deler
aent Derp
l.
1. Jan Jansen Claeuws
2. Willem Goossens en
Joost J. Beckers
3. de straat
4. Dirck Fransen
- land
op de Heesackers
1 l.
1. Dielis Tomas
2. Goort Hendrick Geven
3. de straat
4. Michiel Colen
- land
ter pl. voors.
1. Goort Hendrickx
2. Huybert Jan Tielen en
Goort Peeters
3. Michiel Colen
4. de straat
- groes
int Root
5 cops.
1. Matijs Tonis
2. van den Hove en de straat
3. Joost Baltis
4. Hendrick Aerts Rommen
- land
aent Dorp
╜ l.
1. Iken Willems en Heer Frans
2. de weg
3. Joris Willems
4. de straat
De voorsten zal den achterste moeten "wegen".
De put blijft gemeenschappelijk gebruik.
Joost Jansen zal met paard en kar mogen varen, wenden en keren "totten esch
en hof toe".
- land

R 78

fol. 121

09-04-1660

Anthonis Tonis van de Vorst en Jan Roelofs - als vader en momboir van de vier
onmondige kinderen van Antonis Tonissen - g.g.m. Aelken Jansen.
Hij verkoopt, mede voor zichzelf als voor zijn kinderen, met decreet van schepenen, aan Peeter Jan Lemmens:
- al hun goederen, gelegen op de Leensel - t.w.: huis, hof, hofstad, land,
groes, hei en wei.
Zoals hem deze aangekomen zijn van Mathijs van den Hove.
Belast met: 1 malder rogge/jr, in de zak, aan St. Catelijnengilde, te 's Bosch.
- ƒ 200,- aan Wouter Isbouts.
- ƒ 37,50 in een meerdere rente van 100 daalder aan Paeuwels Geven,
aan den Dijck.
R 78

fol. 121vo

09-04-1660

Peeter Jan Lemmens is schuldig aan Eymert Gerits van Loon, te Liessel ƒ 109,- α 5%.
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R 78

fol. 121vo

09-04-1660

Peeter Jan Lemmens, stelt, mits Hendrick Eymers, zijn zwager, voor hem te
Liessel is borge gebleven voor al zijn verkochte goederen, als "weerpandt"
voor Hendrick, al zijn goederen gelegen op de Leensel.
R 78

fol. 122

16-04-1660

Wilbort Daniels is schuldig aan Gommer Bure - ƒ 80,- α 5%.
Naschrift: Deze - ƒ 80,- zijn bestemd voor Tomas Fransen en deze stelt als
onderpand in handen van Wilbort Daniels:
- land
int Ven
1 l.
1. Wilbort Daniels
2. Goort Peeters
3. Mr. Matijs van den Hove
4. de straat
Marge: 17-1-1673 - Jan Janse Swaegers, namens Catelijn - weduwe Gommer Bure
is voldaan van deze - ƒ 80,-.
R 78

fol. 122vo

20-04-1660

Marten Andriessen is schuldig aan Hendrick Joosten van de Vorst - ƒ 100,- α 5%.
R 78

fol. 122vo

22-04-1660

Jan Somers is schuldig aan Gomar Bure - ƒ 50,- α 6%.
Onderpand:
- land
in de Looverbosch
5 cops.
1. Hendrick van de Vorst
2-3. Andries Tomas
4. de weg
R 78

fol. 124

12-05-1660

Frans Joost Fransen Verlynden geeft over aan Cornelis Jansen Cemp, zijn neef,
zijn "pretenties en rechten" op en tegen Frans Aert Vogels, te Borckel en
Jacob Aert Vogels, te 's Bosch - betreffende de koop van:
- een halve beemd, te Brogel
Door de momboiren van de transportant verkocht - schepenen Brogel - 16-1-1649 ter voldoening van een obligatie door Frans en Jacob Aert Vogels.
R 78

fol. 155

21-05-1660

- Jacob Dirck Cuppens - ter eenre - en
- Jenneke Willem Loomans - geseyt Hompis - geass. met Willem Hendrickx van
Otterdijck, haar "geassumeerde raedt" - ter andere zijde.
Samen "gehoude luyden".
Zij komen overeen, omdat zij geen huwelijksvoorwaarden hebben gemaakt en toch "questies" willen voorkomen,
dat:
- Indien Jenneke eerst komt te sterven Jacob aan haar twee kinderen, "verwekt"
bij Joost Jansen van Bree, wijlen haar eerste man, alles zal geven dat zij
mee ten huwelijk heeft gebracht - t.w.:
- een bed met toebehoren,
- een schappraeye,
- een kist,
- twee stoelen,
- een tobbe,
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- haar (Jennekens) "kleederen en lieuwaet".
Verder zal Jacob, binnen vier maanden na haar dood, - ƒ 350,- uitkeren aan
de twee v≤≤r-kinderen.
Zij hebben dan verder geen "pretenties" meer op het "sterfhuis".
Ook niet op de 30 gl. 10 st. die Jacob van Jenneke ontvangen heeft.
- Indien Jacob eerst komt te sterven zal Jenneke nog 6 α 8 weken in het "sterfhuis" blijven. In welke tijd de v≤≤r-kinderen van Jacob de voors. - ƒ 350,zullen voldoen.
Zij zal dan vertrekken met de voors. goederen en alsnog ΘΘn mud rogge ontvangen.
Ook is besproken, dat indien haar twee v≤≤r-kinderen komen te trouwen, zij
van Jacob, of zijn kinderen, zullen ontvangen:
- elk ΘΘn bed en ieder ΘΘn koe - "ende sullen voorts aengsien en getracteert
worden met visiten in de keucken ende taeffele vriendelijck ende minnelijck".
Waarmee "alle gereesene questien vergeten ende vergeven worden en blooven malcanderen alle vriendtschap, eere ende respecte".
Gedaan te Someren.
Te Asten in het protocol opgenomen - d.d. 14-12-1661.
Marge: 14-12-1708 copie gemaakt.
R 78

fol. 122vo

26-05-1660

Huybert Jansen van Maris is schuldig aan Merike - weduwe Hendrick Gevers ƒ 100,- α 5%.
R 78

fol. 122vo

26-05-1660

- De erven van wijlen Hendrick Gevers - ter eenre - en
- Meriken - weduwe Hendrick Gevers - delen de achtergelaten goederen van
wijlen Hendrick Gevers - dit na overleg.
1e lot: de erfgenamen
- al de "erfgoederen" die Hendrick Gevers van zijn zijde heeft nagelaten - met
inbegrip van alle lasten, cijnsen en pachten.
- de helft van alle "gereede" goederen.
- aan Meriken zullen zij terstond betalen - 206 gl. 6 st.
2e lot: Meriken
- al de goederen door haar ingebracht - en gelegen aan Vordelonck - blijft zij
behouden - met inbegrip van alle pachten, lasten en cijnsen.
- de helft van ale "gereede" goederen.
- ƒ 100,- staande t.l.v. Andries Selen, haar broeder.
R 78

fol. 123

04-06-1660

- Tomas en Joost Gevers, gebroeders,
- Peeter Fransen - en
- Jacob Jacobs - g.m. Luytgen.
Allen erven van wijlen Hendrick Gevers.
Zij verkopen aan Isbout Jansen Coninx:
- groes
den achtersten Colck - te Ommel
1-3. Cornelis Horckmans c.s.
2. Mr. Anthony Canters
4. Aert Fransen Verrijt
Belast met: 3 vat rogge/jr aan O.L.Vrouwen-altaar, alhier.
- weiveld
de voorste Colck
4 l. 26 r. 3 v.
1. Aert Jan Aelberts
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2. het Convent van Ommel
3. Michiel Jacobs
4. Mr. Anthony Canters
Zij verkopen aan Frans Mathijssen en Peeter Reynders:
- land
in de Colck
1. Cornelis Horckmans
2. Isbout Coninx
3. Mr. Anthony Canters
4. Peeter Jansen van Rest c.a.
- groes/land
in de Galdre
4 l. 24 r. 8 v.
1. de gemeente
2. Michiel Jacobs c.a.
3. Jan Canters
4. Tomas Gevers
Op conditie dat de akker, gekomen van Aert Jan Aelberts, hierdoor zal "wegen".
Zij verkopen aan Michiel Jacobs van de Cruys:
- land
in de Galre
1. Tomas Gevers
2. Michiel Jacobs
3. Frans Matijssen en Peeter Reynders
4. Huybert Jansen c.a.
Zij verkopen aan Huybert Jansen van Maris:
- land
op de hooch Loo
1. Mr. Anthony Canters
2. Jan Canters
3. Aert Fransen Verrijt
4. Tomas Gevers
Belast met: 1 st. 1 ort/jr - min of meer - aan den Heer van Asten, te betalen
met Mr. Anthony Canters, in diverse teksten.
R 78

fol. 124

16-06-1660

- Marcelis Martens - mede voor:
- Wilbort, zijn broeder - en voor
- Joost Dirckx.
Zij verkopen aan Willem Philipsen:
- een half huis en halve schop met den hof - te Ommel
1-3. Anthony Canters
2. Frans Tijssen en Peeter Canters
4. de straat
Zoals het hen is aangekomen bij overlijden van hun vader - die het weer gekregen had van Heer Gerard van Brey.
R 78

fol. 124

12-07-1660

Claes Hendrickx en Joost Dirckx verkopen aan Michiel Jacobs van de Cruys
hun 1/3e deel in:
- een groesveld - te Ommel
geheel 1 l.
1. Jan Canters
3. de straat
4. Peeter van Rest c.a.
R 78
fol. 124vo
12-07-1660
- Jan Gerits - voor zichzelf - en
- Peeter Jansen en Jan Goort Hoefnaegel - als momboiren van de onm. kinderen
van Jan Gerits - g.g.m. Grietgen, dr Jan Hendrix, zijn eerste vrouw.
Zij verkopen "publiek" aan: ??
- land/groes
te Ostappen
4 l.
1. Jan Hendrick Aelberts
2. Jan Gerits - verkoper
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3. de gemeente
4. Jan van Goch
R 78

fol. 124vo

23-07-1660

Joost Baltus Philips is schuldig aan Jan Goorts Horix - ƒ 350,- α 5%.
Marge: Andries Martens, mede voor zijn mede-erfgenamen, als erfgenamen van
wijlen Jan Goort Horickx is voldaan van de - ƒ 350,- door Joost Baltus - d.d. 26-3-1667.
R 78

fol. 125

23-07-1660

Anthonis Martens is schuldig aan Joost en Jan Baltus Philips - ƒ 100,- α 5╜%.
Onderpand:
- land
int Lielder
1╜ l.
1. Joost Roefs
2. Peeter Jan Aerts
3. Andries Tomas
4. de weg
- groes
int Root
3╜ l.
1. den Dijck
2. Abraham Jansen c.a.
3. erven Anthonis Canters
4. Peeter Colen de jonge
R 78

fol. 125

12-08-1660

Frans Philipsen heeft bij "erfwisseling" overgedragen aan Aert Teunis:
- land
in de Langstraet
4 l.
1. de Langstraet
2. de gemeente
3. Hendrick Bastiaens
4. Jan Goorts
Aert draagt over aan Frans:
- land
op de Heesackers
2h l.
1-3. Philips Fransen
2. Jan Hendrickx, Jan Jan Slaets en
Goort Poelmans c.a.
4. Dirck Fransen
R 78

fol. 125vo

01-09-1660

Peeter Goorts heeft bij "erfwisseling" overgedragen aan Heylken - weduwe Willem Joosten van Weert:
- het half huiske met de plaats - aen de Molen
Hem verkoper "aengestorven" van Heylken Matijs Jansen van de Zande, zijn
schoonmoeder.
Heylken - weduwe Willem Joosten van Weert draagt, met bijbetaling van - ƒ 60,-,

79
over aan Peeter:
- het half groot huis - aen de Molen
Zoals het haar ten deel is gevallen tegen de mede-condividenten.
R 78

fol. 126

14-09-1660

- Andries Tomas - g.m. Marye, dr Dirck Laurensen,
- Aelken - weduwe Wouter Dirckx "oock soone Dirck Laurensen voors." - geass.
met Mr. Mathijs van den Hove en Peeter Hendrix, haar en haar kinderen geeeden momboir.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Dirck Laurensen - g.g.m. wijlen
Anneken - hun ouders.
1e lot: Andries Tomas
- de schuur en schop met de helft van de hofstad en den halven akker in de Wolsberch
1 l.
1. Dielis Joosten en Peeter Lensen
2-3. het 2e lot
4. de straat
- de helft van een beemd - naast de erven Aert Laurensen.
- de helft van een Eusel - naast Heusden.
- de helft van een akkerke - het Breexken - naest te Kercke.
- de helft van - het Nieuwvelt, naast het Eusel.
- de helft van een beemd - int Lielder.
- de helft van een akker - aan de Looverbosch - int Lielder.
- de helft van een beemd - in de Bruynenweert.
- al het hout "met twee kreppen" getekend.
2e lot: Aelken
- het huis, halve hofstad en den halve akker - in de Wolsberch
1 l.
- de helft van een beemd naast het huis.
- de helft van het weiveld - naast het Breexken.
- de helft van - het Breexken - naest het Eusel.
- de helft van - het Nieuwvelt - naest van den Hovebeempt.
- de helft van de hooibeemd - int Lielder
- de helft van een akker - in de Looverbosch - naest de Looverboschwech.
- de helft van het beemdje - in den Bruynenweert.
- al het hout "met een kreppe" getekend.
- land
op den Dungen
3 cops.
1-3. Frans Philipsen
2. Peeter Lensen
Belast met: ƒ 3,-/jr, uit de laatste akker, aan Gijsbert Box, te 's Bosch.
R 78

fol. 127

15-09-1660

Everard van Doerne, Heer van Asten - als momboir van Jr. Alexander van Doerne, zijn minderj. broeder - met
machtiging van schepenen, alhier - d.d. 15-9-1660 verkoopt aan Heer Charles Anthoon van Fladracken, Heer van Beemlaer etc.:
- een rente van - ƒ 150,-/jr.
Komende uit twee meerdere renten:
- ΘΘn van - ƒ 1500,-/jr en ΘΘn van - ƒ 400,-/jr.
Verschijnende op St. Victorsdag - oude stijl
Eertijds "verleden" door Vrouwe Anna van Assendelft - in twee verscheide contracten t.w. ΘΘn d.d. 18-7-1617
en het andere d.d. 24-7-1624 - oude stijl.
Ze worden tegenwoordig nog "vergouwen" door de Heer van Assendelft.
De - ƒ 150,- zijn Jr. Alexander aangekomen bij overlijden van Vrouwe Anthonetta
van Assendelft, Vrouwe van Liessel - en vaderlijke grootmoeder van Alexander.
Enz. enz.
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R 78

fol. 126vo

17-09-1660

Joost Baltus Philips is schuldig aan Dirck Geubels, te Nederweert ƒ 200,- α 4%.
R 78

fol. 127

29-09-1660

Anthonis Joosten verkoopt aan Andries Tomas:
- groes
in de Haeseldonck
3╜ cops.
1. de koper
2. weduwe Joost Daendels
3. Dirck Fransen
4. de Aa
R 78

fol. 127vo

01-10-1660

Anthonis Joosten verkoopt aan Frans Philipsen:
- hooiwas
int Haeseldonck
3╜ cops.
1. Wouter Gevers
2. Jan Hendrix en Meriken Selen
3. Dirck Fransen
4. de Aa
Hij verkoopt aan Cornelis Joosten, zijn oom:
- land
op het Appert
1╜ l.
1. weduwe Willem Joosten
2. Goort Peeters
3. Jan Hendrix
4. weduwe Jan van de Cruys
R 78

fol. 128

04-10-1660

Goort Hendrix heeft bij "erfwisseling" overgedragen aan Peeter Colen de jonge:
- groes
int Root - neffens den Dijck
3╜ l.
1. den Dijck
2. Jan Fransen
3. Gommer Bure
4. Antonis Martens
Peeter draagt over aan Goort:
- groes
int Lielder
3╜ l.
1. de Loop
2. de erven van de Scholaster
3. Jan van Zeelst
4. Geef van Huchten
Bij te betalen: ƒ 46,50 α 6%.
Marge: 1-7-1675 betaald.
R 78

fol. 132

04-10-1660

Hendrick Frans Verdijsteldonck, aan Voscholen, "vernadert":
- de halve beemd of hooiveld - aent Haverlant,
1. Jan Goorts
2-3. erven Hendrick Heynen
4. Joost Philips Stouten
welke Isbout Luycas heeft verkocht aan Aert Jan Tielen - 12-3-1660.
Opmerking: Breedvoerig omschreven - o.a.:
Isbout Luycas is een neef van Hendrick Fr. Verdijsteldonck.
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"Et consignabel: eenen dubbelden st.; een kleyn stuxken gout ende een stuck
van een tinnen lepelsteel."
Aert Jan Tielen wil geen eed afleggen betreffende de koopsom en onkosten, maar
vindt dat hij kan volstaan met een "geschrift" door verkoper, getuigen en koper
gezamelijk ondertekend.
De "naderman" is hiermee niet tevreden en neemt de "penningen" weer op tot na
de eedaflegging.
R 78

fol. 128vo

08-10-1660

Matijs Tonis - g.m. Jenneken verkoopt aan Cornelis Kemp:
- land
op de Heesackers
1╜ l. 1╜ r.
1. Mr. Matijs van den Hove
2-3. Joost Willems
4. de weg
R 78

fol. 128vo

08-10-1660

Mr. Matijs van den Hove en Peeter Hendrix - als momboiren van de weduwe en kinderen Wouter Dirckx - verkopen
aan Frans Frans Colen:
- huis, dries en boomgaard - met het land tot het nederste drieske - alles
gelegen aan de Wolsberch
1. Andries Thomas
2. Aelbert Daniels
3. de verkoper
4. de straat
Belast met: ƒ 3,-/jr.,in een meerdere rente van ƒ 6,-/jr, te 's Bosch - volgens de verkoopcedulle, alhier.
R 78

fol. 129

08-10-1660

Frans Frans Colen is schuldig aan Jan Jan Slaets - ƒ 80,-.
Te lossen: Halfvasten 1661.
Indien deze aflossing niet op de voors. datum geschiedt dan heeft Jan J. Slaets
het recht om de goederen - zie vorige akte - te verkopen.
R 78

fol. 131

13-10-1660

- zuster Cathalina van Helmont, procuraester - en
- zuster Jenneken Clijtmans, beiden van het Convent van Ommel, met procuratie
van zuster Maria Heynsberch, mater des Convents, verkopen, namens dit Convent,
samen met Mr. Anthony Canters, ieder voor hun deel, aan de erven wijlen Hendrick Horckmans, als possesseurs
en in erfrecht bezittende:
- beemd
int Swartbroeck
6 l.
1. Huybert Jan Tielen c.a.
2. erven Dries Reynders c.a.
3. Dielis Hendrix
4. het Convent van Ommel
Een weg aan het einde, over het groesveld, behorend aan het Convent, zijnde
mede rechtuit van de voors. hooibeemd van de kopers, aan een einde.
Om alzo deze weg ten allen tijde te mogen gebruiken met varen en drijven, met
een hoge en lage kar en twee beesten naast elkander gekoppeld. Enz. enz.
Volgt nog een beschrijving van de begrenzing der twee verkopers.
R 78

fol. 129

16-10-1660

Peeter Gielis Colen verkoopt aan Cornelis Kemp:
- land
achter de Kerck

27 r.
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1. Cornelis Zaelen
2. Huybert Jan Tielen
3. de straat
Marge: "vide post 16-11-1660 - daer staet geregistreert en acte van 17-10-1660
mits de minute was verleyt geweest".
R 78

fol. 129

20-10-1660

Jan Peeters van Otterdijck en Mr. Matijs van den Hove - als momboiren van het onm. kind van wijlen Aert
Peeters van Otterdijck - en Marie, dr Reynder Huchtiens - verkopen aan Jan Aert Vogels:
- huis, hof en hofstad - bij de Kerck
1. Hendrick Gerards
2. Mr. Matijs van den Hove
3. de straten
Belast met: ƒ 5,-/jr aan de fundatie van Heer Hendrick van de Weyer.
- 2 gl. 10 st./jr aan de Kerk, alhier.
- 4 st./jr aan de Heer van Asten.
Zij verkopen aan Dirck Jan Goorts:
- land
in de Stegen
1╜ l.
1. Hendrick Dielis
2. erven Hendrick Vreynsen
3 de straat
Belast met: 1 gl. 10 st./jr aan de H. Geest van Asten.
Zij verkopen aan Hendrick Aert Mennen:
- land
op 't Neutien
1. Aert Jan Tielen
2. de weg
3. erven Jacob Slaets
4. Reynder Lensen
Zij verkopen aan Joost Roefs, schepen:
- land
int Root
1. erven Gerard Aerts
2. de straat
3. Jan Jan Slaets
4. den Olyacker

1╜ l.

3 cops.

Zij verkopen aan Jan Frans Colen:
- een beemd
int Root
4 l.
1. Mr. Matijs van den Hove
2. Peeter Colen de jonge en Gommer Bure
3. Dirck Fransen
4. Abram Jansen
Zij verkopen aan Aert Jansen van Gerwen:
- land
ontrent de Meulen
5 cops.
1. Lambert van de Goor en
Joost Knaepen
2. erven Willem den Timmerman
3. de wegen
4. Joachim Willems
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R 78

fol. 130

20-10-1660

Mr. Matijs van den Hove verkoopt aan Aert Jacops:
- land
ontrent de Meulen
5 cops.
1. St. Jorisacker en Paeuwels Heynen
2. de koper
3. Evert Peeters
4. 't Convent van Ommel
R 78

fol. 130vo

13-11-660

Michiel Peeter Coolen verkoopt aan Wolphert Ideleth, oud stadhouder en secretaris, te Someren:
- land
gelegen in de Middelthiende
tussen de beyde Passen
2 l. 13 r.
Gekomen van Hendrick Gerith Doensen.
1. Huybert Jan Thielen
2. erven Frans Hendricks
3. de Lijckwech
4. Jan Peeter Scheepers
Naschrift: Te lossen met 82 gl. 11 st. voor Bamis 1661. Daarna vervalt het
eigensdomsrecht.
R 78

fol. 130vo

24-11-1660

Peeter Michiel Colen den ouden verkoopt aan Mr. Anthony Canters en Michiel Jacobs van de Cruys:
- land
op de Lochte
2 l. 20 r. 18 v.
1-3. de kopers
2. de verkoper
4. Philips Willems den Smith
R 78

fol. 131

26-11-1660

Michiel Peeter Colen den ouden is schuldig aan Everard de Doerne, Heer van Asten - 42 gl. 10 st. 2 ort wegens "gelofte en gequeten cijns".
R 78

fol. 131

26-11-1660

Huybert Thomas, te Vlierden, is schuldig aan Everard de Doerne, Heer van Asten,
- 84 gl. 19 st. - wegens "gelofte en gequeten cijns".
R 78

fol. 135vo

02-12-1660

Copie

Wij, Johan Davidts van Oerle en Joost Canters, schepenen, te 's Bosch, verklaren dat voor ons is verschenen: Johannes Pieterson, rentmeester der Geestelijke
Goederen van het tweede deel des Quartiers van Peelland - met procuratie van de
Ed. Mo. HH. Rade van Staten enz. - d.d. 8-4-1659 - om opdracht te doen van de percelen van de G. Goederen die
in oktober 1658 door de gedeputeerde van de
voors. Rade zijn verkocht en onder zijn administratie gelegen.
Daarvan het land te "ontgoeden" en de kopers te "goeden en te erven", het 1/3e
deel van de koopsom te ontvangen en van het 2/3e deel schuldboeken te laten
passeren en deze te administreren.
- land
aent Root
1╜ l.
1. Gielen Colen
2. Jan Spangarts
- land
aen de Cruyswech
5 cops.
1. Laurens Volders
2. Joost Baltus
- land
op de wech naer Ostaden
1 l.
1. Anthonis Jansen
2. Abraham Jansen
- land
achter 'd Meulenhuys
1╜ l.
1. Mathijs de mulder
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- land
- - land
- land
- land

- land
- groes
- land

- akker
- land

- land
- land
- land
- land
- land

2. Jan Aerts
ter pl. voors.
1 l.
1. Lenard Daems
2. weduwe Aerts van Laerbroeck
int Laerbroeck
2╜ l.
1. Aerts den Cuyper
2. Dirck Huyberts
ter pl. voors.
1-3. Geeff van Huchten
2. Antony Canters
den Overhenst- de Stegen
7 cops
(den Oversnest ??)
1. Lenard Jansen
2. Peeter Antonissen
achter het Dorp - den Eyndenpoel
2 l.
1. Anthonis Martens
2. Anthonis Jan Maessen
aen Ostaden
17 l.
1. Joost Baltus
2. Aert Jan Tielen
achter de huysinge van de Pastorye - 4 l.
met een Coolcampken a.d. straet
1. Mathijs Anthonis
2. Laurens Volders
op de wech naer 't Casteel
1 l.
1. Goort Goossens
2. Mathijs Anthonis
in de Snijderskamp - den Olyacker
zijnde "thiendvrij"
2 l.
1. Laurens Volders
2. erven Jan de molder
aen de Weyen van het Root
╜ l.
1-3. Mathijs Jan Leuwen
2. Mathijs van Hove
onder Ostaden
1 l.
1-2-3. Joost Baltus
4. de weg
het Neutgen
4 l.
1. Laurens Volders
2. de weg
aent Hageleyck
1╜ l.
1-3. de weg
2. Nelis Peeters
aen de Pas
18 r.
1. Hendrick Dielis
2. Jan Jansen Slaets
aen de Pas
3 l.
1. Anthonis Canters
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2. Peeter Anthonis
Totaal 47 l. 5 r. en geweest van de Pastorye van Asten.
Koper: Jacob van Iperen.
Belast met: 3 denier/jr cijns aan Juffr. Kessel, te Someren.
Betaald is: - ƒ 500,- zijnde het 1/3e deel van - ƒ 1500,- totaal.
R 78

fol. 131vo

03-12-1660

Goort Goort Verberne verkoopt aan Peeter Wilborts van Bussel:
- huis, hof en hofstad - aen den Dijck
3 l.
1. Andries Martens
2. Marcelis en Wilbort znn Marten Selen
3. de koper
4. de straat
- land
ter plaatse voors.
17 l.
1. Evert Jansen
2. Marcelis Martens
3. Andries Martens
4. de koper
- groes
ter plaatse voors.
17 l.
1. Paeuwels Geven, Marten Teunis en
Andries Martens
2. de koper, Marten Teunis en
Paeuwels Gevers
3. Jacob Dirck Coppens
4. Aert Joost van de Vorst
R 78

fol. 132

03-12-1660

Peeter Wilborts van Bussel verkoopt aan Jan Willem Slaets:
- land
op ten voorsten Diesdonck 2╜ l.
1. de Quickstraet
2. Daendel Aerts
3. de verkoper
4. schietend scherp uit op de Quickstraet
- groes
ter plaatse voors.
5 cops.
1. de Beeck
2. de koper
3. de verkoper
R 78

fol. 132vo

08-12-1660

- Wouter Geeff van Huchten - mede voor:
- Peeter, zijn broeder,
- Gijsbert, zn van Mathijs Aerts - en Stijn, dr wijlen Geef van Huchten, namens
zijn moeder, als enige zoon zijnde,
- Jan Michielssen, schepen - namens Tanneken, onm. dr van Geef van Huchten,
- Jan Jansen - g.g.m. Mery, dr wijlen Geef van Huchten - namens zijn drie onm.
kinderen,
- Willem Jansen - g.m. Cathalijn, dr Geef van Huchten.
Zij verkopen aan Aert Dielis Hendrix:
- huis, hof, hofstad, land en groes - in de Stegen
4 l.
1-3. Hans Walravens
2. Dirck Jan Goorts
4. de gemeente
- land
in de Spurcht
9 cops.
1. Jan Jansen
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2. secretaris van der Lith
3. Anthonis Canters
4. de volgende akker
- land
in de Spurcht
7 cops.
1. Huybert Jan Tielen
2. Jan Jansen
3. secretaris van der Lith
4. de vorige akker
- land
den Henxt - ontrent den Hageleyck
3 cops.
1. Jan Jansen
2-3. Convent van Ommel
4. Jan Peeters
- land
den Hoeckacker - in de Stegen
3 cops.
1-3. de straat
2. Paeuwels Heynen
4. Jan Jansen
- groes
ter pl. voors.
5 l.
1. Cornelis Peeters en Antonis Lomans
2. de Loop
3. Jacob Hendrick Bernards
4. Goort Hendrix Selen
- groes
ter pl. voors.
6 l.
1. Dielis Hendrix, Jan Michiels en Cornelis Peeters
2. Peeter Anthonis Lomans en Jan Verhyndert
3. de Koeystraet
4. Peeter A. Loomans
Belast met: 11 st. en ΘΘn negenmenneken/jr aan de Heer van Asten.
- 2 oort en ΘΘn negenmenneken/jr met Jan Teunis aan Juffr. Kessel.
- 6 gl. 7╜ st./jr , met meer andere, te 's Bosch, aan ........
- ƒ 100,- aan Jan Driessen van Ruth.
Koopsom: ƒ 680,- α 5%.
Marge: 26-11-1661 gelost.
R 78

fol. 133vo

16-12-1660

Peeter Wilborts van Bussel verkoopt aan Isbout Hendrix:
- groes
aen den Dijck
1 cops.
1-3. Peeter Gerits
2. Marten Hendrickx
4. schietende scherp uit op Marten Hendrickx
Hij verkoopt aan Marcelis Martens, schepen:
- land
aen den Dijck
1. de koper
2. Andries Martens
3. Wilbort Martens
4. de straat

4╜ l.

Hij verkoopt aan Peeter Jansen en Frans Leenders:
- land
het Bussel
15 α 16 r.
1. Symon Claessen
2-3-4. de kopers
R 78

fol. 134

23-12-1660

Everard de Doerne, Heer van Asten, is schuldig aan Juffr. Maria de Doerne, zijn oudste zuster - ƒ 1850,- α 5%
wegens "erfgoederen" te Scherlois, die hij voor
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haar heeft verkocht en het geld daarvan heeft ontvangen. Daarvan in mindering
- ƒ 1000,- die hij aan zijn jongste zuster heeft geleend, welke som de oudste
zuster, ten hare behoeve heeft overgenomen. E.e.a. volgens de liquidatie van de
verkoopcedulle daarvan zijnde.
R 78

fol. 134vo

23-12-1660

Mr. Mathijs van den Hove - namens Juffr. Cornelia de Doerne, canonikersse,
int Illustre Collegie, te Mosty, is schuldig aan haar broer, Everard,
- ƒ 1000,- α 5%, noodzakelijk voor haar prebende.
R 78

fol 134vo

23-12-1660

Mr. Mathijs van den Hove - namens Juffr. Cornelia de Doerne, enz. is schuldig
aan Juffr. Maria de Doerne, haar oudste zuster - ƒ 1000,- α 5%, noodzakelijk
voor haar prebende.
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R 78

fol. 135

07-01-1661

- Jan Anthonis Lomans - voor zichzelf,
- Wouter Gevers en Mathijs Anthonis Lomans - als momboiren van de onm. kinderen
g.g.m. Aelken Aert Driessen.
Zij verkopen aan Aert Jan Thomas:
- huis, schuur, land, groes en hei - aent Laerbroeck
20 l.
1. Jan Hansen van Os
het Convent van Ommel
Jacob Coppens
2. Marcelis Geldens en Tonis Joosten
3-4. de gemeente
Belast met: 3 st. en ΘΘn half blanck/jr cijns aan de Heer van Asten.
- 3 vat rogge/jr aan de Pastorye, alhier.
- ƒ 400,- aan Jan Moonen, te 's Bosch.
- 5 gl./jr en 1 gl./jr , zijnde twee renten, aan de H. Geest, alhier.
R 78
fol 135
08-01-1661
Aert Jan Thomas verkoopt aan Abram Jan Michiels:
- land
het Neutien - in het Dorp
2╜ l.
1. Laurens Volders
2-3-4. de gemeente
Belast met: 6 st. 1 ort/jr cijns aan de Heer van Asten - in twee teksten.
R 78

fol. 137vo

20-01-1661

Wolphert Ideleth, oud stadhouder en secretaris, van Someren, namens
Jacob van Iperen, te 's Bosch - procuratie d.d. 26-2-1660 - notaris van der
Dussen, te 's Bosch - verkoopt aan Anthonis Dirckx, kuyper:
- land
den Olyacker - in het Root
2 l.
1. Laurens Volders
2. de erven Jan de mulder c.a.
3. de straat
Hij verkoopt aan Joost Roefs, schepen:
- land
(aen de Weyen) - int Root
3 cops.
1. Mr. Matijs van den Hove
2. erven Jan Leuwen
3-4. de straat
- land
den Endenpoel
2 l.
1. erven Jan Maes
2. Antheunis Maes
3. Peter Jan Teuws
4. de straat
Belast met: 6 denier/jr cijns, uit het eerste perceel, aan de Heer van Asten.
Hij verkoopt aan Joris Willems:
- land
int Root
1. erven Glaudi Ideleth
2. Michiel Colen
3. Goort van Gorckum
4. de straat
Hij verkoopt aan Mr. Matijs van den Hove:
- land
(aen de Cruyswech)
1-3. Laurens Volders

2 l.

5 cops.

van Jan Anthonis Lomans -
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2. Joost Baltus
4. de weg
Hij verkoopt aan Joost Baltus:
- land
te Ostaden
1 l.
1-3. Joost Baltus
2. Joost Colen en Peeter Selen
4. de weg
- land
opt Neutien
4 l.
1. Laurens Volders
2. Tonis Martens, Abram Jansen en
Lijntien Michiel Colen
3. Michiel Colen
4. de gemeente
Hij verkoopt aan Hendrick Aert Rommen:
- land
te Ostaden
1. erven Jan Jan Maes
2. Peter Colen de jonge
3. Matijs van den Hove
4. de Heerbaen

1 l.

Hij verkoopt aan Peeter Goorts:
- land
achter het Meulenhuys
1╜ l.
1. Peeter Goorts
2. het Convent van Ommel en Peeter Goorts
3. Jan Claeus
4. de gemeente
- land
ter pl. voors.
60 r.
1. erven Hendrick Reynders
2-3. de gemeente
4. Willem Teunis
Hij verkoopt aan Aert Jansen van Gerwen:
- groes/land
int Laerbroeck
1. Aert Jan Aelberts
2. Dirck Huyben
3. Jacob Thomas
4. de gemeente

2╜ l.

Hij verkoopt aan Jan Tonissen Verhyndert:
- land
aen den Hageleyck
1╜ l.
1. Cornelis Molendijckx
2. de weg
3. Jacob Thomas
4. de weg
Belast met: 2 denier/jr cijns a.d. Heer van Asten - in een tekst.
Hij verkoopt aan van der Lith, secretaris:
- land
aen den Hageleyck
1-4. erven Geverd van Huchten
2. Huybert Jan Tielen
3. Hendrick Dielis
Hij verkoopt aan Hendrick Dielis:
- land
den Oyvaersnest - in de Stegen
1. Peeter Anthonis Lomans

1╜ l.

7 cops.
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2. Hendrick Jan Canters
3. Joachim Willems
4. Jan Verhyndert
Belast met: 3 denier/jr cijns aan Juffr. Kessel.
Hij verkoopt aan Aert Dielis:
- land - 3 percelen
aen den Hageleyck en de Pas
"genoch bekent"
Hij verkoopt aan Aert Jan Slaets:
- land
tussen het Dorp en de Wolsberch
1. Goort van Gorcum
2. Matijs Thonis
3. de wegen

3 cops.

Hij verkoopt aan Jan Willems Ostaden:
- land
achter de Pastorye en het Coolcampken 4 l.
1. Laurens Volders
2. Goort van Gorcum, Tijs de Kuyper en
Volders
3. Matijs de Cuyper
4. de Pastoryedries
R 78

fol. 139

20-01-1661

- Marten Hendrix - g.g.m. Margriet van de Vorst, wijlen zijn eerste vrouw namens hun twee onm. kinderen - en
- Peter Hendrix, schepen - als momboir over deze kinderen.
Zij zijn schuldig aan Jan Andriessen van Ruth - ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
- huis, schuur, hofstad, hof en aangelag - aen den Dijck
1. Peeter Gerits
2. Peeter Wilberts
4. Marten Teunis
- groes
ter pl. voors.
4 l.
1. Wilbort Martens
2. erven Geef Martens en Peeter Wilborts
3. de Aa
4. Peeter Gerits
R 78

fol. 139vo

28-01-1661

Jan Hendrick Jansen stelt zich borg voor de betaling van "alsulcken" mauwer rogge, in de zak, die Lambert,
zijn broeder, jaarlijks moet betalen uit de
goederen door hem aan Dirck Teuwens verkocht, aan Hendersken, zijn moeder, dit gedurende haar leven.
E.e.a. zodanig dat Dirck Teuwens en zijn "oir" hiervan zullen zijn en blijven
ontlast.
R 78

fol. 139vo

07-02-1661

- Goort Hendrix Verboeyen - en
- Teunis Marcelis - g.m. Jenneke, dr Hendrick Verboeyen verklaren dat de afrekening die Hendrik Jansen de Cuyper, op 3-5-1660, ter presentie van Peeter
Hendrix, schepen, heeft gedaan, door hen wordt bevestigd.
Zij bedanken hem voor de goede administratie tijdens zijn momboirschap.
De comparanten zijn schuldig gebleven t.w.:
Teunis Marcelis - ƒ 60,- en Goort Hendrix - ƒ 38,37╜
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R 78

fol. 140

07-02-1661

Goort Hendrix Verboeyen is schuldig aan Hendrik Jansen den Kuyper:
- ƒ 111,- α 6╜%.
Onderpand:
- beemd
den Neerenbeempt - op Ostappen
2 l.
3. weduwe Goort Jansen Blockmaeckers
1-2-4. Goort Tonis Verrijt
En verder zijn goederen te Ostappen.
R 78

fol. 140vo

24-02-1661

Jan Hermans verkoopt aan Jan Jansen en zijn broeder:
- groes
achter Ostaden
1. Joost en Jan Baltus Philips
2. erven Philips Goossens
3. de Aa
4. de koper
R 78

fol. 140vo

24-02-1661

Jan Jansen verkoopt aan Aert Hendrick Jacobs:
- land
aent Knijntshol - op Braessel
Gekomen van den H. Geest.
1. Aert Hendrick Jacobs
2. Joost Teunis Stouten
3. Joost en Jan Baltus Philips
4. den drijfweg
R 53

2╜ l.

32 r.

26-02-1661

Mayken Fransen - weduwe Jan Aerts van Hooff (of Hove), gewoond hebbende te
Nuenen, ziek liggende in het Convent van Ommel, testeert.
- Aan Lambert Willems Verhaseldonck - haar goederen gelegen aan den Bossche
en die tegenwoordig in bewoning en gebruik zijn bij Jan Aerts de Zeger.
- Aan ieder kind van Jan Jansen Bluyssen - ƒ 50,-.
- Aan het kindskind van Jan J. Bluyssen - verwekt bij Lijntien, zijn dochter,
genaamd Jan, ook - ƒ 50,-.
Deze legaten worden betaald uit een rente die Jan J. Bluyssen is geldende
aan de testatrice.
- Uit dezelfde rente aan Frans, zn Jan Lamberts Verrijt, haar neef, "niet
wel bij sijn sinnen wesende" een legaat van - ƒ 50,- en haar bed met toebehoren.
- Aan Lijske, dr Bonaventura Matijssen van den Hoove, haar peete:
- een akkerke
in de Looverbosch
2 l.
over de wech naest 't Lielder
naast Hendrick Bastiaens
- Aan Emken, dr Willem Selen, haar nicht:
- een akker
aen de Vrande
- Aan Fyken, "haere moetien" wonende te Watermael, buiten Brussel:
- het laatste part in huis en land - aen den Dijck
- en in twee beemden - aen Voordeldonck
- Aan de kinderen van Huybert Jan Diepenbeekcx - g.g.m. Maeyken, haar, testatrices "moetien":
- 1/6e deel in huis en land - aen den Dijck
- en in twee beemden - aan Voordeldonck
Met restrictie dat het deel dat Anneke, dr Huybert Diepenbeeckx daarin zou
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toekomen door haar niet zal worden aangenomen maar zal blijven t.b.v. haar
kinderen - verwekt bij Hendrick Gerith Doensen, haar man, als deze tot
"staet" komen. En dat uit te reiken door de executeuren.
- Aan de kinderen van Jan Lambers Verrijt - g.m. Joostien, "moetie" van haar,
testatrice:
- 1/6e deel in de goederen aan den Dijck en Voordeldonck.
- Aan de drie v≤≤r-kinderen van Fyken, dr Silvester Schenckens - g.g.m. Hendrick Peeters, haar eerste man, gewezen oom van haar, testatrice:
- 1/6e deel in de gelijke goederen.
- Aan Luytgen, dr Philips Goossens - g.m. Lijntgen, haar testatrices "moetien"
en aan Aert Aertsen, neef van haar, testatrice, samen ieder voor de helft:
- 1/6e deel in de voors. goederen.
- Aan Joostien, dr Evert Luycas - nu g.m. Jan Fransen Verhaegen, haar, testatrices, nicht - voor ΘΘn helft - en
De kinderen van Peter Evert Luycas, te Leende, de andere helft van
- 1/6e deel van de voors. goederen.
Hiermee zullen zij zich terug trekken uit de erfenis.
Bij tegenspraak, of niet goedwillig aanvaarden, zal hun deel toekomen aan de goedwillende.
Het deel der niet genoemde goederen, rente etc. zullen de executeuren benutten
om eventuele schulden te betalen; en om terstond na overlijden van de testatrice "twee mudden rogge te backen en uyt te reyken aen de arme lieden".
Hetgeen daarna nog overschiet, hetwelk weinig zal zijn, zullen de executeuren
besteden volgen een "zeker memorie" dat zij aan hen zal geven en waarvan zij
geen verantwoording hoeven te doen.
Als executeuren worden benoemd:
- Heer en Meester Gerard Jacobs van Deurne, haar neef - en
- Meester Mathijs van den Hove.
R 78

fol. 140vo

04-03-1661

- Maeyken Fransen - weduwe Jan Aerts van Hooff - en
- Emken, dr Willem Selen - geass. met Lambert Willems Verhaseldonck, haar momboir - verkopen aan Jan Hendrik Blockmaeckers:
- groes
aen Vordeldonck
5 cops
1-3. Jan H. Blockmaeckers
2. Wilbort Jansen en Aert Teunis
4. Aert Teunis
R 78

fol. 140vo

04-03-1661

Hendrick Luycas, te Lierop, "vernaedert":
- hooibeemd
achter Ostaden - bij Braessel
4 l.
1-3. erven Hendrick Heynen
2. Jan Goorts
4. Joost Philips Stouten
Zoals Aert Jan Tielen deze heeft gekocht, op 10-3-1660, van Isbout Luycas, broeder van de "naederman".
Aert Jan Tielen is wettelijk "gedaecht" en hij moet de exacte prijs opgeven
die hij heeft betaald.
De "vernadering" gaat door voor - ƒ 331,-. De koper heeft niet de gehele koopsom. Peeter Wilborts stelt zich borg en zal binnen twee weken - ƒ 302,40 betalen.
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R 78

fol. 141

04-03-1660

Copia - d.d. 05-05-1659

- Maria Monix, vrouwe van Wurm - en
- Henry Francois de Bardoul, Heer van ParwΘ - verklaren dat zij Jr. Michiel van
Eyck, kost- en schadeloos willen houden van - ƒ 1000,- zoals heden door Henry
voors. ontvangen t.b.v. Maria.
De - ƒ 1000,- komen bij legaat uit het testament van wijlen Jr. Carel van Eyck
voor de kinderen van wijlen Adriaen van Gerwen. Enz. enz.
Gegeven op den kasteelthoren te Geldrop.
Naschrift: 4-3-1661 - Mathijs van den Hove, oud schout, - met procuratie van
Maria Monix - stelt als onderpand voor de kost- en schadelooshouding
- een tiende gelegen te Asten - en behorende aan Maria Monix.
Opmerking: Hendrick Francois de Bourdoule - is g.m. de dochter van Jr. Adriaen
Maria Monix.
R 53

van Gerwen - en

10-03-1661

Gommer Jacobs Bure - g.m. Cathalijn Jan Maes, wonende aan de Kerck.
Zij testeren - en "persisteren" bij de vorige testamenten.
- Indien Gommer komt te overlijden v≤≤r Cathalijn, dan ontvangt:
Meriken Keris Aelberts:
- een beemdje
in 't Root
7 cops.
naast - Jan Jansen - op de Aa
Huybert Keris Aelberts:
- een beemdje
in 't Root
2 l.
naast - Peeter Colen de jonge en Dirck Fransen
Antonis Keris Aelberts:
- land
tussen de Wegen
2 l.
naast - Volders
Gommer Antonis Keris Aelberts:
- ƒ 50,De kinderen van Cathalijn Verheyen:
- huis, hof en hofstad - in het Dorp
naast - Tijs de Cuyper en Aert Jan Slaets
- en de hofsteden daartegenover:
naast - de erven Jan Hendrix de Becker,
Volders en Huybert van der Loo
Belast met - ƒ 100,- aan Michiel Jacobs van de Cruys.
Daendel Gerits Hoeymaker, te Deurne:
- ƒ 100,- en de "kachel off stove"
Joachim Jansen, hun knecht:
- vier "getoude" vellen en twee "lapleeren" vellen alsmede "alle leesten
en gereetschap het schoenmaeckersampt raeckende" evenals alle stukken lappen van leer in de winkel liggende - m.u.v. de tang, die gaat naar Gommer
Teunis Keris.
- Een best zwart kleed.
De kinderen van Claes Everts, te Deurne:
- de goederen gelegen te Vlierden - hem, testateur, aangekomen van wijlen
Christina, dr Claes Everts, zijn tweede vrouw.
Door de kinderen gelijkelijk te verdelen. Bij "onwilligheid" vervalt de
portie aan de "willige" delers.
- De testatrice "vermaakt" aan haar man, in dien zij v≤≤r hem komt te overlijden, haar erfgoederen en haar kindsdeel in de nog onbedeelde goederen van de
erfgenamen Jan Maes - "ter tochte" en na zijn dood komen deze terug aan de
erfgenamen van voors. Jan
Maes - "ten erfrechte".
Zij benoemen elkaar tot enige erfgenamen - met vrije beschikking over alle goederen.
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R 78

fol. 142

17-03-1661

Thonis Joosten, te Amsterdam, verkoopt aan Joost Dielis:
- land
in de Wolsberch
1 l. 32 r.
1. Cornelis Joosten
2-3. Wilbort Daendels
4. Frans Philipsen
R 78

fol. 142

24-03-1661

Jan Jansen Hennens is schuldig
Marge: 24-2-1707 - gelost aan:
R 78

fol. 142

aan Jan Driessen van Ruth - ƒ 100,- α 6%.
Antonis van Rut,
Frans van Rut - en
Willem Laurenssen - g.m. Heylke, dr Jan Andriessen van Rut.

30-03-1661

Hendrik van Bussel en Hendrik Jan Canters, borgemeesters, zij schuldig aan
Aert Hendrik Jacobs, te Doerne - ƒ 300,- α 5%.
Marge: 5-3-1663 - wordt met twee jaar verlengd.
12-3-1677 - gelost aan Lambert Peters van Goch.
R 78

fol 142

12-04-1661

Frans Philipsen is schuldig aan Willem Dirx Beelen, te Maerheeze:
- ƒ 700,- α 5%.
Marge: 16-4-1669 gelost.
R 78

fol. 142vo

12-04-1661

Frans Daendel Colen is schuldig aan Jacob Fransen Bluyssen, te Maerheese:
- ƒ 200,- α 5╜%.
Onderpand:
- huis, hof, hofstad, land en groes
11 l.
1-3. Jt. Stockheym
2. de straat
4. Jan Janse Claeuws
Belast met: ╜ st./jr cijns aan de Heer van Asten.
R 78

fol. 143

13-04-1661

Peeter Anthonis Lomans verkoopt aan Jan Anthonis Paeuwels:
- land
aen de Molendijck
2 l.
1-3. Jan Anthonis Paeuwels
2. Cornelis Peeters
4. Dirck Peeters
R 78

fol. 143

03-05-1661

Jan Goorts - g.m. Merike, dr wijlen Jan Dielissen verkoopt aan Jan Jansen van
Zomeren - g.m. Jenneken, dr wijlen Jan Fransen Smits:
- een obligatie van - ƒ 100,- t.l.v. Jan Fransen Smits en t.b.v. Merike, dr
Jan Dielissen - d.d. 16-12-1646 - schepenen Asten.
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R 78

fol. 143

03-05-1661

Jan en Aert Fransen Verrijt, gebroeders, zijn schuldig aan Everard de Doerne,
Heer van Asten - ƒ 100,- α 5%.
Marge: 22-1-1666 gelost.
R 78

fol. 143

07-05-1661

Goort Peeter van Haubraken - verwekt bij Joostien Daendel Colen - ziet af van
zijn kindsdeel uit de "moederlijke" goederen t.b.v. Heylken, dr Jan Jacob de
Seger - verwekt bij Joostien voors. - zijn halve zuster.
R 78

fol. 143vo

07-05-1661

Joostien Daendel Celen - weduwe Jan Jacobs de Zeger - geass. met Wilbort
Daniel Selen, haar broeder - verkoopt aan Jan Hendrix de jonge:
- een "graeff"
int Lielder
2 r.
1-3. Jan Hendrix de jongen
2. Joostien Daendel Selen
4. erven Jan Maes
- euselveld
int Lielder
1╜ l.
1. de koper
2. Dries Thomas
3. Jenneke - weduwe Marten Laurensen
4. erven Marcelis Jacobs
Het euselveld mag door Wilbort Daniel Selen binnen 15 jaar gelost worden met
- ƒ 65,-.
Zij verkoopt aan Andries Thomas:
- land
int Lielder
14 r.
1. de koper
2. de verkoper
3. erven Jan Maes
4. weduwe Marten Vreynsen
R 78

fol. 144

11-05-1661

- Frans Aert Stercken,
- Jan en Hendrick, zijn broeders - en
- Aert Stercken, hun zwager - g.m. Marie, dr Aert Stercken "daer moeder aff was
Catharina Joosten Verheyen".
Allen als legatarissen van wijlen Gommer Jacobsen Bure, hun moederlijke neef.
Zij verkopen aan Jan Frans Daendel Colen:
- huis, hof, hofstad en het klein huisje daarachter staande - ontrent de Kerck
1. de straat
2. Cornelis Cornelissen en Aert Jan Slaets
3. de hofstad, Hendrick Jan Aelberts en
Cornelis Cornelissen
4. Mathijs Antonis Vreynsen
- land, met de hofstad van Peeter Michiel Colen
- gelegen ter pl. voors. over de straat
1. Laurens Volders
2. erven Jan Beckers
3-4. de straten
Belast met: ƒ 100,- , uit het huis, aan Michiel Jacobs van de Cruys.
Met recht van wegen volgens de daarvan zijnde condities.

96
R 78

fol. 144

12-05-1661

Joost Coopmans - last hebbende van:
- Lowies de Vaeder - en Fyken, zijn vrouw, wonende te Watermael,
- voor 1/6e deel,
- Joost Coopmans voors. - g.m. Jenneken,
- Aert Jacobs - g.m. Joostien,
- Hendrick Gerits - g.m. Anneken,
- Abraham Jansen - g.m. Sijken,
- Peeter van Diepenbeeck, namens deze Joost Coopmans,
- Merie, dr Huybert van Diepenbeeck - weduwe Lenard Peeters.
Allen kinderen van wijlen Huybert Jan Diepenbeeck - g.g.m. Maeyken,
- ook voor 1/6e deel,
- "Lambert Jansen Verrijt - voor sijn selven - den selven Lambert ende Joost
Aert Jansen voors. Daertoe bij mijn heeren schepenen specialijcken geauthoriseert wesende bij appostille op de requeste aen
gepresenteert gestelt - Goort van Gorcum en Peeter
Wilborts van Bussel, H. Geestmeesters. Specialijcken bij mijn Heeren schepenen tot tgene naervolgens gecommitteert ende authoriseert volgens de commissie ter rolle berustende in dato 4 may 1661.
Alsoo voor Frans Jansen Verrijt j.m. niet wel bij sinnen wesende"
Allen kinderen van Jan Lamberts Verrijt - en Joostien, zijn vrouw - ook
voor 1/6e deel.
- Goyert Hendrick Peeters - voor zichzelf - en
- Mr. Matijs van den Hove - als momboir van Anneke en Perina.
Allen kinderen van Hendrick Peeters - en Fijken, dr Silvester Schencken,
- ook voor 1/6e deel.
- Mathijs Dirckx - g.m. Luytgen, dr Philips Goossens - en Lijntgen - en
- Aert Aertsen - voor zichzelf - elk voor de helft,
- samen voor 1/6e deel.
- Jan Fransen Verhaegen - als man ende momboir Evard Luycas, sijne huysvrouwe
- voor een helft - en
- Jan Fransen voors. en Dirck Smulders - als momboiren van de vier onm. kinderen van Peeter Evert Luycas, te Leende - voor de andere helft,
- samen ook voor 1/6e deel.
Allen legatarissen van Maeyken Fransen - weduwe van Jan Aerts van Hooff.
Zij verkopen aan Peeter Wilborts van Bussel:
- huis, schuur, hof, hofstad en aangelegen dries - aen den Dijck
2╜ l.
1-3. Paeuwels Gevers
2. Marcelis Schepers
4. de straat
Belast met: 1 vat rogge/jr aan de H. Geest van Asten.
Zij verkopen aan Marten Jan Tonissen:
- groes
het Ven - aaen den Dijck
1-3. Dries Martens
2. Marten Jansen
4. de verkopers
het Busselken + het land
1-3. Paeuwels Gevers
2. Marten Jansen
4. Dries Martens
Zij verkopen aan Isbout Hendrix:
- land/groes
het 'd Ouwlandt - a.d. Dijck
1. de koper
2. Dries Martens

2 l. 28 r. 17 v.

2 l. 47 r. 7 r.

soone van Aert Jansen voor
haere eerw. op den 5e may
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3. Paeuwels Geven
4. Peeter Wilborts
Zij verkopen aan Andries Martens:
- hooibeemd
a.d. Dijck
1. den Koper, Paeuwels Geven,
wed. Jan Duysen
2-3-4. de Aa

1 l. 40 r.

Zij verkopen aan Marcelis Martens:
- groes
a.d. Dijck
5 l. 5 r.
1-3. Dries Martens
2. Marten Teunis, Wilbort Martens
en Paeuwels Geven
4. den Dijck
Zij verkopen aan Marten Teunis:
- land
het Lanckhoudt - a.d. Dijck
4 l. 23 r.16 v.
1-3. Marcelis Schepers
2. Marten Jansen
4. Paeuwels Geven
- land
het Hulsbosken
1. Wilbort Martens
2. weduwe Jan Dirckx
3. Marcelis Schepers
4. Dries Martens
- land
het Kattegat
2 l. 7 r. 18 v.
1. Paeuwels Gevers
2. Peeter Jansen en Frans Leenders
3. Wilbort Martens
4. schietende scherp uit met het ander
einde op Peeter Goorts
Zij verkopen aan Margriet - weduwe Peeter van Ruth:
- groes
aen Vordeldonck
2 l.
1. Jan Canters en Huybert Thomas
2. de Waterlaet
3. Joost Jansen 4. Dries Hendrix
- hooiveld
ter plaatse voors.
4 l.
1-3. Frans Tijssen en Joost Laurensen
2. Wouter Leenders
4. Jacob Tielens
R 78

fol. 146

14-05-1661

Wolphert Ideleth, oud schout en secretaris, van Someren, verkoopt namens
Jacob van Iperen, te 's Bosch, aan Mr. Mathijs van den Hove:
- hooi-weiveld
achter Ostaden
16 l.
1. Joost Baltus
2. Aert Jan Tielen en
Peeter Marcelis Leenders
3. Laurens Volders, Mr. Anthony Canters,
Joost Baltus
4. Aert Jan Tielen en den drijfweg
Belast met: 5 st./jr cijns aan de Heer van Asten.
Jacob van Iperen heeft dit stuk verkregen van "het landt" voordien was het
van de Pastorye van Asten.
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R 78

fol. 146vo

08-06-1661

Goort Peeters Haubraeken, te Tongeren, verkoopt aan Jan Zomers:
- land
op den Loverbosch
2╜ l.
1. Jan Hendrick Jan Celen
2-3-4. de straat
R 78

fol. 146vo

18-06-1661

- Peeter Seel Leenders,
- Peeter Meus Hoeben - en
- Bernard Leenders - als "ooms" en momboiren van de twee
Peeter Seel Leenders - g.g.m. Margriet, dr Meus Hoeben
vrouw - voor ΘΘn helft - en
- Daendel Seel Leenders - voor de andere helft.
Zij delen de nagelaten goederen van wijlen Daendel Frans
en overgrootvader.
1e lot: Peeter Seel Leenders
- Peeter Meus Hoeben en Bernard Leenders
- de halve schuur te Ostaden
- weiveld
achter Ostaden
1. Claes Wilborts
2. Jacob van Iperen
3. Aert Jan Tielen
4. het straatje
- hooiveld
ontrent Ostaden
1. Dirck Fransen
2. Hendrick Bernards
3. Joost Philips Stouten
4. Frans Daendel Colen
- land
in de Kievitshoff - te Ostaden
1. Frans Daendel Colen
2. Aert Hendrix
3. Tieleman Janszn
4. de straat
Belast met: 7 oortiens/jr cijns a.d. Heer van Asten.
2e lot: Daendel Seel Leenders
- het huiske en aangelag - te Ostaden
1. Frans Daendel Colen
2-3. Joost Baltus
4. Joost Philips Stouten
- land
te Ostaden
1. Joost Baltus
2. Frans Daendel Colen
3. Joost Philps Stouten
4. Claes Wilborts
- hooibeemd
achter Ostaden
1. Claes Wilborts
2. de Heerbaen
3. Jan Diepenbeeckx
4. het ledig erfve van Daendel
Belast met: 2 vat rogge/jr a.d. Pastorye van Asten.

onm. kinderen van
- wijlen zijn eerste
Colen, hun grootvader

2╜ l.

1 l.

1╜ l.

1 l.

2 l. 6 r.

2╜ l.

van Bussel
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R 78

fol. 147

22-06-1661

Huybert Hendrickx van Baeckel, te Geldrop, zal vanaf heden binnen ΘΘn maand,
aan Dirk van den Hoevel, schout, alhier, - ƒ 70,- betalen. Dit wegens het
verwekken van een kind, door hem gedaan bij Dircxken Tijssen, nu wonende te
Deursen.
Indien hij binnen ΘΘn maand niet betaald zal hem de "volle peene" zijnde
- ƒ 100,-, volgens het echtreglement, worden opgelegd.
R 78

fol. 147

22-06-1661

Andries Martens is schuldig aan Goort van Gorckum en Peeter Wilbort van
Bussel, H. Geestmeesters, als momboiren van Frans Jan Verrijt, t.b.v. deze
- ƒ 100,- α 5%.
Onderpand:
- land
den Hegacker
5 l.
1. Marcelis Martens
2. Marcelis Schepers
3. Marcelis Martens en Andries Martens
4. de straat
R 78

fol. 148

17-07-1661

Wij Heer Everard de Doerne, Heere der vrije grondtheerlijckheyt Asten, mitsgaeders Joost Roefs, Goort van Gorchum, Peeter Hendrix, Wilbort Jansen,
Aert Jan Aelberts, Marcelis Martens en Dielis Joosten, schepenen,
Martinus van der Lith ende Jan Jansen, kerckmeesteren,
Goort van Gorchum en Peeter Wilborts van Bussel, H. Geestmeesters.
Allen in de voorverhaelde qualiteyt representerende het gemeyne corpus der
voors. vrije grondtheerlijckheyt verclaeren ende bekennen uyt goede fundamentale redenen geconsenteert ende geaccordeert te hebben gelijck wij consenteren
ende accorderen mits desen dat de gelijcke ingesetenen der heerlijckheyt Nederweert sullen mogen schaeren,
soo int weyden ende hoeden met alderhande beesten als heyde meyen, neffens ingesetenen deser vrije
grondtheerlijckheyt
voornoemt alsulcken plaetse in de Peel van Asten, de gemeynte van Asten competerende gelijck die van Meyel
volgens de bescheede daervan sijnde tegens die van Asten in beleeninge hebben gehadt - te weeten:
- van het Borchsken tot Amstellooberch ende van daer tot aende Sevenmeeren in
conformite van de vonnisse tusschen die van Asten ende de stadt Weert ende
heerlijckheyt Nederweert in de Rade van Brabant, binnen Brussel, geslagen op den seventiende december xvicachtendertig ende voorders van de schuer van Peeter
van de Moosdijck, linierecht op Heuchter Bossche, op welcke voors. bepaelinge
sullen moeten worden opgeworpen hoopen ende teekenen om een ieder hem daernaer
te reguleren om niet voorders nederwaerts naer Asten te coomen schaeren ende te weyden ende dat alles voor
eenen tijt ende termijn van vijfentwintich eerstkomende jaeren. Aenvanck nemende dato deser ende mits dat die van Nederweert
aen ingesetenen van Asten inwendich drie ofte vier maenden sullen hebben betaelt de somme van sessehondert gulden Brabants permissiegelt, geduerende welcke
vijfentwintich jaeren sullen d'ingesetenen van Nederweert met exclusie van die van Meyel deselve plaetse
hebben ende genieten moogen soo ende gelijck die van
Meyel deselve gehadt ende genooten hebben. Uytgenoomen alleenlijck twee hoeven op den Moosdijck, toecomende Joffvrouwe Fladaracken, dewelcke wij tonsen
geliefte mede sullen mogen laeten gebruyken behoudelijcken dat daeronder niet
en sullen mogen schuylen enige andere, onder wat pretext het soude mogen weesen
ofte sullen de bestialen soo van deen als dander prijs ende buet sijn ingevalle
van achterhalinge. Desgelijx sullen alle andere ingesetenen van Meyel op de
voorschreve beleende plaetse maeyende, weyende oft andersints met beesten ge-
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bruykende neffens ons oock bij die van Nederweert mogen achterhaelt worden ende naer hun misdaet gemulcteert ende geamendeert werden bij ons binnen onse
heerlijckheyt voors. waervan een derdendeel sal wesen tot onse proffijtte dan-der derdendeel tot behoeve van
haere ex.tie de Princesse van Chimay - als
vrouwe van Nederweert, ende het resterende of leste derdendeel tot proffijtte
vanden aenbrenger.
Ende de voors. vijfentwintich jaeren geexpireert sijnde, consenteren ende accoderen wij voors. dat de gemeyne ingesetenen van Nederweert die voors. gedesigneerde en geexpresseerde plaetse noch sullen mogen gebruycken inder vuegen
en manieren voorens verhaelt totter tijt en wijlen d'ingesetenen van Asten de
voors. seshondert gulden brabants permissiegelt, in presentie van scholtis en schepenen van Nederweert aende
borgemeesteren ofte gerichte aldaer sullen hebben gerestitueert. Des sullen die regeerders van Nederweert
verbonden sijn voor
ieder haerder respective ingesetenen te betaelen ofte doen betaelen, die hun
soude mogen verstouten beneden de geconsenteerde en geaccordeerde plaetse op
den grondt van Asten te comen maeyen, met beesten hoeden ofte weyden, te weeten voor ider kooye, schaepen, de welcke over sullen worden bevonden vijf car.
gulden en ieder persoon tsij man, vrouwe, kint, knecht ofte meyt int heyde,
meyden bevonden wordende beneden Astenwaerts aenden geconsenteerde en gedesigneerde plaetse gemaeyt ofte heyde opgelaeden ofte verbrocht hebben vijfentwintich gulden en voor ider karre en peert die bevonden sullen worden eenige
heyden en vlaggen buyten de voors. paelen op de grondt van Asten gemeyt, sullen verbrengen eene somme van thien gulden. Daertoe sullen de regieerderen van Nederweert verobligeert
blijven dat sij sonder tegenspreken sullen voor volcoomen geloof van haerder ingesetenen overtredinge accepteren het relaes van de vorster ofte ondervorster van
Asten ofte twee ingesetenen van Asten voors.
dat hennen eedt daer op sullen derven afleggen. Des gelooven wij regeerderen
van Asten voor ieder onser ingesetenen op den grondt van Nederweert inde voors.
delicte vervallende van gelijcken te betaelen ofte doen betaelen de voors.
vastgestelde peenen. Ende sullen de respective vorster en ondervorster mitsgaders de respective ingesetenen metten oogen mogen schutten, koomende met dese
acte van verhueringe oock te cesseren allen questien ende verschillen mitsgaders allen processen, borgtochten ende wat des meer mochte sijn ter saecke van
de Peel tusschen die van Asten en Nederweert ontstaen en geresen gelijck wij
voor soo veel in ons is en ons souden mogen aengaen ofte raecken deselve questien, verschillen en borchtochten casseren doot ende teniet doen mits dese ende
sal door het accepteren van dese hueringe oock moeten verstaen worden dat de
schouteth en regeerderen van Nederweert van haere sijde inder manieren als vooren insgelijx alle questien,
processen en borgtochten ter saecken voorgedaen dooden, casseren en teniet doen, daervan sij oock sullen uytreycken acte
in behoorlijcke forme. Alles sonder erch ofte list.
Welx tcirconde soo hebben wij in oirconde der waerheyt onsen gemeynen schependomszegel hieronder aen doen hangen en bij onsen geswooren secretaris laeten
onderteykenen.
Gegeven binnen Asten, seventien daegen in de maent july xvic eenensestich.
Marge: 3--10-1741 copie gemaakt.
R 78

fol. 149vo

18-08-1661

Martinus van der Lith, secretaris, verkoopt aan Jan Dielis Hendrix:
- land
ontrent den Hageleyck
1╜ l.
1-3. erven Gevard van Huchten
2. Huybert Jan Tielen
4. Hendrick Dielis
Vorige eigenaar was Wolphert Ideleth q.q.
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R 78

fol. 150

03-08-1661

Joannes Pieterson, rentmeester der Geestelijke Goederen van het Overquartier
van Peelland, verkoopt aan Laurens Volders:
- huis, schuur, hof, hofstad en dries - aen de Kerck
1. de Pastorye
2. erven Jan Hendrick Symons
en de straat
3. de straat
4. Goort van Gorcum
- land
6 l.
1. Hendrick Aerts
2. Mr. Mathijs van den Hove
Laurens Volders
3. de straat
Belast met: 1 mud rogge en 2 capoenen/jr aan het St. Adriaens-altaer, alhier,
te betalen met - ƒ 5,-/jr.
- 1 malder rogge/jr aan O.L.V. altaar, alhier - of ƒ 1,50/jr.
- ƒ 100,- α 6%.
R 78

fol. 150

15-08-1661

Adriaen Geefkens, te Budel, verkoopt aan Hendrik Hendrik Doensen:
- een obligatie van - ƒ 85,- t.l.v. Matijs Claessen - d.d. 16-8-1652 - schepenen, alhier.
De koper is hierop nog schuldig - ƒ 60,- α 6╝%.
R 78

fol. 150vo

15-08-1661

Catelijn - weduwe Matijs Claessen verkoopt aan Hendrik Hendrick Doensen:
- de helft van huis, hof, hofstad - int Dorp
1. erven Jan Maes
2. de straat
3. Goossen Michiels
4. Frans Hendrix
waarvan wijlen haar man, de andere helft, ook bij koop, verkregen heeft van
Ariaen Geefkens.
De weduwe mag, gedurende haar verdere leven, kosteloos wonen, zonder enige
lasten te betalen. Ook zal het onderhoud gedaan worden zonder dat Catelijn
daarover kan worden aangesproken of met belast.
R 78

fol. 151

19-08-1661

Goort Wouter Hoefnaegel, gewezen molder, te Someren, verkoopt aan Joost Hoefnaegel, zijn zoon, molder, te Someren:
- al zijn gereedschap t.b.v. de molen t.w.: steenen, selen, repen, hantboomen,
busbeyndel, hamer, boor, billen, loopen, cuypen en wat meer tot de molen
dient.
Koopsom: ƒ 500,-.
R 78

fol. 151vo

20-08-1661

Hendrick Jan Canters verkoopt aan Joost Jansen Coopman:
- land
achter 't Clooster - te Ommel
1. 't Convent
2-3. de koper
4. de weg
R 78
fol. 151vo
29-08-1661
Joost Baltus Philips verkoopt aan Joost Hendrix Bruynen, te Maerheese:
- een obligatie van - ƒ 300,- t.l.v. Jan Frans van Bussel en t.b.v. Bonaventura Mathijssen - d.d. 28-5-1639.
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Verkoper "aengevest" samen met zijn moeder en broeder - d.d. 24-5-1640.
Onderpand:
- de goederen van verkoper.
Marge: 23-5-1696 - gelost door Jan Jansen van Someren aan Joost H. Bruynen.
R 78
fol. 152
01-09-1661
Dirck Joosten heeft in belening overgedragen aan Cornelis Joosten, zijn broeder:
- land
int Ven
1 l.
1. Philips Fransen
2. Frans Lamberts
3. Thomas Fransen
4. Cornelis Joosten
Beleensom: ƒ 36,-.
R 78

fol. 152vo

01-09-1661

Dirck Joosten verkoopt aan Cornelis Joosten, zijn broeder:
- land
op den Oschacker
╜ l.
1. de Heer van Asten
2-3. Frans Philipsen
4. de straat
R 78

fol. 152vo

15-10-1661

Mathijs Hendrick Bernards verkoopt aan Jacob, zijn broeder - al zijn goederen:
- de onroerende als - huis, landerijen, weiden, hei,
- de roerende
- gereed en ongereed - niets uitgezonderd.
Jacob zal Mathijs gedurende zijn verdere leven onderhouden in kost, drank, wollen, linnen, zakgeld indien nodig (feesten kramen enz.) enz. enz.
R 78

fol. 157

20-10-1661

Aert Jan Thomas is schuldig aan Thonis Hermans, te Maerhese - ƒ 500, - α 5╝%.
Onderpand:
- huis, hof, land, groes - aent Laerbroeck
20 l.
1. Jan Jansen van Osch,
Jacob Dirck Coppens en
het Convent van Ommel
2. Marcelis Geldens en
Thonis Joosten van Weert
3. het Broeck
4. de weg
Belast met: 3 st. 1 oortien/jr aan de Heer van Asten.
- 15 st./jr aan Hr. Pieterson, rentmeester der Geestelijke Goederen.
Borg: Mr. Mathijs van den Hove.
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R 78

fol. 153

30-10-1661

Frans Aert Sterck, Jan en Hendrick, zijn broeders - en Aert Stercken, hun
zwager q.q. hebben, als legatarissen van wijlen Gommer Jacobs Bure, op
11-5-1661, aan Jan Frans Daendel Colen verkocht:
- huis en land
Er blijkt nog een Peeter Aert Stercken te zijn, buitenslands, waarvan men niet
weet of deze dood of levend is. Hij is n.l. al zeven jaar weg.
Peeter heeft recht op zijn deel, maar is in de voors. verkoop niet vernoemd,
zijnde voor dood gehouden.
Nu compareert Philips Willems Smith welke zich borg stelt voor Peeter Aert
Stercken, waardoor de voors. veste kan worden "geaprobeerd" belovende de koper,
terzake van Peeter Aert Stercken, kost- en schadeloos te houden.
R 78

fol. 153

11-11-1661

Aert Jansen van Gerwen is schuldig aan Jan Janse Claeuws - ƒ 33,-.
R 78

fol. 153vo

12-11-1661

Huybert Keris, te Someren, verkoopt aan Joost Jan Beckers:
- groes
int Root
2 l.
1. Peeter Colen de jonge
2. Dirck Fransen
3. Jan Fransen
4. den Dijck
Koopsom: ƒ 60,-.
Marge: 25-2-1666 gelost.
R 78

fol. 153vo

12-11-1661

Anthonis Keris, te Someren, verkoopt aan Michiel Colen den ouden:
- land
ontrent de Kerck
2 l.
1. Peeter Colen de jonge
2. Matijs de Kuyper
3. de straat
Koopsom: ieder l. - ƒ 65,-.
R 78

fol. 154

22-11-1661

Jan Frans Colen is schuldig aan Cathalijn, dr wijlen Mathijs Jansen van de
Cruys - ƒ 50,- α 5%.
Marge: 25-11-1663 - Frans Joosten - g.m. Catalijn, dr Matijs J. v.d. Cruys is
voldaan.
R 78

fol. 154

24-11-1661

Gerard Willems Vermeulen is sinds 16-5-1659 schuldig aan Aert Dielis Hendrix
- ƒ 100,- α 5%.
Deze zouden gelost worden op 15-9-1661.
Omdat hij in gebreke is gebleven is deze obligatie executabel verklaart.
Partijen hebben nu een akkoord gemaakt; in die zin dat de - ƒ 100,-, met
intrest, zal worden gelost op 15-9-1662.
Bij "faulte" of nalatigheden stelt Gerard W. Vermeulen dan in handen van Aert
D. Hendrix al zijn goederen, geen van dien uitgescheiden, waaronder ook zijn
kindsdeel in de ouderlijke goederen.
De kosten van dit akkoord worden door Gerard betaald.
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R 78

fol. 154vo

03-12-1661

Peeter Jansen Reth, te Someren, verkoopt aan Frans Dirckx Cuyper:
- groes
int Root
1. Jan Jansen Claeuws
2. Evert Peeter Dors
3. de Aa
4. den Dijck
Koopsom: ƒ 125,- (α 5% indien niet binnen ΘΘn jaar voldaan).
Marge: 17-2-1662 gelost.
R 78

fol. 155

07-12-1661

- Evert Peeters Dors - g.m. Sophia - weduwe Hendrick Peeter Luycas - en
- Mr. Mathijs van den Hove - als momboir van de voor-kinderenvan de voors.
Sophia en Hendrick.
Zij verkopen aan Jan Dries Reynders:
- een cijns van - ƒ 6,-/jr.
Onderpand:
- beemd
in het Root
3╜ l.
1. Tonis Dirckx
2. Tijs Dirkcx
3. den Dijck
4. de Aa
R 53

11-12-1661

Laurens Aerts - g.m. Rijck Cornelissen - in het Dorp.
Zij testeren.
- Maeyken, zijn v≤≤r-dochter, verwekt bij Willemken Horrickx, zijn tweede
vrouw - ΘΘn rijksdaalder.
- Alles aan de langstlevende.
- Na hun beider dood, gaat alles naar hun beider kinderen en de v≤≤r-dochter
der testatrice uit haar huwelijk met Lambert Aerts, haar eerste man, hoofdgewijze te delen.
Laurens Aerts
Rijxken Cornelissen.
merk
merk
R 78

fol. 157vo

25-12-1661

Joostien - weduwe Jan Jacobs de Zeger - geass. met Wilbort Daendel Celen,
haar broeder, heeft in belening overgedragen aan Andries Thomaes:
- groes
in de Haeseldonck
3╜ l.
1. de belener
2. Gijsbert Hendrix
3. de Aa
4. Dirck Fransen
Te lossen: "Pinxten" 1663 - met ƒ 50,-.
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R 78

fol. 158

17-01-1662

Peeter Michiel Colen de jonge, als borg voor Mathijs Jansen, zijn neef,
beloofd te betalen aan Symon Joost Maes, te Loemel - 49╜ rijksdaalders op Kerstmis a.s. - wegens "gehaelt cooper"
Marge: Peeter Gort, te Collen, "wesende den coopman daer het cooper in dese
obligatie vermelt bij Matijs Jansen gehaelt is verthoont alhier contract van de selve obligatie en quitantie daeronder gestelt van
Symon Joost Maes, tot Loemel, in dato 9 febr. 1666 ter presentatie
van twee schepenen aldaer onderschreven.
Consenteert oversulx in de volle cassatie ten prothocolle alhier.
Actum: 5-2-1667.
R 78

fol. 158vo

20-01-1662

Laurens Volders, oud secretaris, "voldoet" aan Corstiaen Pebs, deurwerder,
als gemachtigde en t.b.v. Mevrouw Isabella de Bette, Baronesse de Houffaliese, enige erfgename van wijlen Adriaen de Bette, in leven Heer van Fontaine - en weduwe van Ernest de Reviere, in leven Baron de Houffaliese, een
som van - ƒ 1360,- uit een meerder bedrag van - ƒ 3000,- door Heer Bernard
de Merode, op 21-3-1620, "voor de weth van Schellebelle en Wansele gelooft
ende op den 15e dach van november, die coomen sal in 1663 met twee jaer interesse van - veertien ponden, drie schellingen, vier grooten - jaerlijx te
betaelen"
Onderpanden:
- huis, hof, dries en aangelag - aan de Kerk
4 l.
1. de Pastorye
2-3. de straten
4. Goort van Gorcum
- land
ter pl. voors.
7 l.
1-3. de straat
2. Matijs van den Hove
4. Hendrick Aert Rommen
- land
int Dorp
3 l. 2 r. 15 v.
1. Joost Baltus
2. Abram Jan Michielsen
3. de weg 4. de gemeente
- groes
int Root
6 l.
1. Joost Roefs
2. Peeter Michiel Colen den ouden
3. Jan Slaets
4. de Rootschestraet
- land
in de Heesackers
3 l.
1. Tijs Thonis den Cuyper
2. Huybert Jan Tielen
3. de wegen
- land
ontrent de Kerck
2 l.
1. Jan Frans Colen
2-3. Jan Willems van Ostaden
4. de straat
Belast met: ƒ 6,-/jr aan de Kerk, alhier - uit huis, hof en hofstad.
- 6 gl. 10 st./jr aan een altaar in de Kerk, alhier - aan
rentmeester Johan Pieterson.
Marge: Wij schepenen van Asten verklaren dat Mevrouw Agnes de Merode, Vrouwe
van Asten, ons heeft vertoond een quitantie van Mevrouw Isabelle de
Bette, Baronne de Houffalise, ter somme in deze acte vermeld.
Deze acte wordt gecasseert - d.d. 29-6-1662.
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R 78

fol. 160

20-01-1662

Frans, sone Frans Colen verkoopt aan Jan Janse Slaets:
- huis, hof, hofstad en een akker daaraan - in de Wolsberch
1. Dries Thomas
2. Wilbort Daniels
3. weduwe Wouter Dirckx
4. de straat
Belast met: 3 gl./jr aan de weduwe Jan Box.
R 78

fol. 160

1╜ l.

21-01-1662

Mevrouw Agnes de Merode, Vrouwe van Asten, zegt toe - Laurens Volders, oud
secretaris, kost- en schadeloos te zullen houden van de "schultbrief" van
14 pond, 3 schellinge en 4 grooten/jr die Volders gisteren tot zijn lasten
heeft genomen om te "gelden en te betaelen" aan Corstiaen Pebs, deurwaarder,
en t.b.v. - zie verder R 78 - fol. 160 - 20-1-1662.
R 78

fol. 160vo

27-01-1662

Jan de With verkoopt aan Wilbort Daniels:
- land
in de Wolsberch
2 l.
1-3. Jan Hendrix van Helmont
2. Peeter Lensen, cum aliis
4. de koper
Belast met: 3 gl. 15 st./jr aan het Clooster van Ommel - uit een meerdere
rente van 7 gl. 10 st.
De verkoper zal de koper moeten laten "weegen" van de straat af, langs zijn
deur tot op het land.
R 78

fol. 161

01-02-1662

Mr. Mathijs van den Hove verkoopt aan Cornelis Joosten van Weert:
- groes/euselveld
in de Wolsberch
6╜ l.
1-3. de Heer van Asten
2. erven Aert Laurenssen
4. Wilbort Daniels en Thomaes Fransen
Verkoper heeft dit "stuk" voorheen gekocht van de Heer van Asten.
R 78

fol. 161

01-02-1662

Cornelis Joosten van Weert verkoopt aan Mr. Mathijs van den Hove:
- een "erfelijcke rente" van - ƒ 10,-/jr
(ƒ 200,- α 5%)
Onderpand:
- het voors. groes/euselveld - in de Wolsberch
6╜ l.
- hooiveld
ontrent de kleyn Aa
2╜ l.
1. Willem Ghielen
2. Frans Philipsen
3. de kleyn Aa
4. Dries Thomas
Marge: 4-6-1696 - Josina - weduwe Joost Hoefnagel is voldaan door Frans
Cornelis van Weert.
R 33 - 52
03-02-1662
Joost Baltus - aanlegger.
- contra
Jan Jan Daniel Colen - gedaagde.
Gedaagde is "schuldig" gehouden en zal te betalen hebben - 8 gl. 16 st.
R 78

fol. 161vo

06-02-1662

Hendrick Doensen verkoopt aan Peeter Jan Aertsen:
- land
aent Lielder

3 cops.
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1. Mr. Wolphert Ideleth
2. Cornelis Joosten van Weert
3. de koper
4. Marcelis Jacobs
Het voors. stuk is, samen met andere "verhypothequeert en veronderpant"
voor een rente van - ƒ 75,- kapitaal - als de verkoper, uit zijn goederen,
jaarlijks moet betalen aan Mathijs Bunnens, verwer, te Eyndhoven.
Om de koper "cost- en schaedeloos" te houden stelt de verkoper als extra
onderpand:
- land
int Lielder
1 l.
1-3. de koper
2. Jan Hendrix
4. de Laerbosschenwech
- land
ter pl. voors.
1. de koper
2. Gerith Aerts
3. Tonis Aerts
4. de straat
R 78

fol. 162vo

06-02-1662

Cornelis Joosten van Weert verkoopt aan Jan Hendrix:
- land
in de Looverbosch
1╜ l.
1. Peerken - weduwe Gerard Doensen
2. weduwe Jan Vreynsen
3. de straat
4. Hendrick Hendrix Doensen
R 78

fol. 162vo

06-02-1662

Dirck Joosten van Weert verkoopt aan Cornelis Joosten van Weert, zijn
broeder:
- land
int Ven
1╜ l.
1. Frans Lamberts
2. Philips Fransen
3. de koper
4. Thomas Fransen
R 78

fol. 163

09-02-1662

Heylken, dochter wijlen Hendrick Hoeben verkoopt aan Marcelis Martens en Goort
Joosten "alle haer reele renten" met inbegrip van die welke aan haar "gegolden"
worden.

108
R 78

fol. 163

11-02-1662

Gijsbert Hendrix is schuldig aan Lijsken Hendrix - ƒ 200,- α 5%.
Omdat Gijsbert "bij houlijxe voorwaerde niet en is meester van enige erflijcke
goederen, maer wel sijne huysvrouwe. Soo compareerde mede Cathalijn, huysvrouwe van Gijsbert Hendrix diewelcke verclaert de voors. gelofte te ratificeren"
Marge: 24-8-1667 gelost.
R 78

fol. 163vo

25-02-1662

Daniel Marcelis Lenards is schuldig aan Jan Andriessen van Ruth - ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
- land
te Ostaden
1. Joost Baltus
2. Frans Colen
3. Joost Colen
4. Claes Wilborts
- huis, hof en hofstad met aangelag - ter pl. voors.
1 l.
1-3. Joost Baltus
2. Frans Colen
4. de weg
- hooibeemd
aent Haverlandt
2 l.
1. de Heerbaen
2. Claes Wilborts
3. Jan Diepenbeeckx
4. erven Daniel van Bussel
Belast met: 2 vat rogge/jr aan rentmeester Pieterson
Marge: 21-2-1664 gelost.
R 78

fol. 164

03-03-1662

Tonis Dielis Selen is schuldig aan Hendrick Dielissen - ƒ 50,-.
Marge: 16-3-1663 gelost.
R 78

fol. 164vo

06-03-1662

Dirck Hendrix verkoopt aan Jan Hendrix:
- groesveld
gelegen achter het huys "den Brant
1. de verkoper
2. de waterlaat
3. Jan Hendrick Bakermans
4. Wilbort Jansen, cum aliis
R 78

fol. 164vo

3╜ l.

09-03-1662

De Juffrouwen - Maria Margareta, Catharina Agnes en Cornelia Johanna de
Doerne, gezusters - en dochters van wijlen Cornelis de Doerne, Heer van Liessel - en zijn vrouw Johanna de
Merode.
Zij akkorderen dat hun broeder, Everard de Doerne, Heer van Asten, de "erfrente" van - ƒ 500,- welke zij allen "gelden" aan Lysbeth van Bertmeer, te
's Bosch, zal "lossen en quiten" met zijn eigen "penningen".
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R 78

fol. 165

11-03-1662

Dirck Hendrix verkoopt aan de vijf nß-kinderen van Jan van Gerwen - en Luytien
Aerts:
- groesveld
aent Laerbroeck
1 l.
1. Jacob van Gemert
2-3. de kopers
Belast met: 4 gl. 5 st./jr aan Pieterson rentmeester van de Geestelijke Goederen.
Het groesveld is mede "verhypothequeert ende veronderpant" voor - ƒ 100,-,
door verkoper, aan Jan Andriessen van Ruth.
De verkoper zal de kopers hiervan kost- en schadeloos houden. Hij stelt als
"weerpant" al zijn goederen "present en toecomende".
R 78

fol. 165vo

13-03-1662

Aert Jan Thomas is schuldig aan Goyerdt van Gorckum en Peeter Wilborts van
Bussel, H. Geestmeesters - en t.b.v. de H. Geest - ƒ 130,- α 5%.
"Procederende van het lossen en quyten van drie distincte renten, jaerlijx
resp. 5 gl.; 3 gl. en 1 gl eertijts bij Jan Anthonis Lomans aan de H. Geest
gegolden en bij Aert Jan Thomas geloft als besitter van de onderpanden."
R 78

fol. 166

13-03-1662

Bruysten Geef Colen neemt over en tot zijn last - 11 st. 1 oort - die Joost
Laurensen naast hem, Bruysten en meer andere, in een meerdere rente aan de
H. Geest van Helmont jaarlijks is geldende.
R 78

fol. 166vo

13-03-1662

Willem Jansen verkoopt aan Jenneken - weduwe Jan Jansen Denen, zijn zuster,
zijn deel in de goederen van wijlen hun ouders - en gelegen op de voorste
Diesdonck.
R 78

fol. 166vo

22-03-1662

Jan Fransen Verrijt is schuldig aan Frans Willemsen - ƒ 150,- α 5% wegens
"erfcoop".
R 78

fol. 167

23-03-1662

Dielis, Leendert en Matijs, zonen, wijlen Joost van Heuchten verdelen de
goederen waarop zij wonen, gelegen te Heusden, en hun aangekomen van hun
ouders.
De andere goederen, gelegen te Voordeldonck, blijven "onbedeylt".
1e lot: Dielis
- huis, hof, hofstad, land en groes - op Heusden
8 l.
1. Anthonis Dielis
2. Goort Peeters en Dielis Joosten, ontvanger
3. de mistweg
4. de straat
- land
ter pl. voors.
2╜ l.
1. de straat
2-3-4. Tonis Dielis
- land
ter pl. voors.
6 l.
1. de gemeente
2. Hendrick Tijssen
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3. Willem Dielis
4. Tonis Dielis en Jan Tonis
- land
ter pl. voors.
1 l.
1. Goort Willems
3. Juffr. Monnix
4. de gemeente
- land
ter pl. voors.
1╜ l.
1. Matijs Tonis Lomans
2. Goort Peeters
3. Willem Jansen
4. de straat
- weigroese
ter pl. voors.
2 l.
1. Willem Joosten, condivident (!! sic)
2. Mathijs Tonis Lomans
3. Peeter Peeters
4. Willem Joosten, (condivident - sic.)
- beemd
ter pl. voors.
3 l.
1. Peeter Peeters
2. Willem Jansen
3. Bruysten Tijs Colen
4. Mathijs Thonis Lomans
- groes/hei
ter pl. voors.
8 l.
1-3. de Heer van Asten
2. Willem Jansen
4. Mathijs Tonis Lomans
- heiveld
ter pl voors.
3╜ l.
1. Juffr. Monnix
2. Marcelis Jansen
3. Dirck Philipsen
- groes
in de Weyen
3╜ l.
1. Juffr. Monnix
2. erven Bernard Reynders
3. Abram Loomans
4. Frans Jansen
- groes
ter pl. voors.
2 l.
1. Bruysten Tijs Colen
2. Willem Joosten - wederdeyler
3. Mathij Tonis Lomans
4. Willem Jansen
- groes
ter pl voors.
2h l.
1. Willem Jansen
2-3. Bruysten Tijs Colen
4. Willem Joosten - wederdeler
Belast met: 8 gl./jr aan Johan Snellen, te 's Bosch.
- 2 gl./jr aan Hijnsbergen, te 's Bosch, als rentmeester.
- 55 st./jr aan Pieterson, rentmeester van de Geestelijke Goederen.
2e lot: Leendert
- huis, hof, hofstad, land en groes aaneen - op Heusden
3 l.
1. Matijs Joosten van Heuchten
2-3. Marcelis Jansen
4. de straat
- land
ter pl. voors.
1-4. Matijs Joosten - wederdeler
2. Dirck Jan Goorts
3. Marcelis Jansen
- land
ter pl. voors.
3 l.
1. Dirck Philipsen
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2-3. Bruysten Tijs Colen en Aleke van de Wegen
4. Dirck Jan Goortsen
- land
ter pl voors.
4╜ l.
1. de straat
2-3. Juffr. Monnix, cum aliis
4. Dirck Peeters
- land
ter pl. voors.
4 l.
1. Marcelis Joosten
2. Aleken van de Wegen
3. Leendert Joosten
4. Goort Willems
- groes
ter pl. voors.
18 l.
1. Juffr. Monnix
2. Matijs Tonis Lomans
3. Frans Jansen en Dielis Joosten
4. Matijs Joosten
- groes
ter pl. voors.
6 l.
1. Matijs Joosten - condivident
2. Dirck Peeters
3. de Aa
4. Aleken van de Wegen
- groes
ter pl. voors.
2╜ l.
1-3. Mathijs Joosten - condivident
2. Marcelis Jansen
4. Aleken van de Wegen
- de helft van een stuk groes
geheel 7 cops.
1. Matijs Joosten
2-3. Dirck Jan Goorts
4. Aleken van de Wegen
Belast met: 6 vat rogge/jr aan de H. Geest van Helmont.
- 5 gl./jr aan NN. te 's Bosch.
3e lot: Mathijs
- huis, hof, hofstad, land en groes aaneen - te Heusden
26 l.
1. Juffr. Monnix
2. Leendert Joosten en Marcelis Jansen
3. Marcelis Jansen
4. de straat
- land
ter pl. voors.
3 l.
1. Goort Dielis Selen
2-3. Juffr. Monnix
4. de straat
- land
ter pl. voors.
1 l.
1. Dirck Peeters
2-3. Juffr. Monnix
4. Goort Willems
- land
ter pl. voors.
6 l.
1. Leendert Joosten
2-3-4. Marcelis Jansen
- hooiveld
ter pl. voors.
6 l.
1. Leendert Joosten
2. Dirck Jan Goorts
3. de Aa
4. Aleken van de Wegen
- groes
ter pl. voors.
3╜ l.
1. Marcelis Jansen
2. Dirck Philipsen
3. Juffr. Monnix
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- groes

ter pl. voors.
2╜ l.
1-4. Leendert Joosten
2. Marcelis Jansen
3. Aleken van de Wegen
- de helft van een stuk groes
geheel 7 cops.
1. Leendert Joosten
2. Marcelis Jansen en Dirck Jan Goorts
3. Marcelis Jansen
4. Aleken van de Wegen
Belast met: 7╜ vat rogge/jr aan de erfgenamen Marcelis Herinx, te Eyndhoven
- 3 gl./jr aan Pieterson, rentmeester van de Geestelijke Goederen.
Staat te weten dat met deze scheiding en deling ook ten deel is gevallen aan
Leendert en Mathijs, ieder voor de helft, een:
- hooiveld
aan den Kerckendijck - te Someren
3╜ l.
1. Jan Gerits
2-3. Jr. Boshuysen
4. de Aa
De eventueel onbekende pachten zullen door de condividenten gezamelijk gedragen
worden.
R 78

fol. 170

23-03-1662

Mr. Mathijs van den Hove, oud schout, verkoopt aan Ideleth, advocaet, oud stadhouder en secretaris van Someren:
- groes
achter Ostaden
16 l.
1. Joost Baltus
2. Aert Jan Tielen en
Peter Marcelis Leenders
3. Laurens Volders, Joost Baltus en
Mr. Antony Canters
4. Aert Jan Tielen en de drijfweg
Belast met: 5 st./jr aan de Heer van Asten - in twee teksten.
Verkoper is het voors. stuk aangekomen, op 14-5-1661, van de koper.
R 78

fol. 170vo

23-03-1662

"Alsoo geschaepen was dat questie ende verschil soude gerijsen over de accoorde gemaeckt ende gepasseert voor
schepenen, alhier, op 17-11-1659" tussen:
- wijlen Paeuwels Peeters - g.m. Marie - weduwe Joost Jelis - ter eenre - en
- Jelis Joost Jelis, zoon van Marie voors. - nopende de "erflijcke goederen"
in het accoord vermeld.
Nu zijn gecompareert:
- Jelis Joost Jelis - v≤≤r-zoon van Marie voors. - ter eenre en:
- Hendrick Tijssen - g.m. Jaexken Peeters, zuster van wijlen Paeuwels voors. deze mede namens:
- Hendrick Peeters, broeder van Paeuwels Peeters,
- Goort van Gorckum en Peeter Wilborts van Bussel, H. Geestmeesters, en als
zodanig momboiren van Heylken, onm. dochter van wijlen Peeter Paeuwels ook zuster van Paeuwels Peeters - ter andere zijde.
Zij akkorderen nu:
Dat Jelis Joost Jelis zal hebben en behouden alle "erfelijke goederen"
hem bij het voormelde akkoord "gemaakt".
Hij zal echter aan de voors. H. Geestmeesters q.q. uitkeren - ƒ 36,-.
Aan Hendrick Peeters en Hendrick Tijssen "alsulcke somme" als zij op heden ontvangen. Hem bedankende voor de
goede ontvangst.
Zij "renuntieren" hiermee van alle pretenties en rechten.
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R 78

fol. 171

1-04-1662

Joost Janse verkoopt aan Jan Vogels:
- een hofstad - genaempt Borstenhoofken - gelegen alhier bij de Kerck.
1-3. Volders
2-4. de straat
R 78

fol. 171

12-04-1662

Mr. Mathijs van den Hove verkoopt aan Jan Michielsen:
- groes
in de Stegen - bij 't huys van de koper "neffens andere percelen bij de erfgn Jan
Maes opgewonnen en bij de vercooper gemijnt"
1-3. de verkoper
2. de koper
4. de Koeystraat en de koper
R 78

fol. 171vo

13-04-1662

Jan Jansen verkoopt aan Hendrick Jan Canters:
- huis, hof en hofstad - in de Stegen
10 r.
1. de Loop
2-3. de koper
4. de straat
- groes
ter pl. voors. "in de Bleycken"
1 l.
1. Cornelis Peeters
2. Aert Dielis
3. Goort Hendrix
4. Jan Scheepers
- groes
in de Stegen
╜ l.
1. Jan Jan Scheepers
2. Meriken - gewezen vrouw Hendrick Vreynsen
3. Huybert Jan Tielen
4. 't Groot Gasthuys van 's Bosch
- land
in de Camp - in de Stegen
qualijck 1 l.
1. Jan Canters
2. Jan Janse Claeuws
3. Meriken - gewezen vrouw Hendrick Vreynsen
4. de straat
- land
in de Sporkt
1 l.
1. erven Marcelis Jacobs
2-3. Cornelis Peters
4. de weg en Corn. Peters
R 78

fol. 172

13-04-1662

Mr. Mathijs van den Hove verkoopt aan Cornelis Peeters van den Molendijck:
- groes
in de Stegen
3 cops.
1. de Koeystraet
2. de verkoper
3. Jan Michielsen
4. Jan Dielis
Zoals dit perceel, naast meer andere, is "opgewonnen" van de erven Jan Maes en
door de verkoper "gemijnt".
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R 78

fol. 172

15-04-1662

Lambert Willems Verhaseldonck verkoopt aan Mr. Matijs van den Hove:
- huis, hof, hofstad en aangelag - int 't Dorp
met vier groesvelden - waarvan:
twee
int Root,
ΘΘn
in de Haseldonck - en
ΘΘn
int Lielder - en
- land
11 l.
Zoals Teunis Martens e.e.a. in huur heeft.
Belast met: 6 st. 1 oort/jr cijns aan de Heer van Asten.
- 1 cop en ΘΘn can rogge/jr aan de erfgenamen Lenard Daemen.
R 78

fol. 172

27-04-1662

Marten Gerit Doensen verkoopt aan Meryken - weduwe Anthonis Tielissen:
- land
te Ommel
╜ l.
1. Jan Laurensen
2. Frans Martens
3. Aert Jan Aelberts
4. de koopster
- hooiveld
in de Vloet - te Ommel
1 l.
1. de koopster
2. Jan Andriessen van Ruth
3. de Aa
4. de gemeente
- groes
ter pl. voors.
1╜ l.
1. Dirck Peeters
2-3-4. de koopster
- land
ter pl. voors.
1╜ cops.
1. Dirck Peeters
2-3-4. de koopster
- land
ter pl. voors.
1╜ l.
1. Jacob Bernards
2. de koopster
3. Jan Roeffen
4. de gemeente
Zoals verkoper en zijn vrouw het "ten houwelijcke" heeft verkregen.
Met inbegrip van alle pachten, lasten, chijnsen en renten daaruit gaande.
R 78

fol. 172vo

27-04-1662

Jacob Jansen - g.g.m. Joostien Jansen verkoopt aan Marten Jansen, zijn zwager,
zijn kindsdeel, hem aangekomen namens zijn vrouw, in:
- de hoeve op Heusden.
gekomen van Willem Peeter Slaets en tijdens het leven van de vrouw van verkoper
aan verkoper verkocht en betaald.
Naschrift:
De verkoper en Peeter Jansen, zijn zwager, naast Peeter Wilborts van Bussel,
H. Geestmeester, verklaren dat de koper de voors. koop heeft betaald tijdens
het leven van de vrouw van de verkoper "en dat tgelt daervan gecoomen sijnde
is aengehecht aen een ander erffenisse waervan die kinderen van de vercoopere
nu is competerende het erfrecht gelegen tot Lierop". Dit dient voor aanwijzing en quitantie.
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R 78

fol. 173

27-04-1662

Dries Thomas heeft bij "erfwisseling" overgedragen aan Aelken - weduwe Wouter
Dirx en haar kinderen:
- land
op den Hack - ontrent het Root
1 l. 4 r.
1. Thijs Thonis Frensen
2. erven Jan Hendrick Beckers
3. Frans Joosten
4. de weg
Aelken draagt over aan Andries:
- land
op den Dungen
3 cops.
1. erven Aert Laurensen
2-3. Frans Philipsen
4. Thomas Fransen
- land
op het Brexken
30 r.
1. Thomas Fransen
2. 't straatje
3. de koper
4. de verkoopster
R 78

fol. 173vo

27-04-1662

Peeter Jansen verkoopt aan Marten Jansen, zijn broeder, zijn kindsdeel in
- de hoeve op Heusden
Hem aangekomen van Willem Peeter Slaets - en Margriet, zij vrouw.
R 78

fol. 173vo

28-04-1662

Mr. Mathijs van den Hove verkoopt aan Teunis Teunissen van de Vorst:
- huis en hofstad - aen Vordeldonck
1. Wilbort Jansen en Willem Joosten
2. Hendrick Baekermans
3. de wegen
- land
nieuwe Erven
4 l.
1-3-4. Jan Hendrick Bakermans
Belast met: 15 st./jr aan de H. Geest van Asten.
- 15 st./jr aan de Kerk van Asten - van levering van olie
of dergelijke - samen met de erfgenamen Hendrick Bakermans
te "gelden".
R 78

fol 173vo

28-04-1662

Anthonis Tonisse van de Vorst verkoopt aan Mr. Mathijs van den Hove:
- een rente van - ƒ 15,-/jr uit de goederen op de Leensel.
Zoals Peeter Jan Lemmens deze heeft verkocht op 9-4-1660, voor schepenen,
samen met de "brieven en bescheeden".
R 78

fol. 174

28-04-1662

Mr. Mathijs van den Hove verkoopt aan Willem Dirx Michielsen "ter tochte" en
Dirck, zijn zoon, "ten erfrechte":
- goes
in de Haseldonck
1. Frans Philipsen
2. Peeter Jan Teus
3. de Aa
4. erven Hendrick Jan Selen
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R 78

fol. 174

28-04-1662

Mr. Mathijs van den Hove verkoopt aan Jan Janse Claeuws en Joost Roefs, president:
- groes
int Root
5 l.
1. Goort van Gorckum
2. Huybert Jan Tielen
3. Joost Roefs
4. de Aa
Hij verkoopt aan Peeter Jan Teus:
- een euselveld en een akker daarbij - int Lielder
1. Jan Hendrick Selen
2. Wouter Geverts
3. Philips Willems en Andries Thomas
4. Mr. Wolphert Ideleth en de erven
Gerard Doensen
Gekomen van de erven Marcelis Peeter Jacobs.
- land
ter pl. voors.
2╜ l.
1. Wouter Gevers
2. Jan Jansen en Goossen Michiels
3. erven Anthonis Canters
4. de straat
- land
ter pl. voors.
1 l.
1. de koper
2. Dirck Fransen
3. erven Jan Maes
4. wed. Jan Laureynsen
- land
in de Loverbosch
3 cops.
1. Goort Hendrix
2. weduwe Jan Laurensen
3. de straten
R 78

fol 174vo

28-04-1662

Peeter Wilborts van Bussel verkoopt aan Paeuwels Geven:
- schuur, hofstad en aangelegen dries - aen den Dijck
2╜ l.
1-3. de koper
2. Marcelis Schepers 4. de straat
Belast met: 1 vat rogge/jr aan de H. Geest van Asten.
Verkoper aangekomen, in koop, van "de gelijcke legatarissen" van Maeyke
Fransen - weduwe Jan Aerts van Hooff.
- land
ontrent het Ven - aen Vosholen
2 l.
1. Hendrick Bernards
2. Willem Joosten, cum aliis
3. Marcelis Martens
4. Frans Matijssen en Joost Laurensen
Hij verkoopt aan Marcelis Martens:
- land
het Ven - aen den Dijck - Braessele 41 r.
1. de koper
2-3. Frans Tijssen en Joost Laurensen
4. Willem Joosten
Hij verkoopt aan Wilbert Martens:
- groes
aen den Dijck

8 l.
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1.
2.
3.
4.

Marcelis Martens
Peeter Gerits en Marten Hendrix
de Aa
Marten Hendrix

Hij verkoopt aan Frans Matijssen en Joost Laurensen:
- heiveld
op Bussel
1. de koper
2. Peeter Goorts
3. Marcelis Martens
4. den Dijck
- huis, hof, hofstad, aangelag en land - aan Vosholen
1. Marcelis Martens
2. de kopers
3. Wilbort Martens
4. de straat
R 78

fol. 175vo

1╜ l.

3╜l.

28-04-1662

- Philips Hendrix van den Boomen - g.m. Anneken,
- Luycas Jansen - g.m. Jenneken
- Peeter Hendrix en Jan Laureynsen - als momboiren van Metgen - weduwe Teunis
Vreynsen en haar/hun onmondige kinderen.
Zij verkopen aan Pauewels Gevers:
- huis, hof, hoftsad, land, groes, hei - gelegen "ter plaetse genaempt - de
Beeck"
En zoals bij Metgen voors. in gebruik was.
Belast met: ƒ 100,- aan Marten Selen.
- 7 vat rogge/jr aan het H. Geest-altaar, alhier (5 st./vat)
- 2 vat rogge/jr aan de H. Geest van Deursen.
- 1/6e deel van Peeter Hendrix opte Beeck grondcijns - dit 1/6e deel
is 7 of 8 st./jr - aan de Heer van Asten.
- 1/6e deel van ΘΘn sester rogge/jr - min twee kannen - aan het
Kapittel van St. Oedenroy
Alles conform de condities d.d. 3-7-1651.
R 78

fol. 176vo

28-04-1662

Peeter Goorts en Cornelis Joosten - als momboiren van Heylken - weduwe Willem
Joosten van Weert en haar kinderen - verkopen aan Peeter Colen de jonge:
- land
op de Heesackers
2 l. 17 r.
1. Huybert Jan Tielen
2. de koper
3. Goort Peters
4. de weg
R 78

fol. 176vo

28-06-1662

- Peeter Seel Leenders - voor zichzelf,
- Peeter Meus Hoeben en Bernard Leenders - als vaderlijke en moederlijke ooms
eerste comparant - en wijlen Margriet, dr Meus Hoeben,
zijn eerste vrouw.
Zij verkopen aan Joost Philips Stouten:
- de halve schuur - te Ostaden.
- weiveld
achter Ostaden
2 ╜ l.
1. Claes Wilborts
2. Jacob van Iperen

van de kinderen van de
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3. Aert Jan Tielen
4. het straatje
- hooiveld
ter pl. voors.
1 l.
1. Dirck Fransen
2. Hendrick Bernarts
3. de koper
4. Frans Daendel Colen
- land
in de Kievitshoff - ter pl. voors.
1╜ l.
1. Frans Daendel Colen
2. Aert Hendrix
3. Tieleman Jansen
4. de straat
Belast met: ca. 7 oortiens/jr cijns aan de Heer van Asten - uit het hooiveldje.
Alles overeenkomend met de koopcedulle - d.d. 26-6-1661.
R 78

fol. 177

01-05-1662

Huybert Thomas, te Vlierden, verkoopt aan Meriken - weduwe Marcelis Peeters:
- groes
in de Kempkens - aen den Dijck
1╜ l.
3. Hendrick Fransen
1. Frans Matijssen
4. de Aa
2. Paeuwels Gevers
Koopsom: ƒ 100,-.
R 78

fol. 177vo

05-05-1662

Compareerde voor schepenen - Jacob Toomas "dewelcke bekende en leede uytgegeven tot ten euwigen dagen ten behoeve van Cornelis Horckmans seeckere wech den
selven tallen tijde met vaeren ende drijven van en op seeckeren beempt hem,
Horckmans, competerende - gelegen int Swartbroeck - te mogen gebruyken.
Te weeten door hem Jacobs erve, gemeynlijck genaempt het Straetgen, streckende
van het Ommelsbroeck tot op het Cloostervelt - sonder dat den selven Jacob hem Hurckmans oyt sullen mogen
keeren, vaerende oft drijvende van ende naer de voors. beempt".
Enz. enz.
R 78

fol 177vo

19-05-1662

Jenneken - weduwe Marten Laurensen heeft gekocht van Goort Hendrick Selen:
- schuur en aangelegen land - bij het Dorp.
En daarbij tevens aangenomen:
- een rente van 100 rijksdaalders - die Goort uit deze goederen is heffende,
volgens de constitutiebrief daarvan zijnde.
Jenneken voors. zal deze rente "gelden" zodanig dat Willem Peeters, haar man
daarvan zal zijn en blijven ontlast.
R 78

fol. 178

19-05-1662

Willem Peeters - g.m. Jenneken, dr Daendel Selen verkoopt aan Dries Driessen
Heynen:
- land
in de Looverbosch
2 l.
1. Andries Thomas
2. Wilbort Daendels
3. Joostien - weduwe Jan Jacobs
4. Goort Peeters van Haubraken
- land
ter pl. voors.
3 cops.
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- hooibeemd

Belast met:
R 78

1-3. Dries Thomas
2. Joostien - weduwe Jan Jacobs
4. de weg

5 cops.
1. Joostien - weduwe Jan Jacobs
2. Dirck Fransen
3. Goort Peeters van Haubraken
2 st./jr cijns aan de Heer van Asten.
1 daalder/jr aan de Kerk, alhier.
5 st. 2 ort/jr aan de Kerk - uit een meerdere rente.
23 st./jr aan de H. Geest van Asten.
9 st./jr aan rentmeester Pieterson.
1 vat rogge/jr aan Jan Jacobs, te Tongelre.

fol. 178vo

19-05-1662

Jan Jansen Henskens verkoopt aan Heer Peeter Claeuws, pastoor, te Teeffelen:
- een rente van - ƒ 45,-/jr - t.l.v. het Corpus van Asten - d.d. 5-10-1658.
R 78

fol. 178vo

19-05-1662

Mr. Matijs van den Hove verkoopt aan Aert Jacobs:
- land
bij de Molen
1 l.
1. Evert Peeter Dors
2. de koper 3. de verkoper
4. Jan Frans Pollen
Koopsom: ƒ 45,-.
R 78

fol. 179

20-05-1662

Peeter Colen de jonge verkoopt aan Jan Aert Vogels:
-land
achter het Dorp
3 l.
1. Dirck Fransen
2. Hendrick Aerts en van den Hove
3. de straat
R 78

fol. 179

20-05-1662

Cornelis Jansen Kemp verkoopt aan Peeter Colen de jonge:
land
op de Heesackers
1╜ l.
1. Huybert Jan Tielen
2. Michiel Peeter Colen den ouden
3. de weg
Hij verkoopt aan Joost Willems:
- land
de Heesackers
1. de koper
2-3. Matijs van den hove
4. de straat
R 78

fol. 179vo

1╜ l.

20-05-1662

Joost Jansen Coopman verkoopt aan Cornelis Jansen Kemp:
- land
achter de Molendijck
1 l.
1. Evert Vesters
2. Jan Goort Hoefnagel
4. Aert Thonis
R 78
fol 179vo
20-05-1662
Lenard Menckens, te Someren, verkoopt aan Cornelis Janssen Kemp:
- land
ontrent de Molen
1╜ l.
1. Matijs van den Hove
2. Hendrick den Blockmaker
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3. de weg
De koper zal uit deze akker 3 r. aanwijzen t.b.v. van der Lith, secretaris, om
zijn leven lang te gebruiken. En Peeter Colen zal gedurende die tijd, jaarlijks
ΘΘn kar mest leveren op deze akker.
R 78
fol. 179vo
2-05-1662
Tieleman Jansen verkoopt aan Joost Baltus Flips:
- huis, hof en hofstad - te Ostaden.
1. Peeter Coppens
2. Aert Jacobs
3. Jr. Stoccum
4. de gemeente
- land
ter pl. voors.
1╜ l.
1. Frans Colen en Jr. Stockheym
2. Jacob Hendrix
3. Frans Colen
4. Jr. Stockum
- groesveldje
ter pl. voors.
2 l.
1. Jacob Hendrix
2. erven Pauels Heynen
3. Peeter Coppens
4. Evert Peeters
- hooiveldje
ter pl. voors.
1 l.
1. Tonis Jan Maes
2. Joost Colen
3. Dirck Jansen
4. Claes Wilberts
- land
aent Cruys - ter pl. voors.
1. erven Frans Mr. Jans
2. de koper
3. de straat
4. Joost Colen
- land
de Heyackers - ter pl. voors.
1. Jan Aerts
2. Frans Colen c.s.
3. Jacob Hendrix
4. Pauels Geven
R 78

fol. 180

1 l.

3 l.

21-05-1662

- Hendrick Jansen de Leeuw - g.m. Tonisken Jansen van den Sande - en
- Jan Jansen van Ostade - en Jenneke, dr Jan Matijssen van de Sande.
Zij verkopen aan Peeter Goorts - de goederen - hen aangekomen van Matijs Jansen van de Sande, hun grootvader "mits doot desselfs huysvrouwe volgens scheydinge ende deylinge daer van voor schepenen alhier opgericht".
Reserverende, zij verkopers, alleen hun part en deel - in de akker op Braessel -aan Jan Goorts Hoefnagel
verkocht.
R 78
fol. 180vo
16-08-1662
Han Walravens, vorster, heeft in belening overgedragen aan Margarieten - weduwe
Peeter van Ruth:
- hooiwas
in de Stegen
5 cops.
1. Matijs van den Hove
2-3. weduwe Peeter van Ruth
4. Jan Michiels
Te lossen met: ƒ 46,- binnen 4 jaar.
Verder is overeengekomen dat Margriet, het eerste jaar, het gehele hooi zal
"genieten" en de andere drie jaar - de helft.
Hans zal dan de andere helft ontvangen en "de geheele nawey".
Marge: 17 aug. ?? gelost.
R 78

fol. 180vo

04-09-1662
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Hendrick Jansen, te Vlierden, is schuldig aan de kinderen en erven van Joost
van Heuchten - ƒ 125,- en 4 "vimmen schoven" wegens huurpenningen van de goederen aan Vordeldonck.
Te betalen: 14 dagen voor "Alderheyligen" a.s.
Borg: Jan Willemsen, alhier.
Michiel Hendrix, te Vlierden, zal de voorn. borg "vrijwaren".
Marge: 7-11-1662 gelost.
R 78

fol. 181

07-11-1662

Thonis Thonissen van de Vorst verkoopt aan Jan Willemsen van Engellant, te
Nuenen, zijn deel in de goederen, als mede-erfgenaam, van wijlen Juffr. Maria
van Horenbeeck - weduwe van Heer Guilliam van Doyenbraeck.
"Consisterende in gereede penningen, meubelen ende erfmeubelen egeene vandien
wtgescheyden"
Hij wil alleen zijn recht behouden, en deze voor zichzelf reserveren, de "erffgoederen" te Lierop, genoemd - de Doyenbraeck - waar Jan Jansen van de Vorst
nu op woont.
Enz. enz.
R 78

fol. 181vo

08-11-1662

- Peeter Jan Lemmis - ter eenre - en
- Jan en Peeter, zonen Tijs Teeuwense - alsmede
- Wilbort Jansen - g.g.m. Lijneken, dr Tijs Teeuwensen - namens zijn onm.
kinderen - ter andere zijde.
Allen wonende te Deursen.
Zij maken een "minnelijck" akkoord ter zake van:
- een rente van - ƒ 200,- kapitaal - welke de laatste comparanten jaarlijks
zijn "geldende" te 's Bosch, aan Johan van de Graeff - als momboir van enige
onmondige kinderen.
"en waervoor de goederen van den eersten comparant verhypothiqueert sijn, als
sijnde de selve goederen oock gekomen van de leste comparanten".
Bij dit akkoord heeft de eerste comparant aangenomen om de - ƒ 200,- uit zijn
"goet" te betalen - zodanig dat de laatste comparanten daarvan zullen zijn en blijven belast.
Hij heeft van de laatste comparant - ƒ 200,- ontvangen.
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R 78

fol. 182

30-11-1662

Evert Jan Lamberts is schuldig aan Jan Driessen van Ruth - ƒ 200,- α 5╜%.
Onderpand:
- wei- en hooiland
het Haverlant
? l.
1. Jr Stockum en Jan Diepenbeecx
2. Joost Baltus en Jan Diepenbeecx
3. Jan Diepenbeecx
4. de Aa
Marge: 11-8-1742 - Peter Aart Keysers heeft ontvangen van Laurens Jan Everts,
te Vlierden - ƒ 200,- ter voldoening van nevenstaande rente
hem aangekomen "bij versterff" van zijn moeder.
Dit merk heeft getselt
Peter Aart Keysers.
R 78

fol. 182vo

30-11-1662

- Heylken - weduwe Marcelis Jansen van de Goor - geass. met Peeter Goorts,
haar "gekoren momboir",
- Jan, zn Marcelis Jansen,
- Laurens Teunissen - g.m. Merike, dr Marcelis Jansen.
Zij zijn schuldig aan Joost Baltus Flipsen - ƒ 150,- α 5%.
Onderpand:
- huis, hof en hofstad - aan Voschholen
1-4. Jacop Coppens, cum aliis
2. Marten Hendrix
3. de straat
- groes
int Ven
1 l.
1-3. Jacop Coppens
2. de verkopers
4. Hendrick Fransen
- land
daarbij gelegen
1. Jacop Coppens
2. Hendrick Fransen
3. 't vorige stukje groes
4. Jan Dielis
- land
op de Veleckers
2╜ l.
1. de koper
2. kn Joost Stouten
3. Jan Peeters
4. de straat
Belast met: 7 gl./jr aan Mr. Peeter Bunnens, te Helmont.
- 1 sester min 2 kan rogge/jr aan het Capittel van St. Oeden Rode.
- 16 st./jr aan de Kerk, alhier.
- 6 st./jr aan de Heer van Asten.
R 78

fol. 183

30-11-1662

- Joost dirx - g.m. Meriken, dr Marten Celen,
- Wilbort Martens,
- Marcelis Martens.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun vader, Marten Marcelissen.
1e lot: Joost Dircx
- huis, hof, hofstad, aangelag en 15 l. land en 15 l. groes - aan den Bosch,
zoals hij e.e.a. in gebruik heeft.
- hooibeemd
achter Bussel
3 l.
1. Jan Jacob Slaets
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2-4. Peeter Jansen
3. Peeter Goorts
groes
int Root
7 cops.
1. Joost Roeffs
2. Tonis Jan Maes
3. weduwe Jan Vreynsen
4. de Aa
- heiveld
bij Bussel
5 cops.
1-3. Frans Tijssen c.s.
2. Marcelis Martens
4. Peeter Goorts c.s.
- een rente van - ƒ 300,-, kapitaal, uit een beemd - int Root, geweest zijnde
van Jan Aerts en nu van Joost Roeffs. Joost Dircx heeft de brief hiervan.
- een rente van - ƒ 80,-, kapitaal, - t.l.v. de weduwe Wouter Dircx - volgens
bijgaande brief.
Belast met: 4 vat rogge/jr aan de H. Geest, alhier.
- 16 st./jr te 's Bosch, in een meerdere rente, met Aert en Jan
Fransen Verrijt.
2e lot: Wilbort Martens
- huis, schuur en aangelag - aen den Dijck
12 l.
Gekomen van Hendrick Hoeben
1-3. weduwe Marcelis Peeters c.s.
2. Marcelis Martens
4. de straat
- land
op de Beeck
2 l.
1-3. weduwe Joost van Hees
2. weduwe Jan Thonis
4. Frans Tijssen c.s.
- land
aen Vosselen
1╜ l.
1. Marcelis Martens
2-3. Frans Tijssen c.s.
4. Wilbort Martens
- land - "mettet halff pootvelt ende het gewas daeropstaende van de gemeynte
gelegen aen de thiendschuer"
1 l.
1. de gemeente
2. Marcelis Martens
3. Peeter Wilborts
- land
het Oulant - a.d. Dijck
1 l.
1. Peeter Wilborts
2-3. Marten Tonis
4. Isbout Hendrix
- land
het Kempken - a.d. Dijck
1╜ l.
1. Dries Martens
2-3. den Dijck
4. weduwe Jan Dircx c.s.
- land en groes aaneen
2 l.
1. Flips Ysbouts c.s.
2. den Dijck
3. Pauels Gevers c.s.
4. weduwe Jan Thonis
Gekomen van Thonis Vreynsen.
- land
den Hulsbos
╜ l.
1-3. Dries Martens
2. Marten Thonis
4. weduwe Marcelis Thonis
- land
den Dijckerecker
2╜ l.
1. weduwe Marcelis Thonis
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2-3. Pauels Gevers
4. Marten Thonis
- groes
achter Doremans
14 l.
1. Marcelis Martens
2. weduwe Marcelis Peeters
3. Peeter Wilborts c.s.
4. de Aa
- groes
int Muysbroeck - te Someren
1╜ l.
1. Goossen den Cuyper
Wilbort Martens
3. Jr. Weytfliet
4. Jan van den Boomen - te Deursen
- groes
de Horst
1╜ l.
1. Wilbort en Marcelis Martens
2. weduwe Marcelis Peeters c.s.
3. weduwe Jan Dircx
4. Marten Thonis
- groes
achter Bussel
5 l.
1. Hendrick Goorts
2. Heer Pieterson, rentmeester
3. Frans Leenders
4. de Aa
- groes
ter pl. voors.
3 l.
1. Jan Willem Slaets c.s.
2. Jan Jacob Slaets
3. Peeter Goorts
4. Frans Leenders
- een rente van - ƒ 150,-, kapitaal, t.l.v. Andries Martens.
- een rente van - ƒ 100,-, kapitaal, t.l.v. weduwe Jan Tonis Hennis.
- de helft van - ƒ 100,-, kapitaal, t.l.v. Gielen Peeter Colen den ouden.
- een "belening" van de helft van - ƒ 160,-, kapitaal, t.l.v. de weduwe Jan
Vreynsen.
- een rente van - ƒ 100,-, kapitaal, t.l.v. de erfgenamen Jan Hoortaens.
Belast met: de helft van ΘΘn mud rogge/jr (ƒ 3,-/jr) aan rentmeester Pieterson.
Het gewas van de ooftbomen. staande op de voors. hofstad zullen blijvend verdeeld worden tussen de delers. Dit zolang de bomen blijven staan. Wilbort Martens mag t.b.v. zichzelf nog bomen bijplanten.
3e lot: Marcelis Martens
- huis, schuur, schop, "peertstal" en aangelag - aen den Dijck
10 l.
Nu in gebruik bij de weduwe Jan Thonis.
1. weduwe Jan Thonis
2. Wilbort Martens
3. Peeter Willems
4. de gemeente
- land
de Langenecker
7 l.
1. Dries Martens
2. Dries Martens en Peeter Willems
3. weduwe Marcelis Peeters
4. de gemeente
- land
aen Vosselen
1╜ l.
1-3. Frans Tijssen c.s.
2-4. Wilbort Martens
- land
den Hegecker
5 l.
1-3. Peeter Wilborts
2. weduwe Jan Thonis
4. Dries Martens c.s.
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- land

aen de Thiendschuer
1 l.
1. Wilbort Martens
2-3. Peeter Wilborts
- de andere helft van - het Pootvelt
- groes
achter Dorenmans
8 l.
1. Wilbort Martens en
Marcelis Martens
2. Wilbort Martens
3. Marten Hendrix c.s.
4. de Aa
- groes
het Vondervelt
10 l.
1. Dries Martens
2. den Dijck
3. de Aa
lopende scherp uit op den Dijck
- groes
6 l.
1. weduwe Marcelis Peeters
2. Isbout Hendrickx
3. Pauwels Gevers
4. de Aa
Gekomen van Hendrick Hoeben.
- een rente van - ƒ 100,- ,kapitaal, t.l.v. Pauels Gevers.
- nog - ƒ 9,-/jr te betalen door Pauels Gevers.
- een rente van - ƒ 150,-, kapitaal, t.l.v. Jan Anthonis Pauels.
- een rente van - ƒ 100,-, kapitaal, t.l.v. de erfgn Jan Goortiens.
- de andere helft van - ƒ 100,- t.l.v. Gielen Peter Colen.
- de andere helft van de "belening" t.l.v. weduwe Jan Vreynsen - zijnde
ƒ 60,- in het geheel.
Belast met: de helft van ΘΘn mud rogge/jr (3 gl./jr).
Ook hier is het "ooft" komende van de bomen, staande op de hofstad, voor de
gezamelijke delers.
R 78

fol. 185vo

30-11-1662

Hendrick Aert Rommen is schuldig aan Laurens Goorts, alhier, en Faes Jansen,
te Meyel - als momboiren van Lijntien - weduwe Jan Goorts en haar drie onm.
kinderen - ƒ 150,- α 5%.
Marge: 26-12-1669 - ƒ 50,- gelost.
4-12-1672 ten volle voldaan aan de weduwe en kinderen.
R 78

fol. 185vo

08-12-1662

Peeter Jan Lemmens is schuldig aan Peeter Fleure, te Terhorst, - ƒ 27,"Kessels gelt" wegens een gekocht paard.
En alnog 23 st. 2 ort vanwege de kosten.
Te lossen binnen 5 weken.
R 78

fol. 186

16-12-1662

Peeter Goorts en Dielis Joosten - momboiren van Heyken - weduwe Willem Joosten
van Weert - hebben met toestemming van schepenen - aan Wolphert Ideleth, advocaat, verkocht:
- groes
in de grooten off achtersten Pas
1 l.
1. Tonis Dircx
2. Huybert Jan Tielen
3. Peeter Anthonis Loomans
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4. de koper
Belast met: 1 st. 14 penn./jr aan de Heer van Asten.
Gereserveerd zijn de twee beste bomen daarop staande.
Zij verkopen aan Jan Goorts Hoeffnagel:
- groes
achter Ostaden
5 cops.
1. Matijs Jansen van de Zande
2. de koper
3. Hendrick Aert Rommen
4. Aert Jan Slaets
- groes
op Brasel
╜ cops.
1. Matijs Jansen van de Zande
2. de koper
3. Jacob Dirck Coppens
4. Hendrick Fransen Verdijsteldoncq
- land
ontrent de Molen
3╜ l.
1. Marcelis van den Broeck
2. de koper
3. de wegen
R 78

fol. 186vo

16-12-1662

Peeter Goorts - g.m. Sijken, dr Matijs Jansen van de Zande verkoopt aan Jan
Goorts Hoefnagel:
- groes
achter Ostaden
2╜ l.
1. erven Goort Wouters
2. Heylken - weduwe Willem Joosten van Weert
3. Hendrick Aert Rommen
4. Aert Jan Slaets
- groes
op Braessel
1 l. 37 r.
1. erven Goort Wouters
2. Heylken - weduwe Willem Joosten van Weert
3. Joost Jan Tielen
4. Hendrick Joosten
- land
ontrent de Molen
2 l. 42 r.
1. Aert Teunis Verschueren
2. de gemeente
3. erven Goort Wouters
4. Evert Peeters Dors
en Aert Aerts
Zij verkopen aan Tonis Dircx
- groes
den achtersten Pasch - tussen het Dorp
en de Stegen 2 l. min 6 r.
1. erven Goort Wouters
2. Heylken - weduwe Willem Joosten van Weert
3. de weg
4. Dirck Jan Goorts
Belast met: 3 st. 1 duyt/jr cijns aan de Heer van Asten.
Gereserveerd worden de drie beste bomen.
Na de "veste" van de koop bleek dat de cijns van 3 st. 1 duyt moest zijn
3 st. 2 oort 3 penningen - zijnde 9 penningen meer "als wtgesteecken is"
E.e.a. is door de koper aangenomen.
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R 78

fol. 187

22-12-1662

Jochum Jansen is schuldig aan Jan Andriessen van Ruth - 40 rijksdaalders α 6%.
Borg: Anneken - weduwe Peeter Hendricx.
Tot haar "verzekering" stelt Jochum Janssen - g.m. Lijsken in handen van de
voors. "borgster"
- de helft van huis, hofstad en aangelag - ontrent de Kerck
samen 3 l.
1-2. de straat
3. Michiel Peeter Colen den oude
4. Jan Jansen Claus
De wederhelft is van Jochums schoonzuster en onbedeeld.
R 78

fol. 187vo

22-12-1662

Mathijs Jansen van de Sande is schuldig aan Jan Andriessen van Ruth:
- ƒ 200,- α 5,75%.
Onderpand:
- groes
achter Ostaden
7╜ l.
1. Aert Jan Slaets
2. Hendrick Aert Rommen
3. Jan Goorts Hoefnagel
4. Claes Wilborts
Marge: 25-4-1701 - Jenneken - weduwe Jan Andriessen van Ruth is voldaan door
de kinderen van Jan Hoefnagels.
R 78

fol. 188

28-12-1662

Frans Willems en Joost Goort Jans - als momboiren van de vier v≤≤r-kinderen
van wijlen Jan Goorts - en wijlen Mariken, dr Aert Willen, zijn eerste vrouw.
Zij verkopen aan Wilbort en Marcelis, zonen Marten Celen:
- een cijns van - ƒ 200,- α 5%.
Onderpand:
- huis, hof, hofstad - aan de Langhstraet
9 l.
1. Jan Aerts
2. Thomas Geldens
3. de straat
- land
aan het voors. huis
3 l.
1-2-3-4. de gemeente
- land/groes/hei
in den Hoppencamp
6 l.
1-3. Jan Hendrick Blockmakers
4. de gemeente
- land
aan Vordeldoncq
4 l.
1. Frans Joosten
2-3. Willem Joosten
4. Aert Tonis, cum aliis
- land
ter pl. voors.
l.
1. Jan Hendrick Symon
2. Cornelis Joosten, cum aliis
3. Jan Goorts
4. weduwe Marcelis Claessen
- groes
ter pl. voors.
1. Cornelis Joosten
2. Frans Tijssen, cum aliis
3. Wilbort Jansen
4. erven Jan Goorts
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- groes

ter pl. voors.
1-3. Wilbort Jansen
2. Cornelis Joosten
4. Jan Hendricx Celen den oude
- groes
int Lielder
3 l.
1. Frans Flipsen
2. Jan Hendrick Blockmakers
3. weduwe Marcelis Claessen, cum aliis
- groes
int Lielder
1╜ l.
1. Frans Joosten
2. Frans Flipsen
3. Jan Gommers
4. erven Jan Maes
Belast met: ƒ 600,- aan Mr. Mathijs van den Hove "ut decibant"
"Staet te weten dat de voors. momboiren, vercooperen in desen, de voors. capitalen penningen niet en hebben gelicht maer dat de selve penningen nu al seven of acht jaren geleden sijn
ontfangen bij wijlen Jan Goorts sonder dat daervan
oyt veste ofte waernisse is gedaen als op heden.
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R 53

12-01-1663

Aert Fransen Bakermans, te Ommel - g.m. Jenneke Seel Faessen.
Hij testeert.
Ingeval hij komt te overlijden voor zijn vrouw, dat dan volgens de costuymen en rechten van deze bank, de
goederen door hem, in dit tweede huwelijk, ingebracht
zullen worden gedeeld in twee delen, t.w.:
- ΘΘn helft t.b.v. Jenneke, zijn vrouw.
- de andere helft gaat naar Wouter, Willem en Lijsken, kinderen van Joost Fransen - en Mery Martens, zijn vrouw en, om daarvan te leven, aan Frans natuurlijke zoon van Joost Frans
Bakermans - zij worden beschouwd als ΘΘn kinderen.
R 78

fol 189

27-01-1663

Symon Claessen heeft in "belening" overgedragen aan Jan Jacob Slaets:
- hooiveld
op Bussel
1╜ l.
1-3. de belener
2. Peeter Willems
3. erven Marcelis Schepers
Te lossen met: ƒ 100,-.
R 78

fol. 189vo

05-02-1663

Marcelis Geldens is schuldig aan Jan Andriessen van Ruth - ƒ 100,- α 6%.
R 78

fol. 189vo

08-02-1663

-

Andries Martens c.s.,
Hendrick Hendricx Nippen c.s.,
Jan Bastiaens - g.m. Metgen, dr Aert Hendricx,
Dielis Joosten en Joost Roefs als gemachtigden van den Heere voor Maeyken,
dr Lauren Aerts - en Willemken, dr Goort Horrickx - absent - ter eenre - en
- Symon Jan Gielis - g.m. Ariaentie, dr Evert Peeters - en Jenneke, dr Philips NN,
- Frans Jansen van Gerwen - g.m. Jenneken Peeters, dr Peeter Philipsen, c.s.,
- Jan Thomas - g.m. Anneken, dr Joost Philipsen - ter andere zijde.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Jan Goorts Horrix - g.g.m. wijlen
Teuniske Philipsen.
"Met welcke deyling te deel gevallen is de vijf closten enige erfgn van voors.
Jan Goort Horcx - t.w.:
- Andries c.s.,
- Jan Bastiaens q.q.,
- Dielis, Joost Roefs q.q. om onder haer staeckxgewijs te worden gedeylt":
- de helft van een obligatie van ƒ 200,- t.l.v. Michiel Peeter Colen den ouden - d.d. 15-10-1657.
- een obligatie van - ƒ 350,- t.l.v. Joost Baltus Philipsen - d.d. NN.
- een obligatie van - ƒ 150,- t.l.v. de gemeente Asten - d.d. 1--6-1661.
- ƒ 50,- "te eyschen" van Symon Jan Gielissen.
"Met welcke deylinge te deel gevallen is de andere drie closten enige erfgemaemen van Teunisken - ghewesene huysvrouwe des voors. Jan Goortsen, zal. t.w.:
- Symon q.q.,
- Frans Jansen q.q. c.s.,
- Jan Toomas q.q.
om onder haer staeckxgewijs te deylen":
- de wederhelft van de obligatie van - ƒ 200,- t.l.v. Michiel Peeter Colen den
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ouden - d.d. 15-10-1657.
- een "erfrentebrief" van - ƒ 500,- t.l.v. de gemeente Asten - d.d. 18-2-1649.
- een beemdje
bij Wielput
╜ l.
1. Bruysten Tijs Colen
2. Dielis Joosten van Huchten
Naschrift: Jan Goort Horcx - en Teunisken hebben, omtrent het jaar 1652, samen
een testament gemaakt, dit is echter niet meer te vinden.
De voors. condividenten zijn overeengekomen, dat:
- Indien het binnen ΘΘn jaar na d.d. wordt teruggevonden het "punctelijck" wordt uitgevoerd.
- Wordt het echter, na verloop van dat jaar, teruggevonden dan wordt
als niet gemaakt zijnde. En wordt de nu gemaakte
scheiding definitief.
R 78

fol. 191

12-02-1663

Jenneken - weduwe Huybert van der Loo - geass. met Andries Andriessen, haar
"gekoren" momboir - verkoopt, met decreet van schepenen, aan Andries Tomassen:
- groes
in de Haseldonck
╜ l.
1. Jan Goorts Hoefnagel
2. Willem Ghielen
3. de koper
4. weduwe Willem van Weert
Koopsom: ƒ 18,-.
R 78

fol 191

17-02-1663

Jan Fransen Verrijt is schuldig aan Hendrick Lamberts van de Kerckhoff,
hoevenaer, op den Heytrack - ƒ 200,- α 5%.
R 78

fol. 191

17-02-1663

Jan Hendrickx Selen den ouden heeft bij "belening" overgedragen aan Goort
Hendrick Selen, zijn broeder:
- land
in de Loverbosch
1 l.
1. erven Jan Goortiens
2. Frans Joosten
3. weduwe Marcelis Claesen
4. Wilbort Jan Tijssen en
Jan van Helmont
Opzegtermijn: 6 jaar.
Beleensom: ƒ 55,-.
R 78

fol. 191vo

26-02-1663

Dirck Hendrick Bakermans verkoopt aan Jan Hendrick Blockmaeckers:
- euselveld
aen Vordeldonck
3 l.
1. Jan Hendrick Bakermans
2. de gemeente
3. de koper
4. Willem Joosten en Willem Jansen
Koopsom: ƒ 125,50e penning: ƒ 2-10-00
R 78

fol. 191vo

15-03-1663

Aert Jan Aelberts, schepen, verkoopt aan Jan Jansen Goorts van Lierop:
- huis, hof, hofstad, aangelag en 7 l. land - aent Laerbroeck
1. Jan van Gerwen

het beschouwd
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2. Teunis Joosten van Weert
3-4. Jan Hansen van Osch
- zijn deel in
den Bremberch
Zoals hij verkregen heeft van Jan Jansen Claeus - d.d. 6-1-1659.
Eertijds gekomen van de H. Geest, alhier.
Koopsom: min of meer - ƒ 750,De koper blijft schuldig - ƒ 500,- α 5%.
Marge: uitgemaakt op 12 stuiver zegel - d.d. 3-2-1700.
R 78

fol. 192vo

16-03-1663

Tonis Dielissen stelt zich borg voor Marten Lamberts voor hetgene deze "van
sijne hueringe kersmis e.k. sal schuldich weesen" aan Hendrick Dielissen.
Hij stelt als onderpand zijn kindsdeel in de goederen gelegen aan Laerbroeck,
"hem competerende door doot van sijn vader".
R 78

fol. 192vo

22-03-1663

Jan Jansen Slaets is schuldig aan Jan Andriessen van Ruth:
- een rente van - ƒ 400,- α 5%.
Onderpand:
- land
in de Heesackers
7 l.
1. Hendrick Aert Rommen
2. Peeter Colen de jonge
3. Willem Chielen
4. de weg
- beemd
5 l.
1. Peeter Colen den ouden
2. Matijs van den Hove
3. Hendrick Aert Rommen
4. de Rootsestraet
R 78

fol. 193

27-03-1663

- Margriet - weduwe Peeter Andriessen van Ruth, haar laatste man - geass. met
Jan Andriessen van Ruth en Jan Joosten - momboiren van haar en haar nß-kinderen "verwekt" bij de voors. Peeter - ter eenre - en
- Philips Fransen - g.m. Lijsken - v≤≤r-dochter van Margriet "verwekt" bij
Claes Tijssen, wijlen haar eerste man - ter andere zijde.
Zij verdelen "minnelijck" de "erfmeubelen" die in het sterfhuis zijn geweest
bij "doot" van Claes Tijssen - hiervan is geen "staet ende inventaris" gemaakt.
1. Margriet zal betalen aan Philips q.q. - ƒ 332,50 - hij ziet dan verder af
van elke pretentie.
Margriet mag volkomen vrij over de goederen beschikken.
2. Er is een reserve gemaakt t.o.v. de goederen, gelegen te Vlierden, en die
Margriet van haar ouders zijn aangekomen.
R 53

07-04-1663

Joachim Willem Joachims - g.m. Metgen, dr Anthonis Peeters.
Zij testeren.
- Peeter Jan Jansen, neef van de testatrice - ƒ 25,-.
- Mery, dr Jan Peeters, zuster van haar testatrice - ƒ 12,- (sic !!)
- Hendrickxken, natuurlijke dochter van Jenneken, ook natuurlijke dochter van
hem, testateur, "mits desselfs lempte ende kreupelheyt":
- een akker
in de Stegen
3 l.
1. Hendrick Dielis
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2. Hendrick Jan Canters
Belast met: ƒ 6,-/jr, in een meerdere rente, aan Peeter Baude Wijns, te
's Bosch.
Indien zij komt te overlijden, zonder wettige geboorten na te laten, dan
zal deze akker toekomen aan Jenneke, haar moeder of haar kinderen.
- Alle goederen gaan naar de langstlevende om daarmee te handelen naar vrije
keuze.
- Na hun beider overlijden wordt Jenneke voors. of haar wettige kinderen hun
enige erfgenaam, dit wegens haar grote en getrouwe diensten aan de testateuren bewezen.
R 78

fol. 194

11-04-1663

Peeter Goort Wilmars is schuldig aan Dirck van Breugel - ƒ 60,- α 5%.
Onderpand:
- groes
aen de voorste Pas
╜ l.
1. erven Goort Wouters
2. Bruysten Fransen
3. weduwe Teunis Dirckx
4. Jan Jansen Slaets
R 78

fol. 94

11-04-1663

Anneken - weduwe Teunis Dirckx - geass. met Bruysten Fransen "geboren" momboir
van hun kinderen - is aan Dirck van Breugel schuldig - ƒ 300,- α 5%.
Teunis Dirckx heeft deze - ƒ 300,- , tijdens zijn leven, in twee "paeyen" geleend van Dirck van Breugel.
Marge: 22-3-1672 - Dirck van Breugel heeft - ƒ 200,- ontvangen van Cornelis
Kemp - g.m. Anneken - weduwe Teunis Dirckx.
Dit in mindering op de - ƒ 300,-.
R 78

fol. 194vo

11-04-1663

Frans Willems verkoopt aan Margriet - weduwe Wouter Hendrick Isbouts:
- een rente van - ƒ 10,-/jr
Zoals Anthonis Tonissen van de Vorst heeft verkocht aan "Jannen Dirxen ende
Maes" als momboiren van Willemken - weduwe Aert Berckers - volgens schepenbrieven - d.d. 21-2-1642.
Verkoper aangekomen als mede-erfgenaam van Willemken voors.
R 78

fol. 195

11-04-1663

Mr. Matijs van den Hove ontlast Laurens Volders als "borge" voor Joost Hoefnagels, molder, te Someren - dit i.v.m. de pachting van de windmolen te Someren
- d.d. mei 1662 - te 's Bosch.
Pachtsom: ƒ 850,-/jr en tien mud/jr aan de rentmeester van de Domeynen.
R 78

fol. 195

12-04-663

Michiel Peeter Colen den ouden is schuldig aan het Corpus van Asten:
- ƒ 200,- α 5%.
Te lossen: Bamis e.k.
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R 78

fol. 195vo

25-04-1663

- Jan en Dries Leenders, gebroeders - en
- Dirck Gerits - g.m. Lijneken, dr Leendert Driessen - zij mede voor:
- Meryken, dr Leendert Driessen - weduwe Teunis op de Heesch.
Erfgenamen van wijlen Frans Andriessen van Ruth.
Zij verkopen aan Jan Anthonis Canters:
- een rente van - ƒ 20,-/jr
"hier vooren vercocht ende opgedragen bij Jan Fransen Verrijt aan Frans A. van
Ruth" - zijnde van d.d. 8-2-1656.
R 78

fol. 196

08-05-1663

Jan Ambrosius verkoopt aan Peeter Meusen Roymans en Laurens Roymans - als
"geboren" momboiren van de twee onm. kinderen van wijlen Marten Hendricx - en
Jenneken, dr Meus Hoeben - t.b.v. deze kinderen:
- groes
aen den Dijck
1╜ l.
1-3. IJsbout Hendrix
2. Marten Hendrix voors.
Belast met: 2 vat rogge/jr aan N. Carmans, te 's Bosch.
- 33 st. 2 oort/jr aan de rentmeester de Geestelijke Goederen.
- 10 st. 2 oort/jr aan de H. Geest, van Deurne.
Naschrift: Koopsom - ƒ 50,- en de lasten - ƒ 84,Voor de 50e penning is geaccepteerd ƒ 2-14-08.
R 78

fol. 196

01-06-1663

Jan Dirckx de With verkoopt aan Peeter Lensen "alle sijne erffelijcke meubele
ende immeubele goederen".
Bestaande de "erflijcke goederen" uit:
- een "quaet huysken", schop, land - en
- groes
in de Wolsberch
2 l.
1. Andries Tomas
2. Dries van Weert
3. Wilbort Daendels
4. de straat
Koopsom: ƒ 100,In ruil hiervoor zal de verkoper, gedurende zijn verdere leven, door de koper
onderhouden worden in "kost ende dranck, linnen ende wullen, huysinge ende
bedde ende met soodanigen dienst ende onderhoudt als soo eenen ouden gebreeckelijcke man behoort ende moet onderhouden en gedient worden ende dat soowel
in sieckte als gesontheyt ende naer desselfs doot hem eerlijck ter aerde te
bestellen".
R 78
-

fol. 196vo

06-06-1663

Matijs Tonis Laurensen,
Aert Jan Thomas - g.m. Mery, dr Tonis Laurensen,
Daendel Seel Leenders - g.m. Hendersken, dr Tonis Laurensen,
Willem Jansen en Dielis Joosten - als momboiren van de twee onm. kinderen
van wijlen Teunis Laurensen - en Metgen Hendrix.
- Gijsbert Hendrix en Joost Roefs - als momboiren van de twee onm. kinderen
van wijlen Jan Laurensen - en wijlen Lijneken, dr Michiel Colen.
- Hendrick Cornelissen - g.m. Catelijn, dr wijlen Jan Laurensen.
Allen mede-erfgenamen van wijlen Hendrick Laurensen.
Zij hebben, met toestemming van schepenen, verkocht aan Dirck Jan Goorts hun
deel in de nagelaten goederen van Hendrick Laurensen, waarvan "de tochte"
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toekomt aan Mery, dr Joost Fransen - en wijlen Lijn, zijn vrouw, vrouw van de
koper.
De goederen bestaan uit:
- huis, hof, land en groes - in de Stegen, aan Vordeldonck of waar
dan ook gelegen
16 l.
Koopsom: ƒ 480,-.
R 107b.

fol. 34

12-06-1663

Gijsbert, mondige zoon van Mattijs van Tilborgh - en Cornelia, zijn vrouw, dr
van wijlen Gijsbert van Baexen - en Adriana van Gameren, zijn vrouw - verkoopt
aan Francois van Kessel:
- 1/3e deel van een cijns van - ƒ 9,-/jr.
Onderpanden:
- in de Corte Agterstrate, te Lith.
Welke cijns Nicolaes Aart Claassen, te groot Lith, verkocht heeft aan Gijsbert
Jansse van Baexen - schepenen 's Bosch - d.d. 5-5-1626.
Alsnog:
- 1/3e deel in een cijns van 13 gl. 10 st./jr
Onderpand:
- in de Wolsberg (te Asten)
deze cijns is door Philips Frans Philipsen verkocht aan Gijsbert Jansen van Baexen - schepenen 's Bosch d.d. 24-1-1625.
Dit 1/3e deel is Gijsbert, als ΘΘn der drie kinderen van Matijs van Tilborg
ten deel gevallen bij S. en D. der goederen van Gijsbert van Baexen - en Adriana van Gameren, zijn grootvader en grootmoeder.
Scheiding en deling - schepenen 's Bosch - d.d. 11-4-1615.
Geregistreerd te Asten - 2-7-1717.
R 78

fol. 197

14-06-1663

Joost Dielis van Huchten verkoopt aan Jan Andriessen van Ruth:
- een rente van - ƒ 6/jr
(ƒ 100,- α 6%)
Onderpand:
- groes
in de Haseldonck
7 l.
1. erven Jan Maes
2. Goort Peeter Poelmans
3. Willem Chielen
4. de Aa
Marge: 18-5-1702 - Aert Jan Kijser is voldaan van deze obligatie - gekomen van
Andriessen van Ruth.
R 78

fol. 197vo

29-06-1663

Michiel Peeter Colen den ouden verkoopt aan Lambert van Poppel, te Eyndhoven:
- een rente van - ƒ 6,-/jr
(ƒ 100,- α 6%)
Onderpand:
- hooibeemd
int Root
5╜ l.
1. Cornelis Cornelissen
2. de Aa
3. Joost Baltus
4. den Dijck
Dit pand is nog "veronderpant" samen met meer andere panden, voor een rente van
ƒ 225,-, kapitaal, aan Juffr. Gijsselen, te 's Bosch.

Jan
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R 78

fol. 197vo

17-08-1663

Wilbort Reynders, te Vlierden, verkoopt aan Claes Martens, te Deursen:
- groes/hooiwas
in de Luttelheese
╜ dachmaet
1. de kopers vrouwenmoeder
2. Frans Matijssen
3. de Aa
4. de gemeente
Koopsom: ƒ 36,R 78

fol. 198

11-10-1663

Het Corpus van Asten is schuldig aan Catalijn - weduwe Gommer Jacobs Bure:
- ƒ 1000,- α 4╜%.
Naschrift: Met deze rente is een andere rente van - ƒ 1000,- α 5% aan
Jan Andriessen van Ruth afgelost - zijnde van d.d. 15-0-1640.
Marge: 14-5-1730 - Goort en Francis Willem Loomans, meerderj. zonen van Willem
Goort Loomans - mede namens hun minderj. broeders - vermits
het overlijden van hun moeder, op 27 maart 1730, bekennen
van deze - ƒ 1000,- ten volle voldaan te zijn.
R 78

fol. 199

12-10-1663

Het Corpus van Asten is schuldig aan Jan Anthonis Bockx, schoolmeester, te
Leende - ƒ 1000,- α 4,2%.
Naschrift: Met deze - ƒ 1000,- wordt een andere som van - ƒ 1000,- α 4╜% gelost aan Frans en Jan Andriessen van Ruth en van d.d. 7-12-1647.
R 78

fol. 200vo

02-11-1663

Bastiaen Jacobsen van Dubbeldam, te Oudt Beyerlandt - g.m. Maeyken, dr wijlen
Laurens Aerts - en Willemke, dr wijlen Goort Horicx, zijn tweede vrouw, zal. en in die kwaliteit mede-erfgenaam van wijlen Jan Goorts.
Hij verkoopt aan Andries Martens zijn deel in die erfenis.
R 78

fol 201

15-11-1663

Cornelis Kemp verkoopt aan Jan Vogels:
- land
achter den Molenberch
1 l.
1. Evert Peeter Dors
3. Jan Goorts Hoefnaegels
4. Aert Thonis Verschueren
Koopsom: ƒ 37,-.
R 78

fol. 201

20-11-1663

Abram Jan Lomans is schuldig aan Reynder Bernards - ƒ 50,- α 5%.
R 78

fol. 201vo

05-12-1663

"Alsoo quellinge ende verschillen waeren geresen ende geschapen was noch meere
te gerijse tusschen de regeerders van Asten - ter eenre - en de regeerders van
Meyel - ter andere zijde - nopende en belangende de gevanckenisse van Jacob
sHasen, van Nederweert, ende doverleveringe van den selven gevangen aen den
Heere van Asten, door consent van Mevrouwe van Muelendonck, doentertijt Vrouwe
van Meyel".
Welke overlevering gepaard is gegaan met grote kosten - o.m. door het "gevanck--
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nisse" van Jan Costers te Ruremonde, dit gedurende lange tijd alsmede van andere acties tot last van de Vrouwe van Meyel vanwege de Heer Connix, momboir
van Gelderlandt, te Ruremonde.
En daarenboven het arresteren van paard en kar, met - ƒ 500,-, die gezegd te
zijn geweest gestolen en gecompeteerd hebben aan Mr. Matijs van den Hove, alhier, op de naam van Jan Costers ge∩ntenteerd.
Matijs van den Hove heeft hierop zijn verhaal genomen op de beleende penningen
van de Peel van Asten, aan de regeerders van Meyel behoorlijk opgezegd. Bedragende de som van 200 ducatons.
Lange tijd hebben deze "onlusten en differenten" tussen Asten en Meyel geduurd.
Om een einde hieraan te maken zijn nu hier verschenen:
- Michiel Goorts, Jan Hendrickx en Jan Willems gcommitteerden van Meyel - ter
eenre - en
- de schepenen van Asten - ter andere zijde.
Zij accorderen:
Eerstelijcken dat alsoo die regeerderen van Asten de voors. Peel, voor deze,
aan de regeerderen van Meyel in beleeninge uitgegeven hadden. Ende daernaer
behoorlijcken opgeseyt ende aen haer getrocken ende daer op den selven Peel in
beleening voor een termijn van vijffentwintich jaeren hebben uytgegeven aen de
regeerderen van Nederweert volgens het contract, alhier, ten prothocolle berustende. Soo hebben de voors. schepenen van Asten, met aggreatie van haeren Heeren soo veele geefectueert dat die voors. van Meyel wederom sijn gecoomen in het gebruyck van den selven
Peel, volgens het contract tot Nederweert gmaeckt den
sevensten november xvic drieensestich waertoe wort gereferreert inconformiteyt
van dewelcke de voors. regeerderen van Meyel hebben gerestitueert of gelooft
te restitueren die hellicht van de beleende penningen wesende hondert ducatons
die welcken sij van de regeerderen van Asten naer expiratie van de voors. vijffentwintich jaeren bij aflossinge van de voors. beleende Peel oock wederom sullen moeten ontfangen.
Ende is verder is verder noch bij den voors. contract ende accoorde beslooten
dat die regeerderen van Meyl, deerste comparanten hebben gecaveert gelijck sij caveren mits desen, dat die
voors. regeerderen van Meyel door hen selfs niet
meer en sullen pretenderen nochte oock door iemant anders directelijck op de
voors. penningen bij de voors. van den Hoove aengeslaegen, uyt crachte van vonnisse provisioneel uyt handen
van de secretaris van der Lith gelicht waeronder selve bij de regeerderen van Asten waeren geconsigneert tot voldoeninge
en quytinge van den Peel bij die van Meyel beleent.
Bovendien caveren die regeerderen van Meyel alnoch dat die van Asten over het
gevanckens van Jan Custers en over die pretensen tegens den selven bij den
Heere Connix Momboir genoomen mitsgadeers desselfs pretensie ter saecke voors.
genomen ten lasten van Mevrouwe van Mueledonck doetertijt Mevrouwe van Meyel
niet en sullen worden aengesprooken bij hen ofte iemant anders ende dat sij die van Asten daervan altijt
sullen houden ontlast, costeloos en schaedeloos.
Gelijck oock de regeerderen van Asten mits desen caveren dat de regeerderen en gemeyne ingesetenen van Meyl
sullen sijn en blijven onbecommert sonder aentael van de verteeringe binnen Asten gedaen gheduerende de
gevanckenis van den
voors. Jacob sHasen, als comende die costen te cesseren tegens de costen tot Meyel bij Jan Costers gedaen.
Beloovende de selve regeerderen en ingesetenen daervan te indemneren, costeloos
en schadeloos te houden. Alsoock van het aenhaelen van het peert en penningen
van vijffhondert gulden gecompeteert hebbende den voors. Mr. Mathijs van den
Hoove sonder dat sij daervoor oock van iemanden sullen worden aengesproocken
met renuntiatie op de voors. peert en penningen. Ende in cas de regeerderen
van Meyel connen vernieuwen en achterhaelen de voors. geseyde gestoolen penningen deselve penningen sullen comen ten behoeve van de regeerderen van Meyl
daerop mits desen thaeren behoeve cederende.
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Ende omme de oude naebueringe, vrindschappe tusen de gemeyne ingesetenen van
Asten en Meyel wederom op te haelen, te vernieuwen en te verstercken soo hebben die regeerderen van Asten,
uyt sonderlinge lieffde en genegentheyt alnoch aen die van Meyel geaccordeert ende toegestaen dat sij sullen
mogen gebruycken den grondt van Asten, beneffens den Raem tot aen den Heytrixen pael ende dat maer
met hoeden ende meyden, behoudelijcken nochtans dat de scheeepers van Meyl soo
verre inden Peel niet en sullen moghen coomen dat enige schepers van Asten
daerover clachtich vallen maer sullen de scheepers van Asten moeten wijcken
en soo sij verders als voors. staet nederwaerts coomen sullen tot Schot moeten
betaelen voor ieder koye, schaepen eenen gulden en voor ieder beest vijff stuyver. Onder expresse reserve dat
de regeerderen van Meyel dat voors. stuck
gemeynte niet langer sullen mogen gebruycken als geduerenden de voors. vijffentwintich jaeren van beleeninge van den voors. anderen Peel.
Ende die voors. contrahenten hebben gelooft gelijck sij gelooven midts desen dat contract in alle sijnen
poincten vast, stedich, onverbreeckelijck ende van weerden te houden, naer te coomen en te doen naercomen
sonder enich tegen seggen. Enz. enz.
Asten - 5 december 1663.
Dit ist van Gielen
Goerts, schepen.
Dit merck van

Jan Hendrix, schepen.

Willem Jan Willems
Joost Roefs, schepen.
Goyaert van Gorcum, schepen.
Aert Jan Aelberts, schepen.
Dit ist merck + Frans Matijsen, schepen.
Dit ist merck + Dielis Joosten, schepen
Peeter Jansen, schepen.
Peeter Wilborts, schepen.
R 78

fol 204vo

06-12-1663

Michiel Peeter Colen den ouden verkoopt aan Thomas Jacobs:
- land
in de Pas
2 l. 13 r.
1. Huybert Jan Tielen
3. de weg
4. Jan Peeter Driessen
Koopsom: ƒ 230,-.
R 78

fol. 204vo

06-12-1663

Michiel Peeter Colen den ouden is schuldig aan Joachim Willem Joachims:
- ƒ 61,85. Rente - ƒ 4,-/jr.
R 78

fol. 204vo

07-12-1663

Maria - weduwe Peeter Coninx, in leven molder, te Stockheym, land van Luyck,
verkoopt aan Andries Hendrix, molder, te Stiphoudt:
- een windmolen - met het molengereedschap, zowel binnen- als buitengereedschap - staande op de Grindt, even buiten de Maespoort, te Stockheym.
Koopsom: 506 rijksdaalders (α ƒ 2,50/st.)
Comparante heeft heden 306 rijksdaalders ontvangen. De overige 200 rijksdaalders worden, heden, over een half jaar voldaan.
Marge: 28-8-1667 - Joost Joosten Roefs - g.m. Maria - weduwe Peeter Coninx
heeft deze 500 gl. ontvangen uit handen van Andries Hendricx, molder, te Stiphout.

138
R 53

15-12-1663

Jan Jansen Claeuws - g.m. Lijsken Hansen.
Zij bevestigen dat zij de akte van huwelijksvoorwaarden - d.d. 29-7-1642 schepenen, alhier - willen haven.
- Jan Jansen Claeuws herroept het testament dat hij gemaakt heeft met Heylken,
dr Andries van de Waeter, zijn gewezen vrouw, op 6-3-1642, alhier, voor zover hem betreft.
- Verder willen zij testateuren dat de "tochte" van alle goederen die zij
bezitten komt aan de
langstlevende. Dit met uitzondering van de "stockgoederen" op Ostaden, die de erfgenaam van de testateur, terstond na zijn dood,
mag aanvaarden.
- Zij legateren aan Jenneken, dr Joost Roefs:
- een beemdje
int Root
7 cops.
Dat zij gekocht hebben van Joost Roefs.
Dit omdat Jenneken, hen nu meer dan twintig jaar achtereen getrouw gedient
heeft zonder daarvoor "eenige hueringe genooten te hebben".
- Aan Joost Roefs:
- een obligatie van - ƒ 400,- t.l.v. Joost Jan Tielen.
- de helft van een beemd - int Root
geheel 5 l.
en waarvan de andere helft reeds is van Joost Roefs.
De beemd is gekomen van Mr.Mathijs van den Hove.
Dit wegens de "menichvuldige diensten en getrouwichheden" die zij, in hun
leven, van Joost hebben genoten en nog dagelijks zijn genietende.
- Nog aan Joost Roefs:
- land
op de Lochte
1╜ l.
dit "onder last en servituet" dat Joost, of zijn nakomelingen, op Goede
Vrijdag, zal moeten "uitspinden" ΘΘn malder rogge aan den "huysarmen" van
Asten. Wie dat zijn mogen zij zelf bepalen.
De legaten worden terstond na hun beider dood uitbetaald en ontvangen.
Uit de goederen in de Stegen, waarvan Jan Jansen Claeuws volgens de huwelijksvoorwaarden alleen eigenaar is gebleven, gaan:
- aan de vier kindskinderen van wijlen Lijsken, zijn zuster - ieder - ƒ 50,-.
- aan Peeter, zn Lamert Claeuws, zijn neef - ƒ 50,-.
- aan Anneken, dr Marcelis Martens, waarvan hij, testateur, peter is - ƒ 25,-.
- aan Peeter Jan Gebelen, zijn neef - ƒ 20,-.
- aan alle kinderen waarvan hij, testateur, peter is of worden zal, en die na
zijn dood nog in leven zijn - ƒ 2,50.
- aan Hendrick Dielis:
- de helft een een stuk land - aen de Pas
geheel 1 l.
Gekomen van Jan Leuwen
- de helft van
het Koolkampken - in de Stegen
1 cops.
- aan Weyndel - g.m. Symon Custers, of haar kinderen:
- de helft van een rente van 100 daalder - t.l.v. Evert Peters.
Joost Roefs wordt benoemd als executeur, samen met Marcelis Martens, om terstond, na overlijden van de testateuren, de legaten te voldoen uit de "stockgoederen" gelegen in de Steegen en uit zijn "erfelijke en erfhafelijke" goederen uit zijn laatste huwelijk "gconquesteert" en verkregen.
De executeuren worden ook gemachtigd, om na het overlijden van beide testateuren al hun roerende en onroerende goederen te verkopen.
Het surplus, na betaling van alle legaten, kunnen zij uitreiken aan de "huysarmen" van Asten en aan andere,
waarvan de testateur hen mondeling last gegeven heeft. Zij hoeven daarvan niemand meer rekening af te leggen.
- Heer Peeter Jan Claeuws, broeder van de testateur, ontvangt, direct na overlijden van de testateur al zijn "stockgoederen" gelegen op Ostaden.
Deze wordt ook zijn enige en universele erfgenaam.
- De testatrice vermaakt aan haar twee kinderen, uit haar huwelijk met Joost
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Aert Roefs, haar eerste man, al haar "stockgoederen" verder ook haar "geconquesteerde" goederen, roerend en onroerend.
R 78

fol 205vo

16-12-1663

Hendrick Tijssen is schuldig aan Ariaen Jansen, te Deursen - ƒ 14,- wegens
aankoop van een paard.
R 78

fol. 205vo

12-01-1663

Maria - weduwe Peeter Coninx, in leven, molder, te Stockheym, beloofd alle
jaren op Lichtmisdag, te betalen 10 rijksdaalders aan Maria - weduwe Willem
Coninx, moeder van haar overleden man.
Dit gedurende het leven van haar schoonmoeder.
E.e.a. in overeenstemming met het akkoord tussen wijlen haar man en zijn moeder.
De pacht wordt jaarlijks betaald te Stockheym.
De ontvangster wordt kost- en schadeloos gehouden van eventuele invordering..
Als onderpand wordt gesteld:
- land/groes
int Root
7 l.
1. de weg
2. Dirck Fransen
3. Laurens Volders
4. Peeter Colen den ouden
Waarvan de waarde door schepenen is geschat op "wel 300 rijxdaelder".
R 78

fol. 206vo

15-01-1664

Mr. Mathijs van den Hove verkoopt aan Aert Jacobs:
- land
ontrent de Molen
1. Jan Hoefnagels
2. Peeter Goorts Wilmars
3. Convent van Ommel
4. de koper

Koopsom: ƒ 28,75.

R 78

fol. 206vo

17-01-1664

Peeter Colen de jonge is schuldig aan Aert den Bleijcker, te Gestel, bij
Eyndhoven - ƒ 150,- α 5%.
Onderpand:
- land
op de Heesackers
0 l.
1. Jan Jansen Slaets
2. Huybert Jan Tielen
3. Joost Willems
4. de straat
R 78

fol. 207

21-01-1664

Aert Jan Tomas verkoopt aan Jan Janse Michiels:
- huis, hof, hofstad, land en groes - in 't Laerbroeck
19 l.
1. Jan Hansen van Osch
't Convent van Ommel en Jacob Coppens
2. Teunis Joosten van Weert
Marcelis Geldens
3. de gemeente
Belast met: 3 vat rogge/jr aan de rentmeester der Geestelijke Goederen.
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- 3 st. en 3 duiten/jr cijns aan de Heer van Asten.
- ƒ 500,- aan Teunis NN., te Maerheese.
- ƒ 130,- aan de H. Geest, alhier.
Koopsom: ƒ 1166,50
R 78

fol 208

19-02-1664

Marten Gerits verkoopt aan Anthonis Joosten:
- land
het Neutien
2╜ l.
1. weduwe Huybert van der Loo
2-3-4. de wegen en paden
"Desen acker bij de voors. schepenen mits de duysterheyt van de coop op eene
somme van 75 gl. et acceptu voor den 50e penning ƒ 1-10-00."
R 78

fol. 208

19-02-1664

Anthonis Joosten is schuldig aan Marten Geritsen - ƒ 150,-.
Marge: 14-3-1672 - Joost Baltus, deze rente gekocht hebbende, is voldaan.
R 78

fol 208vo

20-02-1664

Peeter Goorts verkoopt aan Aert Jan Tielen:
- een rente van - ƒ 3,-/jr
(ƒ 58,- α 5%)
Onderpand:
- huis, hof, hofstad en land - aen de Molen
2 l.
1. de verkoper en Jan Goorts Hoefnagel
2. de verkoper
3. de verkoper en weduwe Willem van Weert
4. de gemeente
R 78

fol. 208vo

26-02-1664

Het Corpus van Asten is schuldig aan Joanna van Taterbeeck - weduwe Marcelis
Herinx, te Eyndhoven - ƒ 1000,- α 4╝%.
Te lossen: 10-5-1670.
Met deze som is - ƒ 1000,- gelost aan Hendrick van Gennip, te Eyndhoven akte - schepenen, Eyndhoven.
Marge: 15-2-1726 - op 2-9-1722 is deze obligatie gelost aan Wilhelmus de Haaas,
te Eyndhoven.
R 78

fol. 209vo

28-02-1664

Aert Aert Philipsen "welcke bekenden ende leede uytgecoft te sijn uyt alle sijne actie, recht ende pretensie
die hij op Cornelis Cornelissen - als getrout hebbende gehadt Goortien - weduwe geweest sijnde van Aert Philipsen ende moedere
van hem comparant, was hebbende".
Dit terzake van aangenomen gelden en verkochte goederen.
Hij behoudt wel zijn "recht en versterf" op de na te laten goederen van zijn zusters
Uitkoopsom: ƒ 185,-.
De "erffve (grond) sijn geen tien gulden weert".
R 78

fol. 210

05-03-1664

Matijs Teunissen verkoopt aan Jan Aert Vogels:
- groes
int Root
1. Daendel Fransen

3 l.
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2. het onm. kind van Jan Beckers
3. Joost Baltus
4. Hendrick Aert Rommen
Belast met: ƒ 300,- aan Maeyken - weduwe Jacob Gijsselaers.
Koopsom: ƒ 455,-.
Naschrift: In de rente van - ƒ 300,- zijn nog meer "erffven" begrepen als
onderpand.
De koper zal de overige goederen van de verkoper "vrijwaren" van
deze rente.
R 53

17-03-1664

Dirck van Breugel - g.m. Elisabeth van Ammelroy.
Zij testeren.
- Alles aan de langstlevende, met restrictie dat als Elisabet eerst komt te
overlijden dat Dirck dan gehouden zal zijn - ƒ 600,- uit te betalen aan
Marie Hendricx, nicht van de testatrice.
Deze - ƒ 600,- staan nog te ontvangen van Joost Balthis.
En alsnog:
- ΘΘn van de drie zilveren bekers,
- twee zilveren lepels,
- de hoogste kast,
- het bed, waarin Marie nu slaapt,
- twee paar lakens,
- een half dozijn "tenne telders",
- een dozijn kleine tinnen schotels,
- vier kommekes,
- drie "biezen" stoelen,
- een dozijn servetten,
- drie "toffellaecken"
- en als laatste, indien Dirck langstlevende is, zal hij al haar, testatrices,
kleren enz. geven.
Indien Elisabet langstlevende is zal zij gehouden zijn aan de naaste vrienden van Dirck uit te reiken:
- de - ƒ 600,- en alle hiervoor genoemde goederen en door Elisabet aan Marie
"vermaakt" inclusief de kleren van Dirck.
R 78

fol 211

20-03-1664

Dirck Fransen en Willem Willemsen van Haubraeken "als comende off vermogende
te wesen mede gherechte erfgenaemen van Jan Joosten - alias Switsers - ende
Lijsken Willems van Houbraeken, sijne huysvrouwe, geweeste sijnde".
Zij zien, t.b.v. Hendrick Bernarts, af van:
- huis en "erffve" - in het Dorp.
1-3. de straten
2. Michiel Colen den ouden
4. de pad
R 78

fol. 211

20-03-664

- Jan Gerards - voor zichzelf,
- Peeter Jansen en Jan Goorts Hoefnaegels - als momboiren over de twee onm.
voors. m.n. Aelken en Gerard - verwekt bij Margriet
Jansen, wijlen zijn eerste vrouw.
- Jan Goorts Hoefnaegels en Goort van Gorckum - als momboiren van de drie onm.
voors. m.n. Hendrick, Peeter en Tieleman - verwekt
bij wijlen Lijsken Hendrix, zijn tweede vrouw

kinderen van Jan Gerits
kinderen van Jan Gerits

142
Met decreet van schepenen - d.d. 12-3-1664 - verkopen zij aan Jan Peeter Driessen:
- huis, schuur, hof, hofstad, landerijen etc. - te Ostappen.
Belast met: 28 st. en een half blanck/jr aan de Heer van Asten.
- ƒ 200,- aan Joseph Rutten, te Deursen.
- 100 daalder aan Jan Canters, alhier.
- 100 daalder aan Jan Goort Hoefnaegel q.q.
- 4 vat rogge/jr, in een meerdere rente van 14 vat/jr aan Peeter
Symons, te Helmont.
- 2 gl. 4 st./jr, in een meerdere rente van - ƒ 100,- aan Pieterson,
rentmeester der Geestelijke Goederen.
Koopsom: ƒ 1785,-.
R 78

fol 212vo

04-04-1664

Gerard Willems verkoopt aan Willem Joosten Verheyen:
- hooiveld
aen Vordeldonck
1╜ l.
1. Joost Vreynsen
2. Wouter Leenders
3. Convent van Bynderen
4. Wilbort Jansen
Koopsom: ƒ 60,-.
R 78

fol. 212vo

07-04-1664

Mr. Matijs van den Hove verkoopt aan de kinderen van Frans Philipsen:
- hooiveld
den Bynder - in de Wolsberch
8 l.
1. Goort Goortsen van Bussel
2. Wouter Gevers, Cornelis Joosten van Weert
en Dries Tomas
3. de kleyn Aa
4. Flips Frans Flipsen
De koper zal gehouden zijn door de beemd te laten "wegen":
- een beemd van Anneken - weduwe Bonaventura Matijssen - gelegen in den
Bruynenweert.
- een beemd van Willem Dirck Chielen - ter pl. voors.
- een beemd van Frans Joost Fransen - ter pl. voors.
Enz. enz.
Koopsom: ƒ 650,-.
R 78

fol. 213

21-04-1664

Marten Jan Hennis verkoopt aan Teunis Teunissen van de Vorst:
- groes/hei
aen Vordeldonck
1╜ l.
1-3. de gemeente
2. Andries Hendrix
4. Hendrick van de Vorst
Koopsom: ƒ 36,-.
R 78

fol. 213vo

23-04-1664

Jr. Melchior Franciscus Duverzier - g.m. Philippina Teresa de Bourgonge dit
Rallees - weduwe Jr. Octavio de Banci - gewezen Ridder en Heer van de Rijver wonende te Elverseel, in het land van Waes, verkoopt aan Mathijs Fransen
en Peeter Reynders, zwagers:
- land
te Ommel
2 l.
1. Marten Teunis en Berbel Gerits
2. de kopers
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3. erven Vreyns Willem Tijssen
4. de weg en Marten Gerits
Koopsom: ƒ 90,-.
R 78

fol. 214

24-04-1664

Jan Peeter Driessen verkoopt aan Joost Laurensen:
- land
den Kreyenstart - in de Stegen
1 l. 35 r.
1. Peeter Anthonis Lomans
2. de gemeente
3. Hans Walravens
4. Hendrick Jan Canters
Koopsom: ƒ 135,Hij verkoopt aan Hendrick Jan Canters:
- hooiveld
in de Stegen
3 l.
1. Jan Delis
2. Huybert Jan Tielen
3. Gijsbert Hendrix
4. weduwe Paeuwels Hendrix
- groes/land
de Vlaes
1. Peeter Anthonis Lomans
2-3. de straten
4. Jan Michielsen
Koopsom: ƒ 450,-.
Hij verkoopt aan Hendrick Dielis:
- hostad, land en groes - in de Stegen
5 l.
1. Hans Walravens
2-3. de koper
4. de gemeente
Belast met: ╜ blanck/jr aan de Heer van Asten, samen met Griet van Ruth te
gelden "ende bij Griet van Ruth van den cooper te haelen".
Koopsom: ƒ 450,Hij verkoopt aan Jan Anthonis Verhyndert:
- land
den Hekelaerskamp - in de Stegen
1 l.
1-3. Jan Michielsen
2. de Koeystraet
4. Peeter Anthonis Loomans
- hei/groes
ter pl. voors.
2 l.
1. Aert Dielis
2. weduwe Marcelis Claessen
3. Peeter Anthonis Loomans
4. de Koeystraet
- land
op de Lochte
2 l. 15 r.
1. de koper
2. Jan Anthonissen Verhyndert
3. Jan Canters
4. Huybert Jan Tielen
Belast met: ƒ 15,- uit het eerste perceel aan predikant D. van der Haegen,
te Eyndhoven.
Koopsom: met de rente - ƒ 334,50.
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R 78

fol. 215vo

24-04-1664

Jan Anthonissen Verhyndert verkoopt aan Hendrick Jan Canters:
- groes
in de Stegen
1╜ l.
1. Cornelis Peeters
2-3. Jan Michielsen
4. de koper
Koopsom: ƒ 115,R 78

fol. 216

30-4-1664 dag en maand fictief - ongedateerd.

Copia
Alsoo seeckere twiest ende differentie was geschaepen te rijsen tusschen den
Walgebooren Heere Reynhardt, Heer tot Brederode, Clotirigen, des landts Vosholen, Rewijck, Asten etc. ter eender - ender ter andere seyden - der gemeynder
ingeseten der Heerlickheyt Asten en dat aengaende de gruyten, wellicke
twiest ende differentie is doet ende te nyet tot op huyden den vierden decembris toe anno 1577 en dat doer wtspreken van goede eerlicke manne van beyde
seyden daertoe gecoeren en genoemen te weetende Heer Dyrck van Rut, pastoer
tot Asten ende Janne Snoex, schoutent aldaer ende dat onder conditien ende
maniere hiernae bescreven.
Dat nu voerdaen nyemants heet sij gestelick ofte werlick sal moegen brauwen
noch te doen brauwen, noch ennich buytenbieren sal moegen indoen, noch indoen
doene kelderen, noch op stellinge leggen om te verkoepen heet en sij dat sij
ierst en voeral de Waelgeboeren H: offte zijne gecommitterde te hennen sullen hebben gegeven, ende dat op
pene als voer te verbueren nae inhalt zijnder
genaden previlegie heet sij in cramen, brueloeften ofte ierste missen darme
gelt gheeft en van ellicke gebraut heetsij groet ofte kleyn tot ellicke reysen
te geve voer die gruyt vijff stuvers en van buytenbieren van ellicke toenne
twee blancken, heetsij min ofte meer naer advenant.
Noch is gecondicioneert dat die ondersaten der Heerlicjheyt Asten sullen moegen vercoepen zekeren erven soe
van Peel als van anderen der gemeynten aengaenden
ende bij den nagebueren irst en voerall afgetekent en alsdan zijne G: te kenne te geven opdat zijn Genade die
selve sal moegen besien ende visiteren offte
dieselffs te nut ende proffitelick vercocht sullen zijn offte nyet en dat alleer sij heet selve sullen moegen
vercoepen.
Alnoch sullen die voors. ingeseten der Heerlickheyt Asten torff moegen vercoepen maer aen ghen borgers van Helmont op pene van thien Carolus gulden ellicke rijse te verbueren heeten sij bij orliff offte consent van Zijne Genaden.
Dies sullen de naegebueren gehouden wesen te leveren opt sloet van de Waelgeboere Heere tot Asten alle jaer tweehondert behuerlicke voeder toerffs en dat
sonder cost offte last van Zijne Genade.
Dese conventie en accorde sal gedueren bij en in den leven des waelgeboeren
Heere van Brederode en Helena geboeren Gravinne tot Manderscheit, Blanckenheym
en Gerartsteyn - Vrouwe van Brederode Zijne Genade henne huysvrouwe.
Dit is gheschiet bij consent van den Heeren borgemeesteren, Heeren schepenen,
kerckmeesters, hijlichgeestmeesters met de gemeyne naegebueren van Asten.
Actum den 3e decembers 1577 en was onderts.
R v. Hoeck met signature.
Dat dese met sijn principael is accorderende
attestere ick onderges. secretaris der
vrije grondtheerlijckheyt Asten.
M. van der Lith.
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R 78

fol. 217

28-05-1664

Het Corpus van Asten is schuldig aan Mr. Matijssen van den Hove - ƒ 150,- α 5%
(evaluatiegeld).
Met deze som wordt gelost - ƒ 150,- t.b.v. wijlen Jan Horix - obligatie d.d. 17-6-1661 - Asten.
"De gequeten obligatie is rek: van Andries Martens c.s. - geweesene borgemrn".
R 78

fol. 217vo

11-06-1664

Dirck Peeter Martens is schuldig aan Joost Hendrix Bruynen, te Maerheese:
- ƒ 225,- α 5%.
De voors. som is bestemd voor Goort Goortsen, zwager van Dirck P. Martens, en
hij heeft deze ook ontvangen.
Tevens zegt hij toe om deze kost- en schadeloos te houden.
Marge: 22-11-1669 gelost.
R 78

fol. 218

04-07-1664

Joost Jansen en Goryerdt van Gorckum - als momboiren van Geertruydt, dr wijlen
Jan Hendrick Symons - en wijlen Jenneken Fransen - verkopen aan Joachim Jansen
"desselffs onmundigen swaeger" de helft van:
- huis, hof en hofstad - ontrent de Kerck
1-3. Michiel Colen
2. de Rootsestraet
4. den dries - verkocht aan Jan Jansen Claeuws nog niet "gevest".
R 78

fol. 218vo

04-08-1664

Peeter Colen den ouden "donavit" Anthonis Joosten voor 6╜ el "coleur laecken"
- land
opt Santie
2 l. 3 cops.
1-3. de gemeente
2. Hendrick Dielis
4. de straat
- land
ter pl. voors.
2 l.
1-3. de gemeente
2. het Groot Gasthuys van 's Bosch
4. de straat
R 78

fol. 218vo

04-08-1664

- Joachim Jansen - g.m. Lijsken, dr Jan Hendrickx - en
- Geertruydt Jansen - en haar momboiren.
Zij verkopen aan Jan Jansen Claeuws:
- land/dries
int Dorp
3 l.
1. de straat
3. de koper en Chielen Colen
4. erven Reynder Lensen
Belast met: 15 st./jr aan de Pastorye - rentmeester Pieterson.
Koopsom: ƒ 208,-.
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R 53

07-08-1664

Cornelis Cornelissen - g.m. Jenneken Philips - wonende in het Dorp, aen de
Poel.
Zij testeren.
- Het testament van 26-7-l.l. vervalt "ende wordt in tegenwoordicheyt van haer
testateuren in het vuer geworpen en verbrant."
- De testatrice vermaakt aan Jan Dirx de With en Anneken Dirx de With, zijn
zuster - oom en moeye van de testatrice - elk ΘΘn rijksdaalder.
- Goort en Aelken Bax, te Leende, haar neef en nicht - elk ook ΘΘn rijksdaalder.
- Goort Goorts en Goossen Vreynsen, haar neven, te Someren - ook elk ΘΘn rijksdaalder.
- Alle goederen gaan naar de langstlevende.
- Na hun beider dood worden hun enige erfgenamen:
- Jenneken en Hendrixken, drs van Cornelis Cornelissen - g.g.m. Goortien, dr
Jans van Lierop, zijn eerste vrouw.
R 78

fol 219

25-08-1664

Dirck van den Hoevel, drossard van Asten en stadhouder van de "Laet- en Leenbanck" der zelfde heerlijkheid.
Hij heeft beide ambten in handen gesteld van Everard de Doerne, Heer van Asten,
"omme de selve in conformite van des voors. van den Hoevels commissie te confereren aen en ten behoeve van Sr. Johan van Hattem"
Enz. enz.
Naschrift: Dirck van den Hoevel heeft ontvangen van Johan van Hattum, drossard
enz. - ƒ 2000,- en een "vereeringe" in voldoening en betaling van
het contract van resignatie van het drossardambt enz. van Asten.
E.e.a. volgens contract voor schepenen van Asten - d.d. 17-8-1664.
R 78

fol. 220vo

10-09-1664

Jan Jan Teunissen geeft bij "erfmangeling" over aan Willem Jacobs van de Cruys:
- land
aen den Bosch
1 l.
1. de verkoper
2. de koper
3. Frans Mattijssen
4. de straat
Taxatie: ƒ 25,R 78

fol. 220

10-09-1660

Willem Jacobsen van de Cruys - geass. met Jan Michielsen "als geroepen momboir
over desselfs twee kinderen" geeft bij "erfmangeling" over aan Jan Jan Teunissen:
- hooiveld
aen den Bosch
5 cops.
1. de koper
2. Anthony Canters
3. de verkoper
4. Aert Fransen Verrijt en
de weduwe Marcelis Peeters
Taxatie: ƒ 90,-.
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R 78

fol. 220vo

17-09-1664

Peeter Jan Lemmis is schuldig aan Dielis Jansen - ƒ 39,- "van drie afgecochte
oskens".
Te betalen: Aerlemerckt - in den oogst 1665.
R 78

fol. 220vo

17-09-1664

Aelken - weduwe Wouter Dirx is schuldig aan Anneken - weduwe Peeter Hendrickx
- ƒ 25,- α 5%.
R 78

fol. 221

21-09-1664

- Hendrick Matijssen - g.m. Jaexken - weduwe Jacob Peeters van den Eeckelkamp,
- Joost en Jan, znn Jacob Peeters - en Jaexken - zij mede voor de andere
kinderen.
Zij zijn schuldig aan Jan Willems van Meyel - 102 gulden 12 st. α 5% - van
gehuurd land.
Te lossen binnen 10 jaar.
Onderpand: Hun goederen te Heusden.
R 78

fol. 221vo

08-10-1664

Het Corpus van Asten is schuldig aan Johan Pieterson - ƒ 500,- α 5%.
R 78

fol. 222

08-10-1664

Huybert Michiel Colen verkoopt aan Frans Joosten:
- land
op de Looverbosch
1. erven Bernard Reynders
2. Tomas Geldens Goosssens
3. de wegen
R 78

fol. 222

5 l.

18-10-1664

Anthonis Joosten verkoopt aan Cornelis Kemp:
- land
aen de Molen
1 l.
1. het Groot Gasthuys van 's Bosch
2. de straat
3. de gemeente
Koopsom: ƒ 10,R 78

fol. 222

11-11-1664

Aelken - weduwe Wouter Dirckx verkoopt, met toestemming van schepenen, aan
Andries Thomassen, haar zwager:
- land/dries
in de Wolsberch
1╜ l.
1. de koper
2-3. Mr. Mathijs van den Hove
4. Thomas Fransen
Koopsom: ƒ 81,50.
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R 78

fol. 222vo

18-11-1664

Michiel Peeter Colen den ouden verkoopt aan Aelken - weduwe Wouter Dirckx en haar kinderen:
- land
ontrent de Kerck - int Dorp
2 l.
1. Matijs Tonis
2. Peeter Colen de jonge
3. de wegen
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R 53

17-04-1665

Jan Pauwels - g.m. Meriken Janssen - op den achtersten Diesdonck.
Zij testeren.
- Aan Jenneke Theunis - jaarlijks - ƒ 10,-, uit te reiken door de erfgenamen.
- Aan het ene kind van de dochter van Geeff Theunis, waarvan de testateur
peeter is - ƒ 20,-.
- Aan Meri - weduwe Geeff Theunis, halve broer van de testateur, en de nagelaten kinderen - ieder ƒ 2,50.
- De goederen door hem, testateur, ingebracht - komen aan zijn erfgenamen.
- De goederen door haar, testatrice, ingebracht - komen aan haar erfgenamen.
- Zijn erfgenamen zijn:
- Teunis Pauwels, zijn broer,
- Jan en Eerken, kinderen van Teunis Pauwels - te delen half/half.
Met dien verstande dat Jan - ƒ 50,- v≤≤raf zal ontvangen.
Het deel van Teunis moet na zijn dood komen aan Jan en Eerke.
- Haar erfgenaam is:
- Jan Jacob Slaets, gedurende zijn leven, na zijn dood gaan de goederen naar
huwelijk met wijlen Grietjen, dr van de testatrice en de kindskinderen.
Merk
Jan Pauwels.
R 33 - 52

zijn kinderen uit het

31-10-1665

Johan van Hattem, drossard - aanlegger.
- contra
Henrick Jacobs - gedaagde.
Gezien de plakkaten der Staten Generaal van d.d. 24-5-1661 op de misbruiken der
"thienden" vallende op het "Gemene Land" en geordonneerd op de specie van
100 gouden realen.
Gedaagde heeft zich de laatste oogst tegen de "placcate" gedragen.
En op een akker, genoemd "de Boeschoet" , bezaaid geweest met winterrogge,
deze "ongericht en ongethiend" wezende opgeladen en weggevoerd.
Gedaagde is dus vervallen in bovenstaande "pene".
En gehouden deze te "namptificeren" voor hij in "oppositie" kan gaan.
Aanlegger stelt voor, het vonnis te houden op de voors. 100 gouden realen, voor-aleer in oppositie gegaan kan
worden.
R 79

januari 1665 - 12 januari 1674.

Het register is, door fragmentatie erg beschadigd en voor een groot deel, ook
na restauratie, onleesbaar.
Alleen die akten zijn vermeld, die, ≤f compleet ≤f te interpreteren zijn.
In dit register is bij alle verkochte goederen de 50e penning vermeld.
Op 30 aug. 1669 wordt deze gewijzigd in de 40e penning.
R 79

fol. 26vo

20-02-1666

Thijs Jansen, te Someren, verkoopt aan Daniel
- groes
tot Ostaden
1. Jan Diepenbeecx 2.
Hendrick Aerts Opm. op fol. 23 in de
Hendrick Aerts -

Selen:
1 l.
Joost Baltus en
alias Fransman
minuut van deze akte is dit:
alias Rommen
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3. Claes Wilborts
4. de waterlaat.
Marge: Akte is dubbel ingeschreven - zie fol. 24.
R 79

fol. 27

01-03-1666

dag en maand fictief.

Marten Hendricx heeft ontvangen van Anneken Meussen, zijn schoonmoeder:
- ƒ 110,- α 5% - als voorschot op het "kindsdeel" van zijn vrouw.
Onderpand:
- twee stukken groes
[
]
Marge: Akte is dubbel ingeschreven - zie fol. 23vo.
R 79

fol. 27vo

05-04-1666

Peeter Willems verkoopt aan Jan Willem Slaets:
- weiveld
aen de Beeck - te Bussel
1. Symon Claessen
2. Peeter Willems
3. Peeter van Bussel
4. Jan Willem Slaets
R 79

fol. 28

4 l.

10-04-1666

Het Corpus van Asten is schuldig aan Jenneken - weduwe Lambert Willems Verhaseldonck, te Vlierden - ƒ 400,- α 5%. t.b.v. de betaling der ingevoerde
halve verponding.
De voors. som zal gelost worden aan de voors. Hendrick soone Wilbordt Jansen.
Opmerking: De naam Jenneken - weduwe Lambert Willems Verhaseldonck is later
toegevoegd.
Er stond eerst een andere naam, welke is doorgehaald.
Waarschijnlijk is dit gedaan toen het contract, op 24 jan. 1669,
met zes jaar verlengd werd. G.S.
R 79

fol. 28vo

27-04-1666

- Jan Janssen van Gerwen,
- Goossen Hendricx - g.m. Meriken, dr Jan Jansse van Gerwen,
- Peeter Gerardt Dielis - g.m. Heylke, dr Jan Jansse van Gerwen.
Als v≤≤r-kinderen van Jan Jacob van Gerwen.
Zij zijn uitgekocht uit de goederen van hun vader - uitgezonderd hun deel in
de twee [h
] staande te Gerwen.
Zij krijgen ieder - ƒ 28,- betaald van Aert en Willem Jansen van Gerwen.
R 79

24-06-1666

Adriaen Verhofstat, coster en schoolmeester, "sieck te bedde liggende 't sijnen huyse gestaen alhier ontrent de Kercke".
Hij testeert.
- de ene helft van al zijn goederen zijn t.b.v. Luytie, zijn tegenwoordige
vrouw.
- de andere helft is t.b.v. zijn kinderen, zowel uit eerste als tweede huwelijk en dat de kindskinderen in plaats van hun ouders staan.
- De meubelen en roerende goederen gaan, voor ieder de helft, naar Luytie
voors. en naar Merike, "sijne gebreeckelijcke dochter", m.u.v. het hout voor
twee weefgetouwen, in de kerk liggend, dit gaat naar Goorts en Willem, zijn
twee jongste zonen.
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R 79

fol. 30vo

24-07-1666

Het Corpus van Asten is schuldig aan Jan Peeters van de Luytelaer, te Maerheese - ƒ 250,-.
R 79

fol. 32vo

03-09-1666

[
] Slaets en Teunis Joosten zijn schuldig aan Cornelis, tot Soerendonck
- ƒ 400,- α 5%.
Te lossen: 3-9-1668.
R 33 - 52

29-09-1666

Jan Vogels - aanlegger.
- contra
Jan, zn Jan Peter Lemmens - gedaagde.
Gedaagde heeft t.h.v. aanlegger waren "verhaelt" voor ƒ 4-06-00 en bij de
vrouw van aanlegger een valse patacon laten wisselen.
Aanleggers vrouw heeft de valse patacon terstond teruggeven. Zij heeft echter het gewisselde geld niet terug
ontvangen.
R 79

fol. 33

03-10-1666

Bruyste Geeff Colen heeft, bij belening, overgedragen aan Aert Hendrick Teunissen:
- de helft van een stuk land - gelegen aan [
]
geheel 2 l. ? cops.
3. Dirck Gerits
1-4. Bruysten Geeff Colen
3. de straat
Te lossen: over 6 jr met - ƒ 50,-.
R 145

12-10-1666

De "gemeente" verpacht de leeg liggende landerijen en groes, om daaraan te
verhalen de dorpslasten voor de oogst van 1667 en 1668.
Te ontvangen door: Joost Jansen Beckers en Hendrick Bernaerts, huidige borgemeesters.
Enige voorwaarden:
- pachttermijn: 2 jaar.
- iedere "slag" = 4 stuiver - half "slager" - half "pachter".
ieder perceel 12 stuivr voor "wijncoop" en schrijfgeld.
Verpacht worden:
- het "goet" van Jan Andriessen - aent Laerbroeck
Pachter: Peter Selen
ƒ 4-02-00/jr.
- het "goet" van Willem Marcelis Kraeckhaspel - aent Laerbroeck
Pachter: Joost Roefs
ƒ 2-08-00/jr.
- het Ven - van Anthonis van Ruth
Pachter: Frans Mathijssen
ƒ 4-04-00/jr.
- de hofstad en den akker daarbij van Willem Symons
Pachter: Gerit Geriths
ƒ 4-07-00/jr.
- het "goet" van Anthonis [Dielen]
Pachter: Peer Colen de jonge
ƒ 4-06-08/jr.
- het "goet" van Lijdt den Tijt - op de Beeck
Pachter: Goort van Gorcum
ƒ 1-04-00/jr.

- de huurders betalen van
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- den akker van Aert Melis - in de Looverbosch
Pachter: Jan Goossens
- den akker van Willem den Hoymaecker - achter de Meulen
Pachter: Mr. Mathijs van den Hooff
- den akker - tusschen de weegen
Pachter: Faes den Smith
- drie akkertjes van Willem den Timmerman
Pachter: Peter Goorts
- den akker van Jan Maes - in den Del
Pachter: Peter Selen
- den Keysersdijck tegen de "erve" van Joost Baltus
Pachter: Joost Baltus - voor zes jaar
- den Keysersdijck - behalve hetgeen tegen Joost Baltus
"erve" is
Pachter: geen
- de hofstad van Marcelis van Groeningen en de hofstad
van Hendrick Jan Aelberts
Pachter: ??
- een land op Heusden - in de Nieuw Erve
Pachter: Jan Teunis
- den akker van St. Jorisaltaer - gelegen - dicht achter
de Molen
Pachter: Jan Goorts

ƒ 3-10-00/jr.
ƒ 0-17-00/jr.
ƒ 2-08-00/jr.
ƒ 2-18-00/jr.
ƒ 4-10-00/jr.
[

]

ƒ 0-15-00/jr.
voor de lasten.
ƒ 1-07-00/jr.

"Alsoo Merike - weduwe Seel Claessen is gedwongen geweest hantlichtinge te
doen van seecker
- voorste en achterste eeuwselvelt - gelegen aen Vordeldonck
en mitsgaders
- een land - den Braekwinckel - gecomen van Hendrick Wilborts - genoemd
den Roeter - en niemant dieselfde stucken voor de lasten heeft willen aennemen, soo is met consent van schepenen, aen Merike toegestaen de stucken
te mogen aenslaen mits betaelende de voors. lasten."
R 79

fol. 34vo

15-10-1666

maand fictief.

- Willem Jacobs - g.m. Jenneke, dr Francois Claessen,
- Huybert Hendrix - g.m. Goortien, dr Francois Claessen.
Erfgenamen van Francois Claessen - en Elisabet, zijn vrouw.
Zij verkopen hun deel in de erfelijke goederen aan Peerke, dr Francois Claessen.
Opmerking: De goederen worden wel met name genoemd, doch zijn onleesbaar geworden.
R 79

fol. 36

10-12-1666

Abraham Jan Lomans is schuldig aan Jacob Luyten, te Nederweert - 50 rijksdaalders.
Onderpanden: onleesbaar.
R 79

fol. 36vo

13-12-1666

Marten Andriessen verkoopt aan Willem Joosten Verheyen:
- land
in den Boesschot
5 cops.
1. Margriet - weduwe Peter van Ruth
3. Jacob sGrooten
4. de weg
Verder onleesbaar.
Koopsom: ƒ 375,-
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R 79

fol. 37

16-12-1666

Dirck Philipsen en Dirck Peters zijn schuldig aan Lijsken Hendrick Deentiens,
te Maerheese - ƒ 300,-.
Verder onleesbaar.
R 33 - 52

17-12-1666

Mathijs, zn wijlen Mr. Jan Colen - aanlegger.
- contra
Gisbert Hendricx n.u. - gedaagde.
Schepenen gelieven te verhoren namens aanlegger:
- Gerart zn Gerart Flodders,
- Gielen Goossens,
- Jan zn Jan Martens.
"Oft nyet en is waerachtich dat ontrent die vijff jaeren geleden den voors. Mathijs Jan Colen heeft geweest
in een mutueel contract met Joost soone van
Jan Laureyssen boven int lant oft sticht van Paterboirne ende tsaemen allen
prouffeydt van tverhandelen van de ketelen ende andere waeren van liewaet souden trecken ende dat sij tsaemen ketelen hadden gehaelt tot Coolen (Keulen),
onbetaelt gebleven den selven vercocht gehadt hebbende, daervoor vermangelt
liewaet, werdich geweest sijnde ontrent die 35 ricxdaelders metten bijgelegden
teergelt die welcken den selven Joost altemael heeft aengeslaegen sonder den
requirant yet meer als elff ricxdaelders heeft daervan inde generaele masse
te brengen ende soomen bevonden heeft denselven Joost tgelt van tliewaet tenemael heeft verteert"
Wat zij hiervan weten ?
Michiel Goossens, 24 jaar, bevestigd e.e.a. en dat zij handel hebben gedreven
zoals die "ketelbueters van dese lande in die lande sijn doende. Dat Matthijs
Jan Colen ketelen gehaelt hebbende binnen de stadt Colen ende de selve gebrocht in sticht van Paterboirne ende dat wijlen Joost Jan Laurensen metten
voors. Matthijs hebben gemaeckt accoort omme haere koopmanschap tsamen te handelen ende te drijven volgens ketelbuetersrecht ende gewoonte".
Hij getuigd verder:
"Dat soo wanneer den eenen ketelbueter metten andere in companie treet ofte
samen accoort maecken dat alsdan alle baeten ende proffijten mitsgaders allen
schaeden ende interessen halff ende halff moeten gedraegen worden".
"Dat Joost Jan Laurensen ontrent dien tijt, bij hem, deponent, is gekomen in
een seecker dorp, ontrent twee uren van Colen, ende daernaer in de stad Bon
ende dat den selven Joost alsdoen bij hem hadde verscheyde stucken lijnwaet
die hij verkochte"
Hij weet ook nog:
"Dat Joost op seecker dorp gelegen ontrent halfwech Colen en Bon heeft gevochten gehadt ende dat hij daervan boete en scaede heeft gegeven aen den Officier,
sonder te weten hoeveel".
Maar weet wel:
"Dat Joost alle het gelt van het lijnwaet dat hij vercocht ende in handen gehadt heeft, heeft geconsumeert
ende verteert"
Hij heeft van het verdere "geen kennis" en "persisteert" bij zijn verklaring.
Gerart Gerits, 23 jaar, zegt: "Dat hij ontrent vijff jaeren geleden voor knecht
is aengenomen bij Joost Jan Laurensen om met hem te gaen in 't lant ofte
sticht van Paterborne, alwaer den voors. Joost en den voors. requirant tsaemen
veel koperen tot Colen gehaelt hebbende saemen hebben vermangelt ende verkocht ende contracht gemaeckt dat se
voortaen saemen soude genieten baete ende pro-
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fijte. Waernaer ende uyt crachte van mutueele contracte Joost heeft medegenomen
omme te vercoopen een groote quantiteyt van lijnwaet werdigh wesende ontrent
27 ricxdaelders met eenigh teergelt twelck Joost heeft ontfangen van de voors.
requirant ende met hem attestant, als knecht, is gegaen nae sticht van Colen
omme het lijnwaet te vercopen. Gelijck eenigh lijnwaet daervan sijnde Joost aen
hem, attestant, heeft gegeven elff ricxdaelders omme aen den requirant in desen
over te tellen, gelijck geschiet is ende de rest den voors. Jooste bij hem attestant en requirant gecomen sijnde tenemael verconsumeert, ende sonder iet bij
hem requirant quam sonder den selven requirant sijn mutueel contracten als niet
hebbende aen hem voldaen ende tenminste niet hebbende."
Hij "persisteert" bij deze verklaring.
Jan Martens, 30 jaar, weet:
"Dat de requirant en Joost Jan Laurensen, nu ongeveer vijff jaer geleden een
mutueel contract van winst en verlies hadden om in sticht van Paderborne cooper ende lijnwaet te verhandelen en te vermangelen".
"Dat Joost eene groote quantiteyt van lijnwaet betrouwt wesende omme tot Colen te vercoopen, is den selven
Joost bij Mathijs Jan Colen gecomen tot Duyts,
gelegen bij Colen, sonder eenigh gelt bij hem te hebben ende sonder aen den requirant te geven eenige
voldoeninge van den ontfanck van den lijnwaet, maer
wel ter contrarie heb horen seggen aldaer int lant, dat den selven Joost tgelt
van lijnwaet in lant sou hebben verteert ende versmeert ende vervochten".
Hij heeft verder "geen kennisse meer" en "persisteert".
R 79

fol. 37vo

03-01-1667

Peter Colen den ouden verkoopt aan Cornelis Cornelissen:
- groesveld
int Root
2 l.
1. Laureys Volders
2. Mr. Mathijs van den Hove
3. den Dijck
4. erven Jan Slaets
R 79

fol. 38

24-01-1667

Aert Dielis verkoopt aan Cornelis [C
]:
- land
aen de Pas
[
]
1. [
] Jan Tielen e.a.
2. Jan Jan Slaets
3-4. de straat
- land
aen de Pas
╜ l.
1. kn Bernardt Reynders e.a.
2. Hendrick Jan Canters
3. Cornelis Peters
4. de Meulenpat
Koopsom: ƒ 40,-.
R 79

fol. 38vo

07-02-1667

Voors. Peeter Willems en Claes Jacobs worden bedankt voor het voeren van de administratie over de persoon en
goederen van Franske Willems - g.m. Peter
Willems.
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R 79

fol. 51vo

03-02-1667

fragmenten.

Procuratie
O.m.
- Mr. Pieter Dirx van Roomburh - schoolmeester, te Leyderdorp - g.m. Barbara,
dr Adriaen Hoffstadt,
- Cornelis Dircx van Roomburgh, te Leyden, - g.m. Machtelt, dr Adriaens Verhofstadt.
Beiden kinderen van wijlen Adriaen Verhofstadt - in leven koster en schoolmeester, te Asten - en Annetjen [
].
Er is ook nog sprake van:
- Adriaen en Anneken, kinderen van Anneken, dr Adriaens Verhoffstadt - met
hun voogden - te Leyden,
- Jan en Maria - beiden minderjarig - en kinderen van Mr. Adriaen Verhoffstadt - g.m. Elisabeth van Roon, zijn tweede vrouw - te Leyden,
De akte is opgemaakt, 3-2-1667, voor notaris C. van Barendrecht, te Leyden.
Zij verkopen aan Dick van Breugel:
- huis, hof en hofstad
Koopsom: ƒ 88,-.
Zij verkopen aan Joost Baltis:
- land
in de Beckers
1-2-3-4. de gemeente
R 79

fol. 40vo

01-03-1667

2╜ l.
Koopsom: ƒ 40,-

dag en maand fictief.

Joost Roefs en Marcelis Martens zijn bij testament - d.d. 15-12-1663 - van
Jan Janssen Claeuws - g.m. Lijsken Hanssen benoemd tot executeuren, van de
hieronder genoemde, te verdelen goederen:
Verder onleesbaar - zeer grote akte !!
Lijske is ten tijde van de verdeling nog in leven.
R 79

fol. 48

21-03-1667

Peter Michiel Colen den ouden verkoopt aan Anthony Canters:
int Root
5 l.
Koopsom: ƒ 337,-.
R 79

fol. 48vo

21-03-1667

Michiel Peeter Colen den ouden heeft in vorm van belening overgedragen aan
Jan Goorts Hoefnagels, molder:
- hooiveld
achter Ostaden
2 l.
1. Wolphert Ideleth
2. Aert Aerts
3. Joost Baltus
4. Laurens Volders
Te lossen: heden over drie jaar met - ƒ 140,-.
R 79

fol. 49vo

25-03-1667

Dirck Hendrick Huyberts, aan het [Laerbroeck] heeft ontvangen van Jan Bastiaen
Martens - ƒ 87,50 α 5%
(ƒ 4,37╜).
R 79
fol. 50vo
01-04-1667
Jan Jan Claessen verklaart "te beschudden en te vernaderen" de goederen die
Jan Claessen, zijn vader, zijn aangestorven van wijlen Jan Janssen Claeuws.
En hem, verkoper, (de vader!) zijn ten deel gevallen bij S. en D.
Op heden zijn de goederen verkocht aan Jan Dielis Hendrix.
Als zoon is hij "naerder in bloede".
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R 79

fol. 54vo

10-04-1667

dag fictief.

Jan Hendricx den ouden verkoopt aan Goort en Jan, zijn broeders:
- land/groes
int Liender
samen 2╜ l.
1. Mr. Wolphert Ideleth
2. Andries Thomassen e.a.
3. Goort en Jan Hendricx
4. de straat
Hij verkoopt aan Jan Hendricx de jonge:
- groes
int Liender
1╜ l.
1. [
]
2. Aert Dielis
3. [
] Jan Maes
4. Peeter [
] Lomans
Koopsom: ƒ 100,-.
R 79

fol. 55vo

18-04-1667

Mathijs Anthonis Wreynssen verkoopt aan Jan Aert Vogels:
- land
int Root
╜ l.
1. Goiaert van Gorcum
2. weduwe Jan Willems van Ostaden
3. Mathijs Anthonis Wreynssen
4. de straat
Koopsom: ƒ 40,-.
R 79

fol. 56

20-04-1667

Joost Janssen Coopmans verkoopt aan Cornelis Janssen Kemp:
R 53

24-04-1667

Aelbert Jaspers, hovenier bij Mevrouwe van Asten, wonende in het neerhuis
van het kasteel, testeert.
- Direct na zijn dood, aan alle kinderen waarvan hij peter is, uit te reiken ΘΘn rijksdaalder.
Het betreft kinderen die hij "geheven" heeft te Boxtel, St. Michiel Gestel
en Asten.
Uit te reiken door zijn erfgenamen en komende uit zijn goederen te Boxtel
gelegen.
- Te Asten uit zijn "gerede" goederen en "uitgezette" gelden door de curatoren
uit te reiken aan:
- aan Margriet, dr Elias Peeters - ƒ 10,-.
- aan de kinderen van Merike, Jenneke, Neelken en Jenneken, zijn vier gewezen zusters en Adriaen Jaspers van den Heuvel, zijn halve broeder,
hoofsgewijs, zijn "stock- en erfgoederen" gelegen te Boxtel.
- Joost Roefs en Goiaert van Gorcum worden benoemd tot curatoren - zij aan-
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vaarden zijn "biehal, obligaties, geld en kleren" om daaruit de schulden
en legaten te betalen.
Het restant wordt daarna geschonken aan den Armen van Asten.
R 79

fol. 56vo

05-06-1667

Peeter Bollen verkoopt aan Jenneke - weduwe Jan Jansen Deenen:
- land
op den Diesdonck
5 cops.
1. Jenneke - weduwe Jan J. Deenen
2-3-4. Jan Pauwels
Koopsom: ƒ 120,R 33 - 52

19-06-1667

1/2

Joost Janssen Coopman - aanlegger.
- contra
Mr. Anthoni Canters - gedaagde.
Ik onderges. verklaar op mijn mannenwaarheid en priesterschap dat ik met mijn
vader ben gekomen uit het Dorp, gaande naar huis. Onderweg heeft Joost Janssen Coopman mijn vader
"gewecklacht" met een blank mes in zijn hand en meende alzo mijn vader "van achtere te doorsteecken" als deze
zich niet had "gedefendeert"
Francis Canters - P.
19-07-1667
2/2
H.H. Schepenen gelieve te verhoren ter instantie van Mr. Anthony Canters:
1. Peeter Andriesse, 28 jaar,
2. Anneke - g.m. Peeter Andriessen, 48 jaar,
3. Geeff Janssen van Rest, 56 jaar,
4. Peeter Jan Canters, 36 jaar,
5. Anthonis Jan Deynen, 50 jaar,
6. Bruysten Franssen, 40 jaar,
7. Cornelis Janssen Cemp, 43 jaar,
8. Joris Willems, 43 jaar
Dits
merk van Joris Willems.
Aan 1-2-3-4 te vragen:
Of het hun niet "kennelijck" is en of zij niet met eigen ogen hebben gezien dat Joost Janssen Coopman
verscheidene "reysen" is gekomen van het Ommelsche Broeck
met "hiester ofte houdt" dit dragende naar zijn huis, hoe dikwijls, waartoe hij
het hout was gebruikende en of zij het hem hebben zien "houwen" ?
1. Verklaart - dat hij "15 of 16 jaeren herwaerts, drie ofte vier onbeheept"
Joost Jansen Coopman over de straat enig hout naar zijn huis heeft zien
van "hoe. wat, waar" enz.
2. Verklaart - dat zij gezien heeft, nu al vele jaren geleden, zittende in haar
Janssen Coopman daar voorbijgaande, dragende
"een hout". Zij heeft het maar eens gezien, niet wetende of het een heester
was of hoe hij het zelve gebruikt heeft. Enz. enz.
3. Heeft van het gevraagde "egeene de minste kennisse".
4. Weet alleen dat hij, vele jaren geleden, Joost Janssen Coopman op het Ommels
Broeck "heeft sien houwen een heester, sonder te connen segen of hij de selve geheel afhouwde of niet". Hij heeft hem alleen zien kappen.
Aan 6-7-8 te vragen:
Of zij niet weten dat Joost Janssen Coopman de "thiende" op het land van Mr.
Anthony Canters heeft "ontvoert" en aan U heeft moeten restitueren, hoeveel

dragen - weet verder niet
huis, spinnende, dat Joost
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hij U heeft moeten geven ?
6. Weet dat, nu ongeveer twee jaar geleden, Joost Jansen Coopman - een Geestelijke clamptiende - hoogh Ommel - heeft gepacht, gelegen naast de Geestelijke clampentiende van Cornelis Cemp en Joris Willems en dat Joost Jansen
Coopman, van een akker van Anthonis Canters, groot ca. 2 l., liggende in hun
daarvan heeft gehaald. Aanvoerende dat het onder zijn
"pacht" viel.
Deponent c.s. hebben hierover Joost Jansen Coopmans "aangesproken" waarna
deze afstand heeft gedaan en hen hun "contentement" gegeven.
7-8. Verklaren ongeveer gelijkluidend.

clamp, de "thiende"

Aan 3 te vragen:
Of hij weet dat Joost Jansen Coopman tussen Omel en het Dorp heeft liggen wachten op Mr. Anthoni Canters ?
Dat hij met "een bloodt messe in de handt" op U is toegesprongen en in de
hand of duim gekwetst heeft ?
Dat hij daarna Mr. Anthoni Canters is achtervolgd ook met "het mes in de
handt" ?
3. Verklaart te "persisteren" bij zijn verklaring die hij in deze, nu omtrent
20 jaar geleden, heeft afgelegd.
R 79

fol. 59vo

21-07-1667

Jan en Joost Hoefnaegel - als kinderen en erven van wijlen Goort Hoefnaegel,
molder, te Someren - g.g.m. Jenneke Willems van Lieshout.
Zij voeren een proces - voor schepenen van Lieshout - tegen Ruth Evers en
[
] wegens geleend geld en andere pretenties.
R 79

fol. 61

24-08-1667

Gijsbert Hendricx verkoopt aan [
] Lamberts:
- groes
in het Root
5 cops.
1. Anthonis Swaegers
2. Michiel Colen den ouden
3. Joost Diercx
4. Joost Roefs
R 79

fol 62

25-08-1667

Aert Jacobs Timmermans is schuldig aan Lijsken [
heese - ƒ 200,- α 5%.
Te lossen: d.d. over 2 jaar.
R 79

fol. 62vo

] Deentiens, te Maer-

25-08-1667

Mathijs Janssen van de Zande, te Someren, verkoopt aan Aert Jan Tielen:
- groes
neffen de Kempkens - aen den Dijck
3 l.
1. de koper
2. de Kempkens
3. Jacob Dirck Coppens
4. de Aa
Koopsom: ƒ 150,-.
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R 79

fol. 63vo

25-08-1667

Willem Philipsen van Heughten verkoopt aan Mr. Anthony Canters:
- huis en hof - te Ommel
1-3. de koper
2. Peeter Reynders Coolen e.a.
4. de straat
Zoals verkoper het verkregen heeft van de kinderen Marten Zeelen.
"Des soo gelooft den vercooper daer jaerlijcx uit te gelden aan Mr. Anthony
Canters - 28 stuiver - wesende het capitael - 28 gulden.
En beloofd de koper, na dood van Willem Philipsen, een rente af te dragen van
[3 gl. 10 st.] uit een meerdere rente - verder onleesbaar.
R 33 - 52

31-08-1667

Martine - weduwe Ardt Geuarts, te Someren - aanlegger.
- contra
Jan Franssen Verrijt - gedaagde.
o.a.
Gedaagde heeft, omtrent "Vastelavont" 1666, van, nu, wijlen Ardt Geuarts een
paard gekocht.
Hiervan is hij - ƒ 18,- schuldig geleven.
Deze komen aanlegster nu toe, als zijnde "erffgenaem moboliar".
Zij verzoekt om de betaling te "effectueren".
R 53

19-10-1667

Philips Gerits van de Moosdijck - a.s. bruidegom - en Maria - weduwe Jan
Peeters - geass. met: Hendrick Jan Canters en Jan Teunis Verhindert, haar momboiren. - en
Hendrick Jan Canters - mede voor Jan Canters, zijn vader
en alsook vader van Maria, de toekomende bruid.
Zij maken huwelijksvoorwaarden:
- Indien uit dit a.s. huwelijk kinderen worden geboren dan zullen zij ΘΘn zijn
met de kinderen uit het huwelijk van Maria - en Jan Peeters.
- Al de goederen die Maria en Philips nu hebben en eventueel nog "aengestorven"
mochten krijgen, worden, indien uit dit huwelijk geen kinderen geboren worden, verdeeld volgens de costuymen van Asten.
R 79

fol. 64

01-01-1667

dag en maand fictief

Joost sone Joost Roefs - g.m. Maria, dr Willem Dircx - [weduwe] Peeter Conincx,
molder te Stockheym.
Zij akkorderen betreffende de kwesties en geschillen die later zouden kunnen ontstaan tussen beider nakinderen, geboren en nog geboren wordende - en de
twee v≤≤r-kinderen van wijlen Peeter Conincx.
Verder onleesbaar
Marge: Wordt teniet gedaan - d.d. ??
R 79

fol. 65

01-11-1667

Het corpus van Asten is schuldig aan Joost Joost Roefs - ƒ 500,- α 4╜%.
Naschrift: Hiermee is gelost - ƒ [
] die de gemeente schuldig was aan de
erven Pieterson.
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R 79

fol. 66

05-11-1667

Joost Roefs en Marcelis Martens - als executeuren van het testament van Jan
Janssen Claeuws - g.g.m. Lijsken Hansen.
Deels onleesbaar door fragmentatie.
Zij verkopen aan [Thomas Jacobs] - o.a.:
- hooibeemd
in de Stegen
2 l.
1. Jan Dielis
2. Dirck Peeters
3. de Schouwloop
4. de verkopers
- de helft van
den hoogen Dries - in de Stegen
1╜ l.
1. Jan Dielis
2. de koper e.a.
3. Wolphert Ideleth
4. de weg
- land
int midden van de Grootenacker in de Stegen
3 l.
1. Aert Dielis
2. de weg
3. Jan Dielis e.a.
4. Joost Roefs e.a.
- een halve akker
aen den Bremberch - in de Stegen
1. Jan Dielis
2. 't Convent van Ommel
3. de weg
Belast met: ƒ 5,-/jr aan de Kerk van Asten.
- ƒ 5,-/jr aan de H. Geest van Asten.
- 1 vat rogge/jr aan Peeter Symons, te Helmont.
Koopsom: ƒ 1000,-.
Naschrift: Gedurende het leven van de weduwe Jan Janssen Claeuws [zal zij
mogen blijven gebruiken]:
- den halven hoogen Dries
22 r.
- groes
╜ l.
- den Hengst
1 l.
- teulland - aan den Ommelsenpadt
1 l.
R 79

fol. 67vo

05-11-1667

dag en maand fictief.

Joost Roefs verkoopt aan Thomas Jacobs:
Door fragmentatie slechts deels leesbaar.
- schuur met de aangelegen plaats - in de Stegen
1. de koper
2. erven Jan Ideleth
3. de straat
4. Jan Canters en Huybert Thomas
- een halve beemd den Clijnen Hengst - in de Stegen
2 l.
1. Aert Dielis
2. Hendrick Dielis e.a.
3. het Convent van Ommel
4. Jan Canters
- land
het Coolcempke
6 r.
1. Hendrick Dielis
2-3. Jan Canters e. a.
4. de straat
Koopsom: ƒ 550,-.
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R 79

fol. 68vo

21-11-1667

Thomas Franssen verkoopt aan Peeter Willems:
- hooibeemdje
int Lielder
1. weduwe Wouter Dircx
2. de weg
3. Peeter Jansen
4. Gijsbert Hendricx
R 79

fol. 69

30-11-1667

1 l.

Koopsom: ƒ 48,-.

dag en maand fictief

Bartholomeus Goiarts - g.m. Engel Peters.
Onleesbaar door fragmentatie.
De naam Hennis komt hierin voor - zie ook fol. 89vo.
Naschrift: Alzo heeft Bartholomeus Goiarts geen pretenties meer op de
goederen van Peeter Teunis.
Koopsom: ƒ 132,R 79

fol. 69

01-12-1667

dag fictief

Joost Baltus Philips is schuldig aan Joost [
R 79

fol. 69vo

], te Maerheese - ƒ [

]

14-12-1667

Joost Roefs - procuratie hebbende, d.d. 12-12-1667, te [Neer..
] van Metgen
- weduwe Joost Jan Isermans "ofte Monis" met haar "aenbehout soon" Peeter
Willis - g.m. [
], hun dochter.
Verder onleesbaar.
R 79

fol. 70

21-12-1667

- Peeter Reynders,
- Mathijs [
]
- Marten Jan Teunissen - g.m. Anneken.
Zij verkopen aan Mr. Anthoni Canters:
- een kamer met het aangelag - te Ommel - waar nu Michiel Jacobs de Seeger
in woont.
1. Michiel Jacobs van de Cruys
2. Willem Philipsen
3. de weg
4. de straat
R 79

fol. 71

24-01-1668

- Merie - weduwe Goossen Michiels - geass. met Peeter Colen den [
] en
Hendrick Cornelissen,
- Michiel en Jan - voor zichzelf en mede voor hun vier onm. broers en zusters
m.n. Joostien, [M..
], [
] en Heylken.
Allen kinderen van Goossen Michiels - en Merie.
Zij verkopen:
- hof, hofstad en dries daaraan
Verder onleesbaar.
Koopsom: ƒ 342,-.
Zij verkopen aan Jan Goossens - voor ƒ 50,-:
- land
op de Lochte

1╜ l.
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1-3. Joost [
]
2. Peeter Janssen
4. [ de gemeene ... ]
Belast met: 5 st./jr cijns aan het Huis van Asten.
R 79

fol. 72

25-01-1668

- Anthonis Jan Hendricx - g.m. Anneken, dr Lijneke Marcelis,
- Goiaert Gevarts - g.m. Lijneke Marcelissen - ook dochter van Lijneke,
- Joost Roefs en Dirck [
] - als momboiren van Heylke, onm. dr van
Lijneke Marcelissen.
Kinderen en erven van Ceel Anthonissen Verrijt - g.m. Lijneke.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Anthonis
- onleesbaar
te Ostappen
3 l.
- land
aen den Diesdonck
43 r.
1. Heylke Zeelen
2. Jan Hendricx
3. Peeter Gevarts
4. Mr. Peeter Bunnens
- groes
in de Vloet
╜ l.
1. Jan Andriessen van Ruth
2. Maria Teunis Tielens
3. de Aa
4. de gemeente
- hooiwas
in de Spleet
1 l.
1. Anthony Canters
2. Wilbort ?
3-4. de Aa
Belast met: 12 st./jr aan de Heer van Asten - uit het geheel - voor dit
deel 3 st./jr.
2e lot: [
]
Verder deels onleesbaar.
- 1/3e deel - het achterste - in het Eeuwsel
2 l.
Opm.: (Het 4e lot krijgt ook het achterste deel G.S.)
1. Vreyns Meeuwssen
2. Heylke Seelen
3. Goort Gevaerts
4. Anthonis Canters
Belast met: 3 st./jr cijns aan de Heer van Asten - zijnde ╝e van 12 st./jr.
3e lot: Goiaert
Verder deels onleesbaar.
- 1/3e deel - het voorste - in een Eeuwselveltie
2 l.
1-3. Vreyns Meeussen
2. Jan Hendricx
4. Mr. Anthony Canters
- hooiveld
het Rietbeemptie
2 l.
1-3. Vreyns Meeussen
2. Goort Hendricx Verbooyen
4. Mr. Antony Canters
Belast met: 3 st./jr cijns aan de Heer van Asten - zijnde ╝e van 12 st.
4e lot: Heylke
Verder deels onleesbaar.
- 1/3e deel - het achterste - in het Eeuwselveltie
2 l.
1-3. Antony Canters
4. Jan Hendricx
- 1/3e deel - het voorste - in de de hoycamp op den Diesdonck
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1. de gemeente
2. Antonis Ceelen
3. Mr. Peeter Bunnens
4. Goort Gevarts
Belast met: ╝e deel van 12 st./jr cijns aan de Heer van Asten - voor dit deel.
R 79

fol. 74vo

01-02-1668

dag fictief

Michiel Peeter Colen den ouden verkoopt aan Mr. Mathijs van den Hove:
- een cijns van 6 gl. 14 st./jr
(5%)
Onderpand:
Onleesbaar
Marge: Josina - weduwe Joost Hoefnagel - geass. met Francis Hoefnagel, haar
zoon, stemt toe in cassatie - 17-3-1702.
R 79

fol. 75vo

20-02-1668

Abraham Jan Michiels verkoopt aan Joost Joosten Roefs:
- hooibeemd
int Root
2╜ l.
1. Laurens Volders
2. Anthonis Martens
3. Aert Aerts
4. Joost Baltus
Koopsom: ƒ 216,-.
R 79

fol. 76

20-02-1668

Joachim Janssen geeft bij "erffmangeling" over aan Joost Baltus:
- den hof - in "t Dorp
1-3. Michiel Peeters den ouden
2. de straat
4. erven Jan Janssen Claeuws
Koopsom: ƒ 24,-.
R 79

fol. 76vo

20-02-1668

Michiel Peeter Colen den ouden is schuldig aan Dirck Jan [
- [ƒ 1 5,-].
Zijn gelost - doch onleesbaar.
R 79

fol. 76vo

]

20-02-1668

Michiel Peeter Colen den ouden verkoopt aan Marcelis Martens en de weduwe
Wilbort Martens:
- een rente van ƒ 5,-/jr
(5%)
Onderpand:
onleesbaar
Belast met: .......... te 's Bosch.
Marge: 8-2-1706 - Gevert Paulus stemt toe in cassatie.
R 9

fol. 77

20-02-1668

Michiel Peeter Colen den ouden is schuldig aan Marcelis Martens - 20 gl. 19 st.
Marge: 1-12-1674 gelost.
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R 79

fol. 77vo

21-02-1668

Aert Janssen verkoopt aan Joost Baltus:
- hooiveld
't Haverlandt
1 l.
1. het "goet" Hendrick Heynen e.a.
2. Jan Diepenbeeckx
3. Marcelis Martens
4. Claes Wilborts
Koopsom: ƒ 6,-.
R 79

fol. 78

Mathijs Janssen van [
Verder onleesbaar.
R 79

fol. 78

24-02-1668
] verkoopt aan Aert Jacobs:
Ostaden
24-02-1668

Andries Andriessen verkoopt aan Frans [Willems] en Jan, zijn zwager:
- land
aan Vordeldonck
2 l.
1-3. Frans Willems
2. Wilbort Janssen
4. de straat
- groes
aan Vordeldonck
2 l.
1. Frans Willems 2. de gemeente
3. Willem Joosten
4. de straat
Koopsom: ƒ 210,R 79

fol. 78vo

09-03-1668

Het Corpus van Asten is schuldig aan Aert Adriaensen van Rijsinge, bleycker,
te Eyndhoven - ƒ 2000,- t.b.v. de halve verponding.
Marge: 18-3-1739 - gelost aan E. van de Renne, te Eyndhoven - ƒ 711-04-07.
1738 - gelost
- ƒ 1288-15-09.
- ƒ 2000-00-00
De obligatie was ingeschreven - te 's Bosch - op het Comptoir
der Beeden - onder nr. 7 - d.d. 9-3-1668.
R 79

fol. 80vo

11-04-1668

- Daendel Frans Colen,
- Frans Frans Colen - mede voor:
- Aelke, hun moeder - en
- Jan Frans Colen,
- Wilbort Daendels - g.m. Anneke, dr Frans Colen.
- Henderske - weduwe van Peeter Frans Colen.
Zij zijn schuldig aan Jacob Tielens - hun respective [
Marge: 3-12-1709 - Gelost aan de erfgenamen Jacob Tielens.
R 79

fol. 81vo

11-04-1668

] - ƒ 550,-

dag fictief

Andries Thomas - g.g.m. Heylke Jan Seelen, zijn eerste vrouw.
Hierbij heeft hij kinderen.
Verder grotendeels onleesbaar.
Zij hebben nog goederen gekregen van Dirck Laurenssen - en Anneke, zijn vrouw.
En goederen gekocht van Aelke - weduwe Wouter Dircx.
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R 79

fol. 83

18-04-1668

Evert Janssen en Jan Teunissen, op Heusden, hebben ontvangen van Joost Roefs
en Marcelis Martens, kerkmeesters - ƒ [
].
Als onderpand stelt Evert Janssen:
- hooibeemd
achter het Haverlant
7 l.
R 79

fol. 84

01-05-1668

datum fictief

Michiel Peeter Colen
verder onleesbaar
Marge: Frans Marcelis - g.m. Engel Franssen is voldaan van deze rente van
ƒ 3,-/jr uit handen van de weduwe Geerit [
] - d.d. 2-6-1697.
R 79

fol 84

02-05-1668

Tot 2 mei 1668 is Peter van der Lith werkzaam geweest als "secretaris
substituyt".
En op heden, 2 mei 1668, heb ik, bij vorm van resignatie, de secretarie van
mijn oom, Marten van der Lith, verkregen.
Na eedsaflegging, in handen van de drossaard, zal ik voortaan protocoleren
als secretaris van Asten.
P. van der Lith.
R 79

84vo

07-05-1668

- Peeter Michiel Colen
- Michiel en Jan, zijn
- Jenneke Willems, hun
Tobias Barens.
Zij verkopen aan Joris
- hooibeemd

den ouden - voor de helft - en
zonen - mede voor:
halve zuster, wonende dicht bij Amsterdam - en g.m.

R 79

09-05-1668

Willems:
int Root
3╜ l.
1. erven Flips Apen
2. Michiel Peeter Colen
3. Joost Roefs
4. erven Jan Jansen Maes
De verkopers en Joost Joosten Roefs stellen als "weirpant" als de goederen
hen competerende.
Koopsom: ƒ 350,-.
fol. 85

Peter Willems, te Someren, verkoopt aan Willem Joosten Verheyen:
- hooibeemd
op de Leynsdonck
1. Willem Vermeulen
2-3. de Heer Pieterson
4. de Aa
Koopsom: ƒ 107,Hij verkoopt aan Gerit Willems Vermeulen:
- huis en aangelag - aen Vordeldonck
3 l.
1. Gerit Willems Vermeulen
2. Marten Andriessen
3. Tijs Willems
4. de straat
Koopsom: ƒ 200,-

166
Hij verkoopt aan Marten Andriessen:
- land
aen Vordeldonck
3 l.
1. Marten Andriessen
2-3. Gerit Willems Vermeulen
3. Jan Joosten
- land
aen Vordeldonck
2 l.
1. Willem Joosten en Wilbort Jansen
2. Gerit Willem Vermeulen
3. de gemeente
- drieske
aen Vordeldonck
3 cops.
1. Tijs Willems
2. Jan Baltus en Tijs Bruysten
3. de gemeente
4. Gerith Willems
- eeuwselveldje
op de Leensdonck
1╜ l.
1-2. Willem Joost Verheyen
3. Marten Andriessen
4. de gemeente
Belast met: ƒ 75,- aan Frenske - weduwe Willem Vermeulen.
- ƒ 25,- aan de erfgenamen Marten Melgers, te Hees.
- 8 st. 3 ort/jr aan de rentmeester der Geestelijke Goederen,
te Helmont.
En beloofd de koper te betalen aan verkoper - ƒ 200,- binnen de tijd van
vier jaar.
Koopsom: ƒ 300,-.
R 79

fol. 86

23-05-1668

Wilbort Daendels, te Vlierden, heeft ontvangen van Joost Bruynen, te Maerheese - ƒ 600,- α 6% "ende dat los, liber ende vrij van alle schattingen,
beede, executien, 10e, 100e, 1000e meerderen ofte minderen penningh alrede
innegestelt, ofte naerder innegestelt te worden".
Onderpand:
- huis, hof, hofstad en aangelegen - aen den voorsten Diesdonck
50 l.
Belast met: 3 st. 2 ort/jr cijns aan de Heer van Asten.
- 10 st./jr aan de Kusterye.
- 1 gl. 7 st. 2 ort/jr aan de Pastorye.
Marge: 6-6-1693 - Gelost door de erfgenamen Wilbort Daendels
R 79

fol. 86vo

02-06-1668

- Wreyns Meeussen en Joost Colen - als momboiren van Merieke - weduwe Jan
Pauwels - voor de helft,
- Jan Anthonissen Pauwels - voor zichzelf,
- Goort Gevers en Hendrick Aerts - als momboiren van Eerke - weduwe Anthonis
Pauwels - de laatste twee voor de andere helft.
Zij delen de nagelaten goederen van wijlen Jan Pauwels - volgens testament.
1e lot: Merieke
- groes
aen de Voort - in de gemene beempden
1 l.
1. Jacob Jansen
2. Jan Jacob Slaets
3. de gemeente
4. Jan Anthonis Pauwels
- groe
in de Heuf
╜ l.
1-3. Mr. Peeter Bunnens
2. Jan Jacob Slaets
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- groes - de helft -

ter pl. voors.
geheel 4
1. Jan A. Pauwels
2. Jan Jacobs
3. Mr. P. Bunnens
4. Jenneke - weduwe Peeter Hendricx
- land
ter plaatse voors.
3
1-3. Jan Jacob Slaets
4. Jan Anthonis
- land
ter pl. voors.
?
1. de straat
2-3-4. Jan Jacob Slaets
- huis en hofstad
ter pl. voors.
1. Goort [
]
2. Jan Jacob Slaets
3. Jan Anthonis
4. Jacob Jansen
Belast met: ƒ [50,-] aan [
] Diepenbeecx.
2e lot: Jan Anthonis Pauwels - en
- Eerke - weduwe Anthonis Pauwels
- hooiveld
in de Gemeene beempden
4
1. Jan Anthonis Pauwels
2-3. de Aa
4. Jan Jacob Slaets
- land
ter pl. voors.
1
1. weduwe - Jenneke Janssen
2. Peeter van Bussel
3. Wilbort Daendels
4. Jan Anthonis Pauwels
Belast met: 2 st./jr cijns aan de Heer van Asten.
R 79

fol. 87vo

l.

cops.
cops.

l.

l.

02-06-1668

Eerke - weduwe Anthonis Pauwels verkoopt aan Jan Jacob Slaets:
- groes
op de achterste Diesdonck
2 l.
1. Mr. Peeter Bunnens
2. weduwe Jenneke op de Beeck
3. Jan Anthonis Pauwels
4. Jan Jacob Slaets
Koopsom: ƒ 45,-.
R 79

fol. 88

28-06-1688

Cornelis Jan Kemp verkoopt aan Anthonis Canters:
- land
in de Pas
23 r.
1. Jan Tielen
2. weduwe Jan Slaets
4. de wegen
- land
inde Pas
28 r.
1-3. Jan Canters e.a.
2. Peeter Teunis Loomans
4. Cornelis Peeters
Koopsom: ƒ 47,50
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R 33 - 52

01-07-1668

1/2

Johan van Hattem, drossard.
- contra
Jan Teunis Deynen en Philips Gielen Jacobs de Seger.
Te verhoren t.b.v. de drossard:
-

Dries Peters
Hendrick Jacobs
Jan Jan Canters
Jan Goorts Hoeffnaegels

Of zij op 1 juli l.l., aan of in huis van de weduwe Aert Jan Aelberts hebben
gehoord of gezien "dat naer ettelijcke injurien die welcken worden vuytgespoegen bij Jan Teunis Deynen tot last van Dries, soone van Jan Driessen van Ruth
ende het ontkennen van den voors. Dries off gebruyckt hebbende het woort liegen, crackeel is gevolght tusschen die voors. twee litigante persoonen ende ten
leste eyndelijck hebben gesien dat Jan Teunis Deynen met eene stoel off andere
gewapent, heeft geslaegen naar Dries Jan Driessen.
Nog te verhoren:
-

Peter Huyberts van Maris,
de dochter van Joost Laureyns - genoemd: NN.
Meryken, de dr van Styne, te Ommel,
Metjen, de dienstmaagd van van Steven Lamberts.

Of zij op .... juli l.l. aan of in huis van Aert Jan Aelberts weduwe hebben
gehoord of gezien dat tussen Jan Jan Laureyssen en Philips Michiel Jacobs de Seger "eenige injurieuse woorden
gevallen sijnde oyck hebben gesien dat
Philips heeft geslaegen ende gestooten Jan Laureyssen ende ten lesten soo verre gecoomen dat hij, Philips, sijn messe heeft getrocken".
05-07-1668
2/2
Andries Peters, 20 jaar, verklaart tegenover Johan van Hattem, drossard, dat
hij op 1 juli l.l. is geweest in de herberg van de weduwe Aert Jan Aelberts,
alwaar hij in een groot gezelschep zijn geld heeft verdronken.
O.a. waren daar ook aanwezig - Jan Teunis Deynen en Dries Jan Driessen.
En dat eerstgenoemde "hem niet en heeft ontsien den voors. Dries Jan Driessen
te slaen met een stoel, oock soo dat den voors. Dries Jan Driessen ter aerde
viel, al off hij doot was".
De verklaring wordt onder eede afgelegd.
Hendrick Jacobs, 27 jaar, Als voor - "sagh dat Dries Jan Driessen ter aerde
viel met eenen stoel, sonder te connen seggen wie den stoel gesmeten hadde.
Maer daernae gehoort te hebben, van die gene diewelcke mede in dat geselschap
waeren, dat Jan Teun Deynen den voors. Dries hadde geslaegen met eene stoel,
soo hart dat Dries ter aerde viel, al off hij doodt was".
De verklaring wordt onder eede afgelegd.
Jan Jan Canters, 22 jaar, Als voor - "hij was buytenhuys wesende ende wederom
in de camer comende, heeft hij hooren seggen dat Jan Teunis Deynen den voors.
Dries Jan Driessen hadde geslaegen met ene stoel, dat deze ter aerde nederviel
ende bleef liggen alsoff hij doodt was".
De verklaring wordt onder eede afgelegd.
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R 79

fol. 88

18-07-1688

- Henry Francoys de Bardoel, Heer van Perwes - g.m. Anna Maria van Gerwen voor zichzelf en mede namens:
- Jonker Jan Pierre Janmain de St. Victor - g.m. Geertruyt van Gerwen - zijn
zwager.
Volgens akte d.d. 12-7-1668 - schepenen Geldrop.
Zij verkopen aan Jacob Janssen van Emmen, te Velthoven:
- de helft van een clamptiende - zoals de verkopers aangekomen is van wijlen
Jr. Adriaen van Gerwen, hun schoonvader.
"reyende" met Bartolomeus van Heesel, als transport hebbende van Jr. Johan
van Gerwen en zijn kinderen.
- de helft "in de schuere gestaen aen den Dijck, tot inlegginge van deselve
tiende" (de tiendschuur ?)
Zoals die door verkopers "voorsaeten" altijd is gebruikt.
- hun deel in de "Smaele tiende"
Te weten - dat deze tienden gecollecteert zijn geworden met de Wijtflietse
tiende.
Belast met: de helft van 12 vat rogge/jr aan het Convent van Ommel.
- De andere helft is voor Bartolomeus van Heesel - als koper van de
andere helft.
Koopsom: LiiiiM ixc gl.
Marge: onleesbaar.
50e penning - ƒ 98.-.
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R 79

fol. 89

03-07-1668

Michiel Goossen Michiels is schuldig aan Cornelis Wisenbergh, koopman, te
[Aecen] - 146 ricxdaelders en vijf merck - wegens geleverde ketels.
Te lossen: binnen 4 maanden.
Onderpand:
Zijn kindsdeel dat hem na overlijden van zijn vrouws vader, m.n. Jan van
Gerwen toekomt.
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R 79

fol. 90vo

08-08-1668

Laurens Volders en Goiaert van Gorcum - als "gecoren" momboiren van Engelken
Peeters - welke met "haere blinckende ende klinckende penningen beschudden
en vernaederen":
- land
1 l. 6 r.
dat Bartolomeus Goiarts als man ende momboir van sijne vrouw, op 30-11-1667,
heeft verkocht aan Jan Janssen Hennis - zie ook fol. 69.
Naschrift: de "naerdermannen" betalen aan Jan Janssen Hennis - ƒ 132,- zijnde koopgelden en de onkosten.
R 79

fol. 90vo

21-08-1668

- Jan Andries Thomas,
- Andries Driessen - g.m. Jenneke, dr Andries Thomas - en Heylke Jan Seelen,
zijn eerste vrouw - ter eenre - en
- Meri Dirck Laurenssen - laatste vrouw van Andries Thomas - geass. met
Frans Philipssen,
- Thomas Andries Thomas - mede voor:
- Dirck en de andere broeders en zusters - mondig en onmondig - ter andere
zijde.
De v≤≤r- en nß-kinderen van Andries Thomas - en Marie, de weduwe, verdelen
de goederen.
1e lot: Jan Andries Thomas en Andries Driessen
- alle "erfgoederen" gekomen van Heylke, dr Jan Ceelen - moeder van de twee
v≤≤r-kinderen.
- land - de helft van - de Faberacker - in de Looverbosch
1. Dries Driessen
2. de delers
3. Goort Peters
4. erven Hendrick van de Vorst
in de Haeseldonck
7 cops.
1. Gijsbert [
]
2. de ontvangers
3. Dirck Franssen
4. de Aa
Gekomen van Daniel Jan Selen.
- land
int Liender
15 r.
1. Jan Driessen
2. de ontvangers
3. erven Jan Maes
4. Jan Hendrick Ceelen
2e lot: Marie Dirck Laurensen en de kinderen van haar en Andries Thomas.
- de goederen gekomen van Dirck Laurensen alsook die vanwege Thomas Driessen
die zijn "geconquesteert" zowel in het eerste huwelijk met Heylke Jan Seelen als die in dit huwelijk.
Met deze deling komen te "cesseren" alle aanspraken die Andries Thomas en Dries
Driessen, zijn zwager, pretendeerden uit de goederen, hen aangekomen van Thomas
en Lijsken, halve broeder en zuster - alsmede van het "sterfhuis" vanwege hun moeder als van het laatste
"sterfhuis".
R 79

fol. 91vo

23-08-1668

Dirck Willem Dirck Gielen verkoopt aan Mr. Mathijs va den Hove:
- een cijns van - ƒ 20,-/jr
(ƒ 400,- α 5%)
Onderpand:
- huis, hof, hofstad en land - in de Wolfsberch
- land/groes
daaromtrent gelegen
? l.
1. [Joris] Willems met vrouw en kinderen
2-3. de straat en wegen
Marge: 6-10-1689 - Josina van Hoof - weduwe Joost Hoefnagel stemt toe in
R 79

fol. 92

25-09-1668

cassatie.
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Hendrick Cornelissen en Michiel Goossen Buckens hebben zich borg gesteld
voor Marie - weduwe Goossen Michiels "om te connen geraecken tot voldoeninge
van de coopcedulle van haer huys ende andere goederen" gekocht door Jan Goossen Michiels - voor alle renten en achterstellen van dien. enz. enz.
Naschrift: De voors. weduwe is van de koopcedulle van Jan Goossen ten volle
voldaan.
R 79

fol. 92vo

26-09-1668

- Peeter Michiel Colen - en
- Michiel en Jan, zijn zonen - welke zich mede sterk maken voor:
- hun natuurlijke zuster.
Zij belenen aan Dirck Jan Goorts:
- land
int Dorp
2 l.
1. Peeter Colen den ouden
2. Joost Roefs
3. de straat
Beleentijd: 1 jaar.
Beleensom: ƒ 125,-.
Zij verkopen aan Joost Roefs:
- een schop met erf - naest het kuyltie van Joost Roefs - in het Dorp
1. de koper
2-3. Dirck Jan Goorts
4. de straat
Koopsom: ƒ 20,-.
R 79
fol. 93vo
03-11-1668
Joost Joosten Roefs verkoopt aan Jan Janssen Michiels:
- land
ontrent de Meulen
2 l.
1. Mathijs Janssen van de Zande
2. de verkoper
3. de wegen
Verkoper zegt toe, dat indien het voors. stuk "vernaedert" wordt, dat hij
dan deze koper "kosteloos" zal houden.

4 r.

R 79

fol. 95

03-11-1668

[
] Aelstius, predikant, alhier, met procuratie van Luytie - weduwe
Adriaen Verhoffstadt - procuratie - notaris Haesewindius, te Haerlem.
Hij verkoopt aan de gemeente Asten:
- een hofstad met een klein huiske
3 cops.
1. Evert Peters
2. Mayke - weduwe Jan Willems
3. de straat 4. de H. Geest
Belast met: 2╜ oort/jr cijns aan het boek van Kessel.
- 1 daalder/jr - uit een meerdere rente, samen met Evert Peters aan de weduwe Antoni van Meel, int 't Hecken bij de Hinthammerpoort, te 's Bosch.
Koopsom: ƒ 85,- 50e penn. ƒ 1,65.
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R 79

fol. 96

08-11-1668

Jan Hendricx den ouden verkoopt aan zijn broeder, Jan Hendricx de jonge:
- groes
in de Haeseldonck
1. Frans Philipsen
2-3. Goort [
]
4. Dirck Willems
Belast met: ? st. 2 oort/jr aan het boek van Asten.
Koopsom: ƒ 87,50. 50e penn. ƒ 1,75.
Hij verkoopt aan Goort Hendricx, zijn broeder:
- groes
int Dorp
2 cops.
1. Jan Andriessen
2. de koper
3. Peeter Jans
4. Goort Peters Poelmans
- land
in het Dorp
3 cops.
1. Jan Somers
2. Peeter Janssen
3. de straat
Koopsom: ƒ 100,R 79

fol. 96vo

17-11-1668

Huybert Thomas, te Vlierden, verkoopt aan Jan Antonissen Canters:
- een cijns van - ƒ 75,-/jr
(ƒ 1500,- α 5%)
Onderpand:
- huis, hof, hofstad, schuur en dries, groes en land - te Ommel
Zoals de zoon van Huybert Thomas bezit.
1. Cornelis Horckmans
2. Jan Teunis
3. de straat
4. Peeter Jan Canters
R 79

fol. 97

30 l.

26-11-1668

Jacob Thomas verkoopt aan Jan Goort Hoefnaegels, molder:
- land
ontrent de Molen
5 [ ]
1. Joost Joost Roefs
[ ] enig leeg liggend land
[ ] de straat
[ ]
Koopsom: ƒ 22,-.
R 79

fol. 97

03-12-1668

Jan Aert Ceelen verkoopt aan Jan Antonis Pauwls:
- hooiveld
aen de Voort - in de Gemeene Beemden
1-4. de Aa
2. Heylke Driessen
3. Jan Jacob Slaets
Belast met: 1 oort/jr cijns aan het boek van Asten.
Koopsom: ƒ 100,-.
R 79

fol. 97vo

2 l.

19-12-1668

Bruysten Geeff Colen is schuldig aan Mr. Anthony Canters - ƒ 50,- α 5╝%.
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R 79

fol. 97vo

19-12-1668

Jan Franssen Verrijt is schuldig aan Mr. Anthony Canters - ƒ 240,- α 4,15%.
R 79

fol. 98

10-01-1669

Willem Hendricx is schuldig aan Joost Hendrick Bruynen, te Maerheese:
- ƒ 200,- α 5%.
R 79

fol. 98vo

22-01-1669

Het Corpus van Asten is schuldig aan Wilbert Janssen - ƒ 200,- α 5%.
Te lossen: binnen 6 jr.
Marge: Gerard de Deurne, Heer van Asten, neemt de intrest voor zijn rekening.
Naschrift: Aleke - weduwe Hend. Vervorreldonck, Bendert Vervorreldonck en
Joannes Vervorreldonck - stemmen toe in cassatie.
R 79

fol. 99

11-02-1669

Abraham Jan Michiels verkoopt aan Bruysten Franssen:
- land
ontrent de [
]
2 l.
1. Joost Jan Beckers
2. Schepers
3. de gemeente
4. de straat
Koopsom: ƒ 4,-.
- land
het Neutie
3 l.
1. Laurens Volders
2-3-4. de gemeente
Belast met: 6 st. 1 ort/jr aan het boek van Asten.
Koopsom: ƒ 79,-.
R 79

fol. 99vo

18-02-1668

Hendrick Janssen Basen is schuldig aan Mathijs Janssen - ƒ 100,- zonder
intrest.
Te lossen: d.d. over ΘΘn jaar - na die tijd wordt de intrest 5%.
Borg: Cornelis Cornelissen.
R 79

fol. 100

20-02-1669

Michiel Peter Colen de jonge is schuldig aan Mathijs Janssen - ƒ 50,- α 5%.
Marge: 28-1-1670 - ƒ 25,- gelost.
R 79

fol. 100vo

21-02-1669

Goort Peters Poelmans geeft bij "erfmangeling" over aan Anthonis Jan Maes
en zijn erfgenamen:
- land
de Heesackers
1 l.
1. Aelke - weduwe Wouter Dircx
2. Joris Willems e.a.
3. Frans Joosten
4. des straat
Betaling: ƒ 48,-.
Anthonis Jan Maes c.s. draagt over aan Goort:
- land
in de Wolsbergh
30 r.
1. Cornelis Joosten van Weert
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2. de onm. kinderen van Flips Goorts
3. Dirck Willem Michiels
4. Mr. Mathijs van den Hove
Betaling: ƒ 28,-.
R 79

fol. 101

25-02-1669

Wilbort Daendels, te Vlierden, verkoopt aan Jan Frans Colen - zijn 1/6e deel
in:
- hof, hofstad, groes en land - te Ostaden.
1. Jr. Stockheym
2-3. de straat
4. erven Jacob Schrooten
Belast met: ƒ 150,- aan Jacob Tielens.
- ƒ 200,- aan Jacob Frans Beesie, te Maerheese.
- 100 daalder aan Jan Canters.
- 1 gl. 10 st./jr aan rentmeester Donder.
- 12 st. 2 oort/jr aan het boek van Asten.
Deze renten gaan uit het gehele "goet" van Frans Daendel Colen, dus voor
de koper - 1/6e deel.
Koopsom: ƒ 281,R 79

fol. 101vo

25-02-1669

- Mathijs Lamberts Verhaeseldonck - mede voor:
- Jan, zijn broeder - en
- Hendrick Wilborts - g.m. Mayken Lambert Verhaeseldonck.
Zij verkopen aan Jan Aerts de Seger:
- huis, hof, hofstad, land en groes - aen den Bossche
En zoals het Lambert Verhaeseldonck is aangekomen bij testament van Mayken
Franssen - weduwe Jan Aerts van Hove.
Het "goet" is in "labeur" bij de koper.
Belast met: 3 st. 5 duyten/jr aan het cijnsboek van Helmont.
- 6 st./jr in een meerdere rente, met diverse "nabuyren", te
's Bosch.
Koopsom: ƒ 1300,-.
R 79

fol. 102

04-03-1669

Jan Goorts verkoopt aan:
- Cornelis [Joosten],
- Goort Pauwls,
- Mathijs Pauwls,
- Hendrick Dielis en Goort van Gorcum - als momboiren van de onm. kn van
Pauwls Hendricx m.n. Hendrick en Teunis - allen zwagers en halve broeders zijn deel in de goederen Pauwls Hendricx - gelegen in de Stegen
Koopsom: ƒ 75,-.
De kopers komen overeen dat Goort Pauwls de goederen zal bewerken en de "tocht en jaerschaere" zal gebruiken
voor onderhoud van de beide onm. kinderen.
Duur van de overeenkomst: twee jaar.
R 79

fol. 102vo

13-03-1669

Abraham Loomans is schuldig aan Jan Peeters van de Luytelaer, te Maerheese:
- ƒ 100,- α 5%.
Marge: 1-8-1676 gelost.
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R 79

fol. 103

18-03-1669

Mathijs Anthonissen de Cuyper verkoopt aan Jan Aert Vogels:
- land
aen de Kerck - tusschen de Weegen
1. de verkoper
2. den acker van St. Lieve Vrouwen-altair
3-4. de wegen
Koopsom: ƒ 49,-.
R 79

fol. 103

20-03-1669

- Peeter Colen den ouden,
- Jan, zn Peeter Colen den ouden,
- Jenneke, dr Peeter Colen den ouden.
Mede voor hun halve zuster.
Zij verkopen aan Michiel Peeter Colen:
- land - 1/3e deel van - den Eyndenpoel geheel 1 l.
1-3. St. Cathalijnen-altaer
3. de voetpad
4. de weg
Michiel zegt toe, om voor Pasen e.k. "ΘΘn gebont op te timmeren met een overstek voorbij den middelheert, wanden ende lijmen indien gewoonlijck"
R 79

fol. 103vo

20-03-1669

Laurens Peeters - g.m. Eytie
- land
in de
1.
2.
3.
4.
R 79

fol. 104

Peters verkopt aan Peeter Jan Aerts:
Looverbosch
1 l.
de koper
Cornelis Cornelissen
Peeter Willems
de Looverboschwegh
Koopsom: ƒ 26,-.

21-03-1669

- Peeter Michiel Colen de jonge - en
- Michiel Peeter Colen, zijn zoon.
Zij delen de goederen van Lijneke - g.g.m. Peeter Michiel Colen en moeder
van Michiel.
1e lot: Peeter
- hooibeemd
achter de Snijderscamp
1. Jan Hoefnagels
2. Hendrick Aerts
3. Dirck Michiels
4. Jan Hoefnagels e.a.
- land
op de Heesackers
de helft van 9 l. (goed !)
1. Jan Jan Slaets
- land
tussen de Weegen
de helft hiervan (goed !)
1. Huybert Jan Tielen
Belast met: ╜ hoen/jr aan het boek van Asten.
- 15 st./jr aan de rentmeester der Geestelijke Goederen.
- 15 st./jr aan de H. Geest
Zijnde de halve cijns uit het gehele goed.
2e lot: Michiel
- huis, hof, hofstad met land - in het Dorp
1. Mathijs den Cuyper
2. [
]
3-4. de straat
- eeuwselveldje
int Root
1. Joost Janssen Beckers
2. Anthonis Maes
3. Jan Franssen Colen
4. den Dijck
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- land
- land
Belast met:
R 79

tussen de Weegen
de helft van 9 l. (goed !)
1. Huybert Jan Tielen
tussen de Weegen
de helft hiervan (goed !)
1. weduwe Wouter Dircx
ƒ 200,- aan de predikant te Eyndhoven.
ƒ 125,- aan van der Linden.
100 daalder aan Aert den Blijcker.
de helft van de cijns uit het gehele goed.

fol. 105vo

27-03-1669

Marten Gerits verkoopt aan Joost Baltus:
- een obligatie van - ƒ 125,- t.l.v. Anthonis Joosten - d.d. 19-2-1664.
Marge: Onleesbaar.
Akte is doorgehaald.
R 79

fol. 105vo

27-03-1669

- Henry Francois de Bardoel, Heer van Perwes, - g.m. Anna Maria van Gerwen mede namens:
- Jr. Jan Pierre Jamoin de St. Victor - g.m. Geertruyt van Gerwen.
Zij verkopen aan Willem Hendricx:
- groes en hei
te Heusden
6 l.
1. de koper
2. de verkopers
3. de straat
4. de koper en verkopers
Koopsom: ƒ 174,-.
Naschrift: Sr. Pauwels Smits heeft - ƒ 126,- ontvangen van de verkopers.
R 79

fol. 106

27-03-1669

Het corpus van Asten is schuldig aan Jan Peters van de Luytelaer, te Maerheese
- ƒ 500,- α 4%.
Te lossen: binnen 6 jaar.
Marge: Hendrick Bruynen, te Maerheese, is op 12-3-1739 voldaan.
R 79

fol. 107

27-03-1669

Peeter Jan Lemmem, op de Leensel, verkoopt aan Mathijs van den Hove.
- "Alsulcke schaere, besaeyt ende noch te besaeyen als hij tegenwoordich onder
de ploegh is hebbende op de goederen van de Leensel en bij van den Hove opgewonnen".
Om daaruit te betalen de verpondingen, borgemeesters en wat van den Hove nog
eist.
"Met voordere conditie dat den selven Peeter die selve erve alnoch sal, in den naeme van den Hove, besaeyen,
dit toecomende jaer.
Daertoe den selven van den Hove sal doen sijn eygen beesten en allen tgene tot teulandt sal dienen ende den
selven Peeter daervoor laeten gebruyken, de koeyen ende andere beesten sal mede gade slaen ende voor sijnen dienst sal hem voldoen nootdruft om te leven voor
dit jaer ende anders niet wesen als sijn knecht ende sijn vrouw als sijn maeght, sonder dat desen selve
Peeter iet op de
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schaer, die daer opgesaeyt sal worden iet sal connen pretenderen."
R 79

fol. 107vo

27-03-1669

Mathijs Tonis Laurenssen verkoopt aan Joris Willemssen:
- land
aen de Heesackers
1 l.
1. Teunis Jan Maes
2. Laurens Volders
3. de koper
4. de weg
Koopsom: ƒ 75,-.
R 79

fol. 108

28-03-1669

Marie - weduwe Aert Jan Aelberts is schuldig aan Jan Andriessen Reynders:
- ƒ 550,- α 5%.
Te lossen: binnen 4 jr.
Marge: 17-8-1701 - Jenneke - weduwe Jan Andriessen van Rut is voldaan door
Hendrientie - weduwe Isbout Conincx.
R 79

fol. 108

04-05-1669

Joost Roefs verkoopt aan Joost, zijn zoon:
- de helft van een hooibeemd - int Root
1-3. de verkoper
2. Huybert Jan Tielen
4. de Aa
R 79

fol. 109

Koopsom: ƒ 250,-.

08-05-1669

Dirck Flipsen verkoopt aan Jan Canters:
- een rente van - 15 gl. 15 st./jr
(ƒ 300,- α
Onderpand:
- huis en hofstad
1. weduwe Goort Jelis
2-3-4. de gemeente
- groesbeemd
in de Behelpe
1-2. weduwe Goort Jelis
3. de gemeente
4. erven Jr. Ariaen van
R 33 - 52

geheel 5 l.

20-05-1669

5╝%)
5 l.
4 l.
Gerwen

1/2

Laureyns Volders - aanlegger.
- contra
Jr. Fredrick van Nyeuenheym, eigenaar van de hoeven - den Heytrick - of zijn
pachters Peter van Brey en Lemmen Lenssen - vanwege de "penningen" onder hen
berustende.
Alzo bericht werd dat Volders zijn pretense rekening met "eede verifieert" en
om onnodige kosten te vermijden "doer het tachlichs citeren mijner beider
pachters". Omdat ik mij te Doerne van geen "rechtsbedienden" kan voorzien en
zelf niet kan overkomen wordt aan Goert Martens verzocht, om uit mijn naam, aan
het gerecht te Deurne te vragen wat aan Vollers "goet gedaen sal moeten worden". Enz. enz.
Hendrick van Nyuenheim.
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19-06-1669

2/2

Extract uit het "schultboeck" van
Laurens Volders, oud secretaris te
Asten "raeckt" Jr. Frederich van
van Nyenoesen.

O.m.
- Ontboden, om den "hoff" te verkopen of te verhuren.
Op 16 en 17 maart 1665 naar Meyel "gevaeren" met
Peter Lodders - overnacht bij Jan Costers
- Bericht gekregen om de Jonker tot Venlo tegen te komen.
Bodekosten en verteer
- Den "hoff" van den Heytrack laten veilen.
Billetten schrijven.
Enz. enz.
Somma
Hiervan ontvangen
rest
Behalve de "naercosten".
R 79

fol. 109vo

ƒ

4-00-00

ƒ

1-11-08

ƒ

0-15-00

ƒ 44-18-08
ƒ 15-00-00
ƒ 29-18-00

05-06-1669

Het Corpus van Asten verkoopt aan Grietie - weduwe Peeter Andries Reynders:
- groes - van de gemeente
╜ l.
1. de gemeente
2-3-4. de koopster
Koopsom: 12 stuiver.
R 33 - 52

27-06-1669

Jan Goossen Michiels verklaart ter instantie en requisitie van Aert Jan Slaets
dat hij, attestant, nu omtrent twee jaar geleden, is geweest, in gezelschap van Aert Jan Slaets en Joost
Hoefnaegels, president, te Someren, samen met andere
personen.
Dat Aert Jan Slaets en Joost Hoefnaegels "enige woorden" hebbende, waarop Aert
Jan Slaets de president "heeft geslaegen met eene bierpot voor sijn voorhooft
een buyl. Veel minder een opene wonde boven sijn slincker ooge".
Attestant getuigd verder niet gezien te hebben dat "Aert den bierpot soude gebroocken hebben".
Hij, attestant, verklaart ook: "dat Aert hem, Jan Goossens, niet geslaeghen
heeft".
Hij wil e.e.a. onder eede bevestigen.
R 79

fol. 109vo

01-07-1669

Michiel Peeter Colen den ouden is schuldig aan Hendrick Jan Geven, te Leende:
-ƒ 200,- α 5%.
Te lossen: binnen nu en drie jaar.
Marge: 1694 - Jan Hendrick Jan Geven stemt toe in cassatie.
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R 79

fol 110

12-07-1669

- Marie - weduwe Jan Janssen Slaets,
- Marie, Cataryn en Heylke - onm. kinderen - voor deze - Aert Jan Slaets en
Michiel Peter Colen als "gecoren" momboiren.
Zij verkopen aan Goossen Claessen:
- huis, hof en hofstad - in het Dorp
1. Willem Janssen
2. erven Jan Maes
3. Bruysten Franssen
4. de straat
Koopssom: ƒ 110,-.
R 79

fol. 110vo

30-08-1669

Mathijs Anthonis Vreynssen verkoopt aan Gijsbert Hendricx:
- land
in het Dorp
9 cops.
1. den acker O.L.V.-altaer
2. weduwe Jan Slaets
3-4. de straat
Koopsom: ƒ 90,40e penning: ƒ 2,-.
R 79

fol. 110vo

23-09-1669

Jan Peeter Colen den ouden verkoopt aan Michiel, zijn broeder, zijn deel in
de goederen hem "aengstorven" van wijlen zijn ouders, Peeter Coolen - en Lijneke, zijn vrouw.
Koopsom: ƒ 60,-.
R 79

fol. 111

30-09-1669

Missive van de regeerders van Nederweert aan die van Asten - om in "commite"
te komen om de "teeckenhoopen op te werpen in de Peel tussen die innegesetenen van Asten ende Nederweert".
Op 2-10-1669 zijn deze tekens opgeworpen.
R 6
-

fol. 1

30-09-1669

Peeter van der Lith, drossaard en secretaris.
Joost Roefs,
Goiart van Gorcum,
Frans Mathijssen,
Dielis Joosten van Heughten,
Peeter Reynders,
Andries Martens en
Hendrick Jacobs
schepenen.
Joost Roefs en
Joost Jan Beckers - kerkmeesters.
Goiart van Gorcum en
Peeter Wilborts H. Geestmeesters.
Wilbort Janssen,
Michiel Jacobs van de Cruys,
Freyns Meussen en
Peeter Slaets - viermannen.
Dielis Joosten en
Jan Beckers - peelmeesters.
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- Claes Peeter van Ruth en
- Jan Hendrick Baeckermans
R 79

fol. 112

-

borgemeesters.

08-10-1669

Michiel Peeter Colen den ouden verkoopt aan Faes Lambertsen:
- land
int Dorp
3╜ l.
1. Ideleth
2. weduwe - Jan Willems van Ostaden
3-4. de straat
Belast met: ƒ 125,- aan Susanna van de Graef, te 's Bosch.
Koopsom: ƒ 157,Hij verkoopt aan Willem Flipssen:
- beemd
int Root
5 l.
1. Joost Joost Roefs
2. weduwe Jan Slaets
3. de straat
4. Hendrick Aert Rommen
Belast met: ƒ 275,- aan Susanna van de Graeff, te 's Bosch.
- 5 st. 1╜ oort/jr aan het boek van Asten.
Koopsom: ƒ 290,-.
- land
den Eyndenpoel
1 l. 44 r. 13 v.
1. St. Cataijnenacker
2. Michiel Jacobs van de Cruys
3. de straat
4. de voetpad
Koopsom: ƒ 94,57╜.
R 53

18-10-1669

Daniel Souve, coster en schoolmeester - g.m. Dingna Hendricx van Heesbeen.
Zij testeren.
Alles aan de langstlevende.
R 79

fol. 113

21-10-1669

Deurwaarder Marten van Hoeck, neemt namens een "mandement crimineel van daeghsele" - d.d. 9-10-1669 - van Johan van Hattum, gewezen officier van Asten een obligatie van - ƒ 200,-/jr in arrest.
R 79

fol. 113vo

24-10-1669

Dirck Jan Goorts Verbernen verkoopt aan Joost Roefs:
- land
int Dorp
2 l.
1. de koper
2. erven Peeter Colen e.a.
3-4. de straat
Koopsom: ƒ 125,-.
R 79

fol. 113vo

24-10-1669

Jan Somers is schuldig aan Dirck Jan Goorts Verbernen - ƒ 100,- α 5%.
Jan Somers verklaart dat hij, nu, ca. ΘΘn jaar geleden, heeft gekocht:
- land
ontrent de "erffenisse" van Peeter Janssen.
Koopsom: ƒ 100,-.

182
R 79

fol. 114

28-10-1669

Dielis Joosten van Heughten verkoopt aan Leendert Joosten van Heughten zijn
deel in de goederen gekomen Joost Joosten van Heughten - en gelegen aan
Vordeldonck.
Belast met: 5 st./jr aan de Geestelijke Goederen.
Koopsom: ƒ 450,40e penning: ƒ 11,25,-.
R 6

fol. 3ev.

30-10-1669

- De drossaard, aanlegger - contra - Huybert Jan Tielen, gedaagde.
- fol. 63 - Gedaagde blijft ontkennen "seeckere moetwilligheydt die soude
wesen gepleeght ten huyse van Joost Joost Roefs".
Hem is opgelegd een boete van - ƒ 50,-.
- Den drossaard, aanlegger - contra - Bruysten Joosten, gedaagde.
- idem

- Jan Janssen van Goch, of zijn zoon Dries.

- Aert Teunis Flipssen, aanlegger - contra - Jan Franssen Verrijt, gedaagde.
Betaling van - ƒ 50,50 wegens een gekochte "wey".
- Het "pant" van de kerkmeesters t.l.v. Laurens Volders heeft ontvangen "de
derde kreppe".
- "Alsoo het pant van de kerkmeesters, alhier, gesteecken tot last van de
goederen ofte erfgenamen Jacob Slaets"
Het pand heeft een achterstand in "rente" betaling.
- Dirck van Breugel, aanlegger - contra - Wessel van Munster, coster en schoolmeester en Teunis Willems, ondervorster, aldaar, gedaagden.
- fol. 86ev. - De "zaak" gaat over naar schepenen van 's Bosch.
- Wolphaert Ideleth, aanlegger - contra - Bruysten Franssen, gedaagde.
Betreft "camerhuyre".
- Laurens Volders, aanlegger - contra - Jan Franssen Verrijt, gedaagde.
- fol. 23 - Gedaagde zegt geen schuld te hebben aan aanlegger.
- fol. 61 - Gedaagde is wel akkoord met aanlegger - voor ΘΘn rijksdaalder.
Maar daarin is niet begepen - de brandewijn die hij bij hem
heeft laten halen als zijn zoon "keyser" was.
- Jr. Joost Nagel, aanlegger - contra - Laurens Volders, gedaagde.
- Dit proces heeft lang stil gestaan - 16-11-1667.
- Joost Dircx, Joachim Wilems en Jan Peeter Bollen hebben hun deel, tot
hier toe, voldaan.
- Jan Andriessen van Ruth, aanlegger - contra - Mr. Anthony Canters, gedaagde.
- Mayke Dircx van Weert, aanlegger - contra - Michiel Peter Colen de jonge,
gedaagde.
- Michiel Willems, aanlegger - contra - Frans Leenders, gedaagde.
- Betaling van - ƒ 9,50 wegens een gekocht "peert en afgehaelt broot".
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R 79

fol. 114vo

05-11-1669

Peeter Gerits verkoopt aan Jan Andriessen van Ruth:
- een rente van - 8 gl. 10 st./jr
(ƒ 150,- α 5,66%)
Onderpand:
- hooiveld
aen den Dijck
2 l.
1. Marcelis Peeters
2-3-4. de Aa
- land
op Braessel
2 l.
1. Marcelis Martens
2-3. erven Joost Laurenssen
4. Joost Baltus
R 79

fol 115

18-11-1669

Goort Goorts verkoopt aan Phlips Franssen:
- land
den Appers
? l.
1. de koper
2. Dirck Franssen
3. weduwe Jan de [Scheper]
4. Goort Peeter Poelmans
- groes
in de Haeseldonck
[ ]
1-2. Frans Flipssen
3. de koper
4. de cleyne Aa
Belast met: den akker - [10 st.]/jr aan het boek van Asten.
- de beemd - 4 gl./jr aan rentmeester Donders.
Koopsom: ƒ 550,-.
40e penning: ƒ 13,65.
R 6

fol. 14ev.

20-11-1669

- Willem Jan Lodders, aanlegger - contra - Jan Franssen Verrijt, gedaagde.
- Betaling van 38 st. 2 oort wegens levering van twee gemaakte hemden met
kragen - zijnde de rest van zijn huur.
- De erven Heylken Hoeben hebben een vonnis ten hunne voordele - d.d. 31-8-1667
waarin staat dat de gedaagden gehouden zijn een behoorlijke staat van inventaris te leveren - bevestigd met een eed - van alle goederen die Heylke, dr
achtergelaten.
- Laurens Volders, aanlegger - contra - Jan Driessen van Ruth, gedaagde.
- "Het pandt van Lambert van Poppel, gesteecken tot laste van Michiel Peeter
Colen den ouden, heeft ontfangen - de tweede kreppe"
Het betreft (fol. 58):
- een hooibeemd
int Root
5╜ l.
- Laurens Volders, aanlegger - contra - Jan Jacob Slaets, gedaagde.
- Michiel Peeter Colen, aanlegger - contra - de erven Wouter Dircx, gedaagden.
Betaling van 38 st. 12 penn. wegens afgehuurd land.
- Joost Roefs, aanlegger - contra - Philips Isbouts, gedaagde.
Betaling van 12 gl. 4 st. wegens gekocht "mout:
- Nieuw benoemde kerkmeesters zijn: Joost Roefs en Marcellus Martens.

Hendrick Hoeben heeft
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R 79

fol. 115

07-12-1669

Jan Franssen Verrijt is schuldig aan Jan Vogel, te Leende - ƒ 600,- α 5%.
Te lossen: op Nieuwjaarsdag e.k. - ƒ 400,idem
1671 - ƒ 200,-.
R 79

fol. 115vo

10-12-1669

dag fictief

Mathijs van den Hove heeft een "erffbrief"
Verder onleesbaar door fragmentatie.
Koopsom: ƒ 860,40e penn.: ƒ 10,87╜
R 53

15-12-1669

Hans Walravens, vorster, ziek zijnde, testeert.
- Al zijn goederen "haeffelijcke en erffelijcke" gaan naar zijn vrouw Lijn.
- "Mocht het gebeuren dat Hans wederom quam tot sijne voorige gesontheyt"
zo geeft Lijn, indien zij komt te overlijden v≤≤r haar man, hem volkomen
macht over alle goederen.
R 79

fol. 116vo

02-01-1670

Het Corpus van Asten verkoopt aan Hendrick Bernaerts:
- hei
te Ostaden
1. de koper
2-3-4. de gemeente
Koopsom: ƒ 15,-.
R 79

fol. 117vo

02-01-1670

- Mathijs Dirck Lamberts,
- [
] Frans Janssen - g.m. Jenneke.
Kinderen van Wouter Dircx - en Aelken Lamberts.
Verkoop van een stuk groes.
Onleesbaar door fragmentatie.
Koopsom: ƒ 60,-.
R 79

fol. 117

07-01-1670

Mathijs Anthonis Vreynssen verkoopt aan Goiart van Gorcum - als momboir van
Mayken - weduwe Jan Willemssen van Ostaden:
- groes
int Root
3 l.
1. de koopster
2. Joris Willems
3. erven Jan Maes
4. Jan Vogels e.a.
Belast met: 15 st./jr aan de H. Geest van Asten.
- 1 gl. 10 st./jr aan rentmeester Donders.
- 3 st. 3 oort/jr aan het boek van Asten.
Koopsom: ƒ 240,40e penn.: ƒ
6,-

185
R 53

16-01-1670

Hendrick Jacobs - g.m. Merike, op Heusden.
Zij testeren.
- Alles aan de langstlevende.
- Na hun beider dood worden de kinderen hun enige erfgenamen.
Opmerking: T.t.v. het maken van het testament zijn er getrouwde en ongetrouwde
kinderen.
R 6

fol. 28ev.

21-01-1670

- Abraham Baert is beδdigd als vorster.
- Daniel Wijtvelt, notaris, te Helmont, aanlegger.
contra
Frans, zn Jan Jacob Slaets, gearresteerde.
Zeer veel zittingen !! o.a.:
- Martyn, de vorster, heeft verweerder, welke zich doorgaans in het land van
Cleve ophield, gearresteerd - ter zake van betaling van - ƒ 169,-.
- fol. 76 - Gearresteerde schijnt zich "nu schuylende" te houden buiten
het Hertogdom Brabant.
- fol. 108 - Gedaagde "desen somer binnen de stadt Cleve ende daer ontrent
als timmerman geaerbeyt hebbende" bevindt zich nu voor schepenen van Asten. Hij is niet in de gelegenheid om hier te blijven en geeft procuratie aan Thomas Ideleth.
- Op 31-10-1670 heeft een extra-bankspanning plaats gehad.
- Aanlegger zegt - dat de gestelde panden "onseecker en onbekent sijn"
- Bruysten Franssen stelt zich borg voor Frans Jacob Jan Slaets - deze
stelt als "zekerheid" de goederen op hem verstorven bij het overlijden
van zijn moeder.
- Hij zegt in Asten geboren te zijn - en hij is geen "vagebont" zoals hem
verweten is door aanlegger en dat hij niet buitenlands "vageert". Kij
heeft zijn domicilie bij zijn vader, hier te Asten.
- Schepenen "appointeren" dat de kosten, tot nog toe door ieder der partijen, voor de helft worden gedragen.
- fol. 137 - Adriaentie - weduwe Laurens Volders is "borge" voor Daniel
Wijtvelt.
- fol. 197 - Gedaagde neemt geen genoegen met het "borg" zijn van de weduwe
Laurens Volders - zij moet haar testament overleggen.
- fol. 202 - Volgen weer een aantal stukken betreffende het "borg" staan
van v.n. weduwe.
- fol. 225 - De weduwe "renuntieert" van het "[beneficii henatus]".
- fol. 228 - De gearesteerde heeft "hum" begeven als soldaat in 's lands
dienst - door zijn absentie of dood - zijn er geen volmachten
meer.
- fol. 245 - Advocaat Ideleth wil niet ontslagen worden uit zijn bediening
vooraleer - enz. enz.
Opmerking: E.e.a. lijkt op een persoonlijke kwestie tussen
aanklager en verdediger.
- fol. 355 - Aanklager verzoekt opening van zaken.
Bruysten Franssen spreekt Francis, gedaagde, die absent is,
aan - betreffende de indemniteit die hem is toegezegd bij het
zich "borg" stellen. Dit ten laste van de goederen van gedaagde.

186
R 79

fol. 117vo

12-02-1670

Peeter Colen de jonge verkoopt aan Mathijs Janssen:
- land
in de [Wegen] of [Weyen]
3 cops.
1. Huybert Jan Tielen
2. Michiel Peeter Colen
3-4. de straat
Koopsom: ƒ 39,-.
R 6
fol. 34ev
12-02-1670
- Mathijs Anthonissen de Cuyper, aanlegger - contra Jan Aert Vogels, gedaagde.
Aanlegger vraagt vernieuwing van vonnis - dit is van d.d. 30-11-1667
- De drossaard, aanlegger - contra - Joris Willemssen
- Jan Janssen - gedaagden.
- Jan Jacob Slaets, aanlegger - contra - Peeter Willems, gedaagde.
Betaling van - ƒ 24,-.
- Joost Roefs, aanlegger - contra - Jan Aert Vogels, gedaagde.
Betaling van 17 gl. 10 st. wegens gekochte "maut".
- Jan Franssen Dexter, coopman, te Eyndhoven - g.m. Jenneken Janssen,
- Aelbert Janssen den Smits, te Ommel - g.m. Mechel,
- Bartholomeus Janssen Marten van Dijck - g.m. Maria.
Allen erfgenamen van wijlen Jan Janssen van Zon, gewezen coopman van wollen
laken, te Geldrop - aanleggers.
- contra
- een rente van ƒ 8-02-08/jr nu toebehorende aan Nicolaes van Berckel, gewoond hebbende te Helmont.
- fol. 47 - De rente staat op de goederen van Merike - weduwe Jan de Snijder.
- Joost Baltus, aanlegger - contra - Peeter Meeusen, gedaagde.
R 79

fol. 118

18-02-1670

Peeter Jan Canters verkoopt aan Mr. Anthony Canters:
- land
te Ommelen
3. Peeter Janssen van Rest
de weg
- groes
[ ] erven Marten Teunis
[ ] [
] Horckmans
3-4. [
] Thomas
Koopsom: ƒ 195,-.
R 79

fol. 118

24-02-1670

- Anthonis Marcelissen Faes - als momboir van Jenneke - weduwe Aert Baeckermans,
- Frans Joosten,
- Wouter Joosten,
- Willem Joosten,
- Aert Jan Martens - g.m. Lijsken Joosten.
Zij verkopen aan Peeter Jan Canters:
- huis, hof, hofstad, aangelag, land en groes - te Ommel
7 l.
1. de koper
2. erven Marten Teunis
Geweest en gebruikt van en door Aert Baeckermans.
Belast met: ƒ 85,-.
- ƒ 3,-/jr aan rentmeester Donders.
- 8 st. 1 duyt/jr aan het boek van Asten.
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- 1 st. 3 oort aan het boek van Helmont.

Koopsom: ƒ 750,40e penn.: ƒ 18,75.

R 6

fol. 41ev

24-02-1670

- Nieuw aangestelde armmeesters zijn: Peeter van der Lith,
- Goiaert van Gorcum.
- Catlijn - weduwe Gommer Jacobs Bure, aanlegger.
- contra
Joost Baltus en Eyke - weduwe Joost Laurenssen, gedaagden.
- Jan Driessen van Ruth legt een rentebrief over van ƒ 40,-/jr t.l.v. Jan
Franssen Verrijt en t.b.v. hem, requirant, - d.d. 16-3-1653.
Onderpanden gelegen aan den Ommelsen Bosch.
Renteachterstand - 76 gl. 17 st.
Aanlegger verzoekt te mogen procederen "bij pantsteeckinge".
- Peeter van der Lith, aanlegger - contra - Jan Wouter Dircx, gedaagde.
R 79

fol. 118vo

25-02-1670

Jan Aerts de Zeeger, aen den Ommelsche Bosch, is schuldig aan Goort Hendricx
Bul, te Leende - ƒ 500,- α 5%.
Onderpand:
De goederen die hij gekocht heeft van de erfgenamen Lambert Verhaeseldonck en gelegen a.d. Ommelschen Bosch.
R 79

fol. 119

25-02-1670

Goiaert van Gorcum en Bruysten Geef Colen als "gebooren en gecooren" momboiren van Engeltie, dr Peeter Anthonis Boters - zijn schuldig aan Goort
Hendricx Bul, te Leende - ƒ 200,- α 5%.
Marge: Cassatie - onleesbaar door fragmentatie.
R 79

fol. 119vo

19-03-1670

Jan Aerts de Zeeger geeft bij "erfmangeling" over aan Frans Mathijssen:
- groes
aen den Ommelschen Bosch
1-3. Aert Franssen
2. Jan Canters
4. Frans Mathijssen
Frans draagt over aan Jan:
- heiveld
aen den Dijck
Zoals hij gekocht heeft van de erven Mayken Janssen van [Hooff]
1. Marcelis Martens
4. de straat
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R 79

fol. 120

24-03-1670

Peeter Peeter Slaets is schuldig aan Marten Aerts, bleycker, tot Gestel:
- ƒ 500,- α 5%.
Te lossen: binnen 6 jr.
Marge: 23-1-1703 - Marcelis van Rijsingen is voldaan door Antoni Lomans en
Jan Peter Slaets.
R 6

fol. 56

10-04-1670

- Lucas Jan Verasdonck en Jan Frans Colen zijn beδdigd als momboiren over de
onm. kinderen van Frans Frans Colen.
- Wilbert Daendels is beδdigd als momboir over de kinderen van Peeter Frans
Colen.
R 79

fol. 120vo

12-04-1670

Jan Jacop Slaets is schuldig aan Joost Flips Stouten, als momboir van Marie weduwe Jan Pauwls - ƒ 106,-.
Te lossen: d.d. 1671 met - ƒ 5,- intrest.
En is schuldig aan Goiaert van Gorcum - ƒ 35,-.
R 79

fol. 120vo

20-04-1670

dag en maand fictief.

Anthonis Baeckermans, te Lierop is schuldig aan Hendrick Cornelis - ƒ 55,-.
R 79

fol. 121

20-04-1670

dag en maand fictief.

Frans Mathijssen is schuldig aan Johan Schenaerts, te Eyndhoven, als momboir
van de twee onm. kinderen van wijlen Marten van Empel - g.g.m. Jenneke van
Flodrop - ƒ 500,- α 4╜%.
Te lossen: d.d. over 6 jr.
Marge: 20-8-1727 - J.D. de Sregena - g.m. A.P. van Empel stemt toe in cassatie.
R 6

fol. 58ev

23-04-1670

- Weduwe Aert Jan Aelberts, aanlegger - contra - Jan Peter Colen den jonge, gedaagde.
Betaling van ƒ 5,- wegens "dranckgelagen".
- Joost Roefs c.s. - als kerkmeesters, aanleggers - contra - Laurens Volders,
gedaagde.
aanleggers hebben een vonnis van evictie verzocht op de goederen van gedaagde.
R 79

fol. 121vo

24-04-1670

- Jan Frans Daendel Colen - voor twee delen,
- Jacob Tielens - g.g.m. Marie, dr Frans Daendel Colen - namens zijn kinderen voor 1/3e deel, - samen de helft,
- Luycas Janssen Verasdonck - als momboir van de kinderen Frans Frans Daendel Colen,
- Wilbort Daendels - als momboir van de kinderen van Peter Frans Daendel Colen,
- Joost Jan Beckers en Anthonis Martens - als momboiren van de weduwe en
kinderen Daendel Frans Daendel
Colen.
Zij verdelen de nagelaten goederen van Frans Daendel Colen.
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1e lot: Jan Frans Colen en Jacob Tielens
- de schuur en halve schop - oostwaarts - te Ostaden
1. Daendel Ceelen
2. de straat
3. Joost Colen
4. Joost Baltus
- een drieske achter het huis met de halve doorgaande akker - westwaarts te Ostaden
1. de delers
2-3. Jr. Stockheym
4. [
]
- de halve doorgaande akker - noordwaarts - te Ostaden
1. Joost Baltus e.a.
2-3. de delers
4. de straat
- land - de helft van - de Kievitshof - noordwaarts
1. de delers
2. Frans Colen
3. de weg
4. Joost Baltus
- land - de helft van - de Keyser - noordwaarts - ontrent de Stootboom
1. de delers
2-3. Jacob Coppens
4. de weg
- de achterste helft van - de Willighenacker
1. de delers
2. Joost Baltus e.a.
- beemd
het Vrouwenbeemptie
1. Claes Wilborts e.a.
2. Hendrick Bernarts e.a.
3. weduwe Dirck Franssen
4. Joost Flips Stouten
- de helft van - den dries bij Joost Colen - noordwaarts
1. de delers
2. Daendel Colen
3. Joost Colen
4. Claes Wilborts
- de voorste helft van - het weyvelt achter de Duyssencamp
1. de delers
2. Evert Janssen
3. Jr. Stockheym
4. Joris Willems
- de achterste helft van - het Blockvelt
1. de delers
2. Joost Baltus
3. Aert Heynen
4. Joost Baltus
- de helft van - het hooiveld naest de Keyserdijck
1. den Dijck
2. de delers
3. Jan Hoefnagels
4. Joost Flips Stouten
Belast met: deze helft met 6 st./jr cijns van de grond.
- de helft van - ƒ 200,- aan Jacob Frans Bluyssen, te Maerheese.
- de helft van - ƒ 150,- aan Jan Canters.
- de helft van - ƒ 550,- aan Jacob Tielens.
2e lot: 3,4 en 5 samen de andere helft
Zij verkopen hun deel meteen door aan Jacob Tielens voor - ƒ 875,- het omvat:
- het huis met de halve schop en de helft van den akker - te Ostaden
1-2. de delers
3. de straat
4. Jr. Stockheym
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- land

te Ostaden
1-3. de delers
2. erven Jacob [
]
4. de straat
- de helft van
de Kievitshof
1. de delers
2-3. de straat
4. Cornelis Kemp
- de voorst helft van - de Willighacker
1. de delers
2. Aert Jan Tielen
- de voorste helft van - den acker aen de Stoootboom
1. de delers
2. [
] Janssen
- de achterste helft van - den dries bij Joost Colen
1. de delers
2. Joost Colen
- de oostelijke helft van - het eeuwsel van den Duyssencamp
1. de delers
2. Henderick Bernaerts
- de voorste helft van - het Blockvelt
1. de delers
2. Marcelis Martens
- de achterste helft van - de hooybeempt aen de Keyserdijck
1. de delers
2. erven Aert Heynen
Belast met: de helft van 6 st. 1 duyt/jr cijns van de grond.
- de helft van - ƒ 200,- aan Jacob Frans Bluyssen, te Maerheese.
- de helft van - ƒ 150,- aan Jan Canters.
- de helft van - ƒ 550,- aan Jacob Tielens.
R 6

fol. 64ev

02-05-1670

- Hendrick van Winterooy, drossard, te Doerne, aanlegger - contra - Jan Dircx
Bacx, te Leende.
- Aert Jan Aelbers, aanlegger - contra - Jan Peeter Colen, gedaagde.
fol. 75 - de weduwe Aert Jan Aelberts.
- Mr. Mathijs van den Hove, aanlegger - contra - Peeter Anthonis Lomans.
- fol. 169 - 6-5-1671 - aanlegger zegt dat de zaak lange tijd heeft stilgelegen door het overlijden van Peeter Teunis Lomans.
R 79

fol. 123vo

27-05-1670

Er is "questie en verschil geresen" tussen Dirck Jan Goorts Verbernen en Flips
Willems aangaande de huwelijksvoorwaarden gemaakt tussen Dirck - en Marie, zijn vrouw.
Gevraagd is: Mathijs van den Hove, oud schout,
- Joost Roefs en
- Goiaert van Gorcum - om te arbitreren.
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Joost Dircx en Jan Cornelissen Horckmans treden op voor Dirck Jan Goorts, hun
vader.
Uitspraak van de commissie:
Flips Willems zal aanvaarden:
- het "goet" in de Stegen, met de lasten daarin en de achterstellen van dien.
- met de "penningen van den uytcoop" van de erfgenamen Hendrick Laurenssen wezende - ƒ 500,-.
- Joost Dircx en Jan Cornelis Horckmans zullen alles, wat in het "sterfhuys"
is bevonden, behouden - m.u.v.
- twee bedden en
- twee kisten - door Merike ingekocht.
Daarenboven zullen zij aan Flips Willems nog moeten voldoen - 100 rijksdaalders.
Marge: 2-2-1672 - Flips Wilems heeft - ƒ 250,- ontvangen.
R 79

fol 125

27-05-1670

Jan Aert Vogels verkoopt aan Goort Hendrick Bul, te Leende:
- een cijns van - ƒ 17,50/jr
(ƒ 350,-)
Onderpand:
- hooibeemd
int Root
3 l.
1. Peter Jan Aerts
2. de onm. kinderen van Daendel Frans Colen
3. Hendrick Aert Rommen
4. Joost en Jan Baltus
- land
ontrent de Kercke - het Neutien
3 l.
1. erven Dirck Franssen e.a.
2. Hendrick Aert Rommen
3-4. de straat
- land
de Heesackers - ontrent de Kercke
1. Laurens Volders
2. O.L.Vrouwenaltaer
3-4. de wegen
Marge: 21-9-1694 - Jan en Wilhelmus Bul, te Leende en
Jan Goorts, te Westerhoven, hebben de - ƒ 350, - terug ontvangen.
R 79

fol. 125vo

05-06-1670

Mr. Mathijs van den Hove verkoopt aan Reynder Bernaerts als zijn goederen
gelegen in de Behelp - te Heusden.
Zoals hem vanwege zijn vrouw "bij doodt ende aflijvigheyt" van Frans [Jansen]
en Marie, zijn zuster, zijn aangekomen.
Belast met: 5 st./jr grondcijns.
- 1╜ vat rogge/jr - uit een meerdere rente - aan de erfgenamen van
Marcelis [
].
- de helft van 3 gl./jr aan O.L.Vrouwenaltaer - te betalen aan
rentmeester Donder.
Koopsom: ƒ 800,40e penn.: ƒ 40,R 6

fol. 72ev

18-06-1670

- Peeter Peeter Willems Slaets, aanlegger - contra - Dirck Peeter Teeuwens.
- Dirck van Breugel, aanlegger - contra - Jan Jan Michiels.
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- als borgmeesters zijn beδdigd: Dirck Teeuwens en Jan Dielis.
als setters
: Joost Dircx en Jan Vreynssen.
R 79

fol 127vo

18-06-1670

Mr. Mathijs van den Hove verkoopt aan Jan Goort Hoefnagels:
- groes
in de Steegen
1╜ l.
1-3. weduwe Hans Walravens
2. Jan Michiels en Cornelis Peeters
4. Jacob Schrooten
Koopsom: ƒ 85,-.
R 79

fol. 128

19-06-1670

Jan Aerts de Zeeger is schuldig aan Johan Schenaerts, te Eyndhoven:
- ƒ 300,- α 5%.
Borg: Frans Mathijssen.
R 79

fol. 128vo

23-06-1670

Aert Teunis Philipssen verkoopt aan Peter Jan Aerts:
- land
in de Loverbosch
1 l.
1. de koper
2. Wilbort Jan Tijssen
3. Peeter Willems
4. de Looverbosschewegh
Koopsom: ƒ 39,-.
R 79
fol. 128vo
23-06-1670
Michiel Peeter Colen den ouden is schuldig aan Gerith Rasen, te Leender Strijp:
- ƒ 100, α 5%.
Te lossen: 21-3-1671.
Marge: 8-11-1698 - Alegonda Gerit Rasen - nu - g.m. Huybert Bijnen heeft de
ƒ 100,- ontvangen.
R 79

fol 129

03-07-1670

- Agnes de Merode, Vrouwe van Asten, als curatrice van Marie, natuurlijke
dochter van Floris de Merode, in zijn leven Heer van Asten - en
- Dirck van Breugel - g.m. Florenske, ook natuurlijke dochter van Floris de
Merode.
Zij verkopen aan Sr. Antony Daniels:
- de goederen aan den Brant t.w.: "een adel huyse ende andere bouwhuysen" met
land en groes.
1-3. de gemeente en de straat
2. Wilbort Janssen en Willem Joost Verheyen e.a.
4. erven Hendrick van de Vorst
Belast met: 12 st./jr aan het boek van Asten.
- ƒ 600,- aan de erven Jr. Rogier van Broeckhoven, te 's Bosch.
- 100 rijksdaalders aan de Heer van Doerne, als rentmeester van
het capittel van 's Bosch.
- ƒ 600,-,in twee sommen, aan Mr. Matijs van den Hove.
- ƒ 100,- aan Sr. Anthony Daniels
Dirck van Breugel stelt als "weirpandt" - zijn huis - in het Dorp.
Overeengekomen is nog o.a.:
- de - ƒ 600,- aan Mr. Mathijs van den Hove worden meteen afgelost door de
koper.
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- de huurder blijft op de goederen - volgens huurcontract.
Koopsom: ƒ 2218,40e penn.: ƒ
60,45.
R 33 - 52

07-07-1670

fragment

Peter Michiel Colen de jonge heeft op Bamisse l.l. aan Michiel, zijn zoon,
"pert en karre met hoy ende ander meubelen" voor 17 rijksdaalders verkocht.
Deze hadden "Vastelavont" l.l. betaald moeten worden.
Hij heeft geen gelegenheid zijn zoon in "recht te betrecken".
Om die reden heeft Gisbert Hendrick hem toegezegd die 17 rijksdaalders te
betalen, zonder dat hij zijn zoon zou aanspreken of manen.
Gisbert zou daarvoor 2 rijksdaalders ontvangen van zijn zoon.
Ondanks alle aanmaningen en "devoiren" is het tot nu toe niet gelukt de 15
rijksdaalders te innen.
Marge: 7-7-1670 - Abraham Baert, vorster van Asten, heeft "request" voorgelezen en copie overhandigd aan Gijsbert Hendricks.
R 6

fol. 78ev

09-07-1670

- De H. Geestmeesters hebben bevonden dat Peeter Dircx en Philips Goortsen,
als H. Geestmeesters, op 5-3-1642 hebben overgedragen:
- twee rentebrieven - beide op de hofstad van Marcelis van Groeningen,
- ΘΘn van ΘΘn malder rogge/jr - en de ander van:
- vier vat rogge/jr.
Op dezelfde (??) zijn deze twee panden door de H. Geestmeesters gewezen "tot
pantsteeckinge en hebben ze de eerste kreppe" ontvangen.
Op 26 maart - de tweede kreppe
21 mei
- de derde kreppe
4 juni - de vierde kreppe
en alzo niets anders resteert dan dat de panden zullen worden opgenomen
door de Officier en de H. Geestmeesters in de "possesie".
- Fousijn Rosa, coopman, te 's Bosch - en
Adriaen van Velthoven, te Heese, aanleggers, namens hen Ideleth.
- contra
een pachthof - in den Achterbosch - bewoond door Jan Hendricx van de Vorst en
geweest zijnde van Johan Pietersom, gedaagden - de Haes, uit Helmont, namens
de erven Pieterson.
- de obligatie t.l.v. Jan Franssen Verrijt - d.d. 19-12-1668 - zijnde ƒ 200,zal op verzoek van Mr. Antony Canters executabel worden gewezen.
- Jr. Henrick Francois de Bardoel, Heer van Perweel, aanlegger.
- contra
Jan Peeter Bollen, gedaagde.
Aanlegger heeft de insinuatie aan gedaagde, nu wonende te Vlierden, aan
diens vrouw gedaan.
Gedaagde vraagt om een dag te "stellen". Hij moet "noch eenen tijt nootsaeckelijck blijven bij de Maescant, bij sijn bieδn"
- fol. 152 - 24-2-1671 - na veel zittingen is een akkoord bereikt. Jan Peeter Bollen betaald - ƒ 125,-. De kosten, tot nu
toe gemaakt, zal ieder voor zich dragen.
R 6

fol. 86

19-07-1670

- Joost Somers en Joost Janssen Beckers zijn beδdigd als "eyckmeesters".
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R 6

fol. 85

22-07-1670

- Goort Hendricx Verboeyen verzoekt in contradictie ontvangen te worden tegen
de onbehoorlijke executie gedaan door Joris, man van de weduwe Joost van
de Zande.
R 79

fol. 130

08-08-1670

Alzo "questie ende verschil geschapen was te gerijsen" tussen:
- de kinderen van Jan van Gerwen - en
- Willem Thomas - g.m. Dircxke, natuurlijke dochter van Luytie Janssen, zijnde
een v≤≤r-kind.
Aan Joost Roefs en Goiaert van Gorcum is verzocht om te arbitreren - betreffende de goederen van Jan van Gerwen - en wijlen Luytie, zijn vrouw.
Aert en Willem, zonen van Jan van Gerwen, mede voor hun zusters zullen
betalen aan Willem Thomas - ƒ 62,-.
R 79

fol 130vo

22-08-1670

De regeerders van Asten verkopen aan Joost Janssen Coopman:
- een stuk gemeente te Ommel - aent eynde naest de Steegen
1. Huybert Thomas
2. de gemeente
3. de koper
4. Peeter van Rest
Koopsom: ƒ 30,-.
R 107B

fol. 50

╜ l.

31-08-1670

- Mr. Antony van Persijn, lid van de Raad van Brabant, te 's Hage,
- Adriaen Pietersons, te Siericksee, Zelandt - procuratie d.d. 12-8-1670 notaris Bleyswijck, te 's Hage,
- Jacob Pietersons,
- Antony Pietersons,
- Cornelis Cornelis de Vager - g.g.m. Adriana Pietersons - voor zijn kinderen procuratie aan Adriaen v.n. - d.d. 11-6-1670 - notaris Joannes Verburgh, te
Siericksee.
Samen erven van wijlen Johannes Pietersons - in leven rentmeester der Geeste
lijke Goederen en president, te Helmont.
Zij verkopen aan Jan Janssen Schinders, coopman te Eyndhoven en Jan Hendricx,
hoevenaar, te Asten - ieder voor de helft:
- de hoeve - den Achterbosch - huis, schuur, schop, land, groes enz.
- de halve hoeve - de Lensdonck.
Zoals Johannes Pietersons die in koop verkregen had van het Gemene Land.
In de koop is niet begrepen:
- de beemden
in de Middelweert - te Helmont.
Voor schepenen Helmont: Jan van Grootenacker,
- Lenart Moor
Geregistreerd Asten: 28-9-1717.
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R 6

fol. 91ev

03-09-1670

- Joost Willems, aanlegger en arrestant - contra - Michiel Peeter Colen, gedaagde - en tegen de "beslaegen penningen" onder Gijsbert Hendricx berustende.
Betaling van 4 gl. 6 st. wegens "verdroncken gelagh".
Omdat gedaagde zijn "erfgoet" heeft verkocht kan voorn. bedrag alleen gevonden worden in de aan Gijsbert Hendricx verkochte goederen.
- Laurens Volders, aanlegger - contra - Juffr. Catarina Diuts - g.m. Jr.
Adolph, te Someren, gedaagde.
Gedaagde heeft na haar arrestatie Jan Geven als borg gesteld - over al de
pretenties van aanlegger.
- Mr. Antony Canters, aanlegger - contra - Jacob Janssen.
Aanlegger overlegd een rentebrief - d.d. 16-5-1641 - waarvan gedaagde het
onderpand heeft verkocht zonder de "renthe te grooten ofte uyt te steecken"
- Hendrick Dielis, aanlegger - contra - Peeter Meeussen, gedaagde.
Betaling van 2 gl. 10 st. wegens gekochte "waer of arbeytsloon".
R 79

fol. 131

19-0-1670

Antony Canters verkoopt aan Jan Janssen Hennis:
- land
in den Ommelsen Bosch
1╜ l.
1. Jan Aerts
2. Joost Dircx
3. Frans Mathijssen e.a.
4. Jan Franssen
Koopsom: ƒ 150,40e penn.: ƒ
3,75
R 79

fol. 131

19-09-1670

Jan Franssen Verrijt verkoopt aan Mr. Antony Canters:
- land
in de Ommelsen Bosch
1. Jan Aerts
2. Joost Dircx
3. Aert Franssen
4. de verkoper
Koopsom: ƒ 39,- groes/land
in den Ommelsen Bosch
3 l.
1. Aert Franssen
2. de verkoper
3. Frans Mathijssen
4. de delers
Koopsom: ƒ 450,40e penn.: ƒ 11,25
R 79
-

fol. 131vo

20-09-1670

Joost van der Weegen - mede voor:
Goiaert van der Weegen,
Gerardt van Ameyde - g.m. Jenneke, dr Hercules van der Weegen.
Joost Slegers - voor zijn zoon Maurus - g.m. Catarina, dr Hercules van der
Weegen.
ter eenre - en
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- Susanna - weduwe Jan Hoppenbrouwer - geass. met Adriaen Hermans, haar zwager - ter andere zijde.
Zij delen de nagelaten goederen van Aleke van der Weegen.
1e lot: de eerste vier comparanten.
- alle obligaties en schepenschuldbrieven voor schepenen van 's Bosch of elders
uitgemaakt.
- alle vervallen en lopende pachten.
2e lot: de vijfde comparante.
- 4/5e deel in huis, hofstad, schuur, land en groes - te Heusden
Zoals het in gebruik is bij Dirck Flipssen.
Belast met: 18 vat rogge/jr aan Jan Dircx Colen, te Helmont.
Koopsom: ƒ 700,- te betalen aan de ontvangers van het 1e lot.
Marge: 17-11-1670 deze ƒ 700,- betaald.
R 79

fol. 132vo

22-09-1670

Jan Janssen Michiels is schuldig aan Frans Goorts van den Heuvel - wonende
op de Moosdijck - ƒ 212,- α 5%.
R 79

fol. 133

26-09-1670

- Anthonis Pauwls - voor de helft,
- Jan Anthonis Pauwls, zijn zoon,
- Jan Aerts - g.m. Adriaentie, dr Anthonis Pauwls - beiden voor ╝e deel.
Zij verkopen aan Mr. Peeter Bunnens, te Helmond:
- land
aen den achtersten Diesdonck
1╜ l.
1-3. de koper
2. weduwe Goort Slegers
4. Jan Jacob Slaets
Koopsom: ƒ 74,-.
R 79

fol. 133vo

30-09-1760

Peeter Colen de jonge is schuldig aan Michiel, zijn zoon - ƒ 100,- α 5%.
Marge: gelost 14-3-1672.
R 79

fol. 133vo

30-09-1670

Peeter Colen de jonge en Michiel, zijn zoon, hebben hun goederen gescheiden,
volgens scheiding en deling daarvan zijnde.
Peter is kort daarop getrouwd en heeft huwelijksvoorwaarden met zijn tegenwoordige vrouw gemaakt - d.d. 7-11-1669.
Volgens deze voorwaarden ontvangt Michiel, na zijn vaders dood, alleen maar
2 gl. 10 st. zonder meer.
Deze voorwaarden moeten vervallen verklaart worden en in samenspraak met zijn vrouw is vastgesteld - dat
Michiel met de andere gelijk op deelt.
R 6

fol. 100ev

01-10-1670

- Mr. Mathijs van den Hove, aanlegger - contra - Peter Goorts, gedaagde.
Gedaagde is sinds 15-4-1656 - ƒ 200,- α 5% schuldig aan aanlegger.
Akte in protocol.
- Dirck Jan Goorts, aanlegger - contra Jan Jan Michiels.
Betaling van - ƒ 50,- en twee jaar intrest, α 5% - wegens geleend geld.
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- Joost Dircx, aanlegger - contra - Peeter Willems.
Betaling van 32 st. wegens gekocht gras.
- Peeter van der Lith, aanlegger - contra - Goort Hendricx Verboeyen gedaagde.
Betaling van 36 st. salaris.
- Frans Mathijssen en Michiel Jacobs van de Cruys - als erfgenamen van Anneke weduwe Jan Willem Tijssen - doen "vesten" dat op 16-11-1651 Jan Franssen
Verrijt heeft overgedragen aan Anneke voors.:
- een rente van 14 gl. 10 st./jr - zes jaar ten achter.
Hierin competeren de requiranten - de helft.
Onderpand:
- een hooieusel met het land daaraan
8 l.
Zij verzoeken te mogen procederen tot evictie.
- Hendrick Cornelissen, aanlegger - contra - Michiel Peter Colen de jonge,
gedaagde.
Betreffende een akkoord, voor schepenen Asten, tussen hen beide.
Aanlegger verzoekt dit executabel te laten worden.
- Aan de H. Geest zou competeren, uit de goederen Dirck Bertgens:
- een rente van - ƒ
??
Onderpand:
- een leeg liggend stuk land - aen de Beeck.
Renteachterstand: 29 jaar.
Zij verzoeken een proces tot evictie te mogen voeren.
R 53

02-10-1670

Heylke - weduwe Jan Janssen van Asten, wonende ontrent de Kerck, geass. met
haar zoon Joachim Janssen, testeert.
- alle vorige testamenten enz. vervallen.
- aan Lysbet Janssen,
Isabel Janssen - en
Maria - weduwe Wouter de jonge - haar dochters:
- al haar "huysraet, linde, wollen, gout, silver, tin ende cooper" enz.
wegens haar getrouwe diensten,
- nog ieder - ƒ 50,-/jr voor het onderhouden van haar moeder "ende dat
boven de inkompste"
- Al haar overige goederen worden gelijkelijk verdeeld over haar kinderen.
- Indien "het gebeurde dat naer haer doodt eenige van haer kinderen niet te
vreden ende wilde wesen met dit testament soo sullen de selve afstant doen,
mits hebbende een somme van twee gulden tien stuivers, sonder oyt ietwes meer
te pretenderen".
R 79

fol. 134

08-10-1670

- Willem Hendricx - g.m. Marie Tijssen,
- Dielis Joosten van Heuchten en Peeter Janssen - als momboiren van Willemke
Tijssen en Jenneke Tijssen, gezusters, en kinderen van wijlen Mathijs Joosten - en Merike Tijssen.
Zij maken een contract.
1. Dat Joost Mathijssen, natuurlijke [zoon] Mathijs Joosten en Merike Goorts
recht heeft op 1/3e deel van de goederen van Joost van Heuchten
- gelegen aan Vordeldonck
en de andere delen toekomen aan Leendert Joosten van Heuchten.
2. Verder zal Joost ontvangen - ƒ 100,- (de intrest hiervan).
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3. De verdere goederen van Tijs Joosten - gelegen te Deurne en "genaempt den
Meulenhof" - waarvan Joost Mathijssen de pachtgelden zal ontvangen (van dit
jaar ?)
4. Mocht, Joost, niet tot een huwelijk komen, dan zullen de goederen weer komen
erfgenamen, waarvan de goederen ook gekomen zijn.
R 79

fol. 134vo

31-10-1670

aan de gerechte

dag en maand fictief

- Willem Hendricx - g.m. Marie,
- Dielis Joosten van Heuchten en Peeter Janssen - als momboiren van Willemke
en Jenneke Tijssen.
Zij verdelen de nagelaten goederen [Tijs] Joosten van Heuchten - en Merike,
zijn vrouw.
1e lot: Willem Hendricx
- de helft van de goederen - op Heusden
Zoals hij ze in bewoning en gebruik heeft.
- de helft van een stuk groes - aan de Kerckendijck, te Someren
3╜ l.
Belast met: de helft van achdalff (7╜) vat rogge/jr aan de erven Marcelis
Herincx.
- 3 gl./jr aan rentmeester Donder.
2e lot: Willemke Tijssen
- de helft van de goederen - te Heusden
- de helft van de groes - aan de Kerckendijck, te Someren
3╜ l.
Belast met: de helft van 7╜ vat rogge/jr aan de erven Marcelis Herincx.
- 3 gl./jr aan rentmeester Donder.
3e lot: Jenneke Tijssen
- de goederen "de Meulenhof" te Deursen.
Belast met: ƒ 100,- aan Joost Mathijssen.
- ƒ 100,- aan Willem Hendricx en Willemke Tijssen samen.
R 79

08-11-1670

Meriken - weduwe Jan de Snijder, in de Wolsbergh, testeert.
- Zeven gulden twee stuivers aan Peerken, dr Francois de Hanouw, haar nicht,
"voor een puer prelegaet"
- Haar huis, hof, land en al haar andere goederen gaan naar Jenneke en Goortie,
drs Francois de Hannouw, haar nichten, welke tot enige erfgenamen worden
benoemd.
R 6

fol. 116ev

12-11-1670

- Goort Janssen, aanlegger - contra - Jan Jan Jacobs Slaets, gedaagde
Aanlegger is gedwongen geweest met 5 gl. "borg" te staan voor gedaagde
Terhorst.
Hij wil teruggave hiervan.

t.a.v.

Geerit Bouten, wonende te

- Mr. Mathijs van den Hove, aanlegger - contra - Willem Janssen, gedaagde.
Betaling van 34 vat rogge en ƒ 21,90 wegens huur van land.
- Anthonis Hermans Jentiens, te Maerheese, heeft een extract uit het schepenprotocol van Asten, waaruit blijkt dat op 20-12-1661, Aert Jan Thomas aan hem
- een rente van - ƒ 26,-/jr.
Onderpand:
Zijn goederen - aan het Laerbroeck.
Deze goederen heeft hij inmiddels, met inbegrip van de rente, verkocht aan
Jan Jan Michielssen - welke "gebreeckelijck" is de rente te betalen - 3 jr

heeft verkocht:
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achterstand.
Tonis verzoekt om te mogen procederen.
- Volgens het register van de Armmeesters is de weduwe Joost van Hees "geldende" aan den Armen - ƒ 6/jr uit:
- een beemdje
op Bussel
De achterstand is 15 jaar.
- Jan Somers, aanlegger - contra - de kinderen Herman Rijkers, gedaagden.
Betaling van 6 gl. 6 st. van gekocht [
er]
- Jan Jan Michiels wordt gedaagd door Dirck Jan Goorts.
- Faes Lamberts, aanlegger - contra - Aert Hendrick Rommen, gedaagde.
Betaling van ƒ 27-04-08 van geleverde "seysens en arbeytsloon".
R 79

fol. 136

12-11-1670

Leendert Joosten van Heuchten is schuldig aan Tonis Hermans Jentiens, te
Maerheese - ƒ 800,- α 5%.
Te lossen: d.d. over 2 jaar.
R 79

fol. 136vo

17-11-1670

Anna - weduwe Jan Dircx Hoppenbrouwer, te Leegen Mieert, verkoopt aan Leendert Joost van Heughten en Willem
Hendrick Jacops:
- de helft van de hoeve - op Heusden
Zoals zij verkregen heeft bij testament en in is gebruik bij Dirck Flipssen.
Belast met: de cijns van de grond.
- 18 vat rogge/jr aan de erfgenamen Marcelis Herincx.
- ƒ 300,- aan Gerardt Jacops van der Meyden, te Boxtel.
Koopsom: ƒ [
]
R 79

fol. 137

20-11-1670

Mathijs Janssen van de Zande - g.m. Margriet Martens.
Onleesbaar door fragmentatie.
Betreft schulden die hij heeft en door hem onbetaalbaar zijn.
Hij geeft over aan Jan en Joost, zonen Goort Wouter Hoefnagels:
- zijn goederen - te Asten en Someren - om zijn schulden te liquideren.
Koopsom: ƒ 100,R 79

fol. 137

21-11-1670

Jan Jan Michiels verkoopt aan Jan Dielis:
- een cijns van - ƒ 5,50/jr
(ƒ 100,-)
Onderpand:
- zijn kindsdeel, als Jan Michiels, zijn vader, komt te overlijden.
R 79

fol. 137vo

29-11-1670

- Er is "questie en verschil geresen" tussen Jan en Joost, znn Goort Hoefsnagels als "toezieners" van Mathijs Janssen van de Zande - ter eenre - en
- Antony van Kilsdonck - g.m. Erika, natuurlijke dochter van Margriet Martens
en Jr Wijtfliet - ter andere zijde.
Betreft de goederen te Asten en waarvan Antony n.u. aanspraak maakt op de
helft.
Overeengekomen wordt dat Antony - ƒ 100,- ontvangt en verder afziet van zijn
aanspraak.
R 79

fol. 138vo

03-12-1670
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Teuniske - weduwe Michiel Peeter Colen de jonge - geass. met Frans Joosten verkoopt aan Goossen Elias:
- land
aan de Pas
1 l.
Op de gelijke condities als Michiel Peter Colen het heeft verkregen van de
kerkmeesters.
Belast met: 1 vat rogge/jr aan Peeter Symons.
- 6 st./jr aan de Kerk van Asten.
R 33 - 52
11-12-1670
Jr. Henrick Francois de Bardoil, Heer van Perweel - arrestant
- contra
Jan Peeter Bollen - gearresteerde.
o.a.
Betreft: Het opzeggen van de pacht van een groesbeemd en een driesgroes welke half maart 1670 verlaten hadden moeten zijn en waarover op
12 nov. 1670 vonnis is gewezen.
- De arrestant, met zijn advocaat Ideleth, verzoeken, dat de gearresteerde in
arrest zal blijven, tot hij "goede borge" heeft gesteld.
- Ook willen zij, omdat aanlegger "expresselijck" uit den lande van Luyck
is gekomen, dat de zaak zonder uitstel wordt vervolgd.
- Mr. Mathijs van den Hove, namens gearresteerde, protesteert omdat hij hier
drie dagen heeft zitten wachten en dit omdat de arrestant het arrest heeft
laten "desert" lopen.
Hij zal de schade hiervan t.z.t. op de arrestant verhalen, als notoirlijk is.
R 79

fol. 138vo

13-12-1670

- Hendrick Dielis en Jan Goorts, te Liessel - als momboiren van de onm. kinderen
Hendrick en Teunis van Pauwls Hendricx - en Lijske,
- Goort Pauwls Hendricx,
- Mathijs Pauwls Hendricx,
- Cornelis Joosten van Weert - g.m. Henderske, dr Pauwls Hendricx.
Zij verdelen de nagelaten goederen van Pauwls en Lijske.
1e lot: Hendrick en Teunis
- de helft van
de Weyenbeempt - in de Steegen
1 l.
1. Hendrick Dielis
2. de Schouwloop
3-4. de delers
- land
den Tijsacker - ontrent de Meulen
[2╜ l.]
1. Hendrick Dielis
2. Jan Peters
3. Aert Dielis
4. de delers
- ╝e deel in
de Weyenbeempt - naest Huybert Thomas
1. Hendrick Dielis
3. de Schouwloop
4. de delers
den Hoeckacker - tussen de Wegen
1 l.
1. de weg
2. Jan Canters
- land
de Reytacker - ontrent de Meulen
╜ l.
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2e lot: Goort Pauwls
- beemdje
- land

1.
2.
3.
4.

Aert Jacobs
Jan Peters
't Convent van Ommel
Joris Willemssen

in de Steegen
1. Hendrick Canters
2. Jan Schepers
achter Hendrick schuyr
1-3. Hendrick Dielis
2. Aert Dielis
4. de straat

5 cops.

3e lot: Mathijs Pauwls
- het voorste ╝e deel int Weyvelt
1. Hendrick Dielis
2. de Schouwloop
3. Hendrick Canters
4. de delers
- de helft van
de Pateracker
geheel 3 l.
1. Hendrick Dielis
2. de delers
3. de weg
4. Jan Canters
4e lot: Cornelis Joosten van Weert
- 1/3e deel van
de Weyenbeempt
1. Hanrick Dielis
2. de Schouwloop
- de helft van
de Pateracker - naest Peeter Hompes erve
1. de delers
2. de straat
R 79

fol. 140vo

13-12-1670

- Cornelis Joosten van Weert - en
- Goort Pauwls
Zij nemen ieder op zich, om gedurende de tijd van veertien achtereenvolgende
jaren de onm. kinderen van Pauwls Hendricx op te voeden en te onderhouden in
kost en drank, t.w.:
- Cornelis - neemt Hendrick - en
- Goort
- neemt Teunis.
Voor alimentatie krijgen zij:
- de twee delen in - de Weybeempt - in de Stegen
Ieder de helft.
En is overeengekomen:
Dat als ΘΘn der kinderen komt te sterven het land op de opvoeder van het andere
kind zal overgaan en dat die ook de inkomsten zal ontvangen.
De goederen blijven echter in het bezit der kinderen.
R 79

fol. 141vo

13-12-1670

- Hendrick Dielis en Jan Goorts - als momboiren van de onm. kinderen van Pauwls
Hendricx,
- Cornelis Joosten van Weert - en
- Mathijs Pauwls.
Zij verkopen aan Goort Pauwls hun deel in:
- het woonhuis en hof - in de Steegen
Koopsom: ƒ 25,-.
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R 6

fol. 130

20-12-1670

- Peeter van der Lith, drossard, aanlegger - contra - Dirck Wouter Dircx, ged.
Aanlegger heeft ter verzekering van de hem toekomende gelden - het kindsdeel
van gedaagde in arrest genomen.
R 79

fol. 142

27-12-1670

Everard de Doerne, Heer van Asten, verkoopt aan Aert Aerts Blockmaeckers:
- hofstad, land en groes - in het Laerbroeck
3 l.
Zoals gekomen van Willem Marcelis Kraeckhaspel.
Koopsom: ƒ 70,R 79

fol. 142

27-12-1670

Jan Janssen Michiels verkoopt aan Frans Goorts van den Heuvel:
- huis, hof, hofstad, land en groes - aen het Laerbroeck
22 l.
En zoals verkoper het verkregen heeft van Bottel Aert Thomas
1. Jan Hanssen van Os
2. 't Convent van Ommel
3. de Broeckstraet
4. Peeter Marcelis en Teunis Joosten van Weert
Belast met: ƒ 600,- aan Anthonis Hermans, te Maris
- ƒ 130,- aan de H. Geest van Asten.
- 15 st./jr aan rentmeester Donder.
- 3 st. 3 duyten/jr aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 1000,R 791fol. 142vo

08-01-1671

Hendrick Goorts van Bussel is schuldig aan Ruth Jacob Luyten van Leendt - ƒ 200,- α 5 1/8e%.
Te lossen: d.d. 1675 - te Leende betaald is de rente 5%.
- te Asten gehaald is de rente 5╝%.
Borg: "Hendrick sijn vrouwe moeder ofte Huybert sijnen swaeger"
Mede is aanwezig: Peerken - weduwe Jan van den Boomen, de moeder van Hendrick
van Bussel.
Marge en los blad 143a:
Rut Jacobs heeft drie delen van deze obligatie terug ontvangen d.d. 8-5-1687 - van Jan van den Bomen, Huybrecht van den Bomen en
Symon van den Bomen diewelke hun moeder, Peerke van den Bomen borg
was gebleven voor Hendrick van Bussel, hun zwager.
Het ╝e deel van deze obligatie zal voldaan moeten worden door Hendrik
van Bussel.
R 53

fol. 53

14-01-1671

Anneke, dr Jan Michiels, 35 jaar, wonende in de Steegen, testeert, met constent van haar vader.
- Aan Willem Janssen, haar halve broeder, of na zijn dood aan Aleke, zijn
vrouw - al haar goederen.
Op die conditie dat de ontvangers haar, testatrice, gedurende haar verdere
leven zullen ontvangen en
onderhouden.
R 6
fol. 138
22-01-1671
Compareerde voor schepenen:
- Hendrick Lamberts,
- Lamberts Peeter Lamberts
- Bruysten Marcelis,
- Jan Coolen,
- Jan Teunis Coolen,
- Lambert Jan Lamberts.
Allen erfgenamen van Anna Lamberts - weduwe Jan Janssen Diepenbeeck.
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Testament - d.d. 18-4-1668 - notaris Pauwels Smits.
Betreffende een legaat van - ƒ 60,- dat Jan Diepenbeecx aan zijn vrienden
had gemaakt t.w.:
- Aert Jan Tielen,
- Claes Wilborts,
- Willem Lamberts,
- Jan Goort Hoefnaegels,
- Abraham Jan Michiels,
- Joost Janssen Coopmans.
Deze zes personen hebben, mede voor hun mede-erfgn, het legaat niet willen
ontvangen.
Mede in aanmerking genomen dat deze lieden buiten het dorp wonen.
De - ƒ 60,- worden door de schepenen gedurende drie weken in consignatie
genomen.
R 6

fol. 141

Den
drossard,
zoon - en
R 79

04-02-1671
aanlegger

fol. 143vo

-

contra

-

Frans

Joosten,

Wouter Geven, als vader van (NN), gedaagden.
12-02-1671

Michiel Peeter Colen de jonge verkoopt aan Gijsbert Hendricx:
- huis, hof, hofstad en aangelag - in het Dorp
- land
in de Heesackers
5 l.
- groes
in het Root
4 l.
Belast met: (het huis) ƒ 200,- aan de predikant, te Eyndhoven.
- (den akker) ƒ 125,- aan van der Linden, te 's Bosch.
- (de groes) ƒ 150,- aan Aert den Blijcker.
- de helft van de cijns uit het gehele "goet" gaande, wezende
1 st. 3 duyten/jr.
Koopsom: ƒ 995,40e penn.: ƒ 24,87╜.
R 79

fol. 144

14-02-1671

Meriken - weduwe Marcelis Claessen en haar kinderen - zijn schuldig aan
Goort Hendricx Bul, te Leende - ƒ 200,- α 5%.
R 79

fol. 144vo

als

17-02-1671

Jan Aert Vogels verkoopt aan Anthonis Wouters Verbiesen, te Leende:
- een cijns van ƒ 100,- α 5%.
Onderpand:
- land
int Root
5 cops.
1. Goort van Gorcum

vader

van

Tielen,

zijn
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1. Mayken Jan Willems
achter de Meulen
1 l.
1-2. Evert Peter Dors
int Root
3 l.
1. Peter Jan Aerts
2. erven Daendel Franssen
int Neutie
3 l.
1. Dirck Franssen
2. den Fransman
tussen de Wegen
1. O.L.Vrouwen-altaer
2. Laurens Volders

- land
- groes
- land
- land

R 79

fol. 145

17-02-1671

Jr. Hendrick Francoys de Bardoil, Heer van Perweel - g.m. Anna Maria van
Gerwen verkoopt aan Jacobus de Laure, te Brussel:
- een cijns van - ƒ 25,-/jr
(ƒ 500,-)
Onderpand:
- zijn hoeve - te Heusden
- zijn goederen op de Beeckse Donck.
R 6

fol. 148

19-02-1671

- Adriana de Ruyter - weduwe Laurens Volders, aanlegger - contra - Jan Driessen van Ruth, gedaagde.
Voortzettende het proces van wijlen haar man.
- Joost Peeter Janssen van Rest, aanlegger - contra - Jan Franssen Verrijt,
gedaagde.
Betaling van - ƒ 77,- wegens gekochte schapen.
- Weduwe Peeter Hendricx, aanlegger - contra - Dirck Flipssen, gedaagde.
Betaling van 12 gl. 5 st. wegens gekochte schapen.
- Gijsbert Hendricx, aanlegger - contra - weduwe Hans Walravens, gedaagde.
Betaling van 8 gl. 5 st. wegens geleverde "waeren".
- Everard de Doerne, Heer van Asten, aanlegger - contra - Jan Janssen, ged.
Betreft achterstand op de huurcedulle - d.d. 21-12-1667 van - ƒ 140,-.
Wegens pachting van een hoeve.
- Joost Baltus, aanlegger - contra - Teunis Joosten, gedaagde.
Aanlegger heeft op 27-3-1669 een obligatie verkregen van - ƒ 15,- t.b.v.
Marten Gerits en t.l.v. gedaagde.
De obligatie is van - d.d. 19-2-1664.
Gedaagde blijft in gebreke het restant te betalen.
- Joost Roefs, aanlegger - contra - Dirck Flipssen, gedaagde.
Betaling van 26 vat mout α 15 st./vat.
5╜ vat rogge α 18 st./vat.
R 79

fol. 145vo

19-02-1671

Dirck van Breugel is schuldig aan Joris Janssen van Hoof - ƒ 100,- α 5%.
Marge: 22-3-1672 voldaan.
Dit
heeft gestelt Joris Janssen van Hooff.
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R 79

fol. 145vo

21-02-1671

Leendert Joosten van Heuchten verkoopt aan Willem Joosten Verheyen:
- land
te Vordeldonck
5╜ l.
1-3. de koper
2. Jan Hendricx c.s.
4. Wilbort Jan Tijssen
- groes
te Vordeldonck
5 l.
1. de koper
2. erven Joost van Heughten
3. Wilbort Jan Tijssen
4. erven Goort van den Eynden
De koper zal Jacob Tielens moeten "weegen".
Koopsom: ƒ 575,-.
R 79

fol. 146

21-02-1671

- Barbara Martens - geass. met Geerit Martens, haar zoon,
- Jacob Aerts - g.m. Anneke Martens - mede voor:
- Daendel Martens, hun broeder en zwager,
- Frans Maes Blockmaeckers - g.m. Joostie Martens.
Zij verkopen aan Huybert Janssen van Maris:
- groes
het Ven - te Ommelen
1╜ l.
1. de koper
2. Antony Dries Reynders
3. Aert Franssen Verrijt
4. de gemeente
Koopsom: ƒ 104,-.
R 79

fol. 146

01-04-1671

- Everard de Doerne, Heer van Asten - ter eener zijde - en
- Catharina Agnes de Doerne - geass. met Mr. Nathijs van den Hove - ter andere
zijde.
Ze liquideren - Agnes ontvangt:
- De renten en obligatie die haar toekomen uit haar moeders en zusters deel ƒ 7000,-. Deze - ƒ 7000,- α 5% komen t.l.v. Everard, haar broeder.
De intrest wordt voortaan op ΘΘn tijd voldaan.
Marge: 18-2-1682 - Alles is voldaan en Catharina stemt in met de cassatie.
R 79

fol. 147

03-03-1671

- Willem Philipssen is schuldig aan de vijf na-kinderen van Jan van Gerwen en Luytie Aerts, zijn vrouw - ƒ 60,-.
Onderpand:
een beemdje
te Ommel
een weeghgetouw
Indien op 31-3-1673 nog niet is gelost dan zullen de goederen in bezit blijven
van de v.n. kinderen. Tot die datum mag niemand daar "eenigh hout afhouwen".
R 79

fol. 147vo

14-04-1671

- Jan en Peeter znn Mathijs Teeuwens,
- Goort Goortsen, te Mierlo - g.m. Jenneke, dr Wilbort Jan Faes, te Deurne.
Zij zijn schuldig aan Mr. Mathijs van den Hove - ƒ 220,-.
Te lossen: Pasen e.k.
Met die "los" vervalt dan ook het proces dat Mr. Mathijs "was sustinerende"
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tegen de eerste twee comparanten en Wilbort Jan Faes aangaande een rente
van - ƒ 200, te betalen aan Juffr. Susanna van de Graeff, te 's Bosch.
Mr. Mathijs neemt nu deze rente over.
R 6

fol. 161ev.

15-04-1671

- Mr Anthony Canters, aanlegger - contra - Peter Willems, Marten Gerits en
Anthonis Martens, gedaagden.
Marten van Heughten was tijdens zijn leven betalende te ' Bosch - ƒ 2,-/jr.
De erfgenamenn hebben deze rente gegrond op een:
- land
int Leender
waarvan Peeter Willems en Marten Gerits gebruikers zijn.
En op nog een stuk land in gebruik bij Anthonis Martens.
Aanlegger heeft deze - ƒ 2,-/jr moeten voorschieten over de jaren 1658 - '71.
Hij vraagt restitutie.
- Mr Anthony Canters, aanlegger - contra - Bernaert Leenders, gedaagde.
Betaling van 39 vat rogge en - ƒ 17,25.
- Alzo Jan Franssen Verrijt door goede woorden de crediteuren heeft opgehouden
blijft hij wederom in gebreke te betalen.
- Mr. Mathijs van den Hove stelt zich borg voor Merike - weduwe Jan Janssen
Slaets - t.a.v. de Armen en t.o.v. haar goederen welke in arrest genomen
zijn.
- Joost Roefs en Goiaert van Gorcum, als collecteuren van bier en wijnimpost,
aanleggers - contra - Mayke - weduwe Jan Willem van Ostaden, gedaagde.
R 79

fol. 148

29-04-1671

Anthony Canters verkoopt aan
- land
in de
1-3.
2.
4.
R 79

fol. 148vo

Hendrick Jan Canters:
Pas
1 l.
Jan Canters
't Groot Gasthuys te 's Bosch.
de weg
Koopsom: ƒ 48,-.

14-06-1671

- Jan Leenders - en
- Willem Janssen van Brey - g.m. Martyn, dr Leendert Jacobs.
Zij verkopen aan Lijneke en Jenneke, drs Leendert Jacobs - geass. met Dirck
van Moorsel en Peeter van den Eynde - hun deel in de goederen hen aangekomen
van wijlen Leendert Jacobs en gelegen aan Vordeldonck.
Koopsom: ƒ 440,- ƒ 263,- van deze som blijft staan t.w.:
- ƒ 100,- t.l.v. Jenneke - en
- ƒ 163,- t.l.v. Lijneke.
R 79

fol. 149

06-06-1671

- Alzo "questie ende verschil ende oyck processe was geresen" tussen Goris
Janssen en de verdere erfgenamen van Heylken Hendricx Hoeben - ter eenre - en
- Marcelis Martens en Goort Joosten, zijn erfgenamen of kinderen - ter andere
zijde.
Betreffende: de achtergelaten goederen en de door Heylke gelegateerde renten.
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Om veel kosten van processen etc. te sparen is nu overeengekomen en minnelijk
geschikt dat:
- Marcelis Martens en de erven of kinderen van Goort Joosten zullen betalen
aan Goris Janssen c.s. - ƒ 57,50 die dan verder geen rechten meer zullen
doen gelden.
- Mocht iemand van de verdere erfgenamen van Heylke later iets willen pretenderen dan zullen Goris Janssen en Mathijs Janssen dezelven daarvan ontlasten
en daarvoor borgen stellen.
Dit
merck heeft
gestelt
Goris Janssen.

R 6

fol. 176

Dit is

merck Mathijs Janssen.

Dit is

tmerck Dierck Goort Joosten.

16-06-1671

Everard de Doerne verklaart dat hij in het sterfhuis van Agnes de Merode is
gebleven "om tselve gade te slaen" ten gerieve van degene die daartoe gerechtigd zijn.
Hij is alleen toeziener geweest t.b.v. dezen.
R 79

fol. 151

22-06-1671

Ook: R 145 - 30-04-1671
- Hendrick Lamberts,
- Jan Coolen - g.m. Styntie Teunisse,
- Lambert Janssen,
- Aert Janssen - g.m. Engeltie Janssen,
- Jan en Willemke Jansen, onm. kinderen, hiervoor hun momboir Dirck Jan Smits,
- Anthonis Janssen,
- Aert Janssen,
- Marcelis Teunis - g.m. Jenneke Teunis,
- Bruysten Marcelis - g.m. Lijske Teunis Coolen,
- Jan Teunis Coolen.
Zij verkopen aan Aert Jan Tielen:
- huis, hof, hofstad, land en groes - te Ostaden
16 l.
Zoals de weduwe Jan Diepenbeecx heeft bezeten, bewoond en gebruikt.
Koopsom: ƒ 1050,-.
R 6

fol. 177

23-06-1671

Joost Dircx en Jan Janssen zijn beδdigd als borgemeesters - St. Jan 1671 -'72.
R 79

fol. 151vo

24-06-1671

Hendrick Aert Duyssen - als momboir van Eycke - weduwe Jan Dircx - en mede
namens zijn andere broers en zusters - is schuldig aan Peeter Simons van
Staele, te Helmont - ƒ 200,- α 6%.
Onderpand:
- twee hooibeemden
aen den Dijck
7 l.
"beyde streckende op de gemeene aldaer"
R 79

fol. 152

01-07-1671

Joost Roefs verkoopt aan Mayke - weduwe Jan Willems van Ostaden:
- een hofstad
in 't Dorp
20 r.
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1.
2.
3.
4.
R 79

fol. 152

kinderen Wouter Dircx
Evert Peter Dors
de koper
Merike - weduwe Jan Janssen Slaets.
Koopsom: ƒ 36,-.

05-08-1671

Anthonis Martens en Marten Gerits - als momboiren van Peerke - weduwe Geerith
Aert Doensen - zijn schuldig aan Mr. Matijs van den Hove "dat dese uyt goede
liefde aen de weduwe heeft uytgelanght" - ca. twee jaar geleden - ƒ 40,-.
Onderpand:
- land
in de Snijderskamp tussen van der Hove en Marten Gerits.
De - ƒ 40,- zouden gebruikt worden om het Clooster van Ommelen te betalen die welke Marten Gerits voor de helft heeft betaald en de rest is "quytgescholden".
Marge: 22-8-1675 - Gelost aan Mathijs van den Hove door Gijsbert Goorts - g.m.
Handerske, dr Gerit Aert Doensen.
R 6

fol. 181ev.

02-09-1671

- Den drossard, aanlegger - contra - Marcelis Jan Jacob Slaets.
- Dirck van Breugel, aanlegger - contra - Peeter Janssen van Bussel alias Laser - gedaagde.
Betaling van 2 gl. 12 st. wegens gekochte "waeren en verteringen".
- Mr. Anthony Canters, aanlegger - contra - Peeter Willems, gedaagde.
Gedaagde zegt dat hij aanlegger niets schuldig is - nog veel minder dat hij
een onderpand bezit dat hij voor een "rente" zou hebben "verobligeert".
Wel heeft zijn vrouws vader, op 14-2-1636, een stukje groes gekocht van
Willem Willemsen van Houbraecken - los en vrij -.
Sindsdien is dit door gedaagde gebruikt en wordt het nu ten onrechte aangesproken.
- fol. 198 - Het kan wel waar zijn dat Willem Willems van de Goor - los en
vrij - verkoopt, maar hij kan dit niet doen zolang de rente
te 's Bosch niet voldaan is.
- fol. 263 - De zaak is lange tijd opgehouden geweest "mits de troubelen
tijde".
Aanlegger legt een akte - d.d. 31-1-1636 - over, waaruit
blijkt dat Willem Willems is begroot voor de helft van
ƒ 2,-/jr in:
- de helft van een hooibeemd - int Leender.
- Peeter Janssen - als vader van Jenneke Peter, aanlegger - contra Dirck Leenders, gedaagde.
Aanlegger vraagt betaling van "6 stuiver, 4╜ el hemtlaecken, hoos en schoen,
blocken en socken en eenen groove scholck en een kleyn el laecken" wegens
drie maanden "huyringe".
- fol. 190 - Gedaagde zegt dat de dochter van aanlegger "tegen wil en danck
is afgeloopen" niettegenstaande zij ΘΘn en andermaal is aangezet om haar "huur" te voldoen en alzo haar volle loon te ontvangen.
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- Willem Hendricx, aanlegger - contra - Dirck Flipssen, gedaagde.
Terugbetaling van - ƒ 100,- geleend geld.
- 28-1-1672 - Door "schone beloften" van gedaagde heeft de zaak enige tijd
stilgelegen.
- Mr. Anthony Canters, aanlegger - contra - Thomas Martens, gedaagde.
Gedaagde zegt dat hij in de "questieuse renthe" maar voor 1/3e deel kan
worden aangesproken, zijnde namens zijn vrouw, welke maar voor 1/3e deel
erfgenaam is geweest van Marten van Heughten, zijn vader.
Hij is nooit weigerachtig geweest en wil dit alsnog betalen.
"ende is hij aenl. gehouden geweest sijne sustere en de verdere erfgenaemen
van Willem Willemsen voor de andere twee deelen aen te spreecken" voor een
rente van - ƒ 2,-/jr.
- fol. 197 - Aanlegger kan zijn geld niet bekomen en verzoekt - vonnis van
executie.
R 79

fol. 152vo

04-09-1671

Leender Joosten van Heughten verkoopt aan Dielis Joosten van Heughten en
Peeter Janssen - als momboiren van de onm. kinderen wijlen Tijs Joosten van
Heughten m.n. Willemke en Jenneke:
- groes
het Calvereeuwsel - te Heusden
3 1/3e cops.
1. Dirck Jan Goorts
2. de kopers
3. de straat
4. Willem Hendricx
Koopsom: ƒ 100,-.
R 79

fol. 153

28-09-1671

Willem Hendericx Jacobs is schuldig aan Joost Henderick Bruynen, te Maerheese:
- ƒ 350,- α 5%.
Borg: Henderick Jacobs, de vader van Willem.
R 6

fol. 192ev.

07-10-1671

- Michiel Jacobs van de Cruys, aanlegger - contra - Jan Vreynssen, gedaagde.
Betaling van 3 gl. 15 st. wegens gehaalde waren.
- Joost Baltus, aanlegger - contra - Hendrick Geerits Doensen, gedaagde.
- Jan Vogels, (te Leende), aanlegger - contra - Jan Franssen Verrijt, gedaagde.
- fol. 243 - Aflossing van een obligatie van - ƒ 600,- d.d. 7-12-1669 t.l.v. gedaagde.
- Mr. Anthony Canters, aanlegger - contra - Marten Gerits, gedaagde.
Aanlegger vraagt om gedaagde te laten executeren - wegens in gebreke blijven.
Schepenen vinden dat opnieuw "gedaagd" moet worden omdat de "zaak" vijf
maanden heeft stilgelegen.
- Daniel Ceelen, aanlegger - contra - Marten Gerith Doensen, gedaagde.
Betaling van 7 gl. 5 stuiver wegens een gekochte koe.
R 6

fol. 201ev.

11-11-1671

- De drossard, aanlegger - contra - Joost Coolen - namens Peerke, zijn vrouw,
gedaagde.
- Frans Goorts van den Heuvel, aanlegger - contra - Hendrick Aert Rommen, ged.
- De drossard, aanlegger - contra - Mathijs Wouter Dircx, gedaagde.
Betaling van 9 gl. 9 stuiver als resterende boete - volgens gemaakt akkoord.
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R 79

fol 153vo

20-11-1671

Anthonis Joosten van Weert verkoopt aan Frans Goorts van den Heuvel, op de
Moosdijck:
- huis, hof, hofstad, land en groes - op het Laerbroeck
1. Peeter Marcelis
2. de koper
3. de gemeente
4. Peeter Marcelis Geldens
Belast met: 6 st./jr cijns aan het Huis van Asten.
- 5 st./jr aan rentmeester Donder.
Koopsom: ƒ 800,-.
R 79

fol. 153vo

20-11-1671

Frans Goorts van den Heuvel is schuldig aan Anthony Herman Jentus, te Maris,
- ƒ 300,- α 5%.
Borgen: Joost Roefs en Goiaert van Gorcum.
R 33 - 52

24-11-1671

Jan Vogels, te Leende, aanlegger
- contra
Jan Franssen van Ruth, gedaagde.
Aanlegger heeft ca. twee jaar geleden, ten zijne huize, aan gedaagde, in
nood zijnde - ƒ 100,- uitgeleend.
Gedaagde zou daarvoor in 1669 aan hem leveren - koren of rogge α 14 st./vat
tot de - ƒ 100,- voldaan zouden zijn.
Gedaagde heeft tweemaal de - ƒ 100,- ontvangen.
Tot nu toe zijn maar 57 vaten geleverd, ondanks de vele aanmaningen.
R 79

fol. 154

26-11-1671

Jan Frans Verrijt verkoopt aan Michiel Jacobs van de Cruys:
- land
aan den Ommelsen Bosch
2 l.
1. Anthony Canters
2. weduwe Marcelis Schepers
3. Sijs sone Frans Mathijssen
4. de voetpad.
Koopsom: ƒ 150,-.
R 79

fol. 154vo

28-11-1671

- Mathijs, zn Wouter Dircx,
- Bruysten Franssen - als momboir van Jenneke, dr Wouter Dircx,
- Jan, zn Wouter Dircx - en
- Lambert, zn Wouter Dircx.
Zij verkopen aan de weduwe Andries Thomas - geass. met haar kinderen:
- groes
in de Wolsberch
3 cops.
1. Peeter Lenssen
2. de koper
3. Thomas Franssen
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4. erven Wilbort Daendels
Koopsom: ƒ 36,-.
den Bruynenweert - over de cleyne Aa
1. de Heer van Asten
2. Wouter Geven
3. Peeter Peeter Slaets
4. de cleyn Aa

- groes

R 53

╜ l.

06-12-1671

Juffr. Anthonetta van Deurne, Vrouwe van Asten, ziek in de kraam liggende, "op
den Casteele van Asten" maakt haar testament, ook met toestemming van haar man
Everard de Doerne, Heer van Asten.
O.a.:
Alle goederen van haar gaan over naar haar man, om daarmee te mogen handelen
naar vrije keuze, met dien verstande, dat hij als momboir van haar kinderen
hen de helft van haar goederen zal moeten uitkeren. En de andere helft na overlijden van hem, of als de kinderen "tot het huwelijk" gekomen zijn.
Als haar man niet meer hertrouwd zullen de goederen van de Heerlijkheid, voor
zover het leengoederen zijn, succederen volgens het leenrecht.
Indien hij wel komt te hertrouwen, zonder een zoon/zonen na te laten, dat dan
de oudste dochter "uyt crachte van prenumeratie" zal ontvangen /// en onder
restrictie dat de drie zusters m.n. Maria, Hendrietta en Florentina van Deurne
zullen ontvangen de jaarlijkse rente van Dirck Teeuwens, te Heusden - zijnde
- ƒ 109,50/jr en dat gedurende haar leven lang.
Na haar overlijden zal aan den Armen uitgereikt worden - ƒ 125,Opmerking:

einde blad volgend blad.
zal ontvangen /// en onder restrictie.
Onduidelijk is of het testament nog tussenbladen heeft bevat, omdat niet vermeld wordt - hetgeen zij zal ontvangen.
R 6

fol. 214ev.

09-12-1671

- Joost Jansen Coopman, te Ommel, aanlegger - contra - Frans Joost Scrubbers,
gedaagde.
Betaling van 11 gl. 14 st. eenen halven - wegens "huyshueringe ende gehaelt
wassche".
- Anthunis Joosten heeft doen "dagen" Marten Gerarts om te "rekenen" over
een akker waarvan bevonden is dat hij minder waard is als waarvoor deze
verkocht is.
"Den dagh van rekeninge is gestelt tegens vrijdagh thien uren voormiddach
in comptoir van den secretaris".
- Aert Aerts Blockmaecker, aanlegger - contra - Peter Marcelis Geldens, ged.
Betaling van 3 gl. 4╜ st. wegens arbeidsloon.
R 79

fol. 155

18-12-1671

Mayke - weduwe Willem Goossens van Berckel is schuldig aan Marie - weduwe
Dirck Franssen - ƒ 25,- α 5%.
Onderpand:
- haar huysken mette plaetse.
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R 79

fol. 155

02-01-1672

- Mathijs, Lambert, Jan en Jenneke - weduwe Frans Janssen.
Kinderen van Wouter Dircx - en Aelke Lamberts - en geass. met Bruysten Franssen, hun oom.
Zij verkopen aan Peeter Jan Aerts:
- hooibeemd
in het Lielder
2╜ l.
1. erven Peeter Willems
2. erven Dries Thomas
3. de koper
4. Frans Flipsen
- land
in de Loverbosch
3 cops.
1. Frans Flipse 2. de weg
3. weduwe Andries Thomas
4. de Loverboschstraet
Koopsom: ƒ 207,-.
R 79

fol. 155vo

22-01-1672

Mathijs, Lambert, Jan en Jenneke - weduwe Frans Janssen, kinderen van Wouter
Dircx - zijn schuldig aan Dirck, hun broeder - ƒ 60,- α 5%.
R 6

fol. 222

28-01-1672

- Den drossard, aanlegger - contra - Dirck Leendert Joosten van Heughten en
Lijsken, dr Goort Peters van den Eeckelcamp, gedaagden.
- Jan Somers, aanlegger - contra - Mathijs Wouters, gedaagde.
Betaling van 6 gl. 15 st. wegens "afgekochte roers".
- Cornelis Cemp, aanlegger - contra - Joost Willems, gedaagde.
R 6

fol. 226

02-03-16

- Mathijs Aerts - op de Reeck, aanlegger - contra - Jan Franssen Verrijt, ged.
Kets, clercx, bij de Haes, te Helmont, behandeld deze zaak.
- Marie - weduwe Aert Jan Aelberts, aanlegger - contra - Peeter Ceel Leenders,
gedaagde.
Aanlegster heeft een "schultbrief" - d.d. 15-3-1663 - waaruit blijkt dat
Jan Janssen Goorts van Lierop heeft verkregen:
- een "erffenisse" aan - het Laerbroeck - belast met - ƒ 25,-/jr.
Gedaagde - g.m. de weduwe van Jan Janssen Goorts van Lierop blijft in gebreke de aflossing te voldoen.
Zij verzoekt proces te mogen voeren.
R 79

fol. 156

02-03-1672

Jacob Tielen - g.m. Leendertie Bernaerts en weduwenaar van Marie Frans Coolen
hebben om "questies ende verschillen" te voorkomen tussen hun beider na-kinderen m.n. Marie en Willemke en de drie v≤≤r-kinderen van Jacob Tielen - en
Marie Frans Colen m.n. Tielen, Willem en Jenneke- g.m. Isbout Peeter Wilborts
van Bussel.
Alle kinderen worden beschouwd als zijnde van "een bedde" en de goederen worden
na overlijden van de langstlevende van hen beide "hooft voor hooft" gedeeld
door deze kinderen.
R 53
03-03-1672.
Heer Frans Jaspers, ziek liggende t.h.v. Frans Hendricx, in de Wolfsbergh, bevetigd zijn testament van - d.d. 2-5-1658. Waarin Jan en Marie, kinderen van
Heylken, zijn enige zuster, tot zijn enige erfgenamen worden benoemd.
Omdat Jan Janssen onlangs is gestorven worden de kinderen van hem in zijn
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plaats gesteld.
Hij "maeckt en legateert" ook aan:
- Marie Hendricx, zijn nicht, - en
- Anneke - g.m. Frans Hendricx - zijn "biestocken" 21 stuks, ieder half/half.
Tot executeur wordt aangesteld: Heer Gerard Verdonck, te Someren.
R 79

fol. 157

07-03-1672

- Jan Aert Vogels - g.g.m. Catalijn Gijsberts, zijn overleden vrouw,
- Jacob Gijsberts en Jan Somers - als momboiren van de onm. kinderen uit v.n.
huwelijk m.n. Perijntie, Eyke, Philips, Willem, Adriaen Hendrick en mede
namens Aert en Gijsbert, mondig, doch absent zijnde.
Zij verkopen aan Joost Baltus Philips:
- groes
in het Root
3 l.
1. Peeter Jan Aerts
2. de kinderen Daendel Colen
3. Hendrick Aert Rommen
4. de koper
Belast met: ƒ 284,- volgens de verkoopcedulle.
Koopsom: ƒ 300,Zij verkopen aan Joost Jan Roefs:
- land
in de Heesackers
2╜ l.
1. weduwe Laurens Volders
2. O.L.Vrouwen-altaer
3. de straat
Belast met: ƒ 100,- aan Anthonis Wouters Verbiesen, te Leende.
Koopsom: ƒ 114,Zij verkopen aan Cornelis Jan Cemp:
- land
achter den Meulen
1 l.
1-2. Evert Peeter Dors
3. Jan Franssen
4. Aert Teunis Verschuyren
Koopsom: ƒ 50,- land
ontrent den Cruyswegh
3 cops.
1. Goiaert van Gorcum
2-3. Mayken - weduwe Jan Willems van Ostaden
4. de straat
Koopsom: ƒ 21,- land
ontrent de Kruyswegh
3 cops.
1. Goiaert van Gorcum
2-3. Mayken - weduwe Jan Willems van Ostaden
4. de straat
Koopsom: ƒ 21,Zij verkopen aan Hendrick Peeters:
- de hofstad
achter den Tooren - in het Dorp
1-3. weduwe Laurens Volders
2-4. de straat
Koopsom: ƒ 24,Zij verkopen aan Joris Willems:
- land
het Neutien
3 l.
1. weduwe Dirck Franssen
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2. Hendrick Aert Rommen
3-4. de gemeente
R 79

fol. 161

Koopsom: ƒ 116,-

24-03-1672

Cornelis Jan Cemp is schuldig aan Joris Janssen van Hooff - ƒ 100,- α 5%
R 6

fol. 241

05-05-1672

Mr. Mathijs van den Hove, aanlegger - contra - Margriet - weduwe Peeter Andriessen van Ruth - gedaagde.
R 79

fol. 159

02-06-1672

De erfgenamen van wijlen Jan Anthonis Canters m.n.:
- Hendrick Jan Canters,
- Flyps Gerits - g.m. Maria, dr Jan A. Canters,
- Peter Jan A. Canters,
- Tomas Jan A. Canters,
- Tonis Jan A. Canters,
- Jan Jan A. Canters,
- Steven Lambers - g.m. Lijske, dr Jan A. Canters,
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Hendrick
- het "stockhuys" waarin Jan A. Canters heeft gewoond - met het land en groes
Belast met: de cijns aan het boeck van Helmont.
2e lot: Flyps Gerits
- de helft van het "goet" in de Stegen - zoals Catelijn Nelis het in gebruik
heeft gehad.
Belast met: ƒ 1500,- vgls protocol te Asten - te vergelden bij Huybert Tomas,
te Vlierden.
- En nog aan te nemen - ƒ 3,-/jr te 's Bosch - alle jaren te betalen
"onder conditie dat Flyps sal mogen ontfangen alle jaeren van
Hendrick Dielis - 35 stuiver"
3e lot: Tomas
- het "goet" waar hij op woont en in gebruik heeft.
Belast met: 2 st. 2 oort/jr aan rentmeester Donder.
- de cijns aan het boek van Helmont.
4e lot: Tonis
- het gehele "goet" bij Peter Reynders en zoals Steven Lamberts het in gebruik
heeft.
Belast met: een pacht aan de H. Geest van Asten.
5e lot: Steven Lamberts
- huis en hof met land en groes - bewoond geweest door Jan Maes.
Belast met: ca. 7 st./jr van Binderen.
6e lot: Jan
- ƒ 1000,- in "erfrenten" en
- ƒ 2000,- in obligatie - door de gezamelijke erfgenamen te leveren.
7e lot: Peter
- ƒ 3000,- in erfrenten en obligaties.
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R 107b

fol. 71

21-06-1672

Het Corpus van Asten is schuldig aan Johan Sceenards - ƒ 1000,- α 5%.
Voor schepenen Eyndhoven: Joost Jan Beerenbroeck,
- Johan Smits.
R 6

fol. 248ev.

19-10-1672

Everaert de Doerne, Heer van Asten, is "daegelijcx bevyndende dat die naebueren ontrent den Castele hun verstouten diversche wegen ende payen maecken
door sijn warande ende bossche tot bederff nyet alleenlijck van sijn boomen
maer oyck tot groot achterdeel van sijn warande" enz. enz.
Hij verzoekt dat er een "swaere peene" wordt gesteld tegen allen die door zijn warande of bossen zullen gaan.
De ouders zullen voor hun kinderen verantwoordelijk zijn.
Naschrift: De boete wordt gesteld op - ƒ 6,-.
- Hendrick Gerarts Doensen, aanlegger - contra - Jan Peter Cuppens, gedaagde.
- Philips Willems, aanlegger - contra - Jan Philpsen, gedaagde.
Betaling van - ƒ 22,- wegens arbeidsloon.
- Joost Franssen, aanlegger - contra - Philips Gerarts, gedaagde.
Betaling van - ƒ 4-07-08 van gehaald "vlasch".
- Michiel Jacobs van de Cruys, aanlegger - contra - Jan Jan Everts, gedaagde.
Betaling van 15 malder rogge en 10 vat boekweit - zijnde [50 gl] in geld.
- Jan Driessen van Ruth, aanlegger - contra - Joris Willems, gedaagde.
Betaling van 6 gl. 12 st. als intrest van geleend geld.
- Jan Driessen van Ruth legt een "schepenconstitutiebrief" voor, waaruit blijkt
dat Jan Franssen Verrijt op 16-5-1651 een rente van - ƒ 40,-/jr t.b.v. hem
heeft "geconstitueert".
Onderpand:
sijn euselvelt aen den Bosch - waer de pat doorgaet.
De renteachterstand is nu drie jaar.
Hij verzoekt te moge procederen.
- Joost Roefs, aanlegger - contra - [
] - weduwe Marcelis Claessen, ged.
Betaling van 9 gl. 5 st. wegens gekocht "mout".
R 6

fol. 491

22-10-1672

los briefje.

Faes Lamberts Kerckens - en Frensken Geraerts van Sommeren - zijn ingeschreven
om te treden in den huwelijkse staat.

