R59 begint op 28-5-1531 en eindigt op 16-10-1531.
Voorin ligt een lijst met namen van verkopers op voornaam alfabetisch.
Het omslagperkament bevat een stukje schrift, beginnend met een datum, mogelijk
1390 [-- nonogesimo --]. De volgende namen komen erin voor: Jan of Yvan de
Geffen, Geerlacus van Nulant, armiger, Rodolphus de Aerle, Matheus de Geffen.
Getekend door Philippus van Gheldrop. (mogelijk: Philippus, Heer van Geldrop
1377-1403, of Philippus, 1425/26 en 1430/34 Hoogschout 'sHertogenbosch)
R59,f.1,dd.28-5-1531: Verkoop door Laurens Goyart Hannaerts, aan Heer Dijrck
Ruelens van Milheze, van een erfsijns van 3 k.gld. jaarl. Verschijnende op
Johannes Baptistendach, uit huis, hof, enz. gelegen uf. aen die Steetstraet?,
af. Aert Peter Maes, ul. de straet, al. de Kerckwech. Nog uit een beemd in die
Bunre gelegen en een ½ bunder groot wezende, ul. Maes Hanssen, al. Heer Gossen
Hannaerts, uf. Marten Peters, af. de gemeyn Aa. Los en vrij. uitgenomen 3 vaten
rogge, 2 k.gld. en een pont payments jaarl. en de sijns van de grond. Testes
Marten Willems en Reyner Jan Willems. De los is 18 k.gld.
R59,f.1,dd.28-5-1531: Verkoop door Heer Jacop Dijrck Sconck, aan heer Dijrck
Ruelens van Milheze, van 1 malder rogge erfelijk, welke malder Heer Jacop in
koop verkregen had tegen Henrick Lenart Ermerdens, uit huis, hof, enz. gelegen
aen den Hoeric?, af. Jan Sanders en verder rondom de straet. Testes Marten
Willems en Jan Colen.
R59,f.2,dd.28-5-1531: Vertijding door Joest Goyart Cuper als m&m van Mechteld
dr. van Claes Jan Willem Claes, op alle versterf hem en zijn huisvrouw
aangekomen van Marike Claes Jan Willem Claes, en dat t.b.v. Lenaert Art
Haengraeve.
R59,f.2,dd.28-5-1531: Verkoop door Henric Jan Giben, aan Aleyd Deynis huisvr.
van Coelbraecken, van een stuk beemd, geheten de Ackerbroeckse beemd, 5
lopensaet groot, al. de gemeyn loep, uf. Jan Henric Bakelmans, strekkende van
den gemeyn Eckerbroecksen Dijck op erfenis Joest van Roy. Los en vrij,
uitgenomen de sijns van de grond, groot wezend 36 st. en 1 oert.
R59,f.2r,dd.4-7-1531: Overdracht door Dijrck, Jacop Michiel Michiel Sconcks
[NB: Jacop doorgehaald], Frans Michiel Sconcks, Cristina Michiel Sconcksdr. met
momb., aan Dijrck Jacop Sconck, van een stuk beemd, geheten het Hijseberch,
belendende aan een zijde de erfenis van Heer Mathis c.p. en de erfenis van de
koper en strekkende van de Groenstraet op de Buenre. Nog een stuk land, geheten
die Buenre, belendend Sander Peters Verhofstadt, Heer Henric die Bruyn, Jan Vos
en de Broeckstraet. Testes Gerit Matheussen, Jan Jan Sbruynen en Marten Peters.
R59,f.2r,dd.4-7-1531: Belofte van betaling door Dijrck Jacops, aan het Clooster
van den Tolbrugge, van een sijns van 15 k.gld., zodat de goederen van de erfg.
van Michiel Sconck daarvan ontlast zullen zijn.
R59,f.3,dd.4-7-1531: Overdracht door Dijrck en Frans kinderen van Michiel
Sconck en Cristina dr. Michiel Sconck aan Marten Willem Sbruynen, van een stuk
beemd, geheten den Eelsenebempt, gelegen tussen erfenis [---] Sberckers en Jan
Sconck en strekkende van de Buynre op de Broeckstraet. Nog een stuk land,
geheten die Heesteren, af. Jan Sconck, uf. Heer Jacop Dijrck Sconck, strekkende
van de Hoogewech op de Broeckstraet.

R59,f.3,dd.4-7-1531: Belofte van betaling door Marten Willem Sbruynen, aan het
Capittel van Den Bos, van 5 k.gld. en nog aan Willem Jacop Chielen 3 peters van
18 st. het stuk, en dat van wege de erfg. van Michiel Sconck.
R59,f.3r,dd.8-8-1531: Verkoop door Michiel Henrick Henricks aan Goessen Thonis
Gossen, van huis, hof, enz. gelegen in de Kaiserstraet, belendende al. Dijrck
Jan Chielen, uf. Mercelis [---] cop.? met meer anderen, strekkende van de
Keyserstraet op de Kerckwech. Nog een stuk groes, geheten die Mortel, af. erfg.
Willem Truyen, uf. Gossen Henrick Henricks, strekkende van de H.Geest van Z.
Testes Gerit Matheussen en Marten Peters.
R59,f.3r,dd.10-8-1531: Belofte van betaling door Aert van den Camp en Elisabet
van den Camp met geboren momb., aan Jan die Bruyn, van 29 k.gld. Testes Marten
Peters en Marten Willems.
R59,f.4,dd.10-8-1531: Verkoop door Peter Henrick Bakelmans als m&m van Lutgarde
Willemsdr. van Eckerbroeck met haeren leesten kinderen, aan Jan Jan Sbruynen,
van een stuk land, geheten die Welthemisecker, ul. Jan Reynen, al. Rolof van
Milheze, uf. de waterlaet, af. de wech. Item een stuk beemd, gelegen in die 5
bunren, ul. Jan Loemans, al. erfg. Henrick Daems, uf. Marten Willems, af. de
Molendijck en de erfenis van de erfg. Michiel van den Eynde. Los en vrij van
alle commer weghen den sijns van den gronde ende alle voercommer hier in
wesende gehelic ende altemael af te doen ende dat voer zekere gueden die Jan
hadde van sijnder moder weghen. De verkopers beloven ook aan Jan voorz. na de
dood van zijn moeder, 25 k.gld. eens te betalen, mocht daar enige twist over
ontstaan. Zij vertijden op de goederen die Jan voorz. heeft van zijn vader en
oudevaeder.
R59,f.4r,dd.17-6-1531: Vertijdenis door Jan Jan Sbruynen op zijn goederen,
hafelijk en erfelijk, die hem verstorven zijn of nog zullen versterven van
Luijte zijn moeder, t.b.v. van Luyte en Peter mette leeste kinderen. Testes Jan
Colen en Reynerus Jan Willems.
R59,f.4r,dd.17-6-1531: Verkoop door Geertruy wed. Sander Genen, Thonis en
Lambert kinderen Sander voorz. en Willem Henricks van Kiglaer als m&m van
Geertruy dr. Sander voorz., en gelovende voor de andere erfgenamen, aan Willem
Peter Bakelmans, van huis, hof, enz. gelegen aen gheen Heyde, ul. Gossen
Lenaerts van Roy c.p., al. en uf. Peter Henrick Bakelmans, af. Dijrck Willems
van Eckerbroeck. Los en vrij, uitgenomen 1 mud rogge jaarl. en de grondsijns.
R59,f.5,dd.??: Verkoop door Bruysten Bruystens Verheze aan Goessen Reyners van
den Venne, van 1 mud rogge erfpacht, uit huis, hof, enz., ul. Jan Verheyenbraecken, al. erfg. Aert Vervolcken, uf. de waterlaet, af. de straet. De los is
30 k.gld.
R59,f.5,dd.??: Verkoop door Bruysten Bruystens Verheze en Marten Willem
Sbruynen, aan Goessen Reyners van den Venne, van een erfthijns van 33 st. welke
thijns Marten voorz. in koop verkregen had van Sijmon Claes Seelmekers, gaande
uit een stuk land. Idem verkoopt Bruysten voorz. aan Marten voorz. een stuk
land, dat hij in koop verkregen had van Henrick die Bruyn, priester.
R59,f.5r,dd.??: Verkoop door Marten Willem Sbruynen aan Goessen Reyners van den
Venne, van 1 mud rogge erfpacht uit een stuk land, geheten den Overste Raeck,
ul. Deynout van Ovelwegen, al. de verkoper, uf. de Broeckstraet, af. de wech.

Nog uit een stuk land. De los is 30 k.gld.
R59,f.5r,dd.4-1-1531: Overdracht door Aert die Haen, als executeur van Heer Jan
van den Venne zaliger, tot Oeirscot, van brieven sprekende van 1 mud rogge
erfpacht, die Heer Jan voorz. vermaakt had aan Jenneke wed. Pauwel Boyen met
haar kinderen.
R59,f.5r,dd.4-1-1531: Verkoop door Jenneke wed. Pauwel Boyen, met Jan, Claes,
Gerit en Anna, allen kinderen van Pouwel, aan Marten Aert Deenen, van 1 mud
rogge erfpacht, welke hen door Heer Jan van Veen vermaakt was. In marge staat:
gelovende dese vercopers voor andere susters ende broeders.
R59,f.6,dd.4-1-1531: Verkoop door Peter wed. Henrick Smeets, met Henrick, Jan,
Eercke en Jan de jonge, allen kinderen van Henrick Smeets, Gossen Thonis
Wouters als m&m van Geertruy, Jan Thonis Joesten als m&m van Aelke, beiden
dochters van Henrick Smeets voorz., aan Maria Jan Lemensdr., van een erfsijns
van 9 k.gld., gaande uit huis, hof, enz. gelegen aan de Dorpstraet, af. Jan die
oudste, uf. Peter Custers, ul. Joost [---], al. de Dorpstraet. Nog uit een
ecker geheten het Waterdael.
R59,f.6r,dd.20-9-1531: Verkoop door Gossen Thonis Wouters als m&m van Geertruy
dr. Henrick Smeets, aan Goyard IJsbouts van 1 malder rogge erfpacht, uit huis,
hof, enz. uf. Dijrck Sconckers, al. Marcelis Costers. De los is 15 k.gld.
R59,f.6r,dd.20-9-1531: Verkoop door Willem Goyart Sbosens aan Bruysten van den
Seylberch, van 1 malder, rogge erfpacht, uit een stuk land, gelegen aan de
Hogewech, ul. Mr. Jan Heermans, Jan Jan Bakelmans, uf. de wech, af. Jan voorz.
Verkoper had de malder rogge in koop verkregen van Jan Thonis Bakelmans. Testes
Reyner Jan Willems en Jan Colen.
R59,f.7,dd.25-9-1531: Verkoop door Heer Henric die Bruyn, priester, aan Jan
Henric Colen, van 3 mud rogge der mate van Asten, welke 3 mud Heer Henric
voorz. in koop verkregen had van de erfg. Henric van Ruth en geldt uit huis,
hof, enz. groot 24 lopensaet, gelegen in de parochie van Asten, aen gheen
Dijck, ul. IJsbout van den Doeyen? Doenen?, al. Weyn van Papendonck, uf. Maes
van den Dael, af. Weyn van Houbraecken, strekkende van de gemeyn straet op het
goet te Bussel, gelic bij mij scepen Bruyn van den Bos daer af gemaeckt dd.
18-6-1505.
R59,f.7r,dd.17-4-1531: Verkoop door Dirck Goyart Loeyen van Eyndhout wed. voor
haar tocht en Deonijs Goeyart Loeyen en Maes zijn broer, en dezen gelovende
voor de kinderen van hun zuster, aan Jan en Jacop hun broers, van alle goederen
hen verstorven van Goyaert hun vader en nog zullen versterven van Dirck hun
moeder.
R59,f7r.dd.17-4-1531: Verkoop door Jan Goeyart Lodewichs van Eyndhout en Jacop
zijn broer, aan Dijrck hun moeder, zo lang zij leven zal, van 2 mud rogge en 4
gld., te betalen uit huis, hof, enz., waar Goeyart nu in gestorven is. Testes
Marten Maessen en Jan van Dorren.
R59,f.8,dd.20-10-1531: Verkoop door Joerden Aeyken Joerdens aan Goyart
IJsbouts, van een erfsijns van 1 k.gld. uit een stuk beemd gelegen in geen
Vansdonck, ul. Jan Gevarts, al. Gerit Scerris, uf. de Aa, af. Dijen Sconckers.
De los is 18 peters. Testes Gerit Matheus en Reynerus.

R59,f.8r,dd.6-8-1531: Verkoop door Heer Henric die Bruyn, aan Jan Henric Colen,
van 5 pont payments van 7 st. het stuk, op St. Remeysdach verschijnende. Jan
die Bruyn Jansz. had de 5 pond in koop verkregen van Jan Willem Waegemeeckers
t.b.v. Heer Henric voorz., uit een stuk land gelegen aent Scoet, ul. de koper,
al. Lodewijck van Scoet, uf. de straet, af. de wech. Brief dd.3-10-1503.
R59,f.9,dd.6-8-1531: Verkoop door Jan van Aelst aan Heer Dijrck Rulens van
Milheze, van een erfsijns van 3 k.gld., uit huis, hof, enz. gelegen aen den
Hoerick, af. Gerit Lambrecht Geenens en verder rondom de straet. De los is 18
k.gld.
R59,f.9r,dd.30-9-1531: Aleyt wed. Michiel Sconck gaat af de tocht van diverse
stukken land t.b.v. Dijrck, Frans en Cristina kinderen van Michiel voorz. 1.
een dries, geheten de Hoelseldries, gelegen aen gheen Scoet, ul. de straet, al.
erfg. Michiel Scoenck, uf. de kerckwech, af. Jan Sconck. 2. een stuk erf met
scuere en bachuys, 18 lopens. groot, ul. Marten Happen c.p., al. Dijrck Michiel
Sconck, uf. de straet, af. de Kerckwech. 3. een beemd, geheten het Hiselberch,
ul. Heer Mathijs Hannaerts c.p., al. Dijrck Sconck, uf. de Broeckstraet, af.
die Bunre. 4. een stuk land, geheten die Braeck, ul. Heer Henric die Bruyn, al.
Sander Peters Verhofstadt, uf. de Broeckstraet, af. Jan Vos c.p. 5. een stuk
beemd, geheten de Eelsecker, ul. Weyn van Horric, al. Jan Sconck, uf. de
Broeckstraet, af. die Bunre. 6. een ecker, geheten die Heestere, ul. Jan
Sconck, al. Jacop Dijrck Sconck, uf. de Broeckstraet, af. de Hogewech. 7. een
heytvelt,
ul.
Goyart
Bakelmans,
al.
en
af.
de
gemeynt,
uf.
Gerit
Verheyenbraecken. Testes Gerit Matheus en Sijmon Sconckers
R59,f.10,dd.30-8-1531: Overdracht door Dijrck, Frans en Cristina met momb.,
gelovende voor de andere zusters en broers, allen kinderen van Michiel Sconck,
aan Joest Verdiseldonck, van een dries, geheten de Hoelsendries, met 6
lopensaet land, daar bij en aan gelegen aent Scoet, ul. Dijrck Michiel Sconck,
al. de straet, uf. de Kerckwech, af. Jan Sconck c.p. Joest belooft te betalen,
gelovende voor Joest zijn zoon en Dijrck van Kessel de ultimo thoro. Ook dragen
bovengenoemde kinderen van Michiel Sconck en meester Lucas, over aan Heer Jacop
Dijrck Sconck, priester, een heytcamp, gelegen aen gheen eeijn Scoets, ul.
Goyart Bakelmans, uf. Gerit Verheyenbraecken, al. en af. de gemeynt. Los en
vrij, uitgenomen een ½ vierijser thijns.
NB: Actum ut supra is doorgestreept en daarvoor staat ultima augusti.
R59,f.10r,dd.31-8-1531: Overdracht door Dijrck, Frans en Cristina, gelovende
voor de andere zusters en broers, kinderen van Michiel Sconck, aan Jan van
Aelst, van een bachuys met erf, gelegen aent Scoet, ul. kinderen Michiel
Sconck, al. Marten Happen c.p., uf. de straet, af. de Kerckwech. Jan van Aelst
belooft te voldoen. De bovengenoemde kinderen beloven een sijns van 5 k.gld. te
betalen, welke Michiel verkocht had aan de paters van de Tolbrugge te Den Bos,
vanwege Maria wed. Sijmon van Eckerbroeck met haar kinderen, zodat zij van de
sijns met de hoofdsom ontlast zal zijn. Testes Sijmon Sconcers.
R59,f.10r,dd.31-8-1531: Belofte van betaling door Heer Jacop Dijrck Sconck aan
Jan van Aelst van Lirop, opdat Dijrck, Frans en Cristina daarvan ontlast zullen
zijn.
R59,f.11,dd.3-10-1531: Verkoop door Jan van Aelst aan Henrick Joesten van
Vlercken, van huis, hof, enz. gelegen aent Slieven, ul. Jan Colen, en verder

rondom de gemeynt van Z. Los en vrij, uitgenomen 1 malder rogge jaarl. en de
sijns van de grond. Testes Jan van Doerren en Sijmon Sconckers.
R59,f.11,dd.3-10-1531: Verkoop door Henrick Joesten van Vlercken, aan Jan van
Aelst, van een erfsijns van 4 k.gld. en 5 st. uit bovengenoemde onderpanden.
Joest van Vlercken heeft Henrick zijn zoon geassisteerd en hem toestemming
gegeven weerscap te doen op zijn kindsdeel. Testes Reynerus. De los is 80
k.gld.
R59,f.11r,dd.10-10-1531: Verkoop door Daniel Willem Hansen en Maes Hansen en
Herman Meus van Weerdingen, waarvan Daniel voorz. voor zijn tocht en waarbij is
gestaan Jan Henrick Scheeris, gelovende mede voor de erfelijkheid van Daniels
kinderen, aan Dijrck Jan Reynen?, van een stuk beemd, gelegen in de parochie
van Asten, geheten het Eynd Huesden, 1 sil of daaromtrent groot wezende, ul.
Marten Willem Sbruynen, al. de H.Geest van Z., uf. de Aa, af. die Bunre. Testes
Marten Willems en Marten Peters.
R59,f.12,dd.7-5-1531: Verkoop door Goyart Janssen Verbernen als m&m van
Heyligont dr. Jacop Michiel van den Eynde, aan Marten Peter Maes, schepen, van
het versterf en gedeelte hem en zijn vrouw aangestorven van Mechteld, huisvrouw
van Jacop voorz. en nog zullen aankomen na dood van Jacop voorz., in huis, hof,
enz. gelegen aen die Vlasmeer, ul. erfg. Gerit Froyen, al. Dirck Belien c.p.,
uf. de straet, af. de kerckwech. Men is uit deze erfenis geldende 2 mud rogge.
Testes Jan van Doeren en Jan Colen.
R59,f.12,dd.??: Akte niet afgemaakt! Anna wed. Henric Deynout Heyselmans heeft
opgedragen en overgegeven Jan [---] allen alsulcken volcomen macht.
R59,f.12r,dd.26-10-1531: Heer Thielman heeft opgewonnen ende eenen vonnisbrief
begert van den panden gehalt opten eenen Nel? Froyen.
Frans van Brey opgewonnen ende eenen vonnisbrief begert van den panden gehalt
op Jan Thielen eenen acker.
R59,f.12r,dd.25-4-1531: Verkoop door Joest Wouters Verschueren aan Jan Thonis
Janssen van een stuk erf, gelegen omtrent de Astense Pat, ul. Mercelis van den
Camp, al. Gosen Thonis Roevers, uf. de Kerckwech, af. Marcelis voorz. Los en
vrij, uitgenomen 4 k.gld. jaarl. en 7 st. jaarl. en de sijns van de grond, 1
camp gerst en 2 rijst? Claes. Testes Jan van Doeren en Jan Colen.
R59,f13,dd.31-10-1531: Verkoop door Dijrck Janssen van Kessel van de 1e bedde,
aan Bruysten Gevarts van den Seylberch, van 1 mud rogge erfpacht, uit een hoeve
land, geheten het Voertke, ul. Jan Thielen, al. Henrick Lamberts, uf. de
straet, af. erfg. Sijmon van Roy. Recipit Marten Thoe(n?) en als schepenen Jan
Colen en Sijmon Sconckers. In marge: Extract gegeven 28-7-1777.
R59,f.13r,dd.31-10-1531: Verkoop door Ariaen Dijrck Slaets aan Bruysten van den
Seylberch, van een erfsijns van 36 st. jaarl., uit huis, hof, enz., ul. Gossen
Lenaerts, al. Goyart Loyen, uf. Peter Bakelmans, af. de straet. Nog uit een
heytcamp, 3 lopens. groot, ul. Gossen Heynen, en verder rondom de gemeynt. De
los is 30 k.gld. Testes Marten Peters en Reynerus Wilhelmus.
R59,f.14,dd.3-11-1531: Belofte gedaan door Daniel en Job, kinderen van Jan
Deenen, inhoudende dat zij beiden jaarl. en erfelijk, aan Lijsbet hun moeder
zullen betalen elk 1 malder rogge en 23 st. Verder een huysken met eenen

hoeftien en het 1/3 deel van de boomgaard. Zij zullen haar ook bijstaan, als
zij haar betalingen niet zou kunnen doen.
R59,f.14r,dd.10-11-1531: Verkoop door Daniel Jan Denen, aan Job Jan Denen zijn
broer, van huis, hof, enz. met een 1/2 heytcamp, gelegen aen die Heye, ul. de
koper en verder rondom de gemeynt. Item een stuk land gelegen in de Veltemsecker, ul. de koper, al. Dijrck van Kessel c.p., uf. Jan Jan Bruynen, schepen,
af. de wech. Item nog een stuk land, ul. Gossen Maes Goyens, al. Dijrck van
Kessel, uf. de wech, af. Helwich Kerckhofs. Nog een stuk beemd, gelegen aen de
Eckerbroecksdijck, ul. de koper, al. de gemeyn loop, uf. Aert Cortsmeets, af.
de wech. Nog een stuk beemd, gelegen in de Vlas, ul. Massereel, al. de koper,
uf. Roelof van Milheze, af. de straet. Los en vrij, uitgenomen 14 vaten rogge
jaarl., de sijns van de grond en 28 st. jaarl. en 2 k.gld. jaarl. en 2 k.gld.
aan hun moeder? Nog 1 st. jaarl. en 1 malder rogge.
R59,f.15,dd.10-11-1531: Verkoop door Job Jan Deenen, aan Willem Willem
Cortsmeets, van een stuk land, geheten den Snoecxsecker, ul. de waterlaet, al.
Dijrck van Kessel c.p., uf. Jan Jan Sbruynen, af. de wech. Idem verkoopt hij
aan Daniel zijn broer, 1 malder rogge jaarl. en 18 st. De los van de malder
rogge is 20 k.gld. en van de 18 st. 18 k.gld., na de dood van hun moeder.
R59,f.15r,dd.20-12-1531: Belofte gedaan door Bruysten Bruystens Verheze aan
Bruysten zijn vader, dat hij een erfsijns van 9 k.gld. jaarl. en erfelijk zal
betalen, zoals beschreven staat in brieven van Den Bos. De sijns is gevest aan
Michiel rentmeester van het Gasthuys van Den Bos en t.b.v. het voorz. Gasthuys,
gaande uit huis, hof, enz. gelegen aent Schoet, ul. Jan Liben, al. erfg.
Henrick Aerts Vervolcken c.p., uf. de waterlaet, af. de straet. Bruysten had
het huis, enz. in koop verkregen van Gerit Jan Liben. St.Thomasavont 1531. Testes Marten Willems en Sijmon Sconckers.
R59,f.16,dd.??: Belofte van betaling door Job Jan Deene aan Daniel, van elke
lopesaet groes- en akkerland 25 k.gld. en van elke lopensaet heytcamp 10 k.gld.
R59,f.16,dd.6-1-1531: Verkoop door Jan [Goort?] Maessen aan Henrick? Goswin
Henricks van Nuwenhuys, van 10 vaten rogge jaarl. op St. Jan Baptist te leveren
uit huis, hof, enz.
R59,f.16r,dd.17-1-1531:
Thielen.
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van

Heer
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Colen
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R59,f.16r,dd.??: Verkoop door Dijrck van Kessel aan Bruysten van den Zeylberch,
van 3 mud rogge erfpacht, uit een hoeve geheten het Voertken, neven erfenis
Aleyt Sloes(f)en c.p. en nog uit een watermolen geheten te Vlercken. De los is
100 k.gld. en met Kerstmis te voren op te zeggen.
R59,f.17,dd.??-1531: Verkoop door Bruysten Bruystens Verheze aan Heer Jan Aert
Sbruynen, van huis, hof, enz., gelegen in de parochie van Asten, achter de
scoole, ul. de Kercweer, al. Goyart Gelden Meesmeeckers, uf. Cornelis Roefs,
af. de straet. Bruysten voorz. had het huis, enz. met vonnis en recht opgewonnen, zoals in schepenbrieven van Asten beschreven staat.
Heer Jan Aert Sbruynen draagt op en stelt in handen van Marten Willems
Sbruynen, alle versterf hem aangestorven van Henrick die Bruyn, tot de tijd toe
dat Henrick releveert Marten van den 100 gld. die Marten voor hem betaald
heeft.

R59,f.17r,dd.22-1-1531: Doorgestreepte akte: Verkoop door Dijrck Colen als
momb. van de kinderen van Jan Colen zijn broer. (is doorgestreept) Henrick Jan
Colen, gelovende voor al zijn zusters en broers, aan Peter Corstens van den
Bannen?, van een stuk erfenis, geheten aen Roeckenberch, ul. de koper, al. de
straet, uf. Henrick Loyen, af. de straet. Testes Gerit Matheus en Marten
Peters.
R59,f.17r,dd.3-1?-1531: Verkoop door Henrick Pouwel Roefkens, gelovende voor
zijn zusters en broers, aan Eerken Reynersdr. van den Veen, van een stuk land,
gelegen in de Coninckstraet, ul. Gerit Roefkens, al. Claes van Eckerbroeck
c.p., uf. Pouwel Roefkens, af. de straet. Testes Gerit Matheus en Marten
Willems.
R59,f.18,dd.17-1-1531: Vertijdenis door Peter en Michiel Thielens van Hoechten,
Peter gelovende voor al zijn mede erfg., Jan Vermolen als m&m van Mechteld en
Dijrck Colen als momb. van de kinderen van Jan Colen, op 1 malder rogge, die
Thielen van Hoechten jaarl. heffende en boerende was in de par. van Hese, ter
plaatse geheten Ovelwegen en Jan Deenkens geldende was uit onderpanden aldaar,
t.b.v. Peter Claessen. Testes Jan van Doeren en Marten Willems.
R59,f.18,dd.16-11-1534: Overdracht door Jan Peter Dijrcks en Joest Hermans
Verweyen en Willem Jan Srabben, aan Gossen Thonis Wouters, van een stuk land,
ul. Jan Wouters, al. erfg. Thielen van Hoechten, uf. Jan Wouters, af. Coenraet
Vervolcken. Testes Jan van Doeren en Dijrck Colen.
R59,f.18r,dd.12-6-1531: Akkoord tussen Marten Willems, verkoper, en Goyart
Janssen, koper. In maniere naegescreven, dat Marten en Goyart voers. van
stonden aen 10 oft 12 dagen sullen reysen nae Bruessel omme Goyart opt leen te
doen setten ende Marten af doen setten, mer Goyart sal Marten geven 5 k.gld.
tot weergelde in afcortinge van den somme van 10 hondert en 75 k.gld. ende als
sij wederom van Bruessel comen sijn ende Goyart opt leen is, dan sal Goyart
Marten geven bijnnen 14 dagen noch 20 k.gld., altit 20 st. voer de gld.
gerekent, in afcortinge van voers. Noch es voerwarde, dat bijnnen jaers nae
datum van den brieve, die te Bruessel voer die leenheere passeren sal van
opsetten Goyarts ende afseetten Martens, Goyart coper voers. Marten de vercoper
ende Dijrck van Kessel sal te vreden setten van den voers. somme van thien
hondert ende vijfenseventich. Des sijn mede borgen omme dit te voldoen Marten
Peters, Dries Cuypers, Sijmon Sconcers, omme Marten ende Dijrck van Kessel te
voldoen.
R59,f.19,dd.12-6-1531: Verkoop door Joest Gerit Coppen als m&m van Henrick en
zij met hem, aan Marten Willem Sbruynen, van huis, hof, enz. gelegen omtrent de
Capelle, ul. Dries Henricks Vervolcken?, al. Henrick Coppendr., uf. erfg. Aert
Vervolcken, af. de straet. Los en vrij, uitgenomen 5 vaten rogge jaarl. en de
sijns van de grond. Joest en Henrick voorz. hadden het huis, enz. in koop
verkregen van Dijrck Jan Dries, en Henrick voorz. had de koop betaald met haar
gerede penningen. Zij vertijden t.b.v. de koper, waarbij is gestaan Margriet
dr. Gerit Coppen met momb. en zij vertijdt ook op alle recht, die zij had op
een kamer in het voorz. huis. en op het erf, hetzij in de erfelijkheid of
tocht, of hoe dat gelegen is.
R59,f.19,dd.3-2-1531: Verkoop door Dijrck, Frans en Cristina, kinderen van
Michiel Sconck, en Jan Walravens als momb. van de kinderen van Dijrck voorz.,

aan Henrick Peter Vos, van huis, metter scapskoyen ende scop ende erfenis,
gelegen aent Eyndte, 11 lopens. en 16 royen groot wezend, ul. Joest Verdiseldonck, al. Jan van Aelst, uf. de Kerckwech, af. de straet. Voorwaarde is dat
Aleyt, moeder van de verkopers, haar leven lang een kamer in het voorz. huis
mag bewonen en een hof mag gebruiken. Na haar dood moeten de verkopers alle
testamenten en brieven m.b.t. het huis enz. aan koper overdragen. Henrick Vos
belooft te betalen 40 k.gld. tussen nu en St. Jan Baptist naastkomend en nog
325 k.gld. met de pachten binnen 2 jaar.
R59,f.20,dd.3-2-1531: Verkoop door Mathijs Aerts als m&m van Weyndele dochter
van Loef Aert Loefs, aan Cristina Aert Deenendr. van het versterf, als Mathijs
en Weyndele voorz. versterven mag van Aert Deenen en van Lisbet Deenen.
R59,f.20,dd.28-1-1531: Verkoop door Willem Peter Baeckelmans aan Margriet Aert
Danielsdr. ter tocht en haar kinderen voor de erfelijkheid, van een brief, die
hij in koop verkregen had van Jan Maes Froyen. De brief houdt in 30 st. jaarl.
op St.Martensdag veschijnend, uit huis, hof, enz. ul. en al. Jan Maes Froyen,
uf. Dirck van Kessel, af. de straet. Verkoper had het huis, enz. in koop
verkregen van Peter Meus of Maesdr. Testes Marten Peters en Jan van Doeren.
R59,f.20,dd.30-1-1531: Jan van den Broeck gaat af zijn tocht in 3 peters
jaarl., die Sijmon Claes Seelmeeckers verkocht had aan Joest Dijrck Dries en
deze weer aan Jan van den Broeck t.b.v. Aert Heynen van Eelsbroeck. Welke 3
peters geldende zijn uit een onderpand gelegen aent Schoet, ul. Jan Waegenmeecker, al. erfg. Goessen Ceelen of Coelen, uf. de wech, af. de waterlaet. Er
zijn brieven, waarbij heeft gestaan Reyner Janssen van den Broeck en heeft
vertegen in de erfelijkheid op zijn deel van de 3 peters, gelovende voor zijn
zusters en broers, t.b.v. Aert Heynen van Eelsbroeck. Testes Marten Willems en
Marten Peters.
R59,f.20r,dd.30-1-1531: Verkoop door Claes Janssen van Reest aan Goessen
Reyners van den Venne, van zijn 1/3 deel in een stuk land, gelegen omtrent het
Astense Pat, ul. en uf. de koper, al. erfg. Tielen Bakermans, af. de waterlaet.
R59,f.20r,dd.30-1-1531: Verkoop door Thomaes Goyart Loyen aan Wouter Dielis
Thijs [Raes?], van een erfsijns van 6 k.gld. uit een onderpand gelegen aan de
Seestraet?, ul. Peter van den Greeff, al. Maes Thonis, uf. de Hogewech, af.
Laurens Hadewechs?. De los is 100 k.gld.
R59,f.21,dd.3-2-1531: Verkoop door Jan van den Broeck aan Joest wed. Goyart
Sanders voor haar tocht en haar kinderen ter erfelijkheid, van 2 delen van 6
peters van 18 st., welke 2 peters Jan voorz. in koop verkregen had van Goyart
Sanders en nu gelden uit huis, hof, enz. gelegen aent Eynde, ul. en uf. erfg.
Mathijs Hannaers, al. Peter Weylaerts. Item nog uit een stuk land, geheten den
Hijsenberch. De 2 gedeelten heeft Jan van den Broeck daernae ende nae doot van
Haywich zijn huisvrouw in koop verkregen tegen Reyner en Mathijs zijn zonen.
R59,f.21,dd.3-2-1531: Verkoop door Joest wed. Goyart Sanders voor haar tocht en
Maria en Jenneke, kinderen Joest en Goyart voorz., aan Marie nat. dr. van Heer
Franck Sbruynen, van een erfsijns van 2 peters.
R59,f.21r,dd.4-2-1531: Lambert Gerit Geenen heeft voor schepenen de 4 kinderen
van Sander zijn overleden zoon gezet in de plaats van hun vader, om in Lamberts
goederen te delen na diens dood, alsof Sander voorz. nog in leven was. Testes

Gerit Theuwens en Marten Peters.
R59,f.21r,dd.16-2-1531: Verkoop door Dijrck Jan Sraymeeckers als m&m van
Katelijn Jan Happendr., aan Ida Maes Claesdr. voor haar tocht en haar kinderen
voor de erfelijkheid, van een stuk beemd, gelegen aen gheen Eyndt Schoets, ul.
de koper, al. en uf. Nelis Bakelmans, af. de Broeckstraet. Testes Gerit
Matheussen en Marten Peters.
R59,f.22,dd.20-2-1531: Verkoop door Denis Loyen, aan Aert Goyarts van Beest,
van een stuk beemd geheten den Langhoerst, ul. de kinderen Bruysten Verheze,
al. Jan van den Soersel, uf. de straet, af. de verkoper. Item nog een stuk
beemd.
R59,f.22,dd.4-2-1531: Verkoop door Maes Maes Mesmeckers als tochter en Henrick
Maes Mesmeckers en Aert Verscaut als m&m van Jutta, en Marten Jan Honichmans
als m&m van Caterina, allen kinderen van Maes voorz., aan Wouter Loyen, van een
erfpacht van 7 lopen rogge jaarl. uit een huis, hof, enz. gelegen aent Slieven,
ul. erfg. Daniel Hansen, al. het Gothuys van Postel, uf. en af. de straet. De
los is 20 k.gld.
R59,f.21r,dd.4-2-1531: Verkoop door Dijrck Gerit Froyen aan Jenneke Maes
Thijsdr., van een erfsijns van 2 k.gld. uit een onderpand, ul. Henrick Goykens,
al.Henrick van den Waterlaet, uf. de Heerstraet, af. de Molenwech. De los is 37
k.gld. Testes Marten Peters en Joes Colen.
R59,f.21r,dd.22-2-1531: Heer Dijrck Ruelens van Milheze heeft met vonnis en
recht opgewonnen de halve Postel met alle toebehoren en nog 2 mud rogge jaarl.,
die de erfg. Henric van Kiglaer geldende zijn. En dat vanwege gebrek van
betaling van 7 mud rogge, welke Rolof zijn vader hem opgedragen had.
R59,f.23,dd.22-2-1531: Verkoop door Heer Jacop Dijrck Sconck, Maria huisvrouw
van Matheus Sconck met haar kinderen en Jan Jan Bruystens met zijn kinderen,
aan Sander Peters Verhofstadt, van een stuk beemd, gelegen aen gheen Eeyndt
Schoets, ul. erfg. Willem Sanders, al. erfg. Meus Bluyssen, uf. Willem Jan
Geeltgens, af. de Broeckstraet.
R59,f.23,dd.4-2-1531: Verkoop door Heer Jacop Dijrck Sconck aan Bruysten
Bruystens Verheze t.b.v. Joest Henrics Verdijsseldonck van Liessel, van huis,
hof, enz. gelegen aan Hoelstraet, ul. en al. Jan Sconck, uf. erfg. Michiel
Sconck, af. de straet. Los en vrij, uitgenomen de sijns van de grond en 6
k.gld. aan de pater van de Tolbraecke!. De sijns mag gelost worden met 100
k.gld.
R59,f.23r,dd.4-2-1531: Verkoop door Willem van Kessel aan Joest Dijrck Heynen,
van een erfsijns van 74 st. jaarl. uit een onderpand geheten Vlercken. De los
is 74 k.gld.
R59,f.23r,dd.14-1-1531: Belofte van betaling door Claes Francken Vervoert aan
Mr. Dijrck Joesten Dries, met Lichtmis over 4 jaar, van de som van 16 k.gld.
Testes Joes Sbruynen en Jan Colen.
R59,f.24,dd.6-3-1531: Verkoop door Gossen Thonis Wouters aan Willem Jan
Sbruynen, van een erfsijns van 20 st. jaarl. uit een acker geheten den
Bottelacker, ul. Jan Wouters, al. Willem Tielens, uf. Goyart Lenarts. Item nog

uit een onderpand, ul. Gossen Henricks, al. erfg. Willem Truyen, uf. de
H.Geest, af. de wech. Item nog uit een huis en hof, ul. Marcelis Dijrck
Costers, al. Dijrck Sconckers, uf. de Kerckwech, af. de Keyserstraet. De los is
16 k.gld.
R59,f.24,dd.6-3-1531: Verkoop door Denis Goert Loyen aan Hanrick Hanrick
Smeets, van een erffwech van 12 voeten breed, om daar over te varen en te
drijven tot op de erfenis van Hanrick voorz. nu en ten eeuwigen dage.
R59,f.24r,dd.6-3-1531: Verkoop door Gherit Lambert Geenen aan Gossen Thonis
Wouters, van een stuk land, gelegen aen den Hogenwech, ul. Willem van Os, al.
en uf. Dijrck Henric Geenen, af. de Hogenwech.
R59,f.24r,16-3-1531: Verkoop door Joest Aerts Verschueren aan Jan Willem
Slegers, van het deel hem aangestorven van Aert zijn vader en nog aansterven
zal van Aleyt zijn moeder, uitgenomen 1 coepsat lants. Jan Willem Slegers
belooft Joest Aerts Verschueren het coepsaet lants, ul. de gemeynt, al. de
erfg. Mathijs Dijdden, en verder Jan Willem Slegers. Testes Jan van Doeren en
Sijmon Sconckers.
R59,f.25,dd.16-3-1531: Overdracht door Lisbet Reyner Hae[---] met momb., aan
Adaem Jan Adaems, van alle goederen die zij binnen Z. heeft liggen of nog
krijgen zal. Dat doet zij puerlic, claerlic en expreselic voor de dienst die
Adaem haar gedaan heeft en nog zal doen. Testes Marten Willems en Marten
Peters.
R59,f.25,dd.15-3-1531: Verkoop door Claes Janssen van Eckerbroeck aan Gossen
van den Venne, van 1 malder rogge erfpacht, uit huis, hof, enz. gelegen in de
Commerstraet, ul. Loy van Oerschot, al. erfg. Gertruy Camp, uf. de waterlaet,
af. de straet. Testes Reynder Jan Willems en Jan van Doeren.
R59,f.25r,dd.26-3-1531: Verkoop door Geerit Jan Oems als m&m van Elsbene dr.
Peter van Vosselen en zij met hem, aan Reyner Jan Willems, van alle versterf
hen aangekomen van Peter van Vosselen Elsbene's vader en nog aankomen zal van
IJda van Vosselen haar moeder. Testes Gerit Theuwens en Jan Jan Sbruynen.
R59,f.25r,dd.15-3-1531: Verkoop door Jan Maes Bakelmans aan Aert zijn broer van
alle versterf hem aangekomen van vader en moeder. Testes Marten Peters en Jan
Jan Sbruynen.
R59,f.26,dd.16-10-1531: Belofte van ontheffing gedaan door Conraert W[illms]
als m&m van Anna Michielsdr. en zij met hem, Willem Smets, vader van Conraert
voorz., Gerit Scherfhout, wonende tot Brei en Willem Suermonts, voor Marten van
Colen en Henrick Buckens, van een gelofte van 80 k.gld. waarvan de
betalingstermijn op kerstmis de 1e en op Pasen de laatste termijn, aangaande
een brougetou. Anna voorz. belooft op al haar goederen om de voorz. Marten en
Henrick schadeloos te stellen voor de kosten. Erbij heeft gestaan Daniel
Willems [van Gerwen] nu ter tijt drossaert van Cranendonck en heeft mede
beloofd de voorz. Marten en Henrick schadeloos te stellen op zijn drossaertseed.
R59,f.26r,dd.16-10-1531: Gijnthis Gerits van den Kerckhof als m&m van Geertruy
en zij met hem en Laurens Aerts Gruyters als m&m van Aleyt en zij met hem,
beiden dochters van Willem Henricks van Alst, verkopen aan Willem Willems van

Alst, alle versterf van Willem Henricks van Alst hun vader en van Jenneke van
Vaerloe, hun moeder. Willem van Alst belooft Gynthis van den Kerckhof en
Laurens Aert Gruyters op Lichtmis [te betalen].
R59,f.27,dd.?-4-1531: (zeer slecht te lezen) Verkoop door Jan en Theuwen,
kinderen van [Aelbert Theuwens?] seliger, aan Jan van [Aelst?], van hun deel in
8 k.gld., beschreven staande in schepenbrieven van [Asten?]. Verkopers
vertijden helmelinge.
Uit op 23-7-1997.

